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Abstract: 

Agenda 21 is an action programme that has to be implemented by governments, UN agencies, 

local and regional administrators in the community and the general public. The local territories 

has been allocated a major role to achieve sustainable development, they should draw up its own 

Local Agenda 21 in close consultation with its citizens. 

Local Agenda 21 is a process that aims to integrate the social, environmental and economic 

aspects of development in order that all future development is 'sustainable'. It requires all of us 

to consider the effects - on the local economy, the local environment and the local community - 

of every policy and project and then to seek a solution that achieves a realistic balance. 

 As with any collective approach, the implementation of a local agenda requires that we act with 

a method and respect the different stages that make it possible to structure the process. In this 

sense we have chosen to present here some examples of success (France - Tinisie), examples of 

which we can draw inspiration in such a step. 

Key Words: local territories - Sustainable development - local Agenda 21   - France - Tunisia.  

 مقدمة
" Gro Harlem Brundtland، أنشئت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية برئاسة "جرو هارالم برونتالند 1984في عام 

 1987ديسممبر  31ومسؤوليتها إعداد تقرير يهدف إلى تقديم مقترحات بشأن البيئة والتنمية، لتقدم هذه اللجنة بتاريخ 
(. Chauveau et Rosé, 2003, p304الجتمما  الجمعيمة العاممة ل ممم المتحمد  ) 42تقريرهما بمناسمبة المدور  

يم ممن للنمممو  -م شمم ال عاممما لم همموم التنميممة المسممتدامة يممرلت العنا ممر التاليممة  وقممد حمماور تقريممر "برونتالنممد"  أن يرسمم
االعتمممماد االقتصمممادإل -االقتصمممادإل اارمممرار بالبيئمممة، تممممام مضلمممما تمممؤير الرمممرار ااي ولوجيمممة علمممى مسمممتو  النممممو  

من شمانها توليمد عمداوات  الصراعات في إدار  الموارد -المتبادر بين الدور يجب أن يرافقه اعتماد متبادر إي ولوجي  
ممما لممم تتنيممر نوعيممة التنميممة السممائد  حاليمما، فمم ن  -ذات عواقممب وميمممة علممى مسممتو  اانسممان والنوممام ااي ولمموجي  

 Commission Mondiale pourالجيمممار المسمممتقبلية  سممموف تحمممرم ممممن تلبيمممة احتياجاتهممما الساسمممية )
l'Environnement, 1987 . ) 

مممم المتحممد  فممي ريممو دإل جممانيرو بالبرا يممي  مممؤتمرا للبيئممة والتنميممة، وقممد جعممي المممؤتمر ، نومممت  ال1992وفممي عممام 
تموفير  مبمدأ، 27"تقرير برونتالند" مرجعية لمه، وأسم ر الممؤتمر عمن إعمالن "ريمو" بشمأن البيئمة والتنميمة، والمت مون ممن 

لتضامن بين أبناء الجيي الواحد والجيمار إطار قانوني للتنمية المستدامة مستخدما لجي هذه الناية حقوق اانسان وا
تمم  (. كمما 1992، حالول التنميالة والبيئالة إعالال  روالومسؤولية والتزامات الدور تجاه الطبيعمة مرجعيمة لمه )المتتالية و 

 United Nations( )21) الجنمدا  21اتخذ قرار هام من طرف الدور الطراف وهو الدمور في برنامج العممي 
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Conference on Environment & Development, 1992 عبممر ورممه الهممداف والولويممات ،)
فصممور مقسمممة إلممى أرلعممة  40والنشممطة والمسممؤوليات للقممرن الحممادإل والعشممرين. وقممد تأل ممت مطممة العمممي هممذه مممن 

الراميمة  منها للمبادرات 28س ال صي أقسام، ومن ماللها تم عرض التدابير المتخذ  لتن يذ التنمية المستدامة. وقد كر  
محليممة  21إلممى تن يممذ الخطممة العالميممة مممن طممرف الجماعممات المحليممة، وهممذا هممو مبممرر تسمممية هممذا الجممزء " بالجنممدا 

Agenda 21 local   ." 

محليممة، شممهد توسممعا فممي أبعمماده إلممى درجممة قممد  21والمالحممأ أن م همموم التنميممة المسممتدامة الممذإل ارتبطممت بممه الجنممدا 
علممى المسممتو  الم مماهيمي، ناهيممم علممى المسممتو  القممانوني. ومممن أجممي الوقمموف عنممد الصممعولات ه تصممعب مممن رممبط

القانونيممة، تحمماور هممذه الدراسممة أن تضممبت ااطممار القممانوني للتنميممة المسممتدامة بدايممة، مممه إبممرا  كي يممة انخممرا  الهيئممات 
ممن ااشم الية ايتيمة  إلمى أإل حمد يم من  محليمة، وهمذا انطالقما    21ااقليمية في هذا النهج من مالر آلية الجندا 

محليممة أن تشممر   21الحممديع عممن التنميممة المسممتدامة كم همموم منضممبت مممن الناحيممة القانونيممة  وكيممف يم ممن ل جنممد  
 الهيئات المحلية في مسار هذه التنمية    

امة، وذلمم مممن مممالر تمم بمناسممبة قممة "ريممو "ورممه إسمتراتيجية لعمممي الجماعممات المحليمة مممن أجممي تنميمة محليممة مسممتد
، إسمتراتيجية حقيقيمة 21قائمة من المقترحات تحت تسمية "جدور أعمار ) أجندا( للقرن الحادإل والعشرين" أو "أجنمدا 

ل قاليم للتنمية طويلة المد ، وذلم عمن طريما الحموار والبحمع عمن توافما فمي ايراء لتم مين الجماعمات المحليمة ممن 
لمحلية والمدنية  والتجارية والصناعية، والحصمور علمى المعلوممات الال ممة لورمه التوا ي مه  الس ان والجمعيات ا

محلية كتعبير عمن التمزام الهيئمات ااقليميمة بمنهج التنميمة المسمتديمة  21استراتيجيات أنسب". ومن هنا نشأت الجندا 
 على إقليمها.

نميمة محليمة مسمتدامة طويلمة الممد ، وذلمم تسمح هذه الجندا بوره إسمتراتيجية لعممي الجماعمات المحليمة ممن أجمي ت
عممن طريمما الحمموار والبحممع عممن توافمما فممي ايراء لتم ممين الجماعممات المحليممة مممن التوا ممي مممه  السمم ان والجمعيممات 
المحلية والمدنية والتجاريمة والصمناعية، والحصمور علمى المعلوممات الال ممة لتشمخيل أفضمي لواقمه ومعوقمات التنميمة 

 نسب لحل ها تبعا ام انيات وأولويات الهيئة المحلية. ال االستراتيجيةووره 

محليمة، إلمى التمزام الح وممة ال رنسمية رممن إسمتراتيجيتها  21وقد أد   الموعي بضمرور  وجمدو  االنخمرا  فمي الجنمدا 
محليمة فمي موعمد أقصماه     21أجنمد   500، ب نشماء 2008-2003الوطنية للتنمية المسمتدامة التمي اعتممدت لل تمر  

 . 2013 -2010المعتمد  لل تر   االستراتيجيةأجند  محلية مالر  1000، كما ألتزمت بالو ور إلى 2008ام ع

محليممة وفقمما للتوجهممات  21ما ممة بالجنممدا  اسممتراتيجيةومممن جهتهمما اعتمممدت و ار  البيئممة والتنميممة المسممتديمة بتممون  
 21، ولنيممة تعممميم مبممادر  أجنممدا 1999ليممة سممنة الوطنيممة فممي تممون ، وقممد انطلقممت هممذه العم 21التممي ورممعتها أجنممدا 

محلي على جميه الجماعات المحلية التونسية، أ مدرت و ار  البيئمة )اادار  العاممة للتنميمة المسمتدامة( وييقمة "عمليمة 
  محلية بتون  مبادرات رائد  "، ل ي ت ون دليال ل ي الهيئات المحلية التي تريد االنخرا  في هذا المسار. 21أجندا 

محلية كآلية النخرا  الهيئمات المحليمة فمي  21تحاور هذه الدراسة أن تخوض في مورو  الجندا  إشكالية الدراسة:
محليممة مارطممة طريمما حقيقممة  21مسممار التنميممة المسممتدامة عبممر ااشمم الية ايتيممة  إلممى أإل حممد يم ممن اعتبممار الجنممدا 

 تم اعتماد هذا النهج في كي من فرنسا وتون  لتحقيا التنمية المستدامة على المستو  المحلي  وكيف 
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 منهج الدراسة:

محليممة ابتممداءا بالنصممون القانونيممة  21يممتم االعتممماد أساسمما علممى المممنهج الو مم ي التحليلممي بنيممة تتبممه نهممج الجنممدا 
الدوليمممة والمحليممممة التممممي تضمممممنته، مممممه تحليلهممما ومناقشممممتها. كممممما يممممتم االعتممممماد علمممى المممممنهج المقممممارن، عبممممر عممممرض 

وف ي ممون المممنهج ااحصممائي حارممرا عبممر تقممديم محليممة. وسمم 21النممموذجين ال رنسممي والتونسممي الخا ممين بالجنممدا 
 بعض الرقام الخا ة بعدد الجماعات والهيئات المحلية في كال البلدين التي انضمت إلى هذا النهج.

