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وتأمین الحاجیات  ناة مسار اإلنتقال الدیمقراطي الذي تعیشھ بالدـفي إطار مواكب، دوبعـ    
دھا ـشھیل التحوالت العمیقة التي ـاألساسیة لمتساكني الجماعات المحلیة تسییرا وإستثمارا في ظ

التنمیة امج ـداد برنـعار العام إلـط اإلطضبور الذي یھدف إلى ـداد ھذا المنشـ، تم إع اعـالقط
المبادئ والتوجھات المستقبلیة التي على ضوء  وذلك ، و الحوكمة المحلیةدیة والحضریة ـالبل

  . الجدید لدستورباتم تضمینھا 
  

 في، وعلى خالف البرامج السابقة، تستند  البرنامج اإلستثماري الجدیدھذا وإن منھجیة إعداد 
وفقا  للمبادئ  الحوكمة المحلیة وإرساء قواعدالمركزیة الحقیقیة ـتجسیم ال لىإ اربة جدیدةـمق

  : التالیة
  مع كافة المتدخلین  والقرب المشاركةأساس تقوم على إعتماد مقاربة  : 1مبدأ

 . لرشیدةاالشفافیة والحوكمة الشأن المحلي وفق مبادئ المھتمین ب
  

  والكفاءة في  البرمجة في التدخالت  یةوالفاعل حسن األداء: اإلعتماد على  2مبدأ
   . واإلنجاز

  للتقلیص من التفاوت بین الجھات التركیز على التدخالت الرامیة  : 3مبدأ
 . صلب البلدیة الواحدةو والبلدیات

  وتطویر إطارھم الحیاتي تحسین ظروف عیش جمیع المتساكنین : 4مبدأ . 
  مواكبة للمسار  حلیة والجھویةتأھیل الموارد البشریة باإلدارة الم : 5مبدأ

 . الالمركزي
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  تماشیا مع تطور المسار  االستثماریةالتدرج في وضع وتنفیذ البرامج :  6مبدأ
إلستثماري استیعاب مكونات تنمویة جدیدة صلب البرنامج إل اإلعدادو ، االنتقالي

 . الجدید
  ت المزمع والمشموال مستویات الالمركزیةأصناف المشاریع مع مالءمة  : 7مبدأ

بین الدولة والجماعات  الجدیدة إعادة توزیع األدوارإحالتھا لفائدتھا في إطار 
 . المحلیة

  الحوافزوإحداث المزید من  الشراكة بین البلدیاتالتأكید على أھمیة :  8مبدأ 
 . المستقبلي اإلستراتیجي إلنجاح ھذا الخیار

 

I  برنامجال مراحل إعدادـ :   
ستثماري إلفي إعداد برنامجھا ا محوریا دوراتلعب البلدیة  : حليعلى المستوى الم ـ1

بما یؤھلھا  ، التشخیص والبرمجة والتمویل واإلنجاز والتقییم والمتابعةعلى مستوى 
األساسي للتنمیة داخل منطقتھا ھیكل باعتبارھا ال لالضطالع بمسؤولیاتھا تجاه متساكنیھا

  . الترابیة
والمرافق المنجزة  تجھیزاتلمختلف ال بجرد وتقییم دقیقنیة القیام الف تتولى المصالح البلدیةو

  : خالل البرامج البلدیة المتعاقبة وذلك من خالل

  : سیر إنجاز المشاریع المدرجة بالبرنامج الحاليتقییــم  *

في  2014-2010للفترة برنامج اإلستثمار البلدي خالل  المشاریع المنجزةتقییم رد وـج -
  . 2014 مايفى شھر موأجل أقصاه 

  . 2014إلى موفى سنة  إنجازھاالمتوقع  جرد المشاریع -
تواصل أن ی المتوقعو الحالي المدرجة بالبرنامج اإلستثماري المشاریعقائمة تحدید  -

 2014سنة  موفىإلى التي تحصلت المشاریع  على أساس ، 2015خالل سنة  إنجازھا
وبالتالي تكون ، ومساعدة الجماعات المحلیةمن صندوق القروض  على المصادقة النھائیة

