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الالمركزية

أخبار البلديات

تعجاليتيناإلستأجيل النظر في القضيتين : النفايات في صفاقس 
المرفوعتان ضد البلدية ووكالة التصرف في النفايات

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/pTZd10f

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

، اليوم 1قّررت الدائرة االستعجالية بالمحكمة االبتدائية صفاقس
لمتعلقتين برفع االثنين، تأخير النظر في القضيتين االستعجاليتين ا

نوفمبر 24النفايات بالجهة، تأخيرا نهائيا الى يوم االربعاء 
.الجاري

وقد رفعت القضية االولى، من طرف عدد من نشطاء المجتمع 
ابعة جمعيات، ضد بلدية صفاقس والدوائر الت6المدني بصفاقس و

ة الدائر لها والمجلس الجهوي للوالية وبلديات ساقية الزيت وساقي
قضية الثانية ووكالة التصرف في النفايات، فيما تم رفع الوالشيحية

.من قبل بلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات

https://cutt.ly/pTZd10f
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الالمركزية

أخبار البلديات

ئة والبياإلجتماعيةوزارتا الشؤون : أزمة النفايات بصفاقس
تؤكدان تمسكهما بإيجاد الحلول

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/aTC4zFn

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

بمقر وزارة الشؤون 2021نوفمبر 23انعقدت اليوم الثالثاء 
والية االجتماعية جلسة حوارية موّسعة، حول الوضع البيئي في

كل صفاقس والحلول  العاجلة والنهائية الممكنة في مجابهة المش
.البيئي في الجهة

تولى وتطرق المتدخلون إلى جملة من المقترحات الجدية التي ست
لى وزارة البيئة دراستها وبلورتها في شكل تصور تشاركي ع

.المدى اآلني واالستراتيجي في غضون األيام القادمة
رارهما وقد أكدت وزارتا الشؤون االجتماعية والبيئة تمسكهما وإص
اربة إليجاد حلول بما يستجيب لتطلعات أهالي الجهة في إطار مق

.وطنية شاملة

https://cutt.ly/aTC4zFn
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الالمركزية

أخبار البلديات

يذ وزارة البيئة تعدل مؤقتا عن تنف': ناشط بالمجتمع المدني
’مشروع تثمين النفايات بالمحرس

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/cTC4OFy

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ين نفايات عدلت وزارة البيئة بصفة وقتية، عن تنفيذ مشروع تثم
، في ضيعة زورق التابعة لمدينة المحرس من والية صفاقس

وقررت اعداد دراسة جديدة وموسعة الختيار موقع آخر، حسب ما
.هللاأكده الناشط بالمجتمع المدني بمدينة المحرس حاتم بن عبد

ء وأوضح، بن عبد هللا خالل مؤتمر صحفي نظمه عدد من نشطا
تونسيين، المجتمع المدني بمدينة المحرس بمقر نقابة الصحفيين ال

م ، أنه تم التوصل إلى هذا القرار مبدئيا خالل لقاء جمعهم، اليو
ع مع بوزيرة البيئة التي أكدت أنه سيتم فتح المجال لحوار واس

.المجتمع المدني في كامل والية صفاقس

https://cutt.ly/cTC4OFy
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الالمركزية

أخبار البلديات

قرار قضائي جديد بخصوص تراكم الفضالت في صفاقس

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/9TVwuxt

الحقائق اون الين:المؤسسة اإلعالمية 

دائرة أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أن ال
، اذنت لوالية صفاقس وبلديات2االستعجالية بابتدائية في صفاقس

.والعين وطينة برفع الفضالتقرمدة

ت الالزمة كما اذنت لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءا
ة التي الستعمالها والتصرف فيها، وجاء ذلك على خلفية القضي

6رفعت من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و
الضرر جمعيات ضد الممثلين القانونيين للبلديات الثالث، حول
ارع وانهج البيئي بسبب تراكم الفضالت المنزلية والمشابهة بشو

سبتمبر 27المدينة اثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ 
.الماضي

https://cutt.ly/9TVwuxt
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الالمركزية

أخبار البلديات

’  ..انتهت اللعبة': أهالي عقارب يرفعون الورقة الحمراء

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/IT0qAnL

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ومنظمات المجتمع المدني بعقارب '' مصبمانيش''قرر حراك 
نية مقاطعة كل الجلسات والحوارات المستقبلية مع الوكالة الوط

.للتصرف في النفايات ووزارة البيئة

ها واعتبر ممثلو الحراك أن الجلسات السابقة معها تم استغالل
جانب، للمماطلة وربح الوقت والتسويف ولفرض قرارات أحادية ال

ي هذه وطالبوا المسؤولين وخاصة من يصفونهم بالمتسببين ف
ؤسساتها األزمة باحترام تعهدات الدولة واتفاقياتها وتنفيذ قرارات م
ي يريد وتطبيق أحكام قضاتها وتجسيد إرادة شعبها في عقارب الذ

.الحياة ويتشبث بحقه في بيئة سليمة

https://cutt.ly/IT0qAnL
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الالمركزية

أخبار البلديات

:  في حال تواصل أزمة النفايات بصفاقس إلى بعد غد األحد
اب عام اجتماع في نفس اليوم لتحديد تاريخ قريب لتنفيذ إضر

جهوي

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/ZT8OUxR

جريدة المغرب:المؤسسة اإلعالمية 

فاقس الى إذ لم تنطلق الحكومة فعليّا في حل ازمة النفايات في ص
نوفمبر الجاري، ستعقد المنظمات الوطنية28حدود يوم األحد 

لإلتفاقفي نفس اليومإجتماعاوالجمعيات والنشطاء في الجمعيات 
ده على على تاريخ لتنفيذ إضراب عام بالوالية، ولن يتجاوز موع