 خطة الدراسة:

 لمعالجة ااش الية المطروحة، سوف يتم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين، وهما 

 إنخرا  الجماعات المحلية في نهجهاالتنمية المستدامة والحاجة إلى   أوال

 محلية في التجرلتين ال رنسية والتونسية 21الجندا   ثانيا

 أوال: التنمية المستدامة والحاجة إلى إنخراط الجماعات المحلية في نهجها
تمدعى  "الصمندوق  1980سمنة  ح وميمة غيمر منوممة فمي لناشمطين المسمتدامة التنميمة لمصمطلح اسمتخدام أور يعمود

 لإلداممة، القابلمة التنميمة مسمميات، منهما بعمد  العرليمة إلمى "، وتمرجمWorld Wildlife Fundالعمالمي للحيما  البريمة 
(. أمما االسمتخدام 4، ص 2008عمالار،، . إلمخ )..البيئيمة، المحتملمة المتوا ملة، المط مرد ، المو مولة، لالسمتمرار،

 على نحو ما ذكرنا في المقدمة. 1987تقرير "برونتالند" الصادر سنة  هالرسمي الور للمصطلح فضم  
 بقمدر  ااممالر دون  الحارمر احتياجمات تلبمي التمي التنميمة" وقد عرفت التنمية المسمتدامة فمي تقريمر برونتالنمد بأنهما 

 التنميمة وعمرف ممار،ال رأس همو االسمتدامة نممت فيعتبمر المدولي البنمم أمما". اتهتلبيمة احتياجما علمى القادممة الجيمار
 القادممة ل جيمار الحاليمة ال مرن ن م  إتاحمة يضممن المتصمي المذإل الت مافؤ بتحقيما تمته التي تلم " انهبأ المستدامة

 ا  " ذلممنه" بمأEdward barbierعبر الزمن".وعرفهما "  المستمر   يادته أو الشامي المار رأس يبات بضمان وذلم
 ولأقمي المتاحمة، الطبيعيمة علمى المموارد الحمرن ممه قمدر اكبمر االجتماعيمة بالرفاهية االرتقاء إلى يؤدإل الذإل النشا 

 أكضمر انهفمي كمو التنميمة عمن تختلمف المسمتدامة التنميمة بمأن ويورمح البيئمة، إلمى وااسماء  الرمرار ممن مم من قمدر
 .( 4، ص 2008عمار،، وليئي" ) واجتماعي اقتصادإل هو فيما وتدامال تعقيدا

مختلف الويائا والتقارير المنبضقة عن المؤتمرات الدولية المتعاقبة التي عنت بمورو  التنمية أساسا، وتسمح مراجعة 
الوقمموف عنممد العديممد مممن البعممماد التممي تلممف م همموم التنميمممة المسممتدامة. وهممي تتمضممي أساسممما فممي ياليممة أبعمماد مت املمممة 

والبعمد المتعلما بالعدالمة االجتماعيمة  ( ،Mudacumura, 2006, p 149ومتناسمقة، وتشممي البعمد االقتصمادإل )
(، إرافة إلى البعد البيئي، وأميرا البعد الت نولوجي. وعلمى مسمتو  المبمادل التمي 5، ص 2016حفاف وبوظياف، )

الملوث يدفه، مبدأ الت اممي، مبمدأ الشم افية، مبمدأ المساءلة و تح مها، فهي تتمضي في  مبدأ الحيطة، مبدأ الوقاية، مبدأ 
 Lazzeri,  2008 ; Harris, 2000; Global Reporting) مبممدأ المشمماركة وااللتممزامالتضممامن، 

Initiative, 2000-2006, p2). 

وإذا كانت الدراسات مست يضة بشمأن م هموم التنميمة المسمتدامة وأبعماده وتطوراتمه، فم ن إشم الية الطبيعمة القانونيمة لهمذا 
اال ممطالال ال تممزار مضممار جممدر قممانوني فقهممي، وعليممه سمموف تحمماور هممذه الدراسممة أن تتوقممف بصمم ة ممموجز  عنممد هممذه 

ليممة كأسمملوخ النخممرا  الجماعممات المحليممة فممي مسممار مح 21نهممج الجنممدا ااشمم الية، لتنطلمما فيممما بعممد إلممى عممرض 
    التنمية المستدامة.
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 الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة   -1
تتجمماذخ إشمم الية الطبيعممة القانونيممة للتنميممة المسممتدامة توجهممات فقهيممة مختل ممة بممين مممن يضمم ي مرتبممة المبممدأ العممام     

غير ذلم نافيا عن الم هوم هذا المركمز القمانوني ول من ممه االحت ما   للقانون الدولي على هذا الم هوم، ولين من ير  
 له بجانب من القيمة المعيارية.

 مدى اعتبار مفهوم التنمية المستدامة  مبدأ عام من مبادئ القانو  الدولي   -1-1
الدوليممة، فمم ن طبيعتممه علممى الممرغم مممن ااشممار  إلممى م همموم التنميممة المسممتدامة فممي العديممد مممن ااعالنممات واالت اقيممات 

ولاعتبماره جمزءا  ذا مما انطبمه همذا الم هموم ب ونمه مبمدأ راسمخ فمي القمانون المدولي،القانونية ظلت محورا لنقاش كبير، فم 
 . (Sands, 2003)آيار قانونية هامة فال شم أن لذلم  من القانون العرفي، 

سمتدامة وحمور مما إذا كمان قمد ارتقمى ليشم ي أحمد مبمادل ويبدوا ال قمه منقسمما بشمأن الطمابه القمانوني لم هموم التنميمة الم
التنميممة  م همموم" فمم ن Weeramantry القممانون الممدولي العممام، فبالنسممبة للقارممي بمح مممة العممدر الدوليممة "ويرامممانترإل 

 مممالرونتيجممة تشممبعه وغنمماه بمختلممف التجممارخ البشممرية  ،التممراث اانسمماني قممدما فممي أكضممر الف ممار أحممد المسممتدامة هممو
وهمو  ،(Weeramantry, 1997, pp 103 ss)للقمانون المدولي  مدممة فمي جمزءا هامما، فقمد أ مبح آالف السمنين

.  كما ير  ذات القارمي أن اعتمماد ( Weeramantry, 1997, p95)يمضي مبدأ ملزم في القانون الدولي العرفي 
كمي مممن ات اقيمة المممم المتحمد  ااطاريممة بشممأن المنماك ولروتوكممور كيوتمو الملحمما بهمما يقموم دلمميال علمى أن هنمما  التممزام 

 . (Projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997, p 20)عالمي اتجاه التنمية المستدامة 
سملطا الضموء علمى عمدم اليقمين المذإل يحموم حولمه  ومما إذا كمان  "،Boyle"  و " بويي  Birnie" بيرني   غير أن كي

، وهمذا النمموض همو مما (Voigt,  2009, p 161)لهذا الم هوم القدر  على احتالر مركز المبدأ في القمانون المدولي
ا " حينمما بمي ن أن ال مي يهل مي لم هموم التنميمة المسمتدامة والمدور المذإل يضمطله بمه فمي ملمH. Shue عب ر عنه " شو 

االنسمجام بممين حمايممة البيئمة والتنميممة االقتصممادية، وممه ذلممم لممم يسممتطه أإل أحمد شممرال كي يممة عممي هممذا الم همموم بشمم ي 
أن نتوقمه  بصمدد  ينبنمي"  أنمه Voigt" فويمت  ودائمما، وفمي ذات المنحمى تمر  . (Voigt,  2009, p 163)ملمموس
التنميممة المسممتدامة الديمقراطيممة، ف م مماهيم مضممي العدالممة أو مممن الناحيممة العمليممة أننمما أمممام مبممدأ التنميممة المسممتدامة تحديممد

بعيممممد  دائمممممالهمممما  التعريممممن النهممممائيمسممممتمر ، ويبقممممى  مضمممممونهامنتجمممما نهائيمممما"، وعليممممه تبقممممى عمليممممة تحديممممد ليسممممت  "
 .      (Voigt,  2009, p165)المنار

مما علممى مسممتو  القضمماء الممدولي، فمم ن مح مممة العممدر الدوليممة فصمملت مممر  واحممد   فقممت فممي هممذه المسممألة، وكممما سمموف أم 
نر ، ف نه يصعب استخالن نتائج وارحة من الح م الصادر عنها، ويتعلا المر بقضية "غابسي وفو ناغيمماروس 

Projet Gabcikovo-Nagymaros  علالى مالر العرالور، لالو يتولالر المالر   "، حيع جاء عن المح ممة مما يمأتي"
ادية وغيرهالا. وفالي الما،الي،  الا  المالر  يفعالل ذلالي وهالو لاليس آبال   عن التدخل باستمرار في الطبيعة ألسباب اقتر

آلثار أفعال  على البيئة. غير أن  وفي ظالل وجهالات الن الر الجديالدت التالي يقالدمها العلالو والالوعي المتمايالد أمالام حجالو 
، فالال   هنالالاا معالالايير ومتطلبالالات جديالالدت –المسالالتقبلية  سالالوا  ليجيالالال الحا،الالرت أو  - باإلنسالالانية المخالالا ر المحدقالالة

ألجالالل الحالالد مالالن هالالكا السالاللوا، وقالالد وردت فالالي  عيالالر مالالن الرالالكوا علالالى مالالدى العقالالدين الما،الاليين. فهالالك  المعالالايير 
والمتطلبات  وجب أخكها بعين االعتبار، وال يتو ذلي فقط حين تفكر الدول في أنشالطة جديالدت، ولكالن أيعالا عنالدما 

نشالطتها التالي بالالدأت فيهالا فالالي فتالرت سالابقة. فمفهالالوم التنميالة المسالتدامة يتالالرجو تلالي الحاجالالة تكالو  برالدد مواصالاللة أ
 ,Projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997 )"الملحة  إلى التوفيق بين التنمية االقترادية وحماية البيئة

p78)  . 
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منحمت دورا مما لهمذا الم هموم، ويتضح من سياق همذه القضمية ومحاولمة اقتبماس م هموم التنميمة المسمتدامة أن المح ممة 
ول نهمما لممم تقممف بالضممبت عنممد  طبيعتممه القانونيممة، مصو مما وأن الح ممم يشممير إلممى التنميممة المسممتدامة باعتبارهمما ذلممم 
"الم هوم" الذإل "يع   الحاجة إلى التوفيا بين جوانب مختل ة"، بدال ممن االعتمماد علمى  مياغة تع م  بحما القيممة 

 ل القانون الدولي.المعيارية له كمبدأ من مباد
ولمالرجو  إلممى الممرأإل المسمتقي للقارممي " ويرامممانترإل" والممذإل ممن ماللممه عممارض الت سممير المذإل ورممعته المح مممة، فمم ن 

وإنمما همي مضلمما عبمرت عمن ذلمم مح ممة العمدر الدوليمة فمي ح مهما،  التنمية المسمتدامة تعمد أكضمر ممن مجمرد"  م هموم"
. ولمالنور إلمى العمدد ال بيمر ممن الصم و  الدوليمة التمي (Weeramantry, 1997, p 88) مبدأ ذا قيمة معياريمة "

مبمممدأ مممن مبممادل القمممانون الممدولي، وهمممذا  تضمممنت ااشممار  إلمممى  التنميممة المسممتدامة، فممم ن هممذا الم همموم يعمممد بممال شممم 
ايممة بح ممم إن مبممدأ التنميممة المسممتدامة يمضممي جممزءا مممن القممانون الممدولي المعا ممر، بدبالضممبت ممما يقصممده حينممما يقممور " 

 ,Weeramantry )رمرورته التمي ال جمدار فيهما، ول من أيضما بسمبب قبولمه بشم ي عمام ممن قبمي المجتممه المدولي"
1997, p 95 ) . 