لبلدیات ل ویمكن غیر قابلة للتمویلملغاة و آنفا بعد األجل المذكور ملفات المشاریع الواردة
بالمخطط المقترحة إدراجھا ضمن أولویاتھا  إعادةإنجازھا حاجة في صورة تأكد المعنیة 

  .  جدیدال

  
  : تشخیص اإلحتیاجات الجدیدة *

لمختلف التجھیزات  شاملالجرد ال نتائجیات المنطقة البلدیة على ضوء تشخیص حاج -
فیما یتعلق بالمشاریع ذات الصلة  وترتیب األولویاتضبط و ، العمومیة بالمدینةوالمرافق 

بتحسین ظروف عیش المتساكنین ومشاریع التھیئة والتھذیب والمشاریع اإلقتصادیة وبعث 
وإنجاز النظافة والطرقات ات اإلعالمیة ومعدات المنشآت الجماعیة وإقتناء التجھیز

  . فضال عن تعھد وصیانة المنشآت البلدیة ، المشاریع المشتركة
  
كافة التجھیزات والمرافق المتوفرة بالمنطقة وتشخیص لبجرد یتعین القیام  للغرضو

 2و 1عدد (عتمادا على المالحق المصاحبة إالمزمع برمجتھا وذلك  الحاجیات من المشاریع
  . )4و 3و
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بتجسیم ضمن مكونات برنامج االستثمار البلدي الجدید یعنى  عنصر جدید إدراج -
وبإشراف الجھة كجماعة محلیة  المشاریع الممكن إنجازھا في إطار الشراكة بین البلدیات

 . تعنى بھذا الصنف من المشاریع
  

ین الوضع الحالي تحستساھم في على المستوى المحلي  ةـعراكة موسّ ـشلتحقیق  وسعیا   
منھج عتماد إ، فإن البلدیات مدعوة إلى  وتحدید الرھانات المستقبلیة ومحتوى البرمجة المقترحة

ویؤمن   لمتساكنینالحقیقیة لحاجیات المن كبر قدر ممكن أل یضمن استجابة المشاریع تشاركي
  . اواإلسھام في إنجازھ والمحافظة علیھا المشاریع التنمویةمنظومة ب إنتفاعھم

    
یحدد األطر التنظیمیة والمنھجیة  ضبط تمشي على مستوى كل بلدیة، یتعین  ولتحقیق ھذه الغایة

المشاركة الفاعلة لمختلف ویضمن سبل  ، مراحل التقییم والبرمجة والمتابعة مختلفخالل 
المجتمع  ن عن مختلف مكوناتخواص ومھنیین وخبراء وممثلیمن  المھتمین بالشأن المحلي

وتطلعات مختلف الفئات  من جھة التوازن بین الجوانب العلمیة والفنیة ققویح ، يالمدن
  . من جھة أخرى في إعداد البرنامج المشاركة

  

 یساھم في عتماد ھذا التمشي أنإمن شأن ، فإن  دوائر بلدیة وبالنسبة للبلدیات التي توجد بھا
  . یةعلى مستوى متساكني الدوائر المعن التوجھ التشاركي تدعیم
المقترح تخصیصھا إلنجاز المشاریع قبل  سالمة الوضعیات القانونیة للعقاراتمن د التأك -

أثناء الشروع في  تفادیا للصعوبات المحتملةلحسن تنفیذھا و، وذلك ضمانا  ھابرمجت
  إجراءات التمویل . 