بار ان األرجح األسبوع األول من ديسمبر على أقصى تقدير باعت
.يوما60الجهة تعيش أزمة نفايات منذ حوالي 

https://cutt.ly/ZT8OUxR
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الالمركزية

أخبار البلديات

طاء المحكمة ترفض قضية رفعها نش: أزمة النفايات بصفاقس
لعدم االختصاص

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/gT8A6zH

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

برفض 2قضت الدائرة االستعجالية بالمحكمة االبتدائية صفاقس 
القضية المرفوعة امامها في مسالة النفايات لعدم االختصاص

اد به الحكمي باعتباره راجعا بالنظر للقضاء االداري وفق ما اف
اييك مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراسل موز

ع ومعلوم ان عددا من الناشطين بالمجتمبوجناحبالجهة فتحي 
ائرة ضد المدني بصفاقس كانوا رفعوا قضية استعجالية امام هذه الد

نة والممثل وطيوالعوابدوالعين قرمدةالممثلين القانونيين لبلديات 
ة للتصرف القانوني لوالية صفاقس والممثل القانون للوكالة الوطني

في النفايات

https://cutt.ly/gT8A6zH
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الالمركزية

أخبار البلديات

اضطرابات متوقعة في نسق رفع الفضالت: بلدية أريانة

2021نوفمبر25: التاريخ 

https://cutt.ly/kTVyrKF

ارابيسك:المؤسسة اإلعالمية 

،في بالغ 2021نوفمبر 25أعلنت بلدية أريانة ، اليوم الخميس 
يسبوك لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل االجتماعي ،الف

ويل ومركز التحشاكيرأنه نظرا لعدم انتظام العمل بمصب برج 
طرابات فإن عمليات رفع الفضالت المنزلية ستشهد اضبشطرانة

.في توقيت الرفع وتواتره

ع العمل ودعت البلدية، المتساكنين إلى تفّهم هذا الوضع الطارئ، م
نسق على التقليص من عمليات إخراج الفضالت إلى حين عودة ال

.العادي

https://cutt.ly/kTVyrKF
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الالمركزية

أخبار البلديات

ما البلديات مقصرين في حكاية الفضالت أ: ماهر عبد الرحمان 
‘’ةالزبلة والخروب''من المواطنين فقط يخلصوا في % 24زادة 

2021نوفمبر27: التاريخ 

https://cutt.ly/VT0qi3d

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

ي ، الكاتب الصحفالزغيدياعتبر ضيف عندنا أجندة مع مراد 
، أن ما 2021نوفمبر 27ماهر عبد الرحمان ، اليوم السبت 

حة دولة يحصل لوالية صفاقس من تكديس ممنهج للنفايات فضي
ير من الجباية تدفع في قصة كببالصة"بامتياز وجب فوراً تالفيها 

!".والضرائب من حقها التدخل الفوري لرفع النفايات

" ت عبد الرحمان أن المواطن مقصر بدوره كما البلدياإعتبركما 
من % 24البلديات مقصرين في حكاية الفضالت أما زادة 

ي الموارد هذ! '' الزبلة والخروبة''المواطنين فقط يخلصوا في 
يجاد حل كنت تنجم تعاون برشة السلط الجهوية في صفاقس في إ

!".عندما تتوفر السيولة

https://cutt.ly/VT0qi3d
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الالمركزية

أخبار البلديات

ديّة إصدار رزنامة االنتخابات البلديّة الجزئيّة لبل: صفاقس
الّشيحيّة

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/ZTZdGsl

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ين رزنامة أصدرت الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات اليوم االثن
لسنة ( الية صفاقسو)الشيحيّةاالنتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة 

ويوم السبت 2022جانفي 30، التي ستنتظم يوم األحد 2022
.جانفي المقبل بالنسبة لألمنيين والعسكريين29

واشارت هيئة االنتخابات في بالغ لها أّن الترشحات لهذه 
، انطالقا 1قس االنتخابات تقّدم إلى اإلدارة الفرعيّة لالنتخابات صفا

على الّساعة الثامنة 2021نوفمبر 29من يوم االثنين المقبل 
على الساعة 2021ديسمبر 6صباحا إلى غاية يوم االثنين 

.السادسة مساء

https://cutt.ly/ZTZdGsl
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الالمركزية

أخبار البلديات

تخابات أمران رئاسيان يتعلقان بدعوة الناخبين للتصويت في ان
بلديتي طبرقة وأزمور

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/DTC4ZHT

جوهرة ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ة تضمن العدد األخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسي
ان ، والصادر اليوم الثالثاء، أمرين رئاسيين يخص(108العدد)

والية )قة دعوة الناخبين النتخابات بلدية جزئية في بلديتي طبر
ووفق األمر الرئاسي األول، (. والية نابل)وأزمور ( جندوبة
(  دوبةوالية جن)، تمت دعوة الناخبين في بلدية طبرقة 170وعدده 

جانفي 16النتخاب أعضاء المجلس البلدي، وذلك يوم األحد 
، على أن يصوت العسكريون وأعوان األمن الداخلي من 2022

.  من ذلك الشهر15المسجلين بهذه الدائرة االنتخابية، يوم السبت 
، دعوة الناخبين في 171وتضمن األمر الرئاسي الثاني، وعدده 

مجلس النتخاب أعضاء ال( والية نابل)الدوائر االنتخابية بأزمور 
على أن يصوت 2022جانفي 16البلدي، وذلك يوم األحد 

العسكريون وأعوان األمن الداخلي من المسجلين بهذه الدائرة 
.2021جانفي من السنة المقبلة 15االنتخابية، يوم السبت 

https://cutt.ly/DTC4ZHT
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الالمركزية

أخبار البلديات

ية قائمات مترشحة لالنتخابات البلدية الجزئ3القبول النهائي لـ 
في المروج

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/WTVq43Y

اإلذاعة الوطنية:المؤسسة اإلعالمية 

ي لملفات أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القبول النهائ
ية في بلدية قائمات قّدمت ترّشحها لالنتخابات البلدية الجزئ3ترشح 