ومه ذلم، ف نه قد يصعب تأييد  هذا الرأإل، فأن يشار إلى التنميمة المسمتدامة فمي مختلمف الصم و  الدوليمة لمي  فمي 
حد ذاته دليال على ارتقاء همذا الم هموم ليشم ي أحمد المبمادل العاممة للقمانون المدولي، وفمي همذا الصمدد يقمور السمتاذ " 

انون، ف نمه ينبنمي أن يتمتمه بخا مية القاعمد  الساسمية مضلمما " بأنه حتى يم ن قبور مبدأ مما علمى أنمه قمLoweلوإل  
 Affaire Plateau Continental de)بي نت مح مة العدر الدولية ذلم في قضية الجرف القارإل لبحر الشمار 

la Mer du Nord, 1969, pp 41-42) فهي التنمية المستدامة تتمته بهذه الخا ية  وهنا يردف " لوإل" مجيبا ،
الناحية المعيارية إذا كان باام ان  ياغة أية قيمة معيارية في جملة تحدد معناها ومحتواها، ف نمه ال سمبيي  بأنه من

. فعمدم التعيمين همذا ( Voigt, 2009, p 166)إلى ذلم بصدد تحديد مضمون التنمية المستدامة على ذات المنوار 
وإذا كانممت التنميممة المسممتدامة تصمملح كعنمموان ون الممدولي، يمنممه مممن نشمموء القاعممد  القانونيممة ولممي  فقممت المبممدأ فممي القممان

    .(Voigt,  2009, p 166) يجمه مجموعة من القواعد المنسجمة، ف نها ليست في حد ذاتها قاعد  قانونية
 التنمية المستدامة بوصفها "معيارا معدال"  أو " مبدأ موجها"    - 2- 1 

آيممار الممدولي، فمم ن هممذا ال يعنممي أنممه ي تقممد لإل إذا لممم يرتمما م همموم التنميممة المسممتدامة إلممى مرتبممة المبممدأ العممام للقممانون 
قانونيممة فممي الوقممت الحارممر، فقممد مممنح مركممزا قيمي مما معياريمما باعتبمماره عنصممرا فممي عمليممة التعليممي القممانوني فممي عمممي 

يممة ات ماق بمأن مبمدأ التنميمة المسمتدامة يم نمه أن يسمتعمي   ولحسمب " لموإل"،. (Voigt,  2009, p 151)المحماكم 
من طرف القضا  كمبدأ متدمي يتوست بقية المبادل القانونية المر  ويسد الضنمرات التمي تحتويهما، وفمي همذا المعنمى 

دل " تنبنمممي عليمممه غيرهممما ممممن  القواعمممد والمبممماMetaprinciple"مبمممدأ فممموقي المسمممتدامة علمممى أنهممما  يم مممن فهمممم التنميمممة
 .( Voigt,  2009, p169)القانونية

فبسممبب دوره فممي تطبيمما القواعممد المممر ، فمم ن المبممدأ ال مموقي هممو فممي الحقيقممة كممما سممماه  " لمموإل"  بممممم "القاعممد  المعدلممة 
Modifying norm التي تهدف إلى إنشاء والتأيير على العالقة بين بقية القواعد الولية. فالنايمة ممن همذا المعيمار  "

ااعمراخ عممن قاعمد  مسممتقلة، ول نمه يسمماعد فمي  تورمميح العالقمة بممين المعمايير الساسممية الممر  المسممتقلة، و ليسمت 
"القاعد  المعدلة" لن ت مون لهما آيمار إال بوجمود قواعمد أممر . وم هموم التنميمة المسمتدامة، بالنسمبة دائمما لمم " لموإل"، همو 

، المح مة من أجي تنيير أو تعديي تطبيقمات القواعمد الممر   من قبيي هذه القواعد المعدلة بما أنه يستخدم من طرف
 Voigt,  2009, p)وال يتعلما الممر فقمت بالقواعمد الوليمة للقمانون المدولي العرفمي، بمي وأيضما االلتزاممات االت اقيمة

162) . 
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ينوممر إلممى "  Khalfan" و " مل مان  Cordonier Segger ويممة مقتممرال آممر تبنمماه  كمي مممن " كاردونييمه سممينار 
 مت ماملتين، أمما المقارلمة الولمى فتنومر إلمى التنميمة مقارلتين مزيج من التنمية المستدامة في القانون الدولي على أنها

م همموم التنميممة المسممتدامة هي ممي ، أيممن يمضممي بممالمعنى الممدقيا لل لمممة المجممار المورمموعي للقممانون  المسممتدامة باعتبارهمما
 واالجتماعيممة والبيئيممة االقتصممادية فيهمما الجوانممب تتقمماطه مجمماالت التممي تتنمماور اهممداتوالمع الدوليممة القانونيممة المبممادل

 نمو  مختلمف ممن باعتبماره، فتنور إلى همذا الم هموم الضانيةأما المقارلة  المستدامة. التنمية والهادفة إلى للقانون الدولي
المعياريممممة هممممذه المقارلممممة بالقيمممممة  عتممممرفوت  القواعممممد أو المعممممايير ذات المضمممممون وااللتزامممممات المختل ممممة عممممن غيرهمممما.

بحمايممة البيئممة  المتعلقممة القانونيممة المتضممارلة بممين القواعممد والتوفيمماالتمموا ن  لتيسممير وملمما لتنميممة المسممتدامةل المحتملممة
مة التنميمة المسمتداب يجمو  للمحماكم وهيئمات التح ميم التمذر  ولاعتبماره كمذلم،  والتنميمة االقتصمادية. والعدالة االجتماعية

بقيممة المعممايير المممر . وفممي النهايممة وكممما عبممر عنممه ال اتبممان يم ممن اعتبممار التنميممة المسممتدامة  لتعممديي طريقممة تطبيمما
 .(Voigt,  2009, pp161-162) كمضل ة مناسبة لتجميه مجموعة من القواعد القانونية بطريقة أكضر انسجام

 مرنممة بمضابممة أدوات مبممادلال المبممدأ والقاعممد ، معتبممرا" بممين  Nicolas de Sadeleer" ني مموال دو سمماديلير  وي ممرق 
 حماالت الخا مةو التمأقلم ممه ال" ت ييمف، وهمي مم نمة ال"Flexible instruments of actionلعممي أو التحمر  " ل

كمما طمور ال اتمب  .(Voigt,  2009, p166 ) " قمدر كبيمر ممن الصمرامة، فمي حمين أن للقاعمد   التمي يمراد تن يمذها
" ومهمتهمما  Directing principlesف ممر  تنطلمما مممن وجممود جيممي جديممد مممن المبممادل  تعممرف بممم "المبممادل التوجيهيممة 

ووظممائف مضممي هممذه  تح يممز السياسممات العامممة مممن أجممي  السممماال للمحمماكم  للموا نممة والتوفيمما بممين المصممالح المتباينممة. 
رمزإل أو برامجي فقت، ول نهما تلعمب دورا محوريما فمي "  متعدد ، فهي ليست ذات بعد  المبادل بحسب " دإل ساديلير

 . ( Voigt,  2009, p153) هي لة وتنويم القانون الذإل وره على أنقاض أح ام ونصون مت رقة
ا واسمه توافمتلم السياسات في الميدان. باارافة إلى ذلم، فم ن ما ميتها العاممة  تعنمي بطريقمة مما أنهما تسمتند إلمى 

النطاق، مما يسمح  بصياغة معالم االلتزامات المستقبلية بش ي  أكضر ت صميال. ويبمدوا أن مضمي همذا التو ميف للمبمدأ 
تطبيا أن ي رض على جماعة التزاما معينا، إذ تنتج آياره بصدد  ال وقي يجد له قبوال باعتباره يقوم دليال موجها  دون 

اء ت سممير تلممم القواعممد، وعليممه فمم ن لم همموم التنميممة المسممتدامة تممأيير معيممارإل قواعممد أمممر  محممدد  ودقيقممة ولالممذات أينمم
 متأمر أو مؤجي إن  ح التعبير. 

 محلية  أسلوب النخراط الجماعات المحلية في مسار التنمية المستديمة 21نهج األجندا  -2

لعمممي الجماعممات المحليممة مممن أجممي تنميممة محليممة مسممتدامة، وذلممم مممن مممالر  تممم بمناسممبة قمممة ريممو ورممه إسممتراتيجية
، إستراتيجية حقيقيمة 21قائمة من المقترحات تحت تسمية "جدور أعمار ) أجند ( للقرن الحادإل والعشرين" أو "أجند  

اعمات المحليمة ممن ل قاليم للتنمية طويلة المد ، وذلم عمن طريما الحموار والبحمع عمن توافما فمي ايراء لتم مين الجم
التوا ي مه  الس ان والجمعيات المحلية والمدنية  والتجارية والصناعية، والحصمور علمى المعلوممات الال ممة لورمه 

محلية كتعبير عمن التمزام الهيئمات ااقليميمة بمنهج التنميمة المسمتديمة  21ومن هنا نشأت الجندا استراتيجيات أنسب". 
 . (Kouam Team, 2010, pp14-15) على إقليمها

 محلية يم مزايا ومبررات االنخرا  في نهجها. 21تحاور هذه الجزئية من الدراسة التعرض لتعرين الجندا 

 محلية 21تعرور األجندا  -2-1

داللمة علمى القمرن الواحمد والعشمرين. وهمي عبمار  مارطمة  21الجندا كلمة إنجليزية تعني البرنامج، وقمد رلطمت بمالرقم 
طريممما ومشمممرو  للتنميمممة علمممى الممممد  الطويمممي. وهمممي مطمممو  تسممممح لجميمممه الهيئمممات المحليمممة بتحديمممد أهمممداف التنميمممة 
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الجهمممات ال اعلمممة المحليمممة لورمممه برنمممامج العممممي المسمممتديمة وتن يمممذها، وهمممي تنطممموإل علمممى عمليمممة تشممماورية ممممه جميمممه 
علمى مسمتويات إقليميمة مختل مة، محليمة  21ويم من اعتمماد الجنمدا  مدعوم ببنيمة متعمدد  الطمراف لتن يمذها وتقييمهما. 

