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تقديم بلدية الدندان .1
مدينة الدندان جزء من إقليم تونس الكبرى وتتبع إداريا والية مّنوبة، وقد أحدثت 

 ،1985 فيفري   5 بتاريخ   1985 لسنة   208 عدد  األمر  بمقتضى  الدندان  بلدية 

ويترّكب المجلس البلدي بها من 24 عضوا. وتمسح مدينة الدندان 345 هكتارا 

ويقطن بها تقريبا 30000 ساكن، وتقتصر األنشطة االقتصادية بها أساسا 

على الخدمات والحرف. وقد عرفت هذه المدينة تحّوال ملحوظا تبعا للتوّسع 

من  العديد  الدندان  بمدينة  أن  كما  بها.  الفالحي  النشاط  وتقّلص  العمراني 

القصور ذات الطابع التاريخي والمعماري المتمّيز إّلا أّن النشاط السياحي ال 

الثقافية  السياحة  تثمين  يزال محتشما بها وذلك في تواصل سياسة عدم 

والتاريخية بالمنطقة.

وبلغت ميزانية بلدية الدندان سنة 2021 من حيث الموارد 3844000 دينار تتوّزع 

بين %82 موارد العنوان األّول و%18 موارد العنوان الثاني، وتبلغ تحويالت الدولة 

بعنوان التسيير مبلغ 1484000 دينار أي حوالي %39 من الميزانية و%47 من 

جملة موارد العنوان األّول و%72 من المداخيل الجبائية االعتيادية. 

وبلغ مؤّشر االستقاللية المالية لبلدّية الدندان نسبة %52 فيما يقّدر المعّدل 

المرجعي على المستوى الوطني بنسبة 70%.

بنسبة %0.55 مقارنة  تطّورا طفيفا   2021 البلدية سنة  ميزانية  وقد سّجلت 

بسنة 2020 والذي سّجلت فيه الميزانية توازنا بين المداخيل والنفقات وبلغت 

3832000 دينار فيما بلغت نفقات التأجير العمومي 1950000 دينار أي بنسبة 

تقّدر بـ %51 من الميزانية ونسبة %68 من نفقات التصّرف. كما بلغت نفقات 

التنمية سنة 2020 نسبة %24 من مجموع الميزانية بمبلغ يقّدر بـ 906000 دينار 
في شكل استثمارات مباشرة. 

الفترة  خالل  البلدية  والنفقات  المداخيل  لتطّور  بياني  رسم  يلي  وفيما   
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والمتعّلقة   ، البلدية  واب  بموقع  المضّمنة  المعطيات  خالل  من  ويالحظ 

بالتشخيص المالي، ارتباط موارد البلدية بتحويالت الدولة مثلما يبّينه الرسم 

البياني التالي:
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تقديم المشروع .2

يتمّثل المشروع في تقييم التنوير العمومي بحّي األمل ببلدية الدندان كعّينة 
بحث، ويكتسي التنوير العمومي أهّمية بالغة في رفاه المواطنات والمواطنين 
في  اإلضاءة  توّفر  ظّل  في  باألمان  النسبي  إحساسهم  حيث  من  وخاّصة 
الشوارع مّما من شأنه التقليص خاّصة في فرص حصول جرائم في الطريق 
العام (االعتداء بالعنف، التحّرش، السلب...) وجرائم السرقة، وقد أّكد القاضي 
 Other) اآلخرين"  "أموال  كتابه  في   1913 سنة  براندايس  لويس  األمريكي 
People’s Money) "أّن نور الّشمس هو المطّهر األفضل، والّنور الكهربائي هو 

الّشرطي األنجع".

التي  العمرانية  الكثافة  إلى  بالنظر  بحث  كعّينة  األمل  حّي  على  االختيار  وتّم 
يشهدها هذا الحّي باإلضافة إلى وجود عدد من المرافق العمومية على غرار 
اإلعدادية النموذجية والمعهد النموذجي والقباضة المالية والجزء األكبر من 

المسلك الصّحي بمدينة الدندان.

وحسب المعطيات المضّمنة بمنظومة "أدب بلدّيات" (منظومة معلوماتية 
تعنى بإنجاز ومتابعة النفقات في نطاق تنفيذ الميزانيات العمومية) والتي تّم 
نشرها في منصة البيانات المفتوحة openbaladiati  فإّن مصاريف استهالك 
الكهرباء والغاز والنفقات المتعّلقة باالعتناء بالتنوير العمومي تتوّزع بالنسبة 

للسنوات األخيرة كما يلي:
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استهالك الكهرباء والغاز

االعتناء بالتنوير العمومي

الوحدة: الدينار التونسي



تشمل  والغاز  الكهرباء  استهالك  مصاريف  ّأّن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر 
استهالك البنايات التي تستغّلها البلدية باإلضافة إلى التنوير العمومي وإلى 

أّن معّدل نفقات تعّهد كّل عمود إنارة عمومي تبلغ 13.7 دينارا سنوّيا.
 