.ديسمبر المقبل12و 11المروج المزمع إجرائها يوم

الهيئة ووفق بالغ صادر عن الهيئة مساء أمس الثالثاء فقد صادقت
« ريد المروج ت« على قبول قائمتين مستقلتين هما كل من قائمة  

حركة « وقائمة حزبية وحيدة هي قائمة  « مروج الغد  « و  
.«النهضة 

وفق المنسقة وكانت الهيئة الفرعية لالنتخابات في بن عروس تلقّت
5شح الجهوية للهيئة الفرعية لالنتخابات ايناس الجليدي ، تر

قديم ملفات تتعلّق بتإخالالتقائمات اسقطت منهما قائمتين بسبب 
.ها الترشح وذلك بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لدي

https://cutt.ly/WTVq43Y
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الالمركزية

أخبار البلديات

ستشمل 2022المشاريع المبرمجة لسنة : رئيس بلدية المعقولة
الف دينار551مشاريع القرب بقيمة 

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/1TZdiAb

إذاعة الكاف :المؤسسة اإلعالمية 

ان المشاريعبوحوالةاكد الكاتب العام لبلدية المعقولة جمال 
الف 551ستشمل مشاريع القرب بقيمة 2022المبرمجة لسنة 

عدينار مشيرا الى تواصل عدد من المشاريع دون مناطق التوس

https://cutt.ly/1TZdiAb
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الالمركزية

أخبار البلديات

امج تستكمل تنفيذ عدد من المشاريع ضمن برنبوعرادةبلدية 
2021االستثمار البلدي لسنة 

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/fTZdYXq

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

نامج تنفيذ عدد من المشاريع ضمن بربوعرادةاستكملت بلدية 
كما تم اعداد الدراسات الخاصة 2021االستثمار البلدي لسنة 

دي لسنة بجملة من المشاريع المبرمجة ضمن مشاريع االستثمار البل
اب منها برنامج تهيئة حي السعادة وبرنامج خاص بالشب2022

س بلدية يغطي المجالين االجتماعي والثقافي حسب ما يضيف رئي
الماجولمنجي بوعرادة

https://cutt.ly/fTZdYXq
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الالمركزية

أخبار البلديات

باح الص"المساعد الثاني لرئيس المجلس البلدي بالقيروان لـ
أسباب عديدة وراء استقالتي".. نيوز

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/DTC4ZHT

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

استقالته أعلن أكرم الغفاري المساعد الثاني لرئيس المجلس البلدي
الصباح "من المجلس البلدي لبلدية القيروان مؤكدا في تصريح ل 

االعضاء أن أسباب االستقالة تعود لعدم االنسجام بين أغلب"  نيوز
المجلس  وعدم قدرته على تقديم اإلضافة المرجوة فضال عن
م تراكمات عديدة ساهمت في جعل المجلس غير قادر على تقدي

لب اإلضافة للمواطنين في مدينة القيروان  من بينها تعطل أغ
الفضاءات المشاريع البلدية و انتشار االنتصاب الفوضوي في  كل

.العامة و االماكن االستراتيجية 

https://cutt.ly/DTC4ZHT
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الالمركزية

أخبار البلديات

م الموارد رئيس بلدية مساكن يوضح المقاييس المعتمدة في تقسي
2022البلدي لسنة اإلستثماريفي البرنامج 

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/nTC7awu

ر م ف م :المؤسسة اإلعالمية 

وديو أوضح محمد علية رئيس بلدية مساكن خالل حضوره في است
م أن المقاييس التي ت” افمام -آر“على راديو ” القناص“برنامج 
اكن الموارد على المناطق التابعة لبلدية مسلتقسييمإعتمادها
كان و عدد الساإلعتبارعلى تشخيص فني يأخذ بعين إرتكزت
جنة من الجغرافي و نسبة الربط بكل الشبكات، أنجزته لاإلمتداد

لدي أنه و أضاف رئيس المجلس الب. المجلس البلدي و إدارة البلدية
لبلدي الإلستثمارمن األجدر أن يتم مستقبال وضع مخطط خماسي 

اإلعتماداتيذكر أن . لضمان نجاعة أكبر و رؤية أوضح
ببلدية مساكن تقدر 2022لسنة اإلستثماريالمرصودة للبرنامج 

ألف دينار 850مليون دينار من المقرر أن يرصد منها 5ب
ألف دينار 150ماليين 4للمشاريع اإلدارية و أن يوزع مبلغ 

.ضمن مشاريع القرب على مختلف المناطق

https://cutt.ly/nTC7awu
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الالمركزية

أخبار البلديات

البلدية تحدد أولويات المشاريع التنموية: حمام سوسة

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/NTC6lmg

الشروق :المؤسسة اإلعالمية 

2022في إطار البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 
فيه قامت بلدية حمام سوسة بعملية تشخيص فني ومالي قسمت

تي الجهة إلى ثماني مناطق وحددت جملة من المشاريع سواء تلك ال
.  ال تزال بصدد اإلنجاز أو المشاريع الجديدة

https://cutt.ly/NTC6lmg
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الالمركزية

ة النور من بطاقتا إيداع بالسجن في حق موظفْين ببلدي: القصرين
أجل التدليس

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/QTVqHjR

ا ف موزايك:المؤسسة اإلعالمية 

لقاضي بالقصرين، ااإلبتدائيةأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة 
نوفمبر 23، في تصريح لموزاييك اليوم الثالثاء نويويرياض 
ن قد أصدر ، أن قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بالقصري2021

