
Hebdomadaire n°00
Semaine du 00 mois au 00 mois 2020 2022أوت 14أوت الى 8من 



الالمركزية والبلديات

2الالمركزية



الالمركزية

”جربة بدون بالستيك”وزير السياحة يتابع برنامج 

2022أوت 08: التاريخ 

https://cutt.ly/KXfzMrc

الشروق: المؤسسة اإلعالمية 

08ين أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين مساء اليوم االثن
لديات أوت على جلسة في بلدية حومة السوق بحضور ممثلين عن ب
الجزيرة و مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي 

ستيك و تناولت الجلسة القرار حول برنامج جربة بدون بال. بجربة 
ديات هو قرار تم اصداره  بعد عديد الجلسات التي جمعت بين بل

يرة جاء بعد زيارة وزير السياحة لجزبرنامحجربة الثالث و هو 
و الذي أبدى موافقته على هذا 2022جربة في شهر ماي 

و القاضي 2020لسنة 32البرنامج تطبيقا لألمر الحكومي عدد 
ات بمنع إنتاج و توزيع و مسك انواع األكياس البالستيكية ذ

.االستعمال الواحد

اجل انجاحموأكد وزير السياحة في كلمته على ضرورة العمل 
و نموذجا هذا البرنامج الن نجاحه سيكون دافعا قويا لبقية البلديات

. جدير بالعمل به 

3

أخبار البلديات

https://cutt.ly/KXfzMrc


الالمركزية

م مع متساكنو قرية اإلصالح يطالبون بإنهاء معاناته: عين دراهم
أزمة العطش

2022أوت 08: التاريخ 

https://cutt.ly/6XfvuoS

شمس ف م : المؤسسة اإلعالمية 

ية طالب متساكنو قرية اإلصالح التباينية بعين دراهم من وال
ة بالتدخل جندوبة والمحاذية لسّد بني مطير، السلط المحلية والجهوي

إلنهاء ثقل معاناة عطشهم وتزويدهم بمياه الشركة الوطنية 
ا وقال عدد منهم إنهم يعيشون وضع. الستغالل وتوزيع المياه

وري مزريا في ظل االنقطاعات المتكررة لمياه الشرب والنظام الد
اء مما الذي يصل الى مدة أسبوعين من اجل ضخ كمية قليلة من الم

ذلك يضطرهم للتنقل عبر الجبال والوديان يوميا لجلب الماء، و
الحماية رغم ثراء الجهة بالسدود والعيون الطبيعية التي تستوجب

.والصيانة واالستغالل

قع الى موالمنقضيوأضافوا أن معتمد الجهة تحّول يوم الجمعة 
تغالل االحتجاج وتعهد بربط القرية بشبكة الشركة الوطنية الس
يوم االثنين وتوزيع المياه، على ان تعقد جلسة في الغرض بتاريخ ال

.للنظر في مطلب المحتجين

4

أخبار البلديات

https://cutt.ly/6XfvuoS


الالمركزية

البلديات تنطلق في عمليات الجهر.. استعدادا لموسم األمطار

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/iXfnzh5

موزاييك  ف م :المؤسسة اإلعالمية 

ي نطاقها انطلقت البلديات في عمليات جهر قنوات تصريف المياه ف
آلليات العمراني، مع اختالف إمكانيات البلديات، فمنها من يمتلك ا

ة، والميزانية الالزمة لذلك ومنها من يعتمد على الشركات الخاصّ 
فق ما حسب ما تسمح به الميزانية خاصة البلديات المستحدثة، و

صريح في تبوعصيدةالبلديات عدنان كنفدراليةأفاد به رئيس 
.2022أوت 9لموزاييك اليوم الثالثاء 

أّن عمليات جهر األودية وقنوات بوعصيدةوأضاف عدنان 
ني الصرف الصحي تخّص وزارة التجهيز من جهة والديوان الوط

