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  الجمھوریة التونسیة
  وزارة الداخلیة
  
 

 

  2015أكتوبر  7بتاریخ  11منــشـور عدد  
  

  مـن وزیــر الداخـلــیة 
  إلـى

  السـادة الــوالة ورؤساء النیابات الخصوصیة
  

  

  
برنامج الجدید للتنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة الحول إعداد : الموضوع 

  . 2016ضبط البرنامج اإلستثماري لسنة متطلبات و
  .2014مارس  7بتاریخ  4منشورنا عدد :  المرجــــــع

 
 

، في نطاق تأمین متطلبات إعداد وتنفیذ البرنامج الجدید للتنمیة الحضریة والحوكمة وبعـد
سبتمبر  30المؤرخ في  2014لسنة  3505المحلیة، أتشرف بإعالمكم أنھ صدر األمر عدد 

صندوق القروض  یتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة 2014
ومساعدة الجماعات المحلیة، والذي یعتمد مقاربة جدیدة في ضبط وتمویل ومتابعة إنجاز 

حكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة وتطبیقا ألالبرامج اإلستثماریة البلدیة. 
الجدید إلى تعزیز دور المؤسسة البلدیة كمحرك أساسي  المحلیة یھدف البرنامج التنموي

مع ضمان مشاركة أوسع للمواطن  ،الشفافیة والحوكمة الرشیدةللتّنمیة المحلیة وفق مبادئ 
  .مبدإ التدبیر الحرولمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسیم 

  
تتوزع على النحو  یةثالثة عناصر أساسویتكون البرنامج اإلستثماري البلدي الجدید من 

  التالي:
ویھدف ھذا البرنامج إلى التقلیص من  البرنامج الخصوصي لتھذیب األحیاء الشعبیة* 

فوارق التنمیة بین الجھات والبلدیات والذي یمتد تنفیذه خالل فترة المخطط ویھم مشاریع 
  .المستوجبةمع مراعاة الشروط الدنیا كلیا من قبل الدولة بواسطة مساعدات موظفة ممولة 

الجھة التي ستتكفل بتنفیذ المشروع  حریة إختیاروللبلدیات المشمولة بالبرنامج المذكور 
المبرمج لفائدتھا سواء عن طریق وكالة التھذیب والتجدید العمراني أو مكاتب دراسات أو 

ریع إنجاز مشابوسائلھا الذاتیة في إطار التراتیب المنظمة للصفقات العمومیة، كما یمكن لھا 
لتكملة المكونات األصلیة للمشروع باإلعتماد على مواردھا الذاتیة. وتجدر اإلشارة أن  أخرى

  ضبط األحیاء المنتفعة بالتدخل تم في إطار إستشارات جھویة ووفق مقاربة تشاركیة.
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ویھم المشاریع البلدیة التي یتم ضبط مكوناتھا من قبل  البرنامج الخماسي لإلستثمار البلدي* 
لدیة في إطار مقاربة تشاركیة وتمول في جانب منھا بواسطة المساعدات اإلجمالیة غیر الب

الموظفة عالوة على القرض والتمویل الذاتي مع تخویل البلدیة الحریة في ضبط الخطة 
التخلي ضمن المنظومة التمویلیة الجدیدة تم بإعتبار أنھ التمویلیة المالئمة لقدراتھا المالیة 

  إسناد مساعدات الدولة واإلقتراض.  عن الربط بین
  

ویمثل الجانب المتعلق ببرنامج اإلحاطة المخصص  * البرنامج الخاص بتدعیم القدرات
وعلى وجھ  مساعدتھا على حسن إعداد وتنفیذ برنامجھا اإلستثماريللبلدیات قصد 

الخصوص تأمین متطلبات اإلستجابة للشروط الدنیا ولتقییم األداء في مرحلة الحقة بما یرتقي 
بحظوظ اإلنتفاع بالمنحة المرصودة لكل بلدیة إلى تحقیق أعلى النسب الممكنة خالل فترة 

  المخطط.
عم وتعھد ھذه المھمة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة ومركز التكوین ود

بتكوین وتأھیل الموارد الالمركزیة لتوفیر الدعم الضروري في مختلف المسائل المتعلقة 
. ویجري حالیا إستكمال إعداد األدلة البشریة المحلیة واإلحاطة الفنیة لإلطارات البلدیة

العملیة المتعلقة بإعداد البرنامج اإلستثماري الجدید ذات العالقة وضبط متطلبات التكوین 
طة الخاصة بذلك لفائدة اإلطارات البلدیة وممثلي المجتمع المدني خالل الفترة المتبقیة واإلحا

 من السنة الجاریة.
  