 بصفةذلك تم یعلى أن ،  ضمن مكونات البرنامج الدراسات وتمویالتھاإقحام عنصر  -
  اإلنجاز. التي تسبق سنةسنة الخالل مسبقة 

وتعھد مختلف المرافق والمشاریع لصیانة اإلعتمادات الالزمة  ترسیم الحرص على -
   المنجزةعالوة على عملیات الصیانة والتعھد المتعلقة بالمشاریع  ، المزمع إنجازھا لبلدیةا
  

  ل :بالنسبة للتمویـــ *
ال المحددة مع الحفاظ على ـمشاریع في اآلجالة البلدیة وإنجاز لضمان تنفیذ البرامج اإلستثماری 

 كامل، فإن البلدیات مدعوة إلستغالل  ، وحرصا على تعبئة الموارد المالیة توازناتھا المالیة
 . لتوفیر التمویالت الذاتیة الطاقات الجبائیة المتاحة لدیھا

  
  :على كل جماعة محلیة  كما یتعین

موارد وضبط حجم التمویل لل المرتقب تطورالالالزمة لتحدید لمالیة االقیام بالتحالیل  -
  ).6و 5عدد  لحقینالم ( الجدید الذاتي الخام الممكن تعبئتھ خالل فترة المخطط

  .الممكن تعبئتھا لمجابھة أعباء اإلستثمار الموارد الذاتیةتحدید حجم  -

ن حیث إرجاع أصل الدین وفوائده ممتطلبات اإلقتراض  القدرة المالیة لمجابھةالتأكد من  -

صعوبات تعیقھا مستقبال عند تنفیذ ما  إلىمما قد یعرضھا  ، دون اإلخالل بتوازناتھا المالیة

  . تولت برمجتھ
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طیلة فترة إنجاز البرنامج  بخالص الدیوناألخذ بعین اإلعتبار التعھدات المتعلقة  -

  . الجدید اإلستثماري

ترسیم على  من قبل سلطة اإلشراف ذات النظر المیزانیة المصادقة علىالسھر بمناسبة  -

  . خالل السنة التي تسبق سنة إنجاز المشاریع مصاریف إعداد الدراسات

  
  على المستوى الجھوي :ـ   2

  مقاربة تشاركیةالجدید تعتمد باألساس على  اإلستثماري إعداد ھذا البرنامج منھجیةبإعتبار أن 
مبني على طبیعة  بطریقة قطاعیةموزع من برنامج إستثماري فإن األمر یقتضي اإلنتقال 

 . طبیعة الشركاء یعتمد مقاربة تأخذ بعین اإلعتبار خاصة ويبرنامج تنمالمشاریع إلى 
  

  : حسب التصنیف التالي اإلستثماري الجدیدبرنامج الیھیكل  ، وعلى ھذا األساس
     .مشاریع ذات صبغة محلیة  -
            . یةات العموملقطاعـا مع أو جماعات المحلیةالبین  شراكةاریع مش  -
  .      ام والخاصالقطاعین الع اركیة بینـاریع تشمش  -
  .المجتمع المدني مع تشاركیةاریع مش  -
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  ـوىــــالمحت  التصنیف  

 
 
 
 

I 

  مشاریع ذات صبغة محلیة

  البنیة األساسیة  -
  التھیئة وتجمیل المدن -
  ریع اإلقتصادیةالمشا -
  البناءات اإلداریة  -
  إقتناء المعدات والتجھیزات اإلعالمیة -
  الصیانة والتعھد -
  الدراسات -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  

الجماعات  بین شراكةالمشاریع 
  مع القطاع العام أو المحلیة

  : بین البلدیات
  البنیة األساسیة  -
  التھیئة وتجمیل المدن -
  المشاریع اإلقتصادیة -
  اء المعدات إقتن -
  الدراسات -

  الجھات :بین البلدیات و 
  المنتزھات الحضریة -
  المشاریع اإلقتصادیة -
  مشاریع أخرى -

  الھیاكل األخرى:بین الجماعات المحلیة والوزارات و
  فیة ومشاریع تھم الطفولة والمرأةالمشاریع الریاضیة والشبابیة والثقا -
  لھاھذیب األحیاء الشعبیة أو تأھیت -
  یع منتجات الفالحة والصید البحريمسالك توز -
  مشاریع أخرى -

  

III  
  تشاركیة  مشاریع 

  بین القطاعین العام والخاص

  المنتزھات الحضریة -
  التصرف في النفایات و تثمینھا -
  مشاریع أخرى -

  
  

