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الالمركزية والبلديات
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الالمركزية
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الالمركزية

أخبار البلديات

دياتبالبلاالنتداباتوزارة الشؤون المحلية توّضح بخصوص 

2021جويلية 29: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/BTG3

قناة التاسعة:المؤسسة اإلعالمية 

أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أن عمليات االنتداب
رف والترقية والترسيم واإلدماج بالبلديات، تتم مباشرة من ط

م البلديات دون الرجوع إلى مصالح الوزارة، وذلك خالفا لما يت
تداوله من أخبار على شبكات التواصل االجتماعي، بخصوص

.قامت بها الوزارة لفائدة عدد من البلدياتانتدابات

اللية وذّكرت بأن البلديات، هي جماعات محلية تتمتع باالستق
9المؤرخ في 29اإلدارية والمالية، طبقا للقانون األساسي عدد 

.، والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية2018ماي 

http://rp.alternative.tn/BTG3
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الالمركزية

أخبار البلديات

املهيئة االنتخابات تعلّق االنتخابات الجزئية لبلدية منزل ك

2021جويلية 27: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/fT1l

نسمة:المؤسسة اإلعالمية 

جويلية 27ء أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اليوم الثالثا
البلدية عن تعليق تنفيذ الروزنامة االنتخابية لالنتخابات2021

أوت 15و14الجزئية لبلدية منزل كامل المزمع اجراءها يومي 
8المؤرخ في 2021لسنة 7والمحددة بقرار الهيئة عدد 2021
.2021جوان 

ويأتي اتخاذ هذا القرار حسب بالغ الهيئة توازيا مع الظروف
ال انقضاء الصحية التي تمر بها البالد على أن يستأنف تنفيذها ح

بط فترة موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يض
.الحملة االنتخابية وفترة الصمت وأيام االقتراع

http://rp.alternative.tn/fT1l
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الالمركزية

أخبار البلديات

ر تقييم بلدية الكاف تتحصل على المرتبة الثانية جهويا في مؤش
2019اداء البلديات لسنة 

2021جويلية 31: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/SYqP

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

يا في تمكنت  بلدية الكاف من الحصول على المرتبة الثانية جهو
ما يسمح لها بالتمتع بكامل 2019مؤشر تقييم اداء البلديات لسنة 

و يشمل المنحة غير الموظفة و المخصصة لالستثمار للسنة القادمة
.ة التقييم مجاالت تحسين الخدمات و المشاركة في الشفافي

http://rp.alternative.tn/SYqP
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الالمركزية

أخبار البلديات

اء بلدية ميدون على المرتبة الثالثة وطني في إطار تقييم أد
البلديات

2021جويلية 29: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/VT0E

إذاعة تطاوين:المؤسسة اإلعالمية 

ي إطار تحصلت بلدية ميدون على المرتبة الثالثة وطنيا وذلك ف
جويلية 27تقييم أداء البلديات بعد انعقاد جلسة وزارية مشتركة يوم

ة اسمهان بالحاج يحيا رئيسة دائرة بلديكدتهوفق ما ا 2021
ية على جربة ميدون للزميلة لمياء بن غالي هذا وقد تحصلت البلد

و بذلك صنفت ضمن العشر البلديات100نقطة من أصل 94
.األولى بالجمهورية و تحديدا الرتبة الثالثة 

http://rp.alternative.tn/VT0E
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الالمركزية

أخبار البلديات

برمجة عددا من المشاريع للنهوض : الفرقصانبلدية القلعة 
تصاديةبالبنية التحتية بالمنطقة و تنفيذ بعض المشاريع االق

2021جويلية 26: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/xTCJ

إذاعة الكاف :المؤسسة اإلعالمية 

بالبنية عددا من المشاريع للنهوضالفرقصانبرمجت بلدية القلعة 
و ذلك في التحتية بالمنطقة و تنفيذ بعض المشاريع االقتصادية

مشروع المبادرة النموذجية من اجل تنمية محلية مندمجة» اطار 
 ».

وي في عبد الرزاق العلالفرقصانمستشار رئيس بلدية القلعة 
الصغيريمتابعة لزميل هشام 

http://rp.alternative.tn/xTCJ
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الالمركزية

أخبار البلديات

بلديّة سّكرة توّضح... إعفاء الكاتبة العاّمة بالنيابة

2021جويلية 30: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/WYwW

آخر خبر أونالين:المؤسسة اإلعالمية 

م تداوله أفادت فيروز بن جمعة، رئيسة بلدية سكرة بخصوص ما ت
في صفحات التواصل االجتماعي حول إعفاء الكاتبة العامة
اهيةكبالنيابة، روضة السويسي خشارم، بأن هذه األخيرة تعمل 
، وقد مدير مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي

صاصهاإلختطلبت إلحاقها ببلدية سكرة بمصلحة الصفقات نظرا 
في في المجال وأهمية إعطاء اإلضافة في متابعة ملف الصفقات

.ي الصفقاتجميع مراحله بعد التأخير الكبير الذي الحظته البلدية ف

http://rp.alternative.tn/WYwW
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الالمركزية