نور، من أجل اليوم بطاقتْي إيداع بالسجن في حق موظفين ببلدية ال
.التدليس

مظنون فيهم 4في التصريح ذاته إلى أن النويويوأشار القاضي 
على قد مثلوا أمام قاضي التحقيق من أجل تدليس عقد بيع أرض

ضاء ، ال أثر له في سجّل التعريف باإلم2016ملك الدولة في سنة 
فْين اآلخرين في في البلدية، ليقّرر االحتفاظ بالموظفْين، وإبقاء الطر

.حالة سراح

أخبار البلديات

https://cutt.ly/QTVqHjR
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الالمركزية

أخبار البلديات

احتجاجات بعد إيقاف موظفين ببلدية النور: القصرين

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/NTVwRkd

ف م موزايك:المؤسسة اإلعالمية 

، عدد من موظفي بلدية النور 2021نوفمبر 24نفّذ اليوم األربعاء 
يوم أمس،  بالقصرين وعدد من أقارب الموظفْين الّذين تم إيقافهما،
مدينة بسبب قضية تدليس عقد بيع أرض، احتجاجاً ومسيرة ب
لمة في حق القصرين، تنديداً بالقرار، ومطالبة برفع ما اعتبروه مظ

.المظنون فيهما

رين كان قد يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بالقص
ور بسبب أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين ببلدية الن

.قضية تدليس عقد بيع أرض على ملك الدولة لفائدة خواص

https://cutt.ly/NTVwRkd
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الالمركزية

أخبار البلديات

تهيئة تقوم بحزوةبلدية : بتمويل مشترك بين تونس والجزائر
منتزهات حضرية

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/wTVeVS6

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ستكمال من والية توزر تهيئة منتزه حضري تم احزوةتولت بلدية 
ذه أغلب أشغاله ودخل االستغالل ومثل متنفسا للعائالت في ه
(وات)د المنطقة الحدودية، وفق ما أفاد به رئيس البلدية عطية سعي

واد وأوضح سعيد أن المتنزه كان في السابق مصبا لفضالت م
والتخلص البناء والفضالت المنزلية وقد تم رفع المصب العشوائي

آالف طن من الفضالت وتحويله الى فضاء أخضر6من حوالي 
وات وتجهيزه بمعدات وتشجيره، وقد مثل المصب على امتداد سن

ودة مكانا لتكاثر الحشرات والزواحف وأثر بشكل سلبي في ج
.الحياة لألحياء القريبة منه والواحات

https://cutt.ly/wTVeVS6
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الالمركزية

أخبار البلديات

اللاستقالة لزهر القابسي من رئاسة بلدية قصر ه: المنستير

2021نوفمبر25: التاريخ 

https://cutt.ly/kTVydnb

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

، رئيس بلدية قصر هالل 2021نوفمبر 25أفاد اليوم الخميس 
ئاسة المجلس بوالية المنستير لزهر القابسي، بأنه قّدم استقالته من ر

.البلدي، مع حفاظه على عضويته بالمجلس

يجتمع وأوضح القابسي، أّن المجلس البلدي لبلدية قصر هالل، س
يوما على أقصى حّد، وستقدم ترشحات لمنصب15في أجل 

به، مشيرا رئيس المجلس البلدي من بين أعضاء المجلس ليقع انتخا
.إلى أنّه سيواصل في األثناء تسيير البلدية

https://cutt.ly/kTVydnb
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الالمركزية

أخبار البلديات

يةمساكن تطالب بالتعجيل بتركيز دوائر بلدعمادات: سوسة

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/cTVyxa5

الشروق:المؤسسة اإلعالمية 

التراب التابعة لبلدية مساكن، والتي تم إلحاقها بالعماداتتشكو 
ها لتقريب البلدي مشاكل تنموية تتفاقم مع عدم إحداث دوائر بلدية ب

.الخدمات وإضفاء مزيد من النجاعة على التدخل البلدي فيها

https://cutt.ly/cTVyxa5


25

الالمركزية

أخبار البلديات

بنزرت حمالت بلدية للقضاء على االنتصاب الفوضوي

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/eTVyYxw

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

2021نوفمبر 24شنت المصالح البلدية واالمنية اليوم االربعاء 
"  اصةالبي"حملة على كل مظاهر االنتصاب الفوضوي في  منطقة 

ي و نهجي  ساسي البحر" و محيط سوق صالح الدين بوشوشة 
والشيخ ادريس مما اعاد  السالسة المرورية الى الطرقات وسط

و المدينة بعد اشهر من االختناق رافقها غضب من المتساكنين
قط بعد و تأتي الحملة التي شهدتها عاصمة الوالية يوم ف.. العابرين

لطاهر تدخل مماثل لبلدية  الجارة منزل بورقيبة في محيط سوق  ا
صفر إلزالة كل مظاهر الفوضى في المنطقة

https://cutt.ly/eTVyYxw
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الالمركزية

أخبار البلديات

مقابل النفاذ إلى المعلومة'' حبر وأوراق'': بلدية مارث

2021نوفمبر25: التاريخ 

https://cutt.ly/0TVuLlq

ف م موزايك:المؤسسة اإلعالمية 

أفادت مصادر مطلعة ببلدية مارث من والية قابس أن المنشور
صادر عن'' رّد صحيح''الذي تداوله رواد موقع الفيسبوك هو 

.رئيس بلدية مارث بخصوص طلب مواطنة النفاذ إلى معلومة

س طلبت من رئيالبطاهرةوجاء في البيان أن مواطنة من منطقة 
شة حبر خرطو''بلدية مارث النفاذ إلى معلومة فكان الرّد أن توفّر 

.''ومجموعة من الورق

https://cutt.ly/0TVuLlq
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الالمركزية

أخبار البلديات

يردرئيس بلدية مارث : طلب من مواطنة جلب الحبر والورق

2021نوفمبر25: التاريخ 

https://cutt.ly/QT7Xy6I

ف م موزايك:اإلعالمية المؤسسة 

اليوم أنه ال وجود لعون " الجوهرة أف أم"رئيس البلدية لـقال 
ليه في مكلف بالنفاذ إلى المعلومة في البلدية، وأن المطلب ورد ع