IV  

 
 

  تشاركیة مشاریع 
  مع المجتمع المدني

   التجھیزات الجماعیةصیانة البنیة األساسیة و -
  تھیئة وصیانة المساحات الخضراء -
  الفضاءات الترفیھیة -
  تھیئة وصیانة التجھیزات الحضریة  -
  إنجاز مالعب األحیاء -
  تعھد وصیانة المقابر  -
  مشاریع أخرى -

II  في ضبط البرنامج :بین المتدخلین توزیع األدوار ـ  
  

 اإلستثماري الجدید ھابرنامج مشاریع  بطضو تشخیصتتولى كل بلدیة :  دور البلدیة -1
 منظماتمن وإدارات محلیة من  ذات العالقة المحلیة مساھمة ومشاركة كافة األطرافب
المالي  وضعھادراسة بعد والجامعیین الخبراء والمجتمع المدني  جمعیات ومختلف مكوناتو

  . غرضال لھذالمقتضیات ھذا المنشور واألدلة التي سیتم إعدادھا وفقا 
  

  
  : ى وجھ الخصوصلع تتولى السلطة الجھویة :  دور السلطة الجھویة -2

من قبل البلدیات الراجعة لھا  التي تم إعدادھا كل البرامج اإلستثماریةتجمیع  -
لبلدیات التناسق بین مختلف مكونات البرامج التنمویة والعمل على ضمان  بالنظر
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ة الجدیدة ـلھیكلل ھارامـإحتالتأكد من مع  ، فیما بینھاوإنصھارھا وتكاملھا  الجھة
    .بھذا المنشور المبینة حسب طبیعة الشركاءاریع ـللمش

والھیاكل المتدخلة  اتـالقطاعمع كافة  على المستوى الجھوي جلسات مقاربةتنظیم  -
 الشباب ، ( ة النھائیةـتصیغفي  ھلضبط دیدـالج رنامج اإلستثماريـفي مكونات الب

  . )...، الثقافة ، البیئة  ، المرأةطفولةال ،الریاضة 
  

و تكریسا لمبدأ التدبیر الّحر الذي أقره الدستور الجدید لفائدة الجماعات المحلیة قصد إدارة 
على فإن دور السلطة الجھویة یقتصر على تنسیق البرامج البلدیة مصالحھا المحلیة ، 

  د المشاریع البلدیة وضبط  أولویاتھا .ال یمكنھا بالتالي التدخل في تحدیو ، جھويال المستوى
  

  : المركزیةھیاكل الدور  -3
كل داخل مشموالت  ، وزارةالمعنیة بالمصالح التتولى  دور وزارة الداخلیة :  3-1         

برنامجھا وضبط داد ـإع مراحلمختلف  اللـخالجماعات المحلیة  ةـمرافق ، أنظاره
  : التاليوذلك على النحو ،  اإلستثماري الجدید

اإلشراف على حسن إعداد  : على مستوى اإلدارة العامة للجماعات المحلیة *
 ادئـوفقا للمب ذات النظر والسلط الجھویة البرنامج من قبل الجماعات المحلیة

ة إعداد ــومواكب ،واردة بھذا المنشورـال الـوالصیغ واآلجداف والتوجھات ـواألھ
  . ھراحلاإلستثمار في مختلف م برنامجوضبط 

  
تشخیص وضبط وإعداد البرنامج  : على مستوى اإلدارة العامة للشؤون الجھویة *

اإلدارة  مع قـبالتنسیظر ـالراجعة لھا بالن الس القرویةـللمجاإلستثماري الجدید 
  . األطراف ذات العالقةو العامة للجماعات المحلیة

  
المساعدة تقدیم  : على مستوى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة *

 الجدیدة اإلستثماریة برامجھا تشخیص ومرافقتھا بمناسبةللجماعات المحلیة  الفنیة
للصندوق  وتنشیط المكاتب الجھویة ، الرجعي واإلستشرافي وتحلیل وضعھا المالي