أخبار البلديات

علقة باألداء المتاالستخالصاتبلدية نابل تبحث سبل تحسين نسبة 
ذا على العقارات المبنية والنظر في اإلشكاليات المطوحة في ه

المجال

2021جويلية 30: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/AYt1

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

ببلدية عقدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف
نابل جلسة عمل خصصت للنظر في آليات تحسين نسبة 

ظر في المتعلقة باألداء على العقارات المبنية والناالستخالصات
.اإلشكاليات المطوحة في هذا المجال

http://rp.alternative.tn/AYt1
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الالمركزية

أخبار البلديات

بلدي الموافقة على إسناد صفقة أشغال إعادة تهيئة المستودع ال
بباردو

2021جويلية 30: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/WYyi

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

ة الصفقات أعلنت بلدية باردو في بالغ لها أن اللجنة البلدية لمراقب
29اليوم الخميس إنعقدالذي إجتماعهاالعمومية وافقت خالل 

على الملفين المعروضين2021جويلية 

http://rp.alternative.tn/WYyi
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الالمركزية

أخبار البلديات

بوعديلةإجالء متساكني منطقة : ساقية سيدي يوسف 

2021جويلية 26: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/xTZw

جوهرة أف آم:المؤسسة اإلعالمية 

ف تنقل عشية اليوم معتمد ورئيس بلدية ساقية سيدي يوس
عمادة بوعديلةمن الحرس الوطني الى منطقة باعوانمصحوبين 

ايام بغابات 3بعد أن وصلتها النيران التي اندلعت منذ مازرعين 
وهرة الج"تكرونة بعد تسربها من الحدود الجزائرية ، وفق مراسل 

".أف أم

http://rp.alternative.tn/xTZw
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الالمركزية

أخبار البلديات

تقتحم مجال العمل الرقمي،جبنيانةبلدية 

2021جويلية 27: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/vTN0

البلدية الصفاقسية:المؤسسة اإلعالمية 

تقتحم مجال العمل الرقمي،جبنيانةبلدية 

http://rp.alternative.tn/vTN0
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الالمركزية

أخبار البلديات

عمل متواصل للعناية بالكالب السائبة : الوادىبلدية حلق 
ورعايتها في أحسن الظروف

2021جويلية 31: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/5YrB

بلدية نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

الب الكإلنتشالحملة جديدة إنطالقعن الوادىأعلنت بلدية حلق 
.السائبة بكامل المنطقة البلدية

ضافية وأوضحت البلدية في بالغ لها أنه تم تسجيل توافد أعداد ا
من الكالب بشكل دوري ومنتظم إلى المستودع البلدي بحلق
ة من الوادي حيث يتواصل العمل بالمأوى المؤقت للكالب السائب

انتشالها خالل تقديم الرعاية الصحية الضرورية للكالب التي يتم
يطرية غزوة قبل اتمام عملية التلقيح والتعقيم من قبل الدكتورة الب

المجلس الجبالي مقررة لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة ب
ين البلدي وكل الفريق المساعد لها من أعوان البلدية والمتطوع

.المختصين في هذا المجال

http://rp.alternative.tn/5YrB
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الالمركزية

الالمركزية

عيدا عن نريد مشروعا ثقافيا وطنيا ب: الثقافة والمسار اإلصالحي
الفوضى والطفوليات

2021جويلية 29: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/zTDL

جريدة المغرب:  المؤسسة اإلعالمية 

بناء الثقافة اساس الحياة، الثقافة فعل متمرد على السائد وهي
ريحه تصالجبابليلإلنسان السليم، بهذه الجملة افتتح رمزي 

نا الثقافة، ويقول محدثالصالحبخصوص المشروع المنتظر 
اوال : يةإلنجاز مسار اصالحي ثقافي وجب توفّر ثالث نقاط اساس
، ثانيا تفعيل الالمركزية الثقافية انطالقا من الجهة ال من المركز

بتها وتنفيذها انجاز كتابة دولة تعنى بتمويل المشاريع الثقافية ومراق
في وثالثا انجاز صندوق دعم موّحد يجمع اكثر من وزارة متدخلة

.الشأن الثقافي

« ية الثقافيةالالمركز»، الجبابليبالنسبة للنقطة االولى يقول رمزي 
عقل ان كلمة وشعار نسمعه من الوزراء تقريبا دون تنفيذه، فهل ي

؟ نتحّدث عن المركزية ويتم اتخاذ القرار يتّم في المركز

http://rp.alternative.tn/zTDL
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الالمركزية

مجتمع مدني

تنويه للبلديّات

2021جويلية 29: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/cT2l

Al Bawsala: المؤسسة اإلعالمية 

المحلية، يهم منظمة البوصلة في اطار متابعتها لعمل الجماعات
…التذكير بالنقاط التالية

.

http://rp.alternative.tn/cT2l
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الالمركزية

19-كوفيد

غدا انطالق تلقيح أعوان النظافة والدفن بالبلديات: منوبة

2021جويلية 27: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/eTBE

شمس فم :المؤسسة اإلعالمية

تكوين تنطلق صبيحة غد األربعاء، بالمركز الجهوي للتربية وال
المكلفين المستمر بمنوبة، عملية تلقيح أعوان بلديات والية منوبة