لكثير من منتصف نوفمبر ويتعلق بعديد الوثائق التي تتطلب ا
يق لذا نحن في آخر السنة والبلديات في ض"األوراق والحبر، لكن 

"وما العيب في ذلك؟"استندت إلى القانون وطلبت منها ذلك 

https://cutt.ly/QT7Xy6I
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الالمركزية

أخبار البلديات

بلدية رواد تدعو متساكنيها إلى تفادي إخراج الفضالت قدر
اإلمكان

2021نوفمبر25: التاريخ 

https://cutt.ly/aTVu6gU

تونس سكوب:المؤسسة اإلعالمية 

ة رفع أعلن رئيس بلدية أن بلدية رواد تشهد اضطرابات في عملي
.لبلديةالنفايات المنزلية والشبيهة وذلك ألسباب خارجة عن نطاق ا

لق وأوضح رئيس البلدية في بالغ له أن السبب يعود إلى الغ
.بشطرانةومركز التحويل شاكيرالمفاجئ لمصب برج 

ه الوضعية ودعت البلدية كافة متساكني المنطقة البلدية إلى تفهم هذ
لمعاضدة جهودها وتفادي إخراج الفضالت قدر اإلمكان

https://cutt.ly/aTVu6gU
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الالمركزية

أخبار البلديات

انطالق اشغال تهيئة المسبح البلدي.. بنزرت

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/9T16NJy

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

اضية تطبيقا لمخرجات الجلسة الخاصة بمتابعة المشاريع الري
ة بوالية بنزرت التي احتضنها مقر وزارة الشباب و الرياض

ة جويلية الماضي،   انطلقت أشغال تهيئ14واالدماج المهني يوم 
المسبح البلدي ببنزرت التي تبلغ كلفتها االجمالية 

ادة دينار تتوزع بين قسط الهندسة المدينة واع1196.013,952
د و 421.037,946التغطية بالهياكل الحديدية  بقيمة  

د  لقسط الكهرباء  فيما ستخصص باقي 348.090,506
ي رست االعتمادات لقسط  السوائل  و قد التزم ممثلو الشركات الت

كبرى  عليها المناقصات  امام  رئيس المجلس البلدي  ببنزرت  ال
.يوم 180باحترام اآلجال المحددة لتسليم المشروع و المقدرة ب 

https://cutt.ly/9T16NJy
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الالمركزية

أخبار البلديات

م األشخاص ذوو اإلعاقة ينشدون بعث شباك خاص به: قفصة 
البلديةللخدمات نفاذهميسّهل 

2021نوفمبر28: التاريخ 

https://cutt.ly/nT7LD5s

تاب انفو:اإلعالمية المؤسسة 

ل فيها هذا الكرسي المتحرك الذي استعمله كل مرة اتنقّ لوينطق" -
جراء إلى البلدية قصد استخراج وثيقة إدارية لبكى نيابة عني

، بهذه الكلمات تحدث لطفي "اإلرهاق واإلهمال الذي اعيشه
سنة صاحب إعاقة حركيّة، أصيل حي عمر بن 42، رداوي

سليمان في معتمدية القصر من والية قفصة حول معاناة ذوي
.اإلعاقة في الولوج للبلدية وقضاء شؤونهم اإلدارية

https://cutt.ly/nT7LD5s
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الالمركزية

أخبار البلديات

:  مستشار من ذوي اإلعاقة ببلدية المطويةكريدانفتحي 
»وأشعر أنني عضو من الدرجة الثانية.. وجودي صوري"

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/VT0qi3d

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

حي أكد المستشار البلدي ببلدية المطوية من والية قابس، فت
نتيجة ، وهو من ذوي اإلعاقة، بأنه يفكر جديا في االستقالةكريدان

قه تعمد اقصائه من المشاركة في صنع القرار واستحالة تحقي
حون أهالي المنطقة الذين انتخبوه في ظل الوضع المشالنتظارات

ء والمتسم بعدم االنسجام وفقدان جسور التواصل بين أعضا
.المجلس البلدي

لعمل عن تجربته في ممارسة ا" الصباح نيوز"تحدث في حوار لـ 
الع البلدي وأهم التحديات التي تحول دون لم شمل المجلس واإلق

بالعمل البلدي

https://cutt.ly/VT0qi3d


32

الالمركزية

أخبار البلديات

سنعمل على انشاء روضة أطفال في: وزيرة المرأة و الطفولة 
كل بلدية

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/WTZdbJj

اإلذاعة الوطنية:المؤسسة اإلعالمية 

أكدت  أمال بلحاج موسى وزيرة األسرة و المرأة و الطفولة و 
ال كبار السن ، عملها على دعم دور الدولة في قطاع رياض األطف

ار و ذلك لخلق التوازن بين القطاع الخاص و العام و أمام انتش
بالمائة مقابل من رياض 94رياض األطفال الخاص و التي تمثل 

" بالمائة فقط تابعة للدولة6االطفال في الجمهورية التونسي مقابل 
ة وهو رقم ضعيف سنعمل على تعديله من خالل برنامج الروض

" .العمومية و من خالل دعم نوادي األطفال 

https://cutt.ly/WTZdbJj


33

الالمركزية

أخبار البلديات

أبرز إشكاليات مشروعي : الوضع العقاري وعزوف المقاوالت
التنمية المندمجة في طبربة والبطان

2021نوفمبر27: التاريخ 

https://cutt.ly/rT8GtZP

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ة يواجه إنجاز مشروعي التنمية المندمجة في معتمديتي طبرب
زوف والبطان، عديد االشكاليات المتعلقة بالوضع العقاري، و ع