في فرنسا على مسمتو  المنماطا وعلمى مسمتو  تجمعمات مما بمين البلمديات وعلمى مسمتو  المقاطعمات  فقد طبقت مضال 
 Commité 21   et Gaz) بلمديات، بمي وطبقمت أيضما علمى مسمتو  الحومائر الطبيعيمة الجهويمةوعلمى مسمتو  ال

de France, (sans date), p 5) . 

محليممة بأنهمما  " عمليممة  21( الجنممدا ICLEIوقممد عممرف المجلمم  الممدولي مممن أجممي المبممادرات ااي ولوجيممة المحليممة )  
علممى المسممتو  المحلممي. وتممنهض هممذه العمليممة عبممر  21الجنممدا متعممدد  القطاعممات وتشمماركية تسممتهدف بلممو  غايممات 

 المشاركة ووره مخطت استراتيجي للعمي طويي المد  يستجيب كأولوية للمشاكي المحلية للتنمية المستديمة".

( بأنها  "جهد تشماركي موجمه ممن GDRCمحلية أيضا من طرف مركز أبحاث التنمية العالمي )  21عرفت الجندا 
  المحليمة يمتمد إلمى المجموعمة المحليمة بأكملهما بنيمة ورمه اسمتراتيجية عممي مت املمة للح ما  علمى البيئمة طمرف اادار 

وتحقيا الرفاه االقتصادإل واانساني للس ان المحليمين. وهمي تسمتدعي إدمماش أنشمطة التخطميت والعممي فمي المجماالت 
 (. Ponrouch, 2013, p 62االقتصادية واالجتماعية والضقافية" )

 21الخا ة بهذه المدينة بأنها "تمضي الجندا  21محلية لمدينة القيروان، عرفت الجندا  21مناسبة وره الجندا ول
المحليممة مممن أجممي التنميممة المسممتدامة لمدينممة القيممروان مقارلممة ترابيممة مندمجممة وتشمماركية مت تحممة ومسممار يقممه مممن ماللممه 

ا االجتماعيممة واالقتصمادية والبيئيممة، واالت مماق علممى الهممداف القيمام بتشممخيل وتحليممي ورممعية المدينمة بمختلممف أوجههمم
والتوجهات والبرامج ال  يلة ب رساء دينامي ية تنموية متعدد  البعاد تضمن كريم العيش وجود  الحيا  لجيار القيمروان 

عممممي مسمممتقبلي  المحليمممة( بهمممذا ال تعمممدو أن ت مممون تصممموررا ومشروعممممرا ولرنمممامج   21الحارممر  والقادممممة. وهمممي )الجنمممدا 
و"حضير   أشنار" كبر  لقيروان الند على المد القريب والمتوست والبعيد يساهم فيها كي أبناء ولنات المدينمة وتمممجمه 
عليهممما كمممي الطمممراف علمممى كاهمممي الررممما والوفممماق. وهمممي كمممذلم وفمممي ن ممم  الوقمممت أدا  إعمممالم وتعبئمممة ومتابعمممة وتقيممميم 

محلية لتنميالة مسالتدامة: عرالارت مسالتقبل     21جندت على حد السواء" ) أ للقائمين على شؤون المدينة وللمواطنين
 (.القيروا ، د.ت

وممن الناحيمة القانونيمة فم ن همذه الدا   ال تلمزم الممدور الطمراف إال ممن الناحيمة السياسمية، فهمي ال ترتمب أإل إلتزامممات 
وممه ذلمم فم ن الح وممات عبمر توقيعهما علمى المنل الرسممي، ،  (Kouam Team, 2010) قانونية فمي مواجهتهما

 .(Lambert, 2005, p 14) تبقى مدعو  لتبن ي إستراتيجية للسير في نهج التنمية المستديمة

دت أهداف الجندا  الح ما  علمى التنمو  البيولموجي للمنماطا  -م افحمة تنيمر المنماك   - :محلية في مما يمأتي 21وحد 
أسمملوخ  -تطمموير ال ممرد ونوعيممة الحيمما    -الجتممماعي والتضممامن بممين المنمماطا ولممين الجيممار  التماسممم ا -والممموارد  

 .(Agence Française de Développement, 2010, p 6) تنمية وفقا لنوعية إنتاش واستهال  مسؤولة

 محلية 21ممايا األجندا   -2-2

مضلممت الحاجممة إلممى توافمما فممي ايراء حممور مشمماكي التنميممة المسممتدامة علممى المسممتو  المحلممي، وكممذا القواعممد المشممتركة 
محليممة.  ويممتم تحقيمما هممذا المشممرو  عبممر اجتممما  كممي مممن  21للبنمماء، أسمماس "المشممرو  المحلممي"  المعممروف بالجنممدا 

بمممور الجميمممه باالت اقمممات أو التوافقمممات علمممى المسمممتو  المعرفمممة والتوفيممما بمممين مختلمممف المممرم  االجتماعيمممة، بمممما يعنمممي ق
المحلممي أيممن يقبممي كممي واحممد بتقممديم تنمما الت للمصممالح العامممة ولصممالح تهيئممة الحركيممة الال مممة للتنميممة محليمما، مالفمما 
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مختلممف الجهممات ال اعلممة المحليممة إلممى هممذه االت اقيممات قبمموال ويمضممي انضمممام  ل طممر التقليديممة لتسمميير الشممأن المحلممي. 
  .( Kouam Team, 2010) مباشرا لتقديم التنا الت الال مة لوهور إستراتيجية مشتركة

ممرات،  ه مممنتتضمممنبممما محليممة تمضممي أدا  تخطمميت م يممد  وجيممد   21إن الجنممدا  تشممخيل ل هممداف وااجممراءات والمؤش 
فهي تم ن من تحديد أولويات الهيئة المحلية بالنور إلى اشتراطات التنميمة المسمتديمة، ليمتم عبمر ذلمم تحديمد محماور 

 Ministère de l’Environnement et du Developpement)التدمي عن طريا مشاريه عممي ملموسمة
Durable (MEDDE ), 2010, p 3) ولالمحصملة فم ن تن يمذ همذه الجنمدا يمضمي تحمديا حقيقيما لنهما تنطلما ممن .

 ,Kouam Team)ف ر  تمرابت المحلمي بالعمالمي، ورلمت احتياجمات السم ان الحاليمة ممه احتياجمات الجيمار المقبلمة 
2010)  . 

لبلديمة، فهمي تسممح لمبعض محلية ال ر ة ايراء الحوار بين المجموعات االجتماعية والهيئمات ا 21كما تتيح الجندا 
توعيمة الممواطنين بمالواقه المحلمي، ومشماركتهم فمي النقماش الواسمه  ال ماعلين المحليمين بالمشماركة فمي تن يمذها. كمما أن 

حممور الخطممو  العريضممة لتنميممة البلديممة ومشمماركتهم فممي تن يممذ الجنممدا يسمماهم بممال شممم فممي تحقيمما الهممداف المسممطر   
. وعمالو  (Commité 21    et Gaz de France, s.d., p 12) ة أكبمروي سمب النشما  العممومي مصمداقي

محلية للبلدية بتقييم أنما  استهالكها للطاقة والمياه وممواد البنماء وترشميدها، فمنهج  21على ذلم، يسمح تن يذ الجندا 
نسمية برنامجما للمتح م الجندا يقلل حجم الن قات من منطلقات بيئية.  وفي هذا الصمدد أطلقمت بلديمة " همانوفر " ال ر 

( طمن ممن غما  يماني أكسميد 7000في الطاقة على مستو  المدارس، وقد سمح باقتصماد مليمون أورو وسمبعة آالف )
 ال رلمممون ممممالر أرلعمممة سمممنوات. وقاممممت بتخصممميل يلمممع المممموار المقتصمممد   للممممدارس لتمويمممي أنشمممطتها المختل مممة

(Commité 21    et Gaz de France, s.d., p 12)   . 

 محلية في التجربتين الفرنسية والتونسية  21ثانيا: األجندا 

ولو جاء متأمرا بعض الشيء مقارنمة بالتجرلمة اللمانيمة  -محلية في كي من فرنسا وتون   21تم  تبني نهج الجندا 
رحلية والمنهجيمة بسبب القناعة بجدواه، وقد تمي ز وره هذا الدستور المحلي للتنمية المستدامة بالم –أو ااس ندنافية 

 الت اعلية التشاركية، كما مصصت معايير لتقييم ور د تن يذ الجندا. 