دينار   25000 مبلغ  برمجة  لسنة2022    البلدي  االستثمار  مخّطط  وتضّمن 
القتناء وتركيب الفوانيس المقتصدة للطاقة LED وهو ما يمّثل نسبة 3.6% 
مخّططات  تتضّمن  ولم  هذا  المبرمجة،  السنوية  االستثمارات  جملة  من 
االستثمار البلدي أّية برمجة في مجال اإلنارة العمومية في السنوات األخيرة 
أحسن  في   2016 سنة  (منذ  المنشورة  االستثمارية  المخّططات  حسب 
مبلغ  بتخصيص  البلدية  رئيسة  السيدة  قبل  من  إعالمنا  تّم  كما  الحاالت). 

25000 دينار لالعتناء بالتنوير العمومي في ميزانية 2022.



المعطيات المجّمعة3.
فيما يخّص سياسة تجميع البيانات لغرض المشروع، تّم العمل على استقاء 

البيانات من ثالث مصادر:

في  العمومية  اإلنارة  مطارف  بخصوص  الميدانية  المعطيات  جمع  تّم  وقد 
عملية  إطار  في   2021 ديسمبر   31 إلى   2021 ديسمبر   28 من  الممتدة  الفترة 

 .Crowsourcing تجميع تشاركي للمعطيات

وتتمّثل المعطيات المجّمعة فيما يلي:

المسح الوثائقي من خالل 
الوثائق المنشورة بموقع 

واب البلدية

المسح الميداني 
لحّي األمل

والمقابلة المباشرة مع 
السيدة رئيسة بلدية 

الدندان

نوع المطرف (حديد أو خرسانة)

(soduim ou HPL) نوع اإلنارة

الوضعية (يشتغل أم ال)

(coordonnées GPS) المعطيات الجغرافية

صورة فوطوغرافية لكّل مطرف إنارة.



في  وتم  البيانات  لتجميع    ODK COLLECT تطبيقة  استعمال  تّم  وللغرض، 
مرحلة ثانية التثّبت منها وحذف ما ال يدخل في نطاق المشروع.

ولإلشارة، فقد تّم نشر المعطيات المجّمعة على بّوابة 
. www.openbaladiati.tn

ODK COLLECT تطبيقة

توزيع أعمدة اإلنارة بحي االمل

ويتبّين من خاللها خاّصة ما يلي:

لنا بعض  يتبّين  تموقعهم  إلى  وبالرجوع  إنارة  132 عمود  األمل  بحّي  يوجد    .
تظهره  مثلما  المدروسة  المنطقة  داخل  الجغرافي  توزيعهم  في  االختالل 

الخريطة التالية:



29% 
من بين األعمدة المرصودة،

حالــة  فــي  ليســت  منهــا   38
وفــق  تشــتغل  (ال  اســتخدام 

معاينتنا)

توزيع أعمدة اإلنارة
(يشتغل او ال يشتغل)

64%
حديد
(84)

36%
خرسانة

(48)

23%
HPL
(31)

77%
سوديوم

(101)

وحسب المعطيات المجمعة ومن خالل المقابلة مع السيدة رئيسة البلدية 
إنارة  مطرف   1095 الدندان  بمنطقة  يتوّفر  أنّه  يتبّين   2022 جانفي   05 بتاريخ 
عمومية منها 121 عمود إنارة بحّي األمل (%11) ولم يتسّن لنا الحصول على 

التوزيع الجغرافي لها وأنواعها ونوعّية المصابيح المثّبتة بها.



ويمكن تفسير االختالف في التعداد بين معطياتنا الميدانية ومعطيات اإلدارة 
بالعناصر التالية:

المواطنين،  لعموم  بالنسبة  األمل  لحّي  الدقيق  الجغرافي  التحديد  يطرح   -
وأحيانا اإلدارة ، إشكاال وذلك على غرار عدد هام من األحياء التونسية.

- اعتمدنا في تعدادنا على المعاينة الميدانية شارعا بشارع بينما تعتمد البلدية 
لمتطّلبات  نتفهّمه  ما  وهو  األمل،  حّي  بعّداد  المرتبطة  األعمدة  عدد  على 

المتابعة اإلدارية والمالية لإلنارة العمومية.

