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الالمركزية والبلديات

2الالمركزية



الالمركزية

أخبار البلديات

المجلس البلدي بجندوبة يدرس مشروع احداث مثال مروري 
االكتظاظ المروري بالمدينةالشكاليةجديد لوضع حد 

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/FIBSnpr

إذاعة الكاف :المؤسسة اإلعالمية 

ديد يدرس المجلس البلدي بجندوبة مشروع احداث مثال مروري ج
ل االكتظاظ المروري بالمدينة خاصة في ظالشكاليةلوضع حد 

.استكمال المحول على السكة الحديدةتاخر

بلدية رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ب
الخميريجندوبة عبيد 
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https://cutt.ly/FIBSnpr


الالمركزية

أخبار البلديات

ق قريبا انطالق أشغال مشروع جندوبة تضيئ بعدد من المناط
جندوبةالريفية التابعة لبلدية 

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/EI8dg92

إذاعة الكاف :اإلعالمية المؤسسة 

عددا من والذي سيشملقريبا اشغال مشروع جندوبة تضيئتنطلق
هدف تحسين المدينة وذلك بجندوبةلبلبديةالمناطق الريفية التابعة 
.ظروف تنقل المتساكنين
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https://cutt.ly/EI8dg92


الالمركزية

اعداد الدراسة التمهيدية الخاصة بمشروع تهيئة و :جندوبة 
بطبرقةالجنويتجميل الحصن 

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/1IBDpk3

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

صلة تم االنتهاء من اعداد الدراسة التمهيدية المف, بوالية جندوبة 
جندوبة بطبرقة من واليةالجنويلمشروع تهيئة و تجميل الحصن 

و فق ما , بكلفة تقديرية تبلغ حوالي مليون و خمس مائة الف دينار
.افاد به كاتب عام البلدية حسن العريضي 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/1IBDpk3


الالمركزية

بوية البلدية تشرع في تعقيم كل المؤسسات التر.. وادي الليل 
بالمنطقة

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/gIBDlSz

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

ادي مؤسسات تربوية و قسمي تدريس بمعتمدية و3على اثر غلق 
التالميذ و في صفوفالكوروناالليل من والية منوبة  بسبب تفشى 

ادي االطار التربوي خالل االيام االخيرة ، شرعت مصالح بلدية و
بالمنطقة الليل  في حملة تعقيم شاملة لجميع المؤسسات التربوية

دخل الت"من مدارس ابتدائية و اعداديات و معاهد ثانوية و يأتي هذا 
اسل ، حسب ما صرح به رضا اللوح رئيس بلدية وادي الليل لمر

امها الصباح نيوز ، في إطار حرص السلطة البلدية على أداء مه"
وبالكوروناالموكلة إليها للقضاء و الحد من انتشار العدوى 

كنين مساهمة منها في الجهود المبذولة محليا و جهويا لحماية المتسا
..ة و ضمان سالمتهم أينما كانوا سيما وسط المؤسسات التربوي
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/gIBDlSz


الالمركزية

جلسة ايجابية مع المجلس البلدي بحمام سوسة

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/oIBVet2

الشعب نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

حمام التأمت جلسة عمل بين النقابة االساسية والمجلس البلدي ب
امة بسوسة والجامعة العللسغلسوسة بحضور االتحاد الجهوي 

للنظر غي 2022جانفي 18والفرع الجامعي للبلديات يوم الثالثاء 
.كراس الطلبات الصادرة عن االتحاد الجهوي 

ل مهام خالل الجلسة تم االتفاق على احترام الحق النقابي وتسهي
من النقابة االساسي وتنقية المناخ االجتماعي وتمكين االعوان

وتطبيق مستحقاتهم في االبّان بما فيها العطل والمنح والترقيات
.محاضر االتفاقات السابقة

اتاالنتدابوالحظ الطرف النقابي أن هناك نقائص في مستوى 
.وطالب بضرورة تالفي هذا النقص

صلب هذا وتم االتفاق على تشكيل لجنة الصحة والسالمة المهنية
ة والسالمة المؤسسة بمشاركة النقابة االساسية لتدعيم ثقافة الصح