 محلية  21تّبني األجندا  -1

محليممة، التممزام الح وممة ال رنسممية رمممن إسممتراتيجيتها الوطنيممة  21مض مي المموعي بضممرور  وجممدو  اانخمرا  فممي الجنممدا 
محليمممة فمممي موعمممد أقصممماه عمممام     21أجنمممد   500، ب نشممماء 2008-2003لل تمممر  للتنميمممة المسمممتدامة التمممي اعتممممدت 

  2013 -2010المعتمممممد  لل تممممر   االسممممتراتيجيةأجنممممد  محليممممة مممممالر  1000، كممممما ألتزمممممت بالو ممممور إلممممى 2008
لمى ولالذات على مستو  القاليم التي تتلقى المساعد  العامة )الحوائر الطبيعية ااقليمية، وتجمعات البلمديات، ومما إ

أحصت و ار  البيئة  2013.  وإلى غاية أوت (Ministère de l'Écologie ( France), 2013, p 5) ذلم(
، أجنمد  التجمعمات السم انية Communesأجند  محلية )وهمي مو عمة بمين  أجنمد  البلمديات   900ال رنسية أ يد من 

 Communautésت البلمديات ، أجنمد  تجمعماCommunauté d'agglomération ou urbaineأو العمرانيمة 
de communes أجنمممد  البلمممدان ،Pays أجنمممد  المقاطعمممات ،Départements  أجنمممد  المنممماطا ،Régions ،

. وقممد دع مممت بمجموعممة (الموقممه الرسمممي لممو ار  البيئممة والطاقممة والبحممار ب رنسمما) ( Autres أجنممد  المنمماطا المممر  
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 Ministère de)مختل ة من النصون التشريعية واالت اقيات لجي مرافقة تلمم المبمادرات وإرم اء الشمرعية عليهما 
l'Écologie, 2013, pp6-7). 

.  (la charte)موجهما للبلممديات 1994" فممي عممام  Aalborgوعلمى الصممعيد الورولممي، تمم ورممه ميضاقمما فممي "آلبمور  
مورمه التن يمذ مضلمما تمم     21مدينة وللديمة وكلهمم تعهمدوا بورمه الجنمدا  80 وقد تم التوقيه عليه بداية من طرف 

  . (Kouam Team, 2010)إقرارها بريو، لتتبعه فيما بعد ايالف من المدن الورلية

 قامت و ار  البيئة والتنميمة المسمتدامة والطاقمة ب رنسما، محلية والحع على االنخرا  فيها، 21ولنية التعرين بالجندا 
د  21إطار لتسهيي تن يذ مشماريه التنميمة المسمتدامة ااقليميمة أو الجنمدا  ، بتطوير 2006منذ عام  محليمة. وقمد  حمد 

عنا ر رئيسمية لهمذه العمليمة، وسمتة عشمر مجماال للعممي، وهمي   هذا ااطار ممسة أهداف للتنمية المستدامة وممسة
 –الضقافمة  –الو ور إلى المعرفمة  -الطبيعية والت ونولوجيةالمن )المطار  -الصحة-التضامن والتعاون الالمركزإل 

 –العمران والتهيئة والس ن  –الشني  –الزراعة وتسيير النابات  –السياحة  –التنمية االقتصادية  –الريارة والترفيه 
 .الطاقة –الح ا  على التنو  البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية  –التنقي والبنية التحتية 

محليمة وفقما لإلطمار النمموذجي المذإل  21  على ذلم، تقوم ذات الو ار  كي سمنة بتوجيمه دعموات لورمه الجنمدا وعالو 
ورعته، مه قيامها بمنح البلديات المنخرطة في هذا النهج شعارا ورعته مصيصما لهمذا النمرض لممد  يمالث سمنوات 

 Agenda 21    localمحليمة فرنسما  21جندا قابلة للتجديد لمد  سنتين إرافيتين، ويحمي هذا الشعار عبار  " ال
France "(TEDDIF,  2014, p 3) . 

للتوجهممات  وفقمما محليممة 21ومممن جهتهمما اعتمممدت و ار  البيئممة والتنميممة المسممتديمة بتممون  إسممتراتيجية ما ممة بالجنممدا 
بمشمرو  نمموذجي ) أو مرحلمة  1999الوطنية في تون ، وقمد انطلقمت همذه العمليمة سمنة     21التي ورعتها أجندا 

محليمممة لمجموعمممة ممممن البلمممدات بمممم "حممموض مجمممرد " ممممن المنطقمممة الشممممالية النرليمممة     21نموذجيمممة ( اعمممداد أجنمممدا 
محلممي ما ممة بهمما إرممافة إلممى انخممرا      21عممداد أجنممدا بلديممة مممن إ  25التونسممية ومنممذ ذلممم التمماريخ تم نممت قرابممة 

المحلمي علمى جميمه الجماعمات المحليمة التونسمية، أ مدرت     21في هذا المسمار. ولنيمة تعمميم مبمادر  أجنمدا  160
 محليممة بتممون  مبممادرات رائممد "، ل ممي ت ممون     21و ار  البيئممة )اادار  العامممة للتنميممة المسممتدامة( وييقممة "عمليممة أجنممدا 

 . ( 2017وزارت البيئة التونسية، )دليال ل ي الهيئات المحلية التي تريد االنخرا  في هذا المسار

 محلية 21منهجية و،ع األجندا  -2

محلية أن ت ون طويلمة، وتجسميدها قمد ي مون أ معب، وعليمه ال ينبنمي التعويمي علمى  21يم ن لمرحلة وره الجندا 
محليممة يتجمماو  الطممر الزمنيممة القصممير  المممد ، ويوهممر هممذا  21الجنممدا قطممف يمارهمما علممى المممد  القريممب. فمنطمما 

بدايمة علممى مسمتو  المرحلممة التممي تلمي إتخمماذ القممرار علمى مسممتو  مجممال  البلديمة المعنيممة بمماالنخرا  فمي عمليممة ورممه 
  همذه المرحلمة الجندا إلى فتر   ياغة هذه المير ، ويعتقد أن هنا  حاجة إلى فتر  سنتين أو  يالث سنوات الجتيما

(Lambert, 2005, p19) . محليمة ت مرض التحمر  وفقما لمنهجيمة  21ومضي أإل عمي جماعي، ف ن وره الجنمدا
واحترام المراحي المختل ة التي تسمح ببناء هذا المشرو ، على أنه ال ينبني النور إلى هذه المنهجية باعتبارها عقيد  

 نهما مجمرد دليمي للعممي ينبنمي اعتمماده بمذكاء ولمالمعنى الصمحيح. فهمذه أو دستور يتحتم تطبيقهما دونمما أإل ت  يمر، ول
 المنهجية تقترال معالم، ويعود لل اعلين المحليين أمذ  مام المبادر  وتصور الحلور التي أكضر مناسبة للسياق المحلمي

(MEDDE, 2010, p3)   . 
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محليمة نموذجيممة بسمبب التنممو   واالممتالف بممين مختلمف القمماليم دامممي  21وإذا كانمت هنمما   معولة فممي تقمديم أجنممد  
الدولة الواحد  سواء من حيع حجم ااقليم والموقه الجنرافي والموارد الطبيعية، والنسيج السوسيو اقتصادإل، والوره 

احي م تاحية مشتركة بين مختلف الخطوات التي يراد . ومه ذلم هنا  مر (MEDDE, 2010, p19) المالي ...إلخ
 لها تبن ي هذه الجندا، وهذا ما ستحاور هذه الجزئية تبيانه على النحو ايتي 

 ،رورت توافر اإلرادت السياسية للعمل لرالح التنمية المستدامة وتبني المشروع -2-1

لية وفي تحديمد أولوياتهما وأهمدافها، وهمي فمي اتخاذهما مح 21تتمته الهيئات المحلية بحرية بشأن وره وتن يذ الجندا 
 ,.Commité 21  et Gaz de France, s.d)لهمذا القمرار تعتممد علمى مؤهالتهما ومسمؤولياتها  وإم انياتهما 

p7)للمنتخبممين المحليمين، فهمي تتطلممب بال عمي إعماد  النوممر فمي سياسمة المدينممة  . ويعمود القمرار بشممأن االلتمزام بالجنمدا
 Commité 21 et) في عمليات اتخاذ القراريورية ووره هي لة جديد  للعمي العام، انطالقا من إحداث تنييرات 

Gaz de France, s.d., p8). 

البلديممة، فخممالر المرحلممة الولممى مممن محليممة" مورممو  التممزام مممن جانممب سمملطات  21يجممب أن ي ممون مشممرو  "الجنممدا 
العملية، ت ون عوامي االقتنا  والدوافه والحيوية التي يتركز المشرو ، عنا ر محدد  لنتائجه ومد  نجاحمه، وينبنمي 

التمسممم  -العمممي محليما لصممالح التنميمة المسممتدامة   -منمذ البدايممة تحديمد الركممائز التمي يسممتند إليهما المشممرو ، وهمي  
التمسممم   -محليممة بهممدف تحقيمما التنميممة المحليممة المسممتدامة(   21و  ) ممياغة وييقممة نهائيممة ل جنممدا بنايممات المشممر 

ورمه كمي الوسمائي القانونيمة والتقنيمة  -بمبدأ المشاركة والتشماور واسمتطال  رأإل الجمهمور والجهمات ال اعلمة المحليمة  
 .(Lambert, 2005, p19)والمالية الال مة لتن يذ الجندا 

محليممة علممى مسممتو   21عطمماء المصممداقية لهممذه العمليمة، مممن المهممم أن يتخممذ قمرار االنخممرا  فممي نهممج الجنمدا ولنيمة إ 
المجممال  المحليممة، وينبنممي القيممام بعمليممة ااشممهار والنشممر لهممذا المشممرو  عبممر وسممائت ااعممالم المختل ممة مممن  ممحف 

لية  التوا ي بش ي جيمد، فم ن ممن شمأن ذلمم محلية ونشريات وإشهار تلي زيوني  وملصقات وغيرها، وإذا ما تمت عم
 .(Lambert, 2005, pp19-20)أن يش ي مصدرا إلهام وتعزيز لمشاركة جميه المواطنين في العملية

" ال رنسية بعمد تصمويت المجلم   Vincennesمحلية لمدينة " فانسان  21على مستو  الممارسة تم إطالق الجندا 
. ولهممذه المناسممبة  ممرال رئممي  بلديممة " فانسممان" 2009، لتطلمما بصمم ة رسمممية فممي أفريممي 2008المحلممي فممي ديسمممبر 

بممأن هممذه الجنممدا لممن ت ممون قابلممة للتطبيمما إال إذا تممم تبنيهمما مممن طممرف ال مماعلين والسمم ان المحليممين، وكممانوا حريصممين 
ينبني أن يقوموا بهما، ولمأن يسماهموا فمي ورمه الخيمارات والبمدائي وورمعها مورمه  على معرفة طبيعة النشطة التي