تعنى بقیادة البرنامج ومتابعة  لجنة وزاریة صلب وزارة الداخلیةأنھ تم إحداث والمالحظ 
  تنفیذه بصورة دوریة بالتنسیق مع كافة الوزارات والھیاكل ذات العالقة.

  

  م المبادئ العامة للبرنامج:/ أھ1
یستند البرنامج اإلستثماري الجدید إلى مبادئ تھدف إلى ضمان حسن إستعمال األموال 

اإلستغالل األمثل العمومیة في األغراض المخصصة لھا وإلى إستحثاث البلدیات على 
، عالوة على الرفع من مردودیة إستثماراتھا لدیھا المتاحة لقدراتھا المالیة وللطاقة الجبائیة

ومن قدراتھا للتصرف بما یمكن من تلبیة أكبر قدر ممكن من اإلحتیاجات المتنامیة 
لمتساكنیھا وخاصة المتصلة بتطویر البنیة األساسیة للمدن وتحسین اإلطار الحیاتي 

وتصوراتھا األساسیة  للمواطنین، مع فسح مجال من الحریة أمام البلدیات لتحدید إختیاراتھا
المالئمة لھا ولضبط مختلف مكونات برنامجھا التنموي في إطار مقاربة تشاركیة وضمان 

  للتخطیط الوطني والجھوي وإنصھارھا صلبھ.تناسقھا مع التوجھات العامة والخصوصیة 
  

للشروع في إنجاز  2015تخصیص سنة ویتسم إنجاز البرنامج اإلستثماري الجدید ب
البرنامج الجدید لتھذیب األحیاء الشعبیة الذي تم ضبط مختلف مكوناتھ وكلفتھ ورزنامة 

رؤیة وطنیة تھدف إلى التقلیص من إنجازه والجماعات المحلیة المنتفعة بتدخالتھ ضمن 
لدیة خالل فترة في إنجاز المشاریع الب 2016، على أن یشرع بدایة من سنة التفاوت الجھوي

  المخطط القادم التي یجري إستكمال إعداد متطلباتھا. 
  

  ومن أبرز مالمح منظومة التنمیة البلدیة الجدیدة :
 فك اإلرتباطتعتمد المنظومة التمویلیة الجدیدة على * من حیث كیفیة تمویل البرنامج: 

في مویلیة تبنى بما یفضي إلى إعتماد طریقة ت مساعدات الدولة واإلقتراضبین إسناد 
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على مجھود الدولة المخصص في باب المساعدات وضبط مناب كل بلدیة  مرحلة أولى
ضبط قدرتھا على توفیر التمویالت الذاتیة بعد  في مرحلة ثانیةمنھا، وأن تتولى البلدیة 

ضبط الخطة  في مرحلة ثالثةدراسة وضعھا المالي الرجعي واإلستشرافي، ویتم 
ما تسفر عنھ نتائج كل بلدیة على أساس  قبلللمخطط اإلستثماري من التمویلیة النھائیة 

  شروط التمویل الجاري بھا العمل. فق التداین و تھا علىتحلیل وضعھا المالي وطاق
بھدف العمل  * من حیث مقاییس إحتساب مساعدات الدولة غیر الموظفة وتحویلھا:

على تحقیق المزید من الشفافیة في نظام توزیع المساعدات وتكافؤ الفرص بین 
المخصص لكل  المساعدات اإلجمالیة غیر الموظفةالجماعات المحلیة، یضبط مقدار 

تم ضبطھا بالقرار المشترك بین  مقاییس موضوعیةبلدیة على إمتداد فترة البرنامج وفق 
وھي مقاییس  الصادر في الغرض، 2015أوت  3المؤرخ في  وزیري الداخلیة والمالیة

تأخذ بعین اإلعتبار عدد السكان والطـاقة الجبائیة لكل بلدیة بما یضمن التمییز اإلیجابي 
  وتقلیص فوارق التنمیة بین البلدیات.

  ویتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة:
المنحة اإلجمالیة غیر الموظفة لتمكینھا بمقدار  في بدایة كل مخططإعالم البلدیات  -

  من إعداد برنامجھا اإلستثماري لكامل فترة المخطط.
بمقدار المنحة المخصصة لھا خالل السنة الموالیة لتمكینھا من  سنویا إعالم البلدیات -

إعداد البرنامج اإلستثماري السنوي وفي حدود اإلعتمادات السنویة التي تخصصھا 
  الدولة للغرض.

المنصوص  بإستیفاء كل بلدیة للشروط الدنیاإرتباط التحویل الفعلي للمنحة السنویة  -
 2015جویلیة  13علیھا بالقرار المشترك بین وزیري الداخلیة والمالیة المؤرخ في 

لضمان حسن التصرف واستعمال التمویالت العمومیة طبقا للقوانین والتراتیب 
فاء الشروط الضروریة یقع تأجیل إسناد الجاري بھا العمل. وفي صورة عدم إستی

  المنحة إلى السنة الموالیة ولمرة واحدة.
على أساس  2017و 2016بعنوان سنتي  كامل المبلغ السنوي للمنحةإحتساب  -

على  مناصفةیتم اإلحتساب  2018إستیفاء الشروط الدنیا، غیر أنھ وبدایة من سنة 
  تقییم األداء.أساس الشروط الدنیا المستوجبة ونتائج 

فإن األمر یقتضي من * من حیث الترابط بین المیزانیة والبرنامج السنوي لإلستثمار: 
البلدیات ضمان التناسق بین ما یتم إقراره من مشاریع ضمن البرنامج اإلستثماري 

  السنوي وما یقابلھا من تغطیة للتمویالت الذاتیة والمساعدات ضمن وثیقة المیزانیة. 
  

عند  منھجیة تشاركیةفإن البلدیات مطالبة بإعتماد لمقاربة التشاركیة: * من حیث ا
إعداد برنامجھا اإلستثماري وضمان إسھام مختلف مكونات المجتمع المدني خالل 
مراحل اإلعداد والتنفیذ والتقییم. ویتم تجسیم ذلك بخصوص إعداد البرنامج اإلستثماري 

الل شھري سبتمبر وأكتوبر تكون فضاءا على أقل تقدیر خ بعقد جلسة عمومیةالسنوي 
إلطالع المواطنین على مدى تقدم إنجاز المشاریع الجاریة وإلسھامھا في إعداد البرنامج 

نموذج یتم إعتماده أاإلستثماري للسنة المقبلة، ویتم إثبات ذلك ضمن محضر جلسة حسب 
على الموقع للغرض ویتم إطالع العموم بمضمون الجلسة بتعلیقھ للعموم أو بنشره 

  األلكتروني للبلدیة. علما وأنھ یجري إعداد دلیل عملي للغرض. 
  

القیام بتقییم سنوي ومستقل ألداء  2017 یتم خالل سنة* من حیث تقییم أداء البلدیات: 
 2015البلدیات تجریھ الھیاكل العمومیة المؤھلة لذلك باإلستناد على نتائج تصرف سنة 
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. وقد 2018طبقا لمقاییس یتم ضبطھا للغرض لغایة تحدید المساعدة غیر الموظفة لسنة 
ودائرة التابعة لرئاسة الحكومة  ھیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیة كل من تم تكلیف

باإلضطالع بھذه المھمة كل داخل مشموالت أنظاره بما یشمل مختلف  المحاسبات
  ت البلدیات حسب المحاور التالیة:المجاالت الداخلة ضمن مشموال

بما یشمل خاصة المقاربة التشاركیة والشفافیة والنفاذ للمعلومة والتصرف  الحوكمة -
  في الشكایات.