.المهنية ومتابعة حوادث الشغل 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/oIBVet2


الالمركزية

مساكنمهم جداً يكون عنا مسبح بلدي وفضاءات تجارية ب: عليّة 

2022جانفي 20: التاريخ 

https://cutt.ly/AIB1ol8

ار ام اف ام :المؤسسة اإلعالمية 

20ين قال رئيس بلدية مساكن محمد علية خالل تدخله اليوم االثن
س ان المجلاالرمفمفي برنامج القناص عبر اذاعة 2021ديسمبر 

وحدات البلدي قام بالتعهد إلعادة تهيئة السوق االسبوعية و احداث
.صحية بها 

اللوطانيوبخصوص السوق المركزية  او ما يعرف بالسوق 
ة  داخلها ستنطلق فيها أشغال توسعة وسيتم احداث نقاط بيع جديد

.لمنع االنتصاب الفوضوي خارجها 
لمجلس وتحدث علية عن الرؤية المستقبلية للبلدية حيث صادق ا

البلدي في الجلسة الفارطة على احداث قطب اقتصادي كامل
سيجمع السوق االسبوعية و سوق الجملة و المسلخ البلدي و
ي المستودع البلدي و سيكون هذا القطب خارج المدينة  لتفاد

.وتجنب االزدحام 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/AIB1ol8


الالمركزية

ية استرجاع أرض من شركة تجاوزت المدة القانون: مارينا بنزرت
إلنجاز مشروعها

2022جانفي 20: التاريخ 

https://cutt.ly/qIB1cny

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ها والي تم اليوم اثر جلسة انعقدت بمقر والية بنزرت اشرف علي
مارة الجهة سمير عبد الالوي و حضرها رئيس البلدية كمال بن ع

الن و المدير الجهوي للتجهيز و المدير الجهوي ألمالك الدولة اإلع
لفائدة عن قبول  مطلب بلدية بنزرت و القاضي  باسترجاع عقار

النتهاء المدة " 3000كاب " هك من شركة 1.2الدولة يمسح 
.الزمنية التي منحتها الدولة لها  إلنجاز احد عناصر مشروعها 

وضح وفق ما افادنا به كمال بن عمارة رئيس بلدية بنزرت الذي أ
انعقدت بطلب من بلدية بنزرت 2021جوان 3لنا انه و بتاريخ 

جلسة عمل صلب وزارة امالك الدولة محورها النظر في مواضيع
مرات و عقارية تخص بلدية بنزرت من بينها وضعية قصر المؤت

و مانةعثبني نعيم و أرض مدرسة عزيزة هنشيرو البالجفسحة 
.  طالبت بلدية بنزرت بتوضيح وضعيات هذه العقارات
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/qIB1cny


الالمركزية

اري بالمائة نسبة تقدم أشغال البرنامج االستثم16: حزوةبلدية 
التعاوني

2022جانفي 20: التاريخ 

https://cutt.ly/5IB0rTH

الجريد ف م :المؤسسة اإلعالمية 

مساعدة احدى البلديات المحدثة التي تمتعت بحزوةتعتبر بلدية 
مالية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية و 

.  الف دينار175مليون و 3المنظمة الدولية العمل بمبلغ يقدر ب 
دعم و يأتي هذا الدعم في اطار البرنامج االستثماري التشاركي ل

يد نفقات البلديات للمحدثة التي تفتقر لموارد تساعدها على تسد
نفسه زوةحيجد المجلس البلدي الحالي لبلدية . المشاريع التنموية 

منطقة هذا امام تحدي كبير ، كأول مجلس بلدي، لتحسين التنمية بال
ة و سابقا مثلها مثل العديد من المناطق الداخليحزوةو قد عانت 

في لهذا كانت تطلعات المواطن. الحدودية من النسيان و التهميش
حسن من كبيرة ألشغال تمس المتساكنين بصفة مباشرة و تحزوة

.حزوةجودة الحياة في 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/5IB0rTH