 (.   Adage Environnement et la ville de Vincennes, s.d., p8التن يذ )

 تحسيس المنتخبين المحليين والمرالح اإلداروة وتوعية الموا نين  -2-2

الواقممه، مممن المهممم إقنمما  المنتخبممين المحليممين بممأن التنميممة  وفممي .تعممد هممذه الخطممو  هامممة بالنسممبة لمصممداقية المشممرو 
الح مم الرشميد  المستدامة ليست شأنا سياسي لهذا الحزخ أو ذا ،  وأنهما أبعمد مما ت مون عمن كونهما بدعمة بيئيمة، ولمأن
همي الطريما  ال يتعارض مه مبدأ الديمقراطية التمضيلية، بي إنه يعز ها. وأن تصي رسالة م ادها أن التنمية المستدامة

التممي ينبنممي للجماعممات المحليممة سمملوكه إذا ممما كانممت تريممد رمممان مسممتقبي الجيممار القادمممة، فممال ي  ممي، وفمما مممنهج 
 .( Lambert, 2005, pp20,24) الجندا، أن يقور المنتخب المحلي "أنا منتخب، علي م الضقة بي"
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اجممدون علممى الرض( والمصممالح ااداريممة )إدار  وينبنممي أن تممدر  مختلممف المصممالح التقنيممة للبلديممة )الشممخان المتو 
وينبنمي أن  .السجالت( بأن نجاال المشرو  ك ي يعتممد اعتممادا كبيمرا علمى دعمهمم لهمذا المنهج وانخمراطهم فمي العمليمة

محلية ليست "عبئا وظي يما عاديما إرمافيا"، ول نهما تعنمي طريقمة عممي مختل مة  21يعي موظ و البلدية إلى أن الجندا 
 .(Lambert, 2005, p20)لى تنسيا أكضر وتقاسم أكبر للمعلومات بين ااداراتتحتاش إ

محلية، وتبدأ عملية التعبئة بالتحماور بمين الجهمات  21تمضي تعبئة المجتمه المدني شريان الحيا  بالنسبة ل جند  كما 
والجمعيمممات...(، والتمممي سممموف تتحممماور حمممور ال اعلمممة ذات أنمممما  الت  يمممر المختل مممة ) الممممواطنين والشمممركات والتجمممار 

(. Commité 21 et Gaz de France, s.d., p6أهمداف مشمتركة لتحقيما التنميمة المسمتدامة علمى إقليمهما )
  :وينبني على الهيئة ااقليمية قبي الدمور في منطا عملية المشاركة رمان ما يلي

محليممة،...( عممن     21، الجنممدا 21ادل العامممة، الجنمدا التوعيمة والتممدريب علممى م همموم التنميمة المسممتدامة ) المبمم -
طريما فممتح نقاشمات عامممة وتنومميم معمارض وإقامممة أيممام دراسمية حممور التنميمة المسممتدامة والقيممام بأنشمطة ملموسممة علممى 

 . (Lambert, 2005, p22)مستو  المدارس... إلخ 

إبمممرا  حالمممة التقمممدم فمممي المشمممرو ، والخطممممة محليممممة، و  21إعمممداد أدوات االتصمممار والتوا مممي بشمممأن مطمممة الجنمممدا  -
المرسمممممومة، وأدوار مختلمممممف ال ممممماعلين، والتمممممدابير الخا مممممة بالمشممممماركة )جمممممدور  منمممممي ل نشمممممطة المرتبطمممممة بالعممممممي 
التشمممممماركي(. ويم ممممممن تنومممممميم عمليممممممة االتصمممممماالت عبممممممر نشممممممرية البلديممممممة والصممممممحافة المحليممممممة والتنطيممممممة التلي زيونيممممممة 

توجه عملية االتصاالت نحو المنتخبين المحليمين، مموظ ي البلديمة والممواطنين وغيمرهم والمطويات...إلخ. وينبني أن ت
(Lambert, 2005, p22). 

على مستو  الممارسة، ولنية تحسي  أعضاء المجل  البلدإل، قامت "فرقة التنسيا التنمية المسمتديمة" ببلديمة "حممام 
اجمة" ولعمض بلمديات الشممار النرلمي كممضلمين عمن بلمديات سوسة" التونسمية بتوجيمه دعموات إلمى بلمديات "القيمروان" و"ب

محلية بتون  لتقاسم مبراتهم. وقدم هؤالء الممضلون بداية عررا نوريما حمور فوائمد همذا  21ناجحة في مسار الجندا 
المشمممرو ، ليتبعمممموه بتقمممديم الخطمممموات الملموسمممة التممممي اتخمممذوها لتجسمممميد المشمممرو  ميممممدانيا. ولال عمممي كممممان لهمممذا العمممممي 

 .   (MEDDE, 2010, p4)لحمام سوسة محلية 21تحسيسي م عور كبير فيما بعد لنجاال تجرلة الجندا ال

 إنشا  خلية داخلية للتنمية المستدامة  - 2-3

المنتخبمين المحليمين والمموظ ين ااداريمين رمروريا انجما  الجنمدا، ف نمه بالتأكيمد لمي  كافيما إذا كان تحسي  وتوعيمة 
ن من رلطهم بش ي ملمموس فمي همذه  ادماجهم رمن المشرو ، إذ من الضرورإل دمجهم رمن المشرو  بطريقة تم  

مصمالح البلديمة )التقنيمة وااداريمة( العملية. ويتم ذلم عبمر إنشماء "مليمة التنميمة المسمتدامة" تسممح بمالرلت بمين جميمه ال
في عملية إعداد الجنمدا،  ولخا مة فيمما يتعلما بالجوانمب التقنيمة ك عمداد دفماتر الشمرو   وامتيمار م اتمب الدراسمات. 
وهمممذه الخليمممة يم مممن  أن تضمممم المنتخبمممين المحليمممين  ورمسممماء المصمممالح، والمسمممؤور عمممن مشمممرو   التنميمممة المسمممتدامة 

(Lambert, 2005, pp20-21   ). 

ه للمصمالح البلديمة والشمركاء موج   محلية 21وت ون أولى مهام الخلية الداملية هي وره دفتر شرو  لدراسة الجندا 
المدافه  -المحتملين، مه الحاجة إلى التصديا عليها من طرف المجال  المحلية. علمى أن تتضممن دفماتر الشمرو   

الهممممداف بعيممممد   -تنومممميم المشمممماركة   -تشممممخيل واقممممه التنميممممة  -تو يممممه الدوار   -للمشممممرو  والهممممداف العامممممة  
 .(   Lambert, 2005, p21)..إلخ .المد 
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محليممممة لمدينممممة " فانسممممان  21إنشمممماء مليممممة التنميممممة المسممممتدامة بصممممدد تأسممممي  الجنممممدا  تمممممعلممممى مسممممتو  الممارسممممة 
Vincennes" ( ال رنسممية علممى مسممتو  المصممالح البلديممةAdage Environnement et la ville de 

Vincennes, s.d., p8 .) 21جنالدت )أ محليمة الخا مة بمدينمة القيمروان 21وكمذلم كمان الحمار بالنسمبة ل جنمدا 
 .محلية لتنمية مستدامة: عرارت مستقبل القيروا ، د.ت(

  تعيين مسؤول أو منسق للمشروع  تتوفر لدي  القناعة والقدرت على اإلقناع  -2-4

لتحقيمما الممزمم السياسممي للعمليممة، مممن المستحسممن، إن لممم ي ممن رممروريا، إسممناد إدار  ورممه المشممرو  إلممى مسممؤور أو 
محليممة )سممواء كممان هممذا الشممخل موظ مما ممارسمما أو إنشمماء منصممب  21منسمما م لممف بالتنميممة المسممتدامة أو الجنممدا 

منو  به والقمدر  علمى ااقنما . وي مون مسمؤوال مان بهذه الص ة ( على أن يتوفر لد  هذا المسؤور اقتنا  بالدور ال
عمممن رممممان تحقيممما التقمممارخ والمممتالحم بمممين مختلمممف القطاعمممات وال  ممماءات ) البيئمممة، الشمممنار العموميمممة، المصمممالح 
االجتماعية، التعليم، ...إلخ( وكذا المصالح التقنية واادارية دامي البلدية. ويجب أن ي ون همذا المسمؤور أو المنسما 

 ,Lambert, 2005)اف من جميه المنتخبين المحليين وجميه العاملين في اادارات المختل ة المحلية موره اعتر 
p20). 

تحسمي  وإعمالم أعضماء -محليمة  21تطموير عمليمة ورمه الجنمدا   -يتولى هذا المسؤور أو المنسا الدوار ايتيمة 
التنسمميا بممين مختلممف  -المصممالح البلديممة   السممهر علممى الممرلت بممين مختلممف   -المجممال  المحليممة والمصممالح التقنيممة

ر مد وتقيميم عمليمة ورمه الجنمدا فمي كمي   -الشركاء المعنيين )الجمعيات، م اتب الدراسمات واالستشمارات ...إلمخ( 
 .(Lambert, 2005, p20)مراحلها 

قي أجند   لبلديمة "جندولمة" بتمون  إلمى     21لبلدية " مجما  البماخ" وأجنمد   21في الممارسة، أد  حسن امتيار منس 
لهم إلممى رمممو  ل جنممد ، فقمممد حمما وا يقممة المممواطنين والمجتممممه المممدني مممن جهممة، ويقمممة البلديممة مممن جهممة أممممر .  تحممو 

 .(MEDD, 2010, p6)تمام ورعها وساعدهم هذا الزمم في موا لة مشرو  الجندا إلى غاية إ

 تشخيص واقع ومعطيات الهيئة اإلقليمية   -2-5

محلية على عملية تشخيل تسمح بتحديد عوامي القو  و/أو الضعف الذإل تميمز المنووممة  21ترت ز مبادر  الجندا 
عي دامممي الهيئممة المحليممة مممن منوممور التنميممة المسممتديمة، وتقمماس نقمما  القممو  والضممعف مممن منطلمما الممتالحم االجتممما