للتطهير من جهة أخرى، معتبرا أّن ظاهرة البناء الفوضوي 
ب هطول أضرت بالبنية التحتية وعّمقت المشاكل التي تحدث عق

.األمطار الغزيرة

5

أخبار البلديات

https://cutt.ly/iXfnzh5


الالمركزية

هابلدية صفاقس تٌصدر دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص ب

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/8XfnIwz

اقسموقع الصحفيين التونسيين بصف: المؤسسة اإلعالمية 

ي تّم أصدرت البلدية دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بها ، و الذ
2016لسنة 22إعداده في إطار تطبيق القانون األساسي عدد 

لومة ، و المتعلّق بحق النفاذ إلى المع2016مارس 24المؤرخ في 
فاقس السيد و قام المكلّف بالنفاذ ببلدية ص.صلب بلدية صفاقس 

محمد بن عمارة بمجهودات كبيرة من أجل إعداد هذا الدليل الذي 
بي المعلومة يتضّمن قواعد و قوانين النفاذ إلى المعلومة لتمكين طال

تّم توزيع و سي.من النفاذ إليها في أقرب اآلجال و بالطرق الميّسرة 
تسهيل عليه واإلطالعهذا الدليل على كافة المصالح البلدية قصد 

مهّمة مصلحة النفاذ إلى المعلومة من خالل التعامل مع مطالب 
و في إطار تمكين المواطن من المشاركة و.النفاذ الموجهة إليهم 

ضع التفاعل صلب الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية ن
.حتواه من ماإلستفادةعليه و اإلطالعبين أيديكم هذا الدليل قصد 

6

أخبار البلديات

https://cutt.ly/8XfnIwz


الالمركزية

تونس...تعزيز اسطول النظافة بشاحنتين .. جرجيس

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/DXh2rQJ

.pressbee: اإلعالمية المؤسسة 

نتين في اسطول شاحنات رفع  الفضالت ببلدية جرجيس بشاحدعم 
هده مدينة وقت تضاعفت فيه كمية الفضالت المنزلية نظرا لما تش

وعودة من حركية نظرا لتوافد المصطافينالصايفةجرجيس خالل 
مطلع بالخارج اصيلي المنطقة، حسب ما افاد به مصدرالتونسين

حت ، وفي سياق متصل  فت" الصباح نيوز"من بلدية جرجيس 
توى البلدية مناظرة النتداب عملة نظافة وذلك بهدف تحسين  مس

الخدمات

7

أخبار البلديات

https://cutt.ly/DXh2rQJ


الالمركزية

وتونسيةتوقيع اتفاقية توأمة بين بلديتين تركية 

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/mXh2EPT

dailysbah: اإلعالمية المؤسسة 

ية اتفاقية الترك" مراد باشا"التّونسية و" حلق الوادي"وقعت بلديتا 
.توأمة لتعزيز التعاون المشترك بين المدينتين

"  حلق الوادي"جاء ذلك خالل زيارة وفد تركي إلى مقّر بلدية 
.بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، اليوم

أوميت، (في أنطاليا)وضّم الوفد التركي رئيس بلدية مراد باشا 
اء ، الذي ترأس الوفد، وعددا من رؤساء المؤسسات وأعضأويصال

.في مجلس البلدية

8

أخبار البلديات

https://cutt.ly/mXh2EPT


الالمركزية

حلق الوادي،“: االفتتاح مساء اليوم تحت شعار/ عيد الحوت
”مدينة السياحة و التعايش بين االديان-مدينة الثقافة

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/KXfE67J

أنباء تونس: المؤسسة اإلعالمية 

بمدينة حلق الوادي 2022برنامج مهرجان عيد الحوت دورة 
:  أوت الجاري تحت شعار 12و إلى غاية 10بداية من اليوم 

. األديانحلق الوادي مدينة الثقافة ـ مدينة السياحة و التعايش بين
أوت بمقر بلدية حلق الوادي الندوة 5هذا و قد انتظمت يوم 