الالمركزية

ن تسلم خمسة مالعب احياء لفائدة البلديات منجزة ضم: توزر
البرنامج الجهوي للتنمية

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/5IB0rTH

إذاعة قفصة:المؤسسة اإلعالمية 

سلم المجلس الجهوي بوالية توزر خمسة مالعب احياء لفائدة
قدر ب البلديات منجزة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بتكلفة ت

الف دينار وذلك بهدف تنمية مواردها بتركيز 500مليون و
باب الراغبين مشاريع تنموية رياضية سيتم تسويغها الحقا لفائدة الش

في االنتصاب للحساب الخاص
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/5IB0rTH


الالمركزية

يبلدية زغوان تغلق المسلخ البلدي لعدم توفر طبيب بيطر

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/BIB3zei

جوهرة ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ف نشاطه قامت بلدية زغوان بإغالق المسلخ البلدي التابع لها وايقا
بة ألجل غير محدد بسبب عدم وجود طبيب بيطري يؤمن المراق

.الصحية للحوم المواشي التي يتم ذبحها بهذه المنشأة
، في تصريح الزوقاريوأوضح رئيس بلدية زغوان طارق 

لمراسلة الجوهرة أف أم، أن هذا القرار جاء في إطار الحرص 
وفير على المحافظة على صحة المواطنين من خالل االلتزام بعدم ت

نمية لحوم غير مراقبة بيطريا مبينا أن المندوبية الجهوية للت
طرية الفالحية أكدت عدم قدرتها على مواصلة عملية المراقبة البي

ارة في بالمسلخ البلدي المذكور نظرا للنقص الذي تعاني منه اإلد
.عدد البياطرة
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/BIB3zei


الالمركزية

طار بلدية قبلي تقتني شاحنة ضاغطة وعدد من الحاويات في ا
ال خطة متكاملة للتخلي عن استعمال الجرارات الفالحية في مج

رفع الفضالت المنزلية

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/0IB8WeU

إذاعة قفصة:المؤسسة اإلعالمية 

باقتناء افاد كاتب عام بلدية قبلي حكيم حسين بان البلدية قامت
حاوية فضالت 150اطنان واكثر من 7شاحنة ضاغطة سعة 

طمبارمنها على منطقتي 90لترا تم توزيع قرابة 770سعة 
اليومي والرابطة والشروع في استعمال الشاحنة الجديدة في الرفع

للفضالت المنزلية بالمنطقتين
وقد مكن ذلك، وفق ذات المصدر، من التخلي عن استعمال 

د في جرارين فالحيين كانا مخصصين لهذه العملية مع االقتصا
سكانية الجديدة كمية البنزين المستهلكة اثناء التنقل بين التوسعات ال

بعض ومزيد الحوكمة في عدد العملة البلديين ليتم توجيههم الى
الخدمات االخرى على غرار العناية بالحدائق العمومية
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/0IB8WeU


الالمركزية

تراجع عدد مشاريع تعبيد الطرقات: قفصة

2022جانفي 23: التاريخ 

https://cutt.ly/sI2w0w2

نسمة:المؤسسة اإلعالمية 

بل بلدية تراجع عدد مشاريع الطرقات المنجزة التي تم تعبيدها من ق
مقارنة بسنتي 20202021و2019قفصة خالل سنوات 

جمليةكلم وبكلفة 6والتي تم خاللهما تعبيد 2017و2016
.مليون دينار 1.3ناهزت 

الف 800لتعبيد الطرقات الكبرى 2020ورصدت البلدية سنة 
الف دينار لتعبيد الطرقات في مناطق 700دينار إضافة إلى 

حين ان التوسع لكنها لم تنجز ومازلت في طور الدراسة الفنية في
.لم تخصص اموال للقيام بأية مشاريع من هذا النوع2021سنة 

دم إنجاز ان عبلهانيوفي هذا الصدد بين رئيس بلدية قفصة حلمي 
يعود إلى حالة الركود 2020مشاريع تعبيد الطرقات بالمنطقة سنة

ت فيها التي شهدتها البالد جراء انتشار جائحة كورونا والتي توقف
شامل كل المشاريع في مختلف المجاالت بسبب الحجر الصحي ال