المحليممة، والمنمماظر الطبيعيممة والممموارد البيئيممة والممموارد البشممرية واام انيممات االقتصممادية والطبيعممة الديمنرافيممة ... إلممخ. 
وينبنمي فمي عمليممة التشمخيل تلمم أن تسمممح ب همم العالقممات بمين مختلمف تلممم البعماد وإبمرا  التحممديات التمي تواجههمما 

محليممممة أن تسمممممح ل ممممي مممممن السمممم ان والمنتخبممممين المحليممممين و ممممانعي القممممرار  21 جنممممد  الهيئممممة ااقليميممممة. وينبنممممي ل
وال ممماعلين االجتمممماعيين واالقتصممماديين بتحديمممد ورمممعهم ومسمممتقبلهم داممممي إقلممميم البلديمممة ومسمممؤولياتهم اتجممماه بعضمممهم 

مشمتركة وأكضمر التمزام حمور البعض واتجاه الجيار القادمة. ولالتالي، ف ن الجندا تمضي ذلم ااطار الذإل يش ي نور  
 Ministère) مستقبي ااقليم المتواجدين فيمه ولجميمه أبعماده ) الماديمة، االقتصمادية، الرمزيمة، االجتماعيمة ... إلمخ(

de l'Écologie, 2013, p8) . ولعمد ذلمم تمتم مناقشمة المسمائي محمي التشمخيل ممن طمرف السم ان وال ماعلين
 سياسي. المحليين بنية التو ي إلى ربت برنامج
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ممممضال عممن  120جمعيممة و 83محليممة لمدينممة "ليممي" ال رنسممية  21علممى مسممتو  الممارسممة، سمماهم فممي ورممه الجنممدا 
مجمممال  ل حيممماء والمصمممالح البلديمممة وأعضممماء لجنمممة البيئمممة وممممن رممممنهم مؤسسمممة غممما  فرنسممما  10المجتممممه الممممدني و

(Commité 21  et Gaz de France, s.d., pp8-9). 

ولمناسممبة القيممام بعمليممة التشممخيل ل جنممدات المحليممة فممي تممون  اسممت ادت لجممان الجنممدات المحليممة لبلممديات الحمموض 
الشمالي بتون  من مساعدات تقنية من طرف مبراء تابعين لو ار  البيئة والتنميمة المسمتديمة ولمسماعد  تقنيمة ألمانيمة. 

رشات ولالذات في مرحلة التشخيل وترتيمب الولويمات والبحمع وقد ساهم هؤالء الخبراء في ميدان تنشيت وتسيير الو 
 .(MEDD, 2010, p7)عن حلور المشاكي التنموية بتلم البلديات 

ينبنمي التنبيمه أميمرا بخصممون عمليمة تشمخيل الواقمه المحلممي والبحمع عمن الحلمور إلممى رمرور  تمومي الحمذر وعممدم 
مة ممن الناحيمة الماليمة والزمنيمة وقمد تمؤدإل اافرا  والمبالنة في تعبئة الجندا بال ضير من الهم داف التمي قمد ت مون م ل  

في النهاية إلى إعاقة تن يذها. ف ذا كان من المهم مسح جميه مجاالت التنمية المستدامة، ف ن الهم ممن ذلمم همو أن 
ان برنمامج العممي وره الهداف ينبني أن ي ون متالئما مه حجم الهيئة المحلية والسياق العام المحيت بهما، ف لمما كم

 بسيطا ونوعيا كانت فرن إنجاال الجندا أكبر.

 إ الق عملية الشراكة وتن يو عملية المشار ة  -2-6

 :تقوم البلدية ب طالق عملية الشراكة نحو الجهات المعنية، وهي تلم المعنية مباشر  بأهداف التنمية المستدامة البلدية
وشممممب ات التعلمممميم )المممممدارس والجامعممممات(، المممممزارعين والمؤسسممممات  الجمعيممممات والمنومممممات غيممممر الح وميممممة والسمممم ان

 .(Lambert, 2005, p22)الصنير  والمتوسطة... الخ 

محليمممة. وتجنبممما لإل     21ويجمممب علمممى السممملطات المحليمممة أن تبمممذر قصمممار  جهمممدها لتعبئمممة السممم ان حمممور الجنمممدا 
إشممم ار وحر ممما علمممى مبمممدأ الشممم افية، علمممى البلديمممة أن تشمممرال عمليمممة وإجمممراءات  مممياغة الجنمممدا، كمممما ينبنمممي عليهممما 

لممواطنين بطمرق مختل مة  )إتاحمة رقمم أمضمر، ا استشار  الس ان بشأن محتو  الوييقة المقترحة.  ويم من تجميمه آراء 
 ,Lambert)تحقيا علني، اجتماعات عاممة، ...(.  وينبنمي تضممين تلمم المالحومات والتعليقمات فمي مطمة العممي

2005, p23). 

 :(Lambert, 2005, p23)إن أهداف العملية التشاركية هي

ممن المهمم تقمديم مؤشمرات بسميطة وقابلمة للقيماس  وفمي همذه المرحلمة، تحديد المشاكي في مجار التنميمة المسمتدامة.  -
 بسهولة 

 ممياغة أهممداف التنميممة المسممتدامة ) ترتيممب الولويممات عممن طريمما تحديممد الهممداف الرئيسممية والهممداف الضانويممة(،  -
ممه التورميح بأنمه قمد ال تجمد كمي المشماكي بالضمرور  طريقهما إلمى الحمي. ويم من أن يمتم  .وتحديد السبي لتحقيما ذلمم

الخيممارات وفقمما للمعممايير التاليممة  حجممم وشممد  المشمم لة، مممد  اسممتقاللية البلديممة فممي تن يممذ الحممي المقتممرال، الت ل ممة  ورممه
 إلخ ...المحتملة والمن عة المراد تحقيقها، التأيير االجتماعي وااللتزامات القانونية، 

للتخطميت تحمدد مطمو  ومحماور العممي، محلية، فهذه الجندا تمضي أدا  حقيقية  21اقتراال مطة عمي، أإل الجندا  -
وتبنممي مشمماريه محممدد ، والدوات القانونيممة المسممتخدمة، والممموارد الماليممة، وأدوات االتصممار، فضممال عممن اعتممماد جممدور 

 وطويي المد  للعمي.  مني قصير ومتوست 
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  و/ أو مجموعمات على مستو  الممارسة توجد تجارخ مضير  لالهتمام بش ي مان في فرنسا، حيمع تمم إنشماء منتمد
مممن أجممي  21عمممي، وأممماكن للتعبيممر والعمممي المشممتر   كممما تممم تنومميم ورشممات عمممي مسممتدامة أو ممما سممميت بورشممات 
 ىالولممم 21تم مممن الممممواطن ممممن إبمممرا  إبداعاتمممه. وكانمممت تلمممم المناقشمممات والمقترحمممات السممماس القتمممراال الجنمممدا 

(Lambert, 2005, p22). 

محليمة بعمد فمتح نقاشمات عميقمة بمين المجلم  البلمدإل ولمين  21وفي تون ، دملت بلدية "القيروان" في مسمار الجنمدا 
المنومممات غيممر الح وميممة النشمميطة بالمدينممة وما ممة جمعيممة حمايممة الطبيعممة والبيئممة ومنومممة التعلمميم والسممر  وجمعيممة 

يمة بتنشميت العمليمة التحسيسمية فمي أوسما  الممواطنين بواسمطة حماية المدينة. وقد سمح التزام هذه الطراف بهمذه العمل
 .(MEDD, 2010, p5)وره شعار للمشرو  وطباعة دعائم متنوعة للتوا ي كالمطريات والملصقات وغيرهما 

 محلية  21صياغة األجندا   -2-7

شمريم أو شمركاء متعماونين، محلية بالطابه التقني، ولالتالي يم ن أن يعهد بها إلمى  21تتميز عملية  ياغة الجندا 
( ، أو شمب ة Fiches techniquesويم ن إمراش الجندا وفا أش ار مختل ة، كان تصدر في ش ي بطاقمات فنيمة )

(، وغيرها. وينبني أن ي ون وارحا في الذهن Tableau de bord(، أو لوحة قياد  )Grille de lectureالقراء  )
يجمممب إمراجهممما وعررمممها بطريقمممة جذابمممة  عمممموم الجمهمممور العمممام، وعليمممهأن الجنمممدا ممممن الممممرجح أن تقمممرأ ممممن قبمممي 

 .( Lambert, 2005, p23)وتعليمية

 محلية من قبل المرالح البلدية ونشرها 21الترديق على األجندا   -2-8

 يعد إجراء التصديا رروريا لضمان الجدو  التنويمية والتقنية والمالية لخطمة العممي ممن جهمة، ولضممان اسمتمراريته
وعبمر  .من جهة أمر ، فانخرا  المصالح اادارية والتقنية تعد هامة وأساسية لوره مطوات ملموسة لتن يذ البرنمامج

عملية التصديا تتم ترجمة الجندا في ش ي أهداف وارحة محدد ، مه تحديد التخصيصات المالية الال ممة وتحديمد 
محلية  21وة يتم إغالق المرحلة الولى من عملية الجندا آجار  منية لورعه موره التن يذ. وابتداءا من هذه اللح

(Lambert, 2005, pp23-24). 

 محلية مو،ع التنفيك 21بمناسبة و،ع األجندا  التقييو والرصد  -3

، بممي وإعمماد  توجيممه اسممتنادا محليممة باعتبارهمما برنممامج أهممداف متابعممة لعمليممة تن يممذها وتقيمميم مسممتمر 21تتطلممب الجنممدا 
النتممائج المحققممة. وعمليممة المراقبممة تممتم تن يممذها كجممزء مممن عمليممة تشمماورية تجمممه المسممؤولين المنتخبممين، وأعضمماء إلممى 

 المصالح التقنية البلدية وم ونات المجتمه المدني التي ساهمت في وره الجندا.