م المقاوالت عن المشاركة في مختلف طلبات العروض، فيما ل
من " نالمهري"و" برج التومي"ينجز فعليا سوى ملعبي حّي في 

معتمدية البطان، وعنصر التكوين وتمويل المشاريع في 
خرى المعتمديتين، وتتواصل مراحل االعداد لبعض المشاريع اال
ية و المتعلقة بتطوير البنية األساسية و إحداث تجهيزات جماع

.مشاريع صغرى منتجة

https://cutt.ly/rT8GtZP
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الالمركزية

قرار حذف وزارة الشؤون المحليّة يصدر بالرائد الرسمي

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/gTVe7oz

جوهرة ف م :المؤسسة اإلعالمية 

رئاسي صدر بالرائد الرسمي األخير للجمهورية التونسية، األمر ال
والمتعلق 2021نوفمبر 23مؤرخ في 2021لسنة 197عدد 

ا بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشموالتها وإلحاق هياكله
.المركزية والجهوية بوزارة الداخلية

ة وقد قرر رئيس الجمهورية، حذف وزارة الشؤون المحلية وإحال
.يةمشموالتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية إلى وزارة الداخل
وبموجب األمر الرئاسي سيخضع صندوق القروض ومساعدة 
ف الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم الالمركزية إلى إشرا

.وزارة الداخلية
أكتوبر 11وتدخل أحكام هذا األمر الرئاسي حيز النفاذ بداية من 

2021.

أخبار جهوية

https://cutt.ly/gTVe7oz


االنتخابات البلدية الجزئية 

الّشيحيّةإصدار رزنامة االنتخابات البلديّة الجزئيّة لبلديّة : صفاقس•

أمران رئاسيان يتعلقان بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات بلديتي طبرقة وأزمور•

قائمات مترشحة لالنتخابات البلدية الجزئية في المروج3القبول النهائي لـ •

أزمة النفايات بصفاقس

وزارتا الشؤون االجتماعية والبيئة تؤكدان تمسكهما بإيجاد الحلول•

’وزارة البيئة تعدل مؤقتا عن تنفيذ مشروع تثمين النفايات بالمحرس': ناشط بالمجتمع المدني•

والعين وطينة برفع الفضالتقرمدة، تأذن لوالية صفاقس وبلديات 2الدائرة االستعجالية بابتدائية في صفاقس•

االختصاصالمحكمة ترفض قضية رفعها نشطاء لعدم •

35

نقاط هامة



الالمركزية والبلديات

مع إحالة مشموالتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية قرار حذف وزارة الشؤون المحليّة يصدر بالرائد الرسمي•

بوزارة الداخلية

2022نة البلدي لساإلستثماريرئيس بلدية مساكن يوضح المقاييس المعتمدة في تقسيم الموارد في البرنامج •

البلدية تحدد أولويات المشاريع التنموية: حمام سوسة•

واحتجاجات تنديداً بالقرار التدليسبطاقتا إيداع بالسجن في حق موظفْين ببلدية النور من أجل : القصرين•

تقوم بتهيئة منتزهات حضريةحزوةبلدية : مشترك بين تونس والجزائربتمويل •

بنزرت حمالت بلدية للقضاء على االنتصاب الفوضوي•

ومة ال وجود لعون مكلف بالنفاذ إلى المعلأنه يرد رئيس البلدية  ,المعلومةمقابل النفاذ إلى '' حبر وأوراق'': بلدية مارث•

من األوراق والحبر، في البلدية، وأن المطلب ورد عليه في منتصف نوفمبر ويتعلق بعديد الوثائق التي تتطلب الكثير

في آخر السنة البلديات في ضيق لكن

أبرز إشكاليات مشروعي التنمية المندمجة في طبربة والبطان: العقاري وعزوف المقاوالتالوضع •

استقالة لزهر القابسي من رئاسة بلدية قصر هالل: المنستير•
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السلطات الجهوية
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الالمركزية

جاجات االتحاد الجهوي للشغل بقبلي يحمل الوالي مسؤولية االحت
في الجهة

2021نوفمبر22: التاريخ 

https://cutt.ly/VTC7xef

تورس:المؤسسة اإلعالمية 

حّمل اليوم كاتب عام مساعد الوظيفة العمومية المسؤول عن 
ليل بوعزة الوظيفة العمومية باالتحاد الجهوي للشغل بقبلي عبد الج

ع حالة العنف واالحتقان االجتماعي وإطالق الغاز المسيل للدمو
لسلطة على محتجي اعوان شركة البيئة والبستنة اليوم االثنين ل

يتم الجهوية مؤكدا ان االحتقان سيشهد حركات تصعيدية حيث س
ي حال استهداف كل المؤسسات البترولية ومواقع االنتاج بالجهة ف

.عدم االيفاء بتعهداتهم واالستجابة للمطالب بشكل نهائي
صام هذا واضاف بوعزة ان منتسبي الشركة قرروا الدخول في اعت

.امام مقر الوالية واعتصام بمقر الشركة

أخبار جهوية

https://cutt.ly/VTC7xef
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ة جلسة عمل بوالية الكاف تتابع تقدم تنفيذ مشروع المنطق
المقامة على وادي سراطالسقوية

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/PTC5hgX

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

بمقر 2021نوفمبر 23تابعت جلسة عمل انعقدت صباح يوم 
لسقويةاوالية الكاف تسوية بعض الوضعيات العقارية بالمنطقة 

المقامة على وادي سراط وتقدم تنفيذ المشروع

أخبار جهوية

https://cutt.ly/PTC5hgX
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ين استياء من تصريحات الوالي حول الطريق الرابطة ب: الكاف
الكاف وسوسة

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/9TVrs61

الشروق:المؤسسة اإلعالمية 
ة على عبر مستعملو الطريق الجهوية الرابطة بين الكاف و سوس