.مشيرا إلى انها حاليا في طور الدارسة الفنية
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/sI2w0w2


الالمركزية

اقرار رئيس بلدية سوسة ينفي في تصريح إلذاعة المنستير
مأوى بمقابل في كامل المدينة

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/OI2tFbq

إذاعة المنستير:المؤسسة اإلعالمية 

اليوم  خبارلالنفى رئيس بلدية سوسة محمد اقبال خالد في تصريح 
تداوله حول اقرار كامل ماتمصحة 2022جانفي 21الجمعة 

عينها بمقابل مؤكدا ان العملية ستشمل مناطق بلماوىوسط المدينة 
.وان عملية االستخالص لم تنطلق بعد
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/OI2tFbq


الالمركزية

وق وضعية صندوهذه..للبريدنتيجة سلبية للديوان الوطني 
القروض

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/7I3MqgT

فم موزايك:اإلعالمية المؤسسة 

رسوم اظهر تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية المرفق بم
وان ان النتيجة الصافية التي حققها الدي2022قانون المالية لسنة 

م د مقابل -20.2بلغت ما قيمته 2019الوطني للبريد خالل سنة 
م 15.3مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 2018خالل سنة د.م-4.9

، ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع األعباء %-312,2د وبنسبة 
وإلى انخفاض % 175.5م د وبنسبة 17.2المالية الصافية بقيمة 

%.83.3م د ونسبة 3األرباح العادية األخرى بقيمة 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/7I3MqgT


الالمركزية

صندوقا خاصا ممّول عبر 11الحكومة تتوقّع تطّور نفقات 
الدولةميزانية 

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/pI31gZ9

فم موزايك:اإلعالمية المؤسسة 

11ددها توقعت الحكومة تطور نفقات الصناديق الخاصة البالغ ع
بالمائة مقارنة بنسبة 1ر5بنسبة 2022صندوقا خالل سنة 

.بالمائة4ر4في وقت ستسجل فيه مواردها ارتفاعا بنسبة 2021

دولة وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خالل ميزانية ال
صندوق بمقتضى قانون المالية وصلب كل ميزانية مشرفة على كل
ة والتي الى جانب المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسند

.يمكن توظيفها لفائدتها
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/pI31gZ9


الالمركزية

2022جانفي21بتاريخ 1منشور السيد وزير الداخلية عدد 
حول تدعيم إجراءات مواجهة الموجة الوبائية الجديدة لفيروس

”كورونا“

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/6I8lOeA

المحليةبوابة الجماعات :اإلعالمية المؤسسة 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/6I8lOeA


الالمركزية والبلديات

مدينةاالكتظاظ المروري بالالشكاليةالبلدي بجندوبة يدرس مشروع احداث مثال مروري جديد لوضع حد المجلس •

بطبرقةالجنوياعداد الدراسة التمهيدية الخاصة بمشروع تهيئة و تجميل الحصن :جندوبة •

فيفري 22و21أعوان وموظفو البلديات في إضراب بيومين يومي •

تسلم خمسة مالعب احياء لفائدة البلديات منجزة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية: توزر•

بلدية زغوان تغلق المسلخ البلدي لعدم توفر طبيب بيطري•

بالمائة نسبة تقدم أشغال البرنامج االستثماري التعاوني16: حزوةبلدية •

ل النفايات في رفض اقتراح السلطات لتهيئة مصب في منطقتهم لحل مشك: من معتمدية منزل شاكر« ليماية»متساكنو •

والية صفاقس

حول تدعيم إجراءات مواجهة الموجة الوبائية الجديدة 2022جانفي21بتاريخ 1السيد وزير الداخلية عدد منشور •

”كورونا“لفيروس 

تسلم خمسة مالعب احياء لفائدة البلديات منجزة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية: توزر•

2022وزارة المالية تقريرها الخاص بالمنشآت العمومية المرفق لقانون المالية لسنة نشرت •