ش الصحفية لمهرجان عيد الحوت بحضور كل من منصف الشاو
معتمد حلق الوادي، الورفليمدير مهرجان عيد الحوت، كمال 

الغول السيدة ريم. هادي ميالد رئيس الدائرة البلدية بحلق الوادي
عضوة جمعية عيد السمك، حاتم بن عمارة، عمد حلق الوادي، 

للهالل لطفي بن عمر كاتب عام بلدية حلق الوادي، الهيئة المحلية
حفيات األحمر التونسي بحلق الوادي و ثلة من الصحفيين و الص

و قد استعرض منصف الشاوش.من مؤسسات اعالمية مختلفة 
10م مدير المهرجان برنامج عيد الحوت لهذه السنة الذي سيقام ايا

ر أوت الحالي بين شوارع حلق الوادي و ساحة النص12و 11و 
.و الحصن األثري الكراكة

9

أخبار البلديات

https://cutt.ly/KXfE67J


الالمركزية

رؤساء بلديات يرفضون قنص.. في انتظار احداث مراكز إيواء
الكالب السائبة استجابة لقرار والي بن عروس

2022أوت 13: التاريخ 

https://cutt.ly/uXfYTQu

الصباح نيوز: المؤسسة اإلعالمية 

ان لقاء مع رئيس بلدية الزهراء محمد ري" الصباح نيوز"كان لـ
الحمزاوي الذي أكد أنه لن يقوم بأي عملية قنص وأنه يسهر 
ة وأعوانه وبمعاضدة جهود بعض المتطوعين على القيام بعملي

ام بعملية اصطياد وفقا لإلجراءات المعمول بها للكالب السائبة والقي
.لديةالتعقيم والتطعيم في مكان ُمخصص في الغرض في الب

ول ، والذي كان وال يزال من أكثر واول المساندين للحلالحمزاوي
ولة البديلة لعملية القنص، شدد على ضرورة تضافر جهود الد

اءات والمجتمع المدني ومواصلة البلديات لمجهوداتها لتوفير فض
ة بكل تخصص إليواء الكالب وتعقيمها وتلقيحها سواء كانت خاص

لون بلدية أو مشتركة بينها مع البحث على أطباء بياطرة يتو
جهيزها المساعدة في العملية، قبل إطالقها مجددا في الطبيعية، مع ت

.بشريحة على األذن تؤكد على أنها ُمسالمة
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/uXfYTQu


الالمركزية

الحد من زحف الرمال على التجمعات السكانية: بلدية الفوار 
ووضعية الماء الصالح للشراب ابرز المشاريع المقترحة في

2025-2023المخطط التنموي 

2022أوت 13: التاريخ 

https://cutt.ly/xXfY0lO

شمس ف م : المؤسسة اإلعالمية 

صية أكد رئيس بلدية الفوار محمد بن علي ان اهم المطالب الخصو
نموي التي دعا الى ادراجها كمشاريع ملحة في المخطط الثالثي الت

خالل الجلسة التي انعقدت لمناقشة المخطط 2023-2025
ونس الخاص بوالية قبلي مطلع هذا االسبوع بمدينة الثقافة بت

العاصمة، ركزت على اشكاليتي زحف الرمال على التجمعات
معتمدية السكانية وتردي وضعية مياه الشرب التي تتوفر لسكان
بوية الفوار عالوة على تدهور البنية التحتية للمؤسسات التر

بالمنطقة

جاز انه ورغم الضغوطات الكبيرة في ان" وات"واوضح بن علي ل
هو ما هذا المخطط في ظل الوضعية المالية االستثنائية للبالد، و
ين سيتم يحتم تمويل البرامج المدرجة في المخططات السابقة في ح
رية مع ارجاء المشاريع الجديدة الى حين توفير التمويالت الضرو

االنطالق في انجاز الدراسات الفنية للبعض منها
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/xXfY0lO