عن سبالسر" الفتح " بالكاف الشرقية و " الخروبات" مستوى 
يرة غضبهم من تركيز أشغال تثنية الطريق بمناسبة قدوم وز

لت منذ التجهيز للجهة كما هو مبين بالصورة المرافقة بعد أن تعط
"  رد مجمعتبرينهاشهرين و سحبها بالتزامن مع مغادرة الوزيرة ، 

د و ذلك ال تنطلي على الوضع الحالي الذي تمر به البال" مسرحية 
23بعد أن تم نشرها في مقال صادر في جريدة الشروق بتاريخ

ار نوفمبر الجاري ، كما اعتبر األهالي أن تدخل والي الكاف مخت
ال النفزي على إحدى اإلذاعات الخاصة فيه تضليل ألن اإلشك

ومين قبل يتعلق بسحب حضيرة التثنية بعد أن باشرت عملها منذ ي
ء قدوم الوزيرة ليتم إنجاز حوالي نصف كلم و تغادر مع انتها

تبقية زيارة الوزيرة وسط تواصل لمعاناتهم على طول المسافة الم
حوادث مرور و انزالقات و 3و ذلك بحصول " الفتح" إلى 

.  أضرار فادحة بالسيارات 

أخبار جهوية

https://cutt.ly/9TVrs61


41

الالمركزية

المصادقة على مشاريع لتزويد مناطق ريفية بنبر و: الكاف
بالماء الصالح للشرابالسرس

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/4TVucwO

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

عاء صادقت اللجنة الجهوية للصفقات خالل اجتماعها اليوم االرب
اب مشاريع للتزود بالماء الصالح للشر3على 2021نوفمبر 24

للشرب بالمناطق الريفية بينها مشروع احداث شبكة الماء الصالح
ماء بمنطقة دوار العرب من معتمدية نبر و اعادة تهيئة مشروع ال

ا افاد به و فق مالسرسالصالح للشرب بمنطقة العقبة من معتمدية 
كاتب عام الوالية

أخبار جهوية

https://cutt.ly/4TVucwO


سلطات جهوية

سراطالمقامة على واديالسقويةجلسة عمل بوالية الكاف تتابع تقدم تنفيذ مشروع المنطقة •

شراببالماء الصالح للالسرسالمصادقة على مشاريع لتزويد مناطق ريفية بنبر و : الكاف•
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مجتمع مدني

مارت سهاكاتون" القطب التكنولوجي بصفاقس يختتم تظاهرة 
"2021سيتي 

2021نوفمبر23: التاريخ 

https://cutt.ly/4TVqWLb

 Business News:المؤسسة اإلعالمية 

وبقية  "CoStarT" قام القطب التكنولوجي  بصفاقس و حاضنته 
باختتام 2021نوفمبر 19شركائهما  يوم  الجمعة الماضي 

د في أح"  سمارت سيتي هاكاتون" النسخة الثانية من تظاهرة 
كاء نزل مدينة صفاقس بمشاركة أعضاء منّظمين وعدد من الشر

.في تنظيم هذه النسخة الثانية من هذه التظاهرة 

https://cutt.ly/4TVqWLb
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لديةمعهد تونس للسياسة يختتم برنامجه الخاص بالمجالس الب

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/BTVeFsw

اخر خبر اون الين:المؤسسة اإلعالمية 

نوفمبر برنامجه الخاص 21اختتم معهد تونس للسياسة يوم األحد 
مسار " والذي  تمحور حول 2021بالمجالس البلدية لسنة 
وشمل "الرهانات ،اإلشكاالت والتعثّرات : الالمركزية في تونس 

ستفاد منه في ثالث دورات متتالية واليات صفاقس ونابل ومدنين وا
.نمتكونا من رؤساء البلديات ومستشارين بلديي65أكثر من 

دة البرنامج ومّكن البرنامج المتكونين بمعهد تونس للسياسة طيلة م
ل من تلقي تكوينا معمقا في عدد من المحاور ذات العالقة بمجا
جال نشاطهم بهدف تقوية معارفهم وقدراتهم بإشراف خبراء في م

.الحكم المحلي والقانون وأستاذة جامعيين

ومن أبرز أهداف هذا البرنامج تعزيز معارف المتكونين من 
اإلطارات في مسائل قانونية مرتبطة باإلجراءات أمام المحاكم

المختصة في إطار نزاعات الجماعات المحلية وطرق االقتراع 
ركيبة المنطبقة في إطار االنتخابات البلدية وانعكاساتها على ت

.المجالس وامكانيات تعديل القانون االنتخابي

مجتمع مدني

https://cutt.ly/BTVeFsw
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مجتمع مدني

بلدية تطاوين تطلق منّصة الكترونية

2021نوفمبر24: التاريخ 

https://cutt.ly/8TVyNuq

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

تونس لينا بادرت بلديتا تطاوين و البئر األحمر بالشراكة مع جمعية
Association Tounes Lina  بإحداث منصة الكترونية

(elBaladiya.tn)   من أجل تسهيل التواصل الرقمي بينهما و
المواطنين عبر روابط خدمات تفاعلية مجموعة من الخدمات 

اآلراء و و فضاءالتشكياتاإلدارية و التشاركية على غرار فضاء 
التساؤالت و مطالب النفاذ إلى المعلومة و  متابعة المطالب و

.الرخص

Association Tounesهذا ويشار إلى أن جمعية تونس لينا 
Lina  الذكية قد فازت بالجائزة األولى في مسابقة االبتكار للمدن

و قد سجلت  elbaladiya.tnعبر مشروع منصة البلدية الرقمية 
.بلدية في هذه المنصة لتوفير خدمات رقمية50أكثر من 

https://cutt.ly/8TVyNuq
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مجتمع مدني