ات بالنظافة وبدفن موتى كورونا، بعد إدراجهم ضمن الفئات ذ
.1كوفيدباللقاح ضد لتطعيهماألولوية 

ها ، أنالميساويوأوضحت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر 
نهائية بصدد التنسيق مع رؤساء بلديات الجهة لمدها بالقائمات ال
وم غد ألعوان النظافة والدفن، تمهيدا لتلقيهم اللقاح انطالقا من ي

.وعلى مدى يومين

http://rp.alternative.tn/eTBE
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الالمركزية

19-كوفيد

تسلمت بلدية كمية من الكمامات ومادة الجال من المركز الدولي
للتنمية المحلية والحكم الرشيد

2021جويلية 29: التاريخ 

http://rp.alternative.tn/eTVO

ذهيبةبلدية  :المؤسسة اإلعالمية

كمية من 2021جويلية 29اليوم الخميس ذهيبةتسلمت بلدية 
من ( قارورة جال 600كمامة ،10.000)الكمامات ومادة الجال 

امج المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد  ضمن برن
..وفي اطار مساعدة البلدية على مقاومة جائحة كورونا ""إدامة ""

http://rp.alternative.tn/eTVO
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الالمركزية

محلية مالية 

2019بالغ حول تقييم األداء بعنوان سنة 

2021جويلية 29: التاريخ 

https://urlz.fr/gfaM

بوابة الجماعات المحلية  :اإلعالميةالمؤسسة 

ملية بالغ حول إعالم البلديات باألعداد األولية المسندة لها في ع
ديات النتائج األولية لتقييم أداء البل.2019تقييم األداء بعنوان سنة 

أداء البلدياتتقييم_األولبةبطاقات األعداد 2019بعنوان سنة 
جذاذة طلب مراجعة األعداد األولية المسندة 2019بعنوان سنة 

الواردة بجدول لتفسيرالرموزوثيقة 2019للبلدية بعنوان سنة 
Excel  تقييم عمليةفياألولية المسندة للبلدياتباالعدادالخاص

.أدائها

https://urlz.fr/gfaM
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الالمركزية

محلية مالية 

يةالبلدإعداد وتنفيد الميزانية " عن بعد حول نكوينيةدورة 

2021جويلية29: التاريخ 

https://urlz.fr/gfaR

صفحة فيسبوك  مركز التكوين ودعم  :المؤسسة اإلعالمية
الالمركزية

.

للبلديات، في إطار االستجابة للطلبات التكوينية المتأكدة والعاجلة
جويلية29و28ينظم مركز التكوين ودعم الالمركزية يومي 

إعداد وتنفيد الميزانية" عن بعد حول دورة تكوينية2021
البلديين لفائدة أعضاء المجالس البلدية المنتخبة واالعوان" البلدية

، العين، ورقعفالمكلفين بموضوع الميزانية ببلديات بهرة، القطار، 
افة الى الشريفات، النصر، الحامة، إضبوشراي، تاكلسة، المتلوي

البلديات الراجعة بالنظر لوالية جندوبة

لية والبيئة وقد تولى السيد نبيل العثماني مدير بوزارة الشؤون المح
.تنشيط هذه الدورة التكوينية

https://urlz.fr/gfaR


الالمركزية والبلديات

طرف البلديات وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أن عمليات االنتداب والترقية والترسيم واإلدماج بالبلديات، تتم مباشرة منأوضحت •

قامت اباتانتددون الرجوع إلى مصالح الوزارة، وذلك خالفا لما يتم تداوله من أخبار على شبكات التواصل االجتماعي، بخصوص 

.البلدياتبها الوزارة لفائدة عدد من 

" ينية عن بعد حول إطار االستجابة للطلبات التكوينية المتأكدة والعاجلة للبلديات، نظم مركز التكوين ودعم الالمركزية دورة تكوفي •

لميزانيةالفائدة أعضاء المجالس البلدية المنتخبة واالعوان البلديين المكلفين بموضوع " إعداد وتنفيد الميزانية البلدية

.كاملاالنتخابات الجزئية لبلدية منزل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تعلّق•

.وطنيابلدية ميدون على المرتبة الثالثة وبلدية الكاف تتحصل على المرتبة الثانية :2019مؤشر تقييم اداء البلديات لسنة •

االقتصادية و ذلك في عددا من المشاريع للنهوض بالبنية التحتية بالمنطقة و تنفيذ بعض المشاريعالفرقصانبرمجت بلدية القلعة •

.مندمجةالمبادرة النموذجية من اجل تنمية محلية مشروع اطار 

.البلديةالكالب السائبة بكامل المنطقة إلنتشالحملة جديدة إنطالق:الوادىحلق بلدية •

ات المطوحة في هذا المتعلقة باألداء على العقارات المبنية والنظر في اإلشكالياالستخالصاتبلدية نابل تبحث سبل تحسين نسبة •

.المجال
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نقاط هامة