الالمركزية

نظافة وزيرة البيئة تعطي اشارة انطالق المبادرة الوطنية لشهر ال
من نابل

2022أوت 14: التاريخ 

https://cutt.ly/oXfUYdQ

جوهرة ف م : المؤسسة اإلعالمية 

، اشارة اعطت وزيرة البيئة ليلى شيخاوي صباح اليوم ، من نابل
.انطالق المبادرة الوطنية لشهر النظافة ميدانيا

معنية واعلنت انها مبادرة مفتوحة للجمعيات والفرق والمؤسسات و
بهدف التوعية محلية،وذلكجماعة 350بها جميع الواليات و

.البيئية

يين او المساهمين في هذه الفعاليّة من التونسبامكانواوضحت انه 
صت االجانب وضع صور ما قبل التدخل وبعده بمنصة رقمية خص

ودعت . ضلللغرض قصد تقييم الوضع البيئي وتحسينه نحو االف
.الجميع للمساهمة في هذه المبادرة الوطنية
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/oXfUYdQ


الالمركزية

اج هجرة النساء غير النظامية تزايدت وبلدية تونس تبحث ادم
هذه الفئة

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/uXfIsZT

موزاييك ف م : المؤسسة اإلعالمية 

بمناسبة االحتفال 2022أوت 12نظمت بلدية تونس اليوم الجمعة 
مرأة بذكرى عيد المرأة ندوة حول التصدي للعنف المسلط على ال

د المهاجرة وذلك بحضور كل من المنظمة الدولية للهجرة والمرص
نظمة وفي تصريح إعالمي، شدد رئيس بعثة الم. الوطني للهجرة

الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أن أعداد النساء 
المهاجرات غير النظاميات تزايد بشكل كبير خالل السنوات
لنساء األخيرة وذلك من خالل ما يتبن لمكاتب المنظمة عبر توافد ا

توفر لدى الى مكاتبها بتونس وصفاقس وجرجيس مضيفا بأنه ال ت
أن وتابع السامري ب. الدقيقة بالخصوصاالحصائاتالمنظمة 

ل المنظمة بصدد االشتغال حاليا مع السلطات التونسية من أج
وقال . تمكينها من إجراء مسح ميداني للوقوف على األرقام الدقيقة

السامري إن المنظمة تهدف الى العمل على اثارة المشاكل التي
ية تواجه المهاجرات غير النظاميات والعمل مع السلطات التونس

من أجل ايجاد تصور لحلول مستقبلية عبر برامج ميدانية 
.كرامةلمساعدتهن لتسهيل ولوجهن للخدمات الضرورية والعيش ب
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/uXfIsZT


الالمركزية

لغ حد العنف ضد المهاجرات في مدينة تونس ب: سعاد عبد الرحيم
االتجار بالبشر

2022أوت 13: التاريخ 

https://cutt.ly/5XfIctm

تونس سكوب: المؤسسة اإلعالمية 

أوت عن العنف المسلط 13تحدثت سعاد عبد الرحيم اليوم السبت 
س وصرحت رئيس بلدية تون. ضد المهاجرات في مدينة تونس

لغ سعاد عبد الرحيم أن العنف ضد المهاجرات في مدينة تونس ب
حد االتجار بالبشر

نة وكشفت في تصريح لشمس اف ام ان عدد المهاجرات في مدي
مييز تونس مرتفع ونددت بالعنف المسلط ضدهن على اساس الت

والجنسسيالعنصري 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/5XfIctm


الالمركزية

بير عدد كبير من أهالي المعمورة يحتجون وينظمون مسيرة للتع
عن رفضهم لمشروع حماية المدينة من الفيضانات

2022أوت 14: التاريخ 

https://cutt.ly/xXfIDHt

إدارتي: المؤسسة اإلعالمية 

نظم عدد كبير من أهالي المعمورة من والية نابل اليوم وقفة 
من احتجاجية بوسط المدينة ومسيرة الى حدود مدخلها الرئيسي