وفقما لمتطلبمات التنميمة  وكلما كانت هنا  مؤشرات للر د وتقييم كلما ساهم ذلم في دفه الجندا نحمو تحقيما أهمدافها
ومن نتائج عمليات التقيميم المسمتمر تعميما وت ييمف وتحسمين أدوات العممي وفقما للنتمائج التمي تمم الو مور  .المستدامة

ولضممممان المراقبمممة ال عالمممة ل جنمممد ، ينبنمممي دائمممما تبنمممي نهمممج الديمقراطيمممة التشممماركية  )الشممم افية والمشممماركة(،  .إليهممما
 . (Lambert, 2005, p24)ت العمي المعتمد ومصو ا لضمان تحسين أدوا

عضموا يجمعمون كمي ممن المنتخبمين  21"  ب رنسما، كل مف Grande Syntheولمناسبة تن يذ الجنمدا المحليمة لبلديمة " 
المحليممين والشمممركاء االجتمممماعيون واالقتصممماديون والبيئيممون، والترليمممة الوطنيمممة والجمعيمممات بعمليممة متابعمممة تن يمممذ وتقيممميم 

. ورممن ن م  السمياق، قاممت  (Commité 21    et Gaz de France, s.d., p9)محليمة  21الجنمدا 
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اللجنة الورلية بوره عشر  معايير لتقييم المسير  المحلية للتنمية المستدامة، ومن جهتها حددت هيئة الممم المتحمد  
للشمرو  يسممح بتحديمد المؤشمرات الوطنيمة  مؤشرا لتقييم تن يذ الجندا، وقام المعهمد ال رنسمي للبيئمة بماقتراال دفتمرا 134

 . (Commité 21  et Gaz de France, s.d., p13)ال رنسية في عملية التقييم

ممعا ل جنممدا لممه  21ووعيمما منهمما بأهميممة عمليممة الر ممد والتقيمميم اسممتحديت الجنممدا  محليممة لمدينممة القيممروان مجلسمما موس 
ممبيه الجمعياتيممة" )مممن حيممع نوامممه الممداملي( يسممهر علممى متابعممة  الصممبنة الجمعياتيممة )بمعنممى قممانون الجمعيممات( أو "شل

احتممممرام المخططممممات والبممممرامج والمشمممماريه والنشممممطة والمبممممادرات التنمويممممة واالقتصممممادية والضقافيممممة للمبممممادل والهممممداف 
محليمة. ويت مون همذا المجلم   21جنمدا والمقترحات المنهجية المنصون عليهما فمي وييقمة ال االستراتيجيةوالتوجهات 
معتمديمممة وعممممادات مدينمممة القيمممروان   :وممضلمممين عمممن المؤسسمممات التاليمممة إن لمممم ت مممن ممضلمممة فمممي اللجنمممة 21ممممن لجنمممة 

الحمممزاخ السياسمممية  أهمممم الجمعيمممات   االتحممماد الجهممموإل للصمممناعة والتجمممار  والصمممناعات التقليديمممة  االتحممماد الجهممموإل 
االتحمماد الجهمموإل للشممني بممالقيروان  المنومممة التونسممية للترليممة والسممر   اادارات والمصممالح لل الحممة والصمميد البحممرإل  

محليالالالة لتنميالالالة مسالالالتدامة: عرالالالارت  21جنالالالدت أالجهويممة والمحليمممة  جامعمممة القيمممروان  بعمممض الخبممراء و"قممماد  المممرأإل" )
 (. مستقبل القيروا ، د.ت

  معلومماتي إحصمائي مهمتمه متابعمة تطمور تن يمذ توجهمات كما اسمتحديت ذات الجنمدا مر مد التنميمة المسمتديمة جهما
المحليممممة لمدينممممة القيممممروان ولرامجهمممما التن يذيممممة عممممن طريمممما المعطيممممات العلميممممة وااحصممممائيات المحينممممة  21الجنممممدا 

والمعلوممممات المصمممور  والمؤشمممرات المورممموعية علمممى درخ التنميمممة المسمممتديمة بالمدينمممة. ويقممموم بهمممذه الوظي مممة "مركمممز 
تقمممرر إحدايمممه تحمممت إشمممراف اللجنمممة الضقافيمممة الجهويمممة   والدراسمممات والتوييممما واارشممماد حمممور القيمممروان" المممذإلاالتصمممار 

وجمعيممة  مميانة مدينممة القيممروان وجمعيممة حمايممة الطبيعممة والبيئممة بممالقيروان، ولممه ذاتيممة التصممرف وواجممب التقريممر لبلديممة 
 (. ارت مستقبل القيروا ، د.تمحلية لتنمية مستدامة: عر    21جندت أ) 21القيروان وللجنة 

حور التنميمة المسمتدامة بمدينمة القيمروان يقمه  21كما تضمنت ن   الجندا التزاما بنشر تقرير سنوإل من طرف لجنة 
االجتماعيمة، واالقتصمادية، -فيه ذكر ما وقه إنجا ه وتقييم تأييره على المنوومة الحضرية للمدينة فمي أبعادهما الضقافيمة

للمدينمة. كمما يقمه فيمه تبيمان مما قاممت بمه القيمروان كمدينمة  21ل هداف المرسمومة فمي جمدور الجنمدا  والبيئية بالنور
تونسمممية ممممن مسممماهمات فمممي تجسممميم الهمممداف الوطنيمممة وأهمممداف الل يمممة الضمانيمممة للتنميمممة. ويقمممه ت ليمممف لجنمممة متعمممدد  

تممه ومال ممته كممي المؤ  سسممات المتدملممة فممي شممؤون التنميممة االمتصا ممات لصممياغة هممذا التقريممر الممذإل تشممار  فممي ماد 
ممي مهمممة الصممياغة التألي يمة لخبيممر يقمموم بالعممي بصمم ة تطو عيممة  أو  نصممف -البشمرية المسممتديمة لمدينممة القيمروان. وتوك 

 (. محلية لتنمية مستدامة: عرارت مستقبل القيروا ، د.ت 21جندت أتطوعية )

 :نتائج وتوصيات  

 مي مختلف نتائج البحع في ما يأتي في ماتمة هذه الدراسة، يم ن أن نج   

التنمية المستدامة ا طالال حديع ارتمبت ببدايمة توسمه دائمر  االهتممام بالبيئمة علمى المسمتو  العمالمي، وهمي تمضمي  -1
 تحوال في النور  إلى التنمية بم هومها التقليدإل التي كان البعد االقتصادإل فيها مهيمنا.

للتنميمة المسمتدامة، فمالراجح أنهما إلمى اليموم لمم ترتما لتشم ي قاعمد  قانونيمة لي  هنا  توافا بشأن القيمة القانونية  -2
دولية ملزمة. ومه ذلم، ف نها ال ت تقد تماما إلى المدلور القانوني على نحو مما أدرجنماه طمي الدراسمة، باعتبارهما مبمدأ 

 موجها أو حارنة لمجموعة من القواعد القانونية.
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  القانونيمة الملزممة، وال ترتمب التزاممات قانونيمة فمي مواجهمة المدور الموق عمة علمى محليمة بمالقو  21ال تتمته الجندا  -3
 ، وتبقى مجرد التزامات سياسية.21الجندا 

 محلية. 21تتمته الهيئات المحلية بالحرية في االنخرا  في نهج الجندا  -4
مرات، تتضممنه ممن تشمخيل ل همداف بمما محليمة أدا  تخطميت م يمد  وجيمد   21تمضي الجندا  -5 وااجمراءات والمؤش 

فهي تم ن من تحديد أولويات الهيئة المحلية بالنور إلى اشتراطات التنميمة المسمتديمة، ليمتم عبمر ذلمم تحديمد محماور 
 التدمي عن طريا مشاريه عمي ملموسة.

فيه العممي محلية نهجا للتسيير واتخاذ القرار مختلف تماما عن أدوات التسيير التقليدإل، ويمضي  21تمضي الجندا  -6
 الجماعي والتشاركية في اتخاذ القرار ومتابعة تن يذه ور د وتقييم تطوره العمود ال قرإل. 

محلية ي رض التحر  وفقا لمنهجية واحترام المراحي المختل ة التي تسممح ببنماء همذا المشمرو ،  21وره الجندا  -7
بمين مختلمف القماليم داممي الدولمة الواحمد   محليمة نموذجيمة بسمبب التنمو   واالممتالف 21لي  هنا  أجنمد   ومه ذلم

 سواء من حيع حجم ااقليم والموقه الجنرافي والموارد الطبيعية، والنسيج السوسيو اقتصادإل، والوره المالي.
هنا  تجارخ ناجحة، على نحو ما ذكر طي الدراسة، في كي من فرنسا وتمون ، ت ر سمت نتيجمة وعمي السملطات  -8

الناشممطين المحليممين مممن مجتمممه مممدني وقطمما  اقتصممادإل مممان ومممدارس وجامعممات، وقممد  المركزيممة كممما المحليممة كممما
محليمة أيمره البمالي فمي  21كان لدور المرافقة الذإل تبنته فرنسا وتون  للخطت المحلية الخا ة بتبني وورمه الجنمدا 

 ن لهذا النو  من التجارخ. إنجاال هذين النموذجين، وال أدر على مضي هذا النجاال من التزايد ال بير في كال البلدي
يم ممن االسممت اد  مممن التجممرلتين ال رنسممية والتونسممية فممي بلممور  تصممور محلممي فممي ليبيمما أو الجزائممر أو غيرهممما نحممو  -9

، وقد ي مون ممن المالئمم توجيمه دعموات رسممية لمرواد تلمم التجمارخ فمي فرنسما أو تمون  االستراتيجيةاالنخرا  في هذه 
تحسي  الهيئات المحلية اادارية والمنتخبة ومجمو  ال اعلين المحليمين بمزايماه وفمرن من أجي التعرين بهذا النهج و 

 تحقيقه ومنهجية ورعه.
قممد ي ممون مممن المناسممب أيضمما التوقيممه علممى ات اقيممات توأمممة ممما بممين البلممديات الليبيممة والبلممديات الرائممد  فممي تممون    -10

ي في تبن ي همذا المنهج علمى مسمتو  بلديمة الخمم  لجي إعطاء التعاون طابعا رسميا وأكضر دينامية، وهو أمر  قد يعج 
 .  ليبياوغيرها من بلديات ومقاطعات 
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