  ویھم الموارد البشریة والمالیة والطلبات العمومیة. التصرف -
تیة وتتعلق بالعنایة بالممتلكات وتطھیر المدیونیة وتنمیة الموارد الذا الدیمومة -

 والحفاظ على البعد اإلجتماعي والبیئي.
  

القیام بعملیة بیضاء في مجال تقییم أداء البلدیات  2016علما وأنھ سیتم خالل سنة 
  .2014على ضوء نتائج تصرف سنة 

  

  :2016/ البرنامج اإلستثماري لسنة 2
إنطالقا من ضرورة التدرج في إدخال اإلصالحات التي یجري إعتمادھا بالمنظومة 
التنمویة الجدیدة، وتماشیا مع متطلبات الشروع في بلورة التصورات المتصلة بالمسار 
الالمركزي الجدید وضمان تناسقھا مع المبادئ الدستوریة ذات العالقة، یتم بصفة إستثنائیة 

قبل على مصادقة المجلس البلدي  یعرضنامج سنوي لإلستثمار إعداد بر 2016خالل سنة 
   .2016مشاریع متأكدة وقابلة لإلنجاز خالل سنة وذلك إلنجاز  2015دیسمبر  شھر موفى

إلى مزید  تھدف إلنجاز مشاریع خالل السنة المقبلة تركیز الجھد وللغرض، یتعین
 ،ظروف عیش المواطنینتحسین إلى و بالمدینة البنیة األساسیةمختلف مكونات العنایة ب

 2016لسنة  بعنوان المساعدات الموظفةلكل بلدیة وذلك في حدود اإلعتمادات المرصودة 
والقروض الممكن الحصول علیھا في حدود  من قبل كل بلدیة هالممكن توفیر والتمویل الذاتي
  .طاقة اإلقتراض

  
وتیسیر اإلجراءات المتعلقة ببرمجة وتمویل برنامج  تأمین مرونة التصرفغایة ول

  یتم إعتماد تدابیر خاصة للغرض وفق اإلجراءات التالیة: ،2016اإلستثمار لسنة 
لغایة تحویل المساعدات غیر الموظفة لفائدة * على مستوى الشروط الدنیا المستوجبة: 

یتجھ العمل على توجیھ الوثائق المكونة لملف طلب  2016البلدیات بعنوان سنة 
الحصول على المنحة إلى المصالح الجھویة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 

 15في أجل أقصاه  2015جویلیة  13المحلیة المنصوص علیھا بالقرار المؤرخ في 
  :للمتطلبات التالیةوتقدیم ما یفید اإلستجابة  2016ي جانف

 المجلسلة اومن مدن (مضمومن قبل مجلسھا  البلدیةالمصادقة على میزانیة  -
  في الغرض). البلدي

(نسخة لدى وزارة المالیة  2014المتعلقة بسنة  للبلدیةإیداع الحسابات المالیة  -
لة اومدن لمالیة مصحوبة بمضمووزارة الى إلمالیة ت الحسابااحالة إثیقة ومن 

  .ت)لحساباا ھذهقة على دلمصال احو البلدي المجلس
على البرنامج االستثماري السنوي المعد وفقا  البلديمجلس الالمصادقة من قبل  -

قة دلمصاص ابخصو المجلس البلديلة اومن مدن (مضمولمنھجیة تشاركیة مقبولة 
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ت بإثباتاولبرنامج ا امصحوبا بنسخة من ھذي لسنواإلستثماري البرنامج اعلى 
  .اده)عدإعند  التشاركيلمنھج د اعتماإ
على  البلدیةإشھار المخطط التقدیري السنوي إلبرام الصفقات العمومیة من قبل  -

میة یثبت لعموت الوطني للصفقاالموقع امن ج (مستخرالموقع الوطني للصفقات 
  .ت)لصفقاام اإلبري لسنوي التقدیرامخططھا ر بإشھا البلدیةم قیا
إمضاء االتفاقیة الضابطة لمسؤولیات الدولة ممثلة في صندوق القروض  -