تحیین الدلیل ، عالوة على  محلیا وجھویا البرنامج إعداد لمختلف مراحل تھامواكبب
 المعتمد لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة العملي لإلجراءات

  .  في مجال التمویل وخاصة
  
داد تصور إععلى اإلشراف  : على مستوى مركز التكوین ودعم الالمركزیة *

داد المخطط على المستوى المحلي خالل مرحلة إع تنفیذهموثق لبرنامج التكوین و
تكوین مجال في  ینین والدولیّ المحلیّ  مساھمة الشركاءالعمل على و، ي الجھوو
  . مساندة المجتمع المدنيو
مختلف  إبراز في ھذا الصدد وبالتنسیق مع بقیة الھیاكل المعنیةالتركیز ویتعین  

تقدم مجموعة من المنھجیات وسبل  وإعداد أدلة عملیة المقاربات التشاركیةجوانب 
  توظیفھا في ھذا اإلطار.

   
بمناسبة إعداد  البلدیاتمرافقة  : مدن التونسیةللعلى مستوى الجامعة الوطنیة * 

ستغالل شبكة إبوذلك ، لمشاریع الشراكةوخاصة بالنسبة برامجھا اإلستثماریة 
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 عند اإلقتضاء المساعدة الفنیةالوطني والدولي لتوفیر  یینعلى المستو عالقاتھا
 . ة في الغرضواإلستئناس بالتجارب األجنبیة المالئم لفائدة البلدیات الصغرىوخاصة 

  
  
  
  
  
  
  : المالیة اإلقتصاد و  دور ھیاكل وزارة  3-2
  : على مستوى الھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة*

توفیر اإلعتمادات المطلوبة بعنوان المساعدة لتمویل البرنامج الجدید ، وترسیم  -        
  اإلعتمادات السنویة للغرض ضمن میزانیة الدولة .

  
  : اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واإلستخالصى على مستو*  

 للجماعات المحلیة وإستشراف قدراتھا المالیة الرجعي الوضع الماليتحلیل إعداد وثیقة  -        
بالتنسیق مع وذلك  ، المرتقب إقرارھا في الغرض الجبائیةفي ظل اإلصالحات 

قروض ومساعدة الجماعات مع تشریك صندوق ال اإلدارة العامة للجماعات المحلیة
  المحلیة.

ھائي الفردي لكل جماعة محلیة البرنامج النشاركة في ضبط المقاربة الوطنیة والم -        
  . دعم الدولة المخصص لھاحسب التوازنات المالیة لكل منھا و

  
  : اإلدارة العامة للبنیة األساسیة*على مستوى 

امج ـلبرناإلجمالي ل اإلعتمادة التحكیم لضبط عملیعلى  ، عند اإلقتضاءاإلشراف  -        
          لما  قاـوفالمكونة لھ المشاریع ناف ــأصوالمخصص لكل جماعة محلیة  التنموي
  .  ویة أو الوطنیةـأو الجھللجماعات المحلیة المالیة  التوازنات تقتضیھ

   

III  منھجیة تمویل البرنامج :ـ  
برنامج التنمیة البلدیة والحضریة  ضبط آلیات تمویلفي  حرصا على تجسیم المقاربة التشاركیة

 2014تنظیم ورشات جھویة خالل السداسیة األولى من سنة ، سیتم  الجدیدوالحوكمة المحلیة 
اإلدارة  الھیاكل المعنیة (بعد التنسیق التام بین وعلى ضوء نتائجھا ویتم ،  في ھذا الغرض

ومساعدة الجماعات المحلیة واإلدارة العامة  العامة للجماعات المحلیة وصندوق القروض
  : ) للمحاسبة العمومیة واإلستخالص

 المسندة الدولة حجم مساعداتلتحدید  الممكن إعتمادھا الجدیدةالمقاییس  ضبط -
 .المضمنة بھذا المنشور أو الشركاء المشاریع طبیعةللجماعات المحلیة حسب 