19نقاط هامة



السلطات الجهوية
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الالمركزية

يدخل حيز الزيتون في سيدي بوزيد" فيتورة"أّول مصنع لتثمين 
التشغيل

2022جانفي 23: التاريخ 

https://cutt.ly/cI8i5MK

فم موزايك:اإلعالمية المؤسسة 

ماضية ببعث استبشر فالحو وأهالي سيدي بوزيد في األيام القليلة ال
ية التابعة الزيتون بأحد المناطق الريف" فيتورة"أول مصنع لتثمين 

ي توفير  التي لم يدخر رئيس مجلسها جهدا ف" أوالد حفوز  " لبلدية 
الظروف الممكنة إلنشاء وإحداث رافد صناعي تنموي هام من 

لدورة حيث الطاقة التشغيلية و جلب العملة الصعبة و تنشيط ا
.  االقتصادية محليا و جهويا ووطنيا

أخبار جهوية
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الالمركزية

قة االتفاق على التسريع في إنجاز مشروع ميناء المياه العمي
بالنفيضة

2022جانفي 23: التاريخ 

https://cutt.ly/3I8fyrP

فم موزايك:اإلعالمية المؤسسة 

بمقر وزارة النقل، 2022جانفي17عقدت عشية اليوم االثنين 
جلسة عمل مشتركة جمعت وزيرة التجهيز واإلسكان سارة 

ثلة من ووزير النقل  ربيع المجيدي بحضورالزنزريالزعفراني 
ع إطارات الوزارتين، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ مشرو

.ع مراحلهميناء المياه العميقة بالنفيضة والتسريع في انجاز جمي

أخبار جهوية
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الالمركزية

209وتحرير إقتصاديةمخالفة 2458رفع : 2021خالل سنة 
محاضر في نابل

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/PIBSCbn

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 
بوالية الجهوية للتجارةباالدارةرفعت فرق المراقبة االقتصادية 

مخالفة وحررت نحو 2458، مجموع 2021نابل خالل سنة 
مخالفة خالل شهري نوفمبر 678محاضر، من بينها 209

جارة، وديسمبر، وفق ما ذكره، اليوم االثنين، المدير الجهوي للت
ور ، خالل اجتماع اللّجنة الجهوية لمتابعة تطالخلفاويسمير 

كار االسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب واالحت
والتجارة الموازية واالنتصاب الفوضوي والسالمة الصحية 

.لالغذية
ة، ، خالل جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الواليالخلفاويوأشار 

قبة، الى ان مصالح المراقبة حجزت خالل حمالتها المتتالية للمرا
أطنان من 6،8الف لتر من الزيت النباتي المدعم، و30أكثر من 

المدعمة، و الفارينةاالف قنطار من 7السكر المدعم، وأكثر من 
طنا من السميد 48الرفيعة، وأكثر من الفارينةطنا من 48

أطنان من الكسكسي المعلب والعجين 15،6الغذائي، ونحو 
.  الغذائي

أخبار جهوية
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الالمركزية

تنصيب معتمد لبئر الحفي.. بعد شغور دام عامين

2022جانفي 17: التاريخ 

https://cutt.ly/GIBFzoQ

الصباح نيوز:المؤسسة اإلعالمية 

المعتمد األول المكلف , 2022جانفي 17أشرف اليوم االثنين 
نصيب  بتسيير شؤون والية سيدي بوزيد فتحي بن رابح على ت

ابق  مصطفى دغيم معتمدا جديدا لمعتمدية بئر الحفي وهو إطار س
س بوالية تطاوين،  وذلك في إطار سد الشغور الحاصل على رأ

اتب العام وقد تّم ذلك بحضور الك. المعتمدية منذ أكثر من سنتين 
لوطني للوالية ومدير إقليم الحرس الوطني ورئيس منطقة الحرس ا
بلديات بسيدي بوزيد ومعتمد سيدي علي بن عون والعمد ورؤساء ال
مات وموّظفي المعتمدية وثلة من اإلطارات المحلية وممثلي المنظ

.الوطنية والمجتمع المدني
لى هذا وقد مثّلت الزيارة فرصة اّطلع خاللها  المعتمد األول ع

ى  نسق العمل بالمعتمدية واستمع إلى مشاغل األعوان كما دعا ال
.تكاتف الجهود من أجل مصلحة الجهة
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الالمركزية