ومــن خــالل البحــث الوثائقــي (revue documentaire) في المعطيات المضّمنة 
بموقــع واب البلديــة لــم نتمّكــن مــن حصــر عــدد األعمــدة بحــّي األمــل وذلــك 

www.bit.ly/3GdQu4l بالنظر إلى أّن الوثيقة المنشورة على العنوان التالي
والتي تهّم "التشخيص الفّني لسنة 2022" تضّمنت توزيعا لألعمدة باعتماد 
تقسيم للمنطقة البلدية إلى ثالث أجزاء (الدندان الشمالي، الدندان الجنوبي 
والدندان المدينة) وباعتماد التوزيع حسب األنهج مع تبيان الطرقات الرئيسة 

والطرقات الفرعية بكّل منطقة.



تحليل المعطيات4.
بغّض النظر عن االختالف في تعداد األعمدة، يهّمنا تقديم المالحظات التالية:
- إّن استعمال مصابيح HPL أمر مخالف للمعايير الدولية، من جهة، حيث على 
سبيل الذكر منعت المفّوضية األوروّبية بيع هذه المصابيح منذ سنة 2015 
  65/2011 عدد  وقرارها               EU  2009/245 عدد  قراراها  بمقتضى  وذلك 
العطب  المطلوبة (سريعة  للنجاعة  تفتقر  المصابيح  أّن هذه  كما   ،(RoHD)
ومعّدل ساعات اشتغال ضعيف وإنارة خافتة نسبيا) وتضّر بالبيئة (تحتوي 

على ماّدة الزئبق وغير قابلة إلعادة الرسكلة)، من جهة أخرى. 
- إّن مستوى المصابيح خارج الخدمة أثناء معاينتنا الميدانية ُيعّد مرتفعا جّدا 
(29%) ويطرح هذا تساؤالت بخصوص تعّهدها الدوري وبخصوص التقنيات 
ومدى  بالمنطقة  العمومي  التنوير  في  اإلخالالت  لتقّصي  كذلك  المعتمدة 

نجاعتها بالنظر إلى تكلفتها.
- يطرح االختالل في التوزيع الجغرافي ألعمدة اإلنارة في المنطقة قيد الدرس 
أعمدة  تركيز  تاريخ  إلى  ذلك  يرجع  وقد  تركيزها،  معايير  بخصوص  تساؤالت 
اإلنارة والحركية العمرانية بالمنطقة. إّلا أّن هذا التفسير المحتمل ال يجد مبّررا 
البلدية  اإلدارة  تعي  وبالتالي  البلدية  تصدرها  البناء  تراخيص  أّن  حيث  قوّيا 
بالضرورة جّيدا هذا اإلشكال إّلا أنّها لم تجد له حّلا مرضيا إلى حّد اآلن بالنسبة 

لعدد من األنهج بالمنطقة.
الكهرباء  في  تقني   02 عدد  العمومي  بالتنوير  المكّلفة  بالمصلحة  يشتغل   -

وسائق وتتمّثل اآلليات الموضوعة على ذّمتهم في شاحنة معّدة للتدّخل على 
أعمدة اإلنارة.

عينة من أعمدة اإلنارة ببلدية الدندان (حي األمل)

(Erp)



االستنتاجات والمقترحات5.

فــي ظــّل الضغوطــات علــى ميزانيــة التصــّرف، تتوّجــه المصالــح البلديــة فــي 
بعض األحيان إلى اقتناء وتركيز مصابيح HPL عوضا عن مصابيح الصوديوم حيث 
أّن هــذه األخيــرة تتكّلــف ضعــف األولــى تقريبــا، إّلا أّن معــّدل اشــتغالها أكثــر 

بمّرة ونصف تقريبا واستهالكها للكهرباء أقّل.
 

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أّن مصابيــح LED المقتصــدة للطاقــة معــّدل ســاعات 
اشــتغالها تصــل إلــى 5 أضعــاف مصابيــح HPL و3 أضعــاف مصابيح الصوديوم 
وتمّكن من اقتصاد في الطاقة يقّدر بين %30 و%40 بالمقارنة مع هذه األخيرة، 
كمــا أّن اإلنــارة التــي توّفرهــا أكثــر إشــعاعا منهــا، إّلا أّن تركيزها يتطّلب اســتثمارا 

كبيرا نسبّيا (حوالي 26 مّرة االستثمار الالزم لمصابيح الصوديوم).