  
سیتم بمناسبة  التمییز اإلیجابي إمبدعلى ادا عتمإو المؤشرات التنمویةستنادا إلى إو

 من الفوارق بین الجھات التقلیصترمي إلى  مقاییس موضوعیة عتمادإتوزیع دعم الدولة 
التنمویة وإحتیاجاتھا  ومقوماتھا عدد سكان كل جماعة محلیة وموقعھا الجغرافي على غرار

وللغرض سیتم تعریف كل  ، والبلدیات ذلك بھدف تحقیق التوازن بین الجھاتو،  الخصوصیة
   ضبط برنامجھا اإلستثماري . لتمكینھا منبلدیة بحجم المساعدات المخصصة لھا 
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من قبل صندوق الممكن تخصیصھا للجماعات المحلیة  موارد اإلقتراض تحدید -
إستنادا على نتائج تحلیل الوضع المالي ، وذلك  القروض ومساعدة الجماعات المحلیة

 . لكل جماعة محلیة
  . الواجب توفیره من قبل الجماعات المحلیة التمویل الذاتيبط ض -
 
  

VI  برنامجوضبط الرزنامة إعداد ـ :  
إعداد وتجمیع كافة المعطیات البلدیات المعنیة بمصالح ال: تتولى  المرحلة األولى -

برنامج  آفاقضبط و،   2010/2014الحالي  برنامج اإلستثمار البلدي بتقییمالمتعلقة 
  . 2014 مايشھر  قبل موفى الجدید والحوكمة المحلیة یة البلدیة والحضریةالتنم

  
اإلستثماري  برنامجھذا الالمكلفة بإعداد  إجتماعات اللجان عقد:  المرحلة الثانیة -

  . 2014في أجل أقصاه موفى شھر جوان  الجدید
  
المكتب  على أنظار الجدید اإلستثماريبرنامج المشروع  عرض : المرحلة الثالثة -

في أجل  و العادیة الثالثةدورة الخالل  والمجلس البلدي أو مجلس النیابة الخصوصیة
  . 2014 أقصاه موفى شھر جویلیة 

  
البرامج اإلستثماریة لكافة بلدیات الجھة من قبل السلطة تجمیع  : المرحلة الرابعة -

ر أكتوبر موفى شھفي أجل ال یتجاوز  في الغرض عقد جلسات مقاربة، والجھویة 
2014 .  

  
القیادة  لجنة من قبل ج اإلستثماریة البلدیة: تجمیع كل البرام المرحلة الخامسة -
وزارة الداخلیة : (  المتكونة من األطراف ذات العالقةوللغرض  المحدثةالمتابعة و

اعدة الجماعات مسروض وصندوق القو "قائد صف " اإلدارة العامة للجماعات المحلیة
 وزارةو )والجامعة الوطنیة للمدن التونسیة دعم الالمركزیةالتكوین وز مركوالمحلیة 

اإلدارة العامة للمحاسبة الھیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة و (ة الیالماإلقتصاد و
مكونات الحتى یتسنى ضبط اإلدارة العامة للبنیة األساسیة) و واإلستخالص العمومیة

، وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات المالیة العامة  رماالعام لإلستثبرنامج النھائیة لل
  وعرضھ على مصادقة الحكومة . 2014قبل موفى سنة 

  
فإن  الحوكمة المحلیة الجدیدو ألھمیة إحكام إعداد برنامج التنمیة البلدیة والحضریة عتباراإو

 شخصیا على رؤساء البلدیات ورؤساء النیابات الخصوصیة مدعوون للسھرالوالة والسادة 
تأمین مساھمة و ، ھذا المنشور وإیالئھ ما یستحق من عنایة ومتابعةمقتضیات  تنفیذ

 المجتمع المدني في ضبط حاجیاتمختلف مكونات ووالكفاءات والخبرات المواطنین 
  . من مشاریع وتحدید أولویات إنجازھا الجماعات المحلیة

  

  یةـــر الداخلــوزی