منظمات تطالب سعيّد : بعد حذف وزارة الشؤون المحلية
بتوضيحات

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/qT18Qtk

نسمة:المؤسسة اإلعالمية 

نوفمبر 26طالبت منظمات بالمجتمع المدني، اليوم الجمعة 
السلطة ، رئيس الجمهورية بتقديم توضيحات حول مستقبل2021

المؤرخ في 127المحلية بتونس بعد صدور األمر الرئاسي عدد 
والذي ينص على حذف وزارة الشؤون 2021نوفمبر 23

المحلية وإحالة مشموالتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية 
.بوزارة الداخلية

ياق وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذا األمر يتنزل في س
نس الذي عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار الالمركزية في تو

نوات يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثالث س
على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم اإلداري 

.الجديد

https://cutt.ly/qT18Qtk
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تعاون

كزي ورشة عمل للهيئة العامة لالستشراف ومرافقة المسار الالمر
بتوزر

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/ST16A0J

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

نظمت الهيئة العامة لالستشراف ومرافقة مسار الالمركزية 

53اركة لفائدة بلديات توزر وقفصة بمشبتوزرورشتها الثالثة 

الجهات بلدية وكاتب عام ونشطاء مجتمع مدني بهدف تشجيعرٔيس

الفاعلة في الالمركزية وعلى التمكن من مفاهيمها وذلك ضمن

".المعجم الديناميكي متعدد الوسائط" إطار مشروع 

ية باللغة ويتكون المشروع من منصة تشاركية للتعريفات القانون

ورشات عمل بمشاركة رؤساء البلديات والكتاب 6العامية و

رشتي العامين وناشطي المجتمع المدني، ورشة اليوم الثالثة بعد و

.نابل وطبرقة

وقال معز بن صالح مستشار المشروع ان الهدف من المشروع 

.تبسيط المفاهيم القانونية وجعلها تشاركية 

https://cutt.ly/ST16A0J
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تعاون

ت المحدثة الوكالة االيطالية للتنمية والتعاون تسلم البلديا: قابس 
بالجهة عددا من اآلالت ومعدات النظافة

2021نوفمبر26: التاريخ 

https://cutt.ly/mT8SvB1

إذاعة تطاوين:المؤسسة اإلعالمية 

ن والية على غرار بقية البلديات المحدثة، تسلمت بلدية بوشمة م

اهم قابس عددا من التجهيزات واآلالت ومعدات النظافة التي ستس

لتنوير في تحسين الخدمات البلدية وخاصة منها رفع الفضالت وا

.العمومي والعناية بالبيئة والمحيط

لوكالة تأتي هذه المساعدات في إطار برنامج التعاون بين تونس وا

ديات االيطالية للتنمية والتعاون وهو برنامج مخصص لدعم البل

اريع المحدثة في مجال النظافة وتحسين البنية التحتية والمش

.االقتصادية لهذه البلديات

https://cutt.ly/mT8SvB1
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معدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تجهز بلديات تطاوين ب
إعالمية

2021نوفمبر28: التاريخ 

https://cutt.ly/rT8H86R

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ف تسلمت بلديات والية تطاوين معدات إعالمية مختلفة من طر
و ذلك في إطار  (USAID)الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
بلدية من مختلف واليات 350مشروع الوكالة الهادف لتجهيز 
مليون دوالر و ذلك استعدادا 3.1الجمهورية بمعدات بكلفة تناهز 

اد تراخيص لبعث منصة الكترونية وطنية تعنى بمتابعة عملية إسن
دادها علما وانه قد تم تطوير المنصة و اع. البناء عبر االنترنت

دا من بالتنسيق بين الوكالة و  الحكومة التونسية في إطار مزي
.الشفافية والحوكمة

تعاون

https://cutt.ly/rT8H86R


51

الالمركزية

تدخل حيز االستغالل'' رخصتي''تطبيقة: الكريب

2021نوفمبر28: التاريخ 

https://cutt.ly/7T8Jp4z

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ير أطلقت مؤخرا بلدية الكريب من والية سليانة في اطار تعص
المركز بالشراكة مع" رخصتي"الكترونية تطبيقةاالدارة ورقمنة

ت الدولي للتنمية و الحكم الرشيد بتمويل من جامعة البلديا
زاييك ان المكي الجبالي كاتب عام بلدية الكريب افاد لمو. الهولندية

نسبة الولوج للتطبيق مازال محتشما رغم ما تقدمه من مزايا
وخدمات لمواطني الجهة لتقريب الخدمات ،حيث تتضمن ثالث

شكاوي و عناصر رئيسة من بينها النفاذ للمعلومة، التصرف في ال
ركن خاص برخص البناء ومعالجتها الكترونيا، موضحا ان 
ة لتقديم المواطن بجهة الكريب اصبح  غير مطالب بالحضور للبلدي

صول مدة الحتتجازملف رخصة البناء بالطرق التقليدية والتي 
20في ظرفوثيقتةاشهر  اصبح االن يمكنه الحصول 4عليها  

.يوم كأقصى تقدير 

تعاون

https://cutt.ly/7T8Jp4z
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معهد تونس للسياسة يختتم برنامجه الخاص بالمجالس البلدية•

والطفلالمراةافتتاح قاعة رياضية وفضاء ترفيهي لفائدة : قبلي•

بلدية تطاوين تطلق منّصة الكترونية•

تطالب بتوضيحاتمنظمات : بعد حذف وزارة الشؤون المحلية•

بتوزرعمل للهيئة العامة لالستشراف ومرافقة المسار الالمركزي ورشة •

ت ومعدات الوكالة االيطالية للتنمية والتعاون تسلم البلديات المحدثة بالجهة عددا من اآلال: قابس •

النظافة

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تجهز بلديات تطاوين بمعدات إعالمية•

تدخل حيز االستغالل'' رخصتي''تطبيقة: الكريب•
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