ــة مــن اســتهالك الطاقــة  ــة التقليــص بصفــة جّدي ــر إمكاني ــى توّف كمــا نشــير إل
الحراريــة مــن خــالل تركيــز معــّدات توليــد الطاقــة مــن أشــّعة الشــمس ســواء 
ــارة أو علــى مســتوى أســطح البنايــات البلديــة. وقــد  علــى مســتوى أعمــدة اإلن
أفــادت الســيدة رئيســة البلديــة أّن مشــروعا بصــدد االنطــالق يخــّص تجهيــز 
مــن  الكهربــاء  توليــد  بأجهــزة  البلــدي  والمســتودع  للبلديــة  الرئيســي  المقــّر 
الطاقــة الشمســية وهــو مــا مــن شــأنه التقليــص فــي مصاريــف اســتهالك 

الكهرباء بنسبة هامة.   

برنامــج القتصــاد  الدولــة كّل مــن ينخــرط فــي  وفــي هــذا الخصــوص، تمّكــن 
الطاقــات  علــى  االعتمــاد  أو  للطاقــة  مقتصــدة  مصابيــح  (تركيــز  الطاقــة 
المتجــّددة) مــن منحــة تشــجيع تُقــّدر بـــ %30 مــن كلفــة االســتثمار وهــو مــا مــن 

شأنه أن يشّكل حافزا مهّما للبلدّية للمضّي قدما في االقتصاد في الطاقة. 

إّلا أنـّـه، وبالنظــر إلــى اإلمكانيــات الماّديــة لبلديــة الدنــدان وطبيعــة نفقاتهــا (أكثــر 
مــن ثلثــي ميزانيــة التصــّرف مخّصصــة للتأجيــر العمومــي)، فــإّن إيجــاد حــّل جذري 
ومســتدام لمســألة التنويــر العمومــي (ســواء فــي حــّي األمــل أو غيــره مــن أحيــاء 

بلدية الدندان) يستوجب إّما: 



تدّخال عموميا استثنائيا من ميزانية الدولة في إطار برنامج االنتقال الطاقي.  -
تدّخــال عموميــا اســتثنائيا فــي إطــار تطويــر الســياحة الثقافيــة والتاريخيــة   -

بالنظر إلى وجود عدد من القصور التاريخية بالمنطقة.
أو قرضــا بشــروط ميّســرة، ويجــب للغــرض إعــداد ملــّف تقنــي ومالــي يبّيــن   -
بوضــوح الكلفــة الحاليــة والحلــول البديلــة مــع تقديــرات الكلفــة وتبيــان القيمــة 

المضافة لالستثمار المفترض. 
المســؤولية  مظّلــة  تحــت  والخــاّص  العــام  القطاعيــن  بيــن  تعاضــدا  أو   -

المجتمعّية للمؤّسسات مثال.
كمــا يمكــن تعبئــة مــوارد خارجيــة فــي شــكل هبــات لالســتثمار فــي الحلــول   -
الطاقيــة البديلــة، خاّصــة فــي ظــّل االهتمــام العالمــي المتزايــد بمســألة التنميــة 

المستدامة والجانب المناخي والبيئي بصفة عامة .

وبخصــوص مســألة األعمــدة المعّطبــة وإلضفــاء مزيــد مــن النجاعة علــى تدّخل 
المصالــح الفّنيــة بالبلديــة، نقتــرح التشــبيك مــع المواطنيــن فــي الغــرض وذلــك 
مــن خــالل تخصيــص ركــن فــي موقــع الــواب أو إرســاء تطبيقــة محمولــة مثــال 
مّمــا مــن شــأنه تمكيــن كّل المواطنيــن مــن إعــالم المصالــح المعنّيــة فــورا بــأّي 
إخــالل يالحظونــه فــي مجــال اإلنــارة العموميــة ومتابعــة نتائــج التدّخــل بصــورة 

.(ciblé) حينّية وتمكين المصالح المعنية من التدّخل السريع والموّجه

ولبقيــة  أولــى،  فــي مرحلــة  األمــل،  حــّي  القيــام بمســح لمنطقــة  يقتــرح  كمــا 
المناطــق البلديــة، فــي مرحلــة ثانيــة، للتثّبــت مــن وجــود أعمــدة إنــارة مــن عدمــه 
إنــارة قبــل  فــي بعــض األنهــج ولبرمجــة تركيــز أعمــدة فــي المناطــق األقــّل 

استبدال األعمدة الموجودة بمصابيح مقتصدة.