الي االتحاد الجهوي للشغل بزغوان يطالب بسد شغور منصب الو
بالجهة

2022جانفي 18: التاريخ 

https://cutt.ly/7IBKVG4

إذاعة المنستير :المؤسسة اإلعالمية 

ب طالب االتحاد الجهوي للشغل بزغوان بضرورة سد شغور منص
والي بالجهة، معتبرا أن هذا الشغور اثر سلبا على األوضاع

.بالجهة

أخبار جهوية
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الالمركزية

ي التوجه نحو الترخيص ألصحاب النقل الريف: سيدي بوزيد
والتاكسي الجماعي لنقل العامالت الفالحيات

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/WIBBI6l

شمس ف م :المؤسسة اإلعالمية 

تم، اليوم االربعاء، خالل جلسة عمل عقدت بمقر والية سيدي
ثنائية بوزيد االتفاق على النظر في إمكانية  منح تراخيصا است
عامالت ألصحاب النقل الريفي والتاكسي الجماعي لنقل النساء ال

.الضيعاتفي القطاع الفالحي من والى 

ت كما تم االتفاق على عقد  جلسات محلية للمتابعة وذلك تح
إشراف المعتمدين وبحضور األطراف المعنية، إضافة لدعوة 

طاع الناقلين لالنخراط في منظومة نقل النساء العامالت في الق
.الفالحي

للتوعية وتم أيضا االتفاق على القيام بحمالت ميدانية تحسيسية
سناد بمخاطر النقل العشوائي والتعريف باإلجراءات القانونية إل
امالت وتكوين ملف قصد الحصول على تراخيص نقل النساء الع

.في الفالحة

أخبار جهوية
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الالمركزية

حاور متابعة الوضع الصحي والبيئي والمشاريع التنموية أهم م
الندوة الدورية للمعتمدين

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/zIBNwde

سموقع الصحفيين التونسيين بصفاق:المؤسسة اإلعالمية 

في إطار الحرص على مزيد تفعيل العمل الجهوي والمحلي 
ن خالل وإضفاء النجاعة والفاعلية على أداء المسؤولين المحليين م

ف متابعة الوضع العام بالجهة واإلحاطة بمشاغل المواطنين أشر
2022جانفي 19السيد فوزي مراد والي صفاقس اليوم األربعاء 

حضور بمقر الوالية على أشغال الندوة الدورية للسادة المعتمدين ب
ي المعتمد األول والسيد حمزة الظاهرالدريديالسيد محمد إقبال 

يئي الكاتب العام للوالية وقد مثل متابعة الوضع الصحي والب
.والمشاريع التنموية أهم محاور هذه الندوة

أخبار جهوية
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الالمركزية

ضمن 2025/ 2021مشروعا للخماسية 36اقتراح : صفاقس
خطة عمل محلية في مجال التنقل الحضري للمدينة

2022جانفي 19: التاريخ 

https://cutt.ly/9IBNUcB

Web manager center:المؤسسة اإلعالمية 
الكشف تم خالل يوم إعالمي انتظم، اليوم األربعاء، ببلدية صفاقس
دام عن المشاريع ذات األولوية المقترحة في خطة التنقل المست

يجي المنجزة ضمن مخطط التنقل الحضري كإطار تخطيط استرات
مستدام يضمن التزام المدينة بالتوجه إلى تجسيم منظومة النقل ال

على أن يقع عرض هذا المخطط في الفترة 2030بحلول عام 
.القادمة على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه

ة وكانت بلدية صفاقس انطلقت في إنجاز هذا المخطط منذ سن
كالة بالشراكة مع والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وو2016

عداد ، وقد تم بمقتضاه إ”جي إي زاد“التعاون والتنمية األلمانية 
دراسة لضبط مخطط عملي محلي شارك فيه جميع الفاعلين 

، ينتظر أن 2021المحليين في مجال النقل العمراني خالل سنة 
أجل تكون إطارا مرجعيا لصناع القرار على المستوى المحلي من