من ة ممضاإلتفاقیة اصلیة من أنسخة المعنیة ( والبلدیةومساعدة الجماعات المحلیة 
 .قة علیھا)دلمصاص ابخصو مجلسھالة اومصحوبة بمدو البلدیةئیس رقبل 

  
في إنتظار تنظیم الدورات التكوینیة ذات العالقة * على مستوى المقاربة التشاركیة: 

والتي سیتم تأمینھا خالل الفترة المتبقیة من السنة الجاریة، فإنھ یجري وبصفة إستثنائیة 
ت من خالل مطالبة البلدیاأعدت للغرض  منھجیة تشاركیة في صیغة مبسطةإعتماد 

بإرفاق ملف طلب الحصول على المنحة بما یفید مصادقة المجلس البلدي على البرنامج 
  .2016اإلستثماري السنوي لسنة 

  
فیتعین بخصوص ضبط برنامج تكوین * على مستوى تدعیم قدرات الموارد البشریة: 

في إطار تنفیذ برنامج تدعیم القدرات، موافاة مركز  2016اإلطارات البلدیة لسنة 
التكوین ودعم الالمركزیة بالحاجیات ذات الصلة بتنفیذ برنامج اإلستثمار البلدي بصفة 
مباشرة أو غیر مباشرة، بما یساعد على الرفع من أداء مختلف المصالح البلدیة وتأھیل 
إطاراتھا بما ینسجم مع المتطلبات الجدیدة لإلستثمار. علما وأنھ سیتم إعداد برنامج 

البلدیات حسب كل محور من محاور التكوین المطلوب وضمن  تكوین خصوصي لفائدة
مقاربة خاصة، بقطع النظر عن األنشطة اإلعتیادیة الموكولة لمركز التكوین ودعم 

  الالمركزیة.
اإلطارات الصغرى ویقتضي األمر التركیز على أن تستھدف محاور التكوین المقترحة 

لمزید اإلحاطة بھذه الشریحة من  والمتوسطة والعملة البلدیین على وجھ الخصوص
  األعوان والرفع من المؤھالت المھنیة ألكبر عدد ممكن من الموارد البشریة بالبلدیات.

  
فإن صندوق القروض ومساعدة الجماعات * على مستوى تقدیم اإلحاطة الفنیة: 

 جھویةعبر فروعھ الالمحلیة بصدد إعداد متطلبات تقدیم اإلحاطة الفنیة لفائدة البلدیات 
ومزید تقریب الخدمات من سواء وفق مقاربة تھدف إلى تفعیل دور المكاتب الجھویة 

أو بما یشمل كافة  حاجیات خصوصیة لكل بلدیةعند كل طلب، وذلك لتلبیة  البلدیات
 مكاتب الدراسات والخبراءالبلدیات كإجراء عام. ویمكن للصندوق اللجوء إلى خدمات 

  ي مجال اإلحاطة والمرافقة.لتسدید الحاجیات المطلوبة ف
  

بمساعدة البلدیات على وتجدر اإلشارة أنھ من ضمن مجاالت اإلحاطة الفنیة ما یتعلق 
لالستثمار والبرنامج السنوي لتدعیم القدرات وإنجاز الدراسات  إعداد برنامج السنوي

ام لمتابعة التمھیدیة والتقاریر السنویة لتقییم النشاط وإحترام الشروط البیئیة وتركیز نظ
  شكایات المواطنین وإبرام الصفقات العمومیة وغیرھا. 

  
ألھمیة الموضوع، فإن السادة الوالة ورؤساء النیابات الخصوصیة مدعوون ونظرا 

  مقتضیات ھذا المنشور وإیالئھ ما یستحق من عنایة ومتابعة. تنفیذللسھر شخصیا على حسن 
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  وزیــر الداخلـــیةعن 
  وزیر الداخلیةكاتب الدولة لدى 

  المكلف بالشؤون المحلیة