المختلفة تحسين التنقل الحضري وضمان مراقبة تنفيذ المشاريع
.المتعلقة بالقطاع

أخبار جهوية
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الالمركزية

إعفاء ثالثة معتمدين: نابل

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/dIB2Qfm

موزاييك ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ف ليلة صدرت برقية عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين منتص
كز أمس، تقضي بإنهاء فوري لمهام ثالثة معتمدين وهم معتمد مر

.الغزازومعتمد حمام الهواريةوالية نابل ومعتمد 

أخبار جهوية
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الالمركزية

الية وبمعتمدياتمتابعة تنفيذ برنامج ازالة المساكن البدائية 
الكاف

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/QIB2WjQ

إذاعة الكاف:المؤسسة اإلعالمية 

انه يتم العمل علىجمعاوياكد معتمد اول بوالية الكاف نزار 
والبحث في تالمعتمدياتنفيذ برنامج ازالة المساكن البدائية بمختلف 

ين قوائم آليات تسريع االنجاز ورفع العراقيل سيما استكمال تحي
المنتفعين

أخبار جهوية
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الالمركزية

قافية وزيرة الشؤون الث: المجلس الجهوي للثقافة بوالية تطاوين
تؤكد على صياغة رؤية متجّددة للعمل الثقافي بالجهة

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/7IB8wTo

باب نات:المؤسسة اإلعالمية 

قافية وزيرة الشؤون الث: المجلس الجهوي للثقافة بوالية تطاوين
ستعرض وا. تؤكد على صياغة رؤية متجّددة للعمل الثقافي بالجهة

ستهل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة وناس معلى، في م
.  ة الثقافيةالجلسة، سير العمل الثقافي بالجهة وأبرز مؤشرات التنمي

بنيتها كما قدم لمحة عن عدد المؤسسات الثقافية بالمكان ووضعيات
ملة التحتية الحالية ومختلف إشكالياتها العقارية فضال عن ج

لعملية وقدم الحاضرون جملة مقترحاتهم ا. مشاريع التنمية المندمجة
اوين وأبرز لتعزيز الحضور الثقافي واإلبداعي والتراثي بوالية تط

افة اإلشكاليات المطروحة والملفات العالقة الخاصة بواقع الثق
.اصةبالجهة وبوضعية عدد من المؤسسات الثقافية العمومية والخ
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الالمركزية

باالندثارقصور تطاوين ومعالمها األثرية مهّددة 

2022جانفي 21: التاريخ 

https://cutt.ly/uI8pjtu

موزاييك ف م :اإلعالمية المؤسسة 

يارة خالل زالقرمازيعاينت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط 
إلى والية تطاوين، وضعية 2022جانفي21أدتها اليوم الجمعة 

ار عدد من المعالم األثرية والتاريخية المهددة باالندثار على غر
.وشننيقصر أوالد سلطان وقصر الحدادة 

ق مع السلط وتعهدت الوزير بالمناسبة بصيانتها وترميمها بالتنسي
ط قطاعي واستغاللها لتنشيالجهوية، ثم توظيفها في مرحلة ثانية

.السياحة والثقافة
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سلطات جهوية

تنصيب معتمد لبئر الحفي.. شغور دام عامينبعد •

الزيتون في سيدي بوزيد يدخل حيز التشغيل" فيتورة"مصنع لتثمين أّول •

على التسريع في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضةاالتفاق •

اتالتوجه نحو الترخيص ألصحاب النقل الريفي والتاكسي الجماعي لنقل العامالت الفالحي: بوزيدسيدي •

الوضع الصحي والبيئي والمشاريع التنموية أهم محاور الندوة الدورية للمعتمدينمتابعة •

ضمن خطة عمل محلية في مجال التنقل الحضري للمدينة2025/ 2021مشروعا للخماسية 36اقتراح : صفاقس•

والية تطاوين وزيرة الشؤون الثقافية بصيانة وترميم عدد من المعالم األثرية والتاريخية المهددة باالندثار فيتعهدت •

قافةبالتنسيق مع السلط الجهوية، ثم توظيفها في مرحلة ثانية واستغاللها لتنشيط قطاعي السياحة والث

33نقاط هامة