ة للتعبير عن رفضهم لمشروع حماي27جهة الطريق الجهوية رقم 
يئية الذي سيتسبب في خلق كارثة ب"الفياضاناتالمدينة من 

أحد المحتجين من متساكنيوأشار.تقديرهمحسب " بالمنطقة 
ن أهالي المعمورة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لألنباء الى أ

المعمورة يناضلون منذ فترة طويلة من أجل إلغاء مشروع ما 
د يسمى حماية المعمورة من الفيضانات خاصة وأن المعمورة توج

ر من في منطقة مرتفعة وليست مهددة بالفيضانات ولم تتضر
.2018وال فيضانات 2012فياضانات
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/xXfIDHt


الالمركزية

هن بالماء رالربط:العسكريةلسكان بوعوانرئيس بلدية بلطة 
العداددفع كلفة 

2022أوت 14: التاريخ 

https://cutt.ly/VXh1vPG

فم موزايك: اإلعالمية المؤسسة 

يح في تصربوعوانأكد صالح فرشيشي رئيس بلدية بلطة 
دة لموزاييك ، و ردا على استياء أهالي منطقة العسكرية من عما

الح من غياب تزويدهم بالماء الصبوعوانالبلدية معتمدية بلطة 
حو للشراب واضطرارهم للتنقل لمسافات طويلة على الدواب ن

و في ظروف غير صحية و متاعب" بلبال " العين الطبيعية 
الح مشقة، أن الدولة قد مكنتهم من مشروع في التزود بالماء الص

مليون دينار و قد تم  مد القنوات و محطات 2.5للشراب بقيمة 
د الضخ و تركيز أماكن العدادات بمدخل التجمعات السكنية و ق

غ من المنتفعين بعد أن قاموا بتسديد مبل% 80تزود منه نحو 
فع دينارا كلفة العداد إال أن سكان المنطقة قد امتنعوا عن د230

ديد مبلغ قيمة العداد و هو ما جعلهم خارج الشبكة و أنه بمجرد تس
زون المبلغ المطلوب ستصلهم المياه الصالحة للشراب و يتجاو

.المعضلة نهائيا
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/VXh1vPG


الالمركزية والبلديات

البلديات تنطلق في عمليات الجهر,األمطاراستعدادا لموسم •

بلدية صفاقس تٌصدر دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بها•

مشاريع الحد من زحف الرمال على التجمعات السكانية ووضعية الماء الصالح للشراب ابرز ال: بلدية الفوار •

2025-2023المقترحة في المخطط التنموي 

وزيرة البيئة تعطي اشارة انطالق المبادرة الوطنية لشهر النظافة من نابل•

ر النظامية العنف ضد المهاجرات في مدينة تونس بلغ حد االتجار بالبشر و هجرة النساء غي: سعاد عبد الرحيم•

تزايدت وبلدية تونس تبحث ادماج هذه الفئة

عدد كبير من أهالي المعمورة يحتجون وينظمون مسيرة للتعبير عن رفضهم لمشروع حماية المدينة من•

الفيضانات

عروسبن رؤساء بلديات يرفضون قنص الكالب السائبة استجابة لقرار والي.. انتظار احداث مراكز إيواءفي •

توقيع اتفاقية توأمة بين بلديتين تركية وتونسية•

17نقاط هامة



السلطات الجهوية
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الالمركزية

الجزيرةانتعاشه سياحية كبيرة حققتها: وزير السياحة في جربة

2022أوت 08: التاريخ 

https://cutt.ly/SXfxVco

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

أوت 8حل وزير السياحة محمد المعز بلحسن صباح اليوم اإلثنين
ياحي بجزيرة جربة و هي زيارة في إطار متابعة تطور القطاع الس
ي حسب تصريح وزير السياحة الذي أضاف ان الموسم السياح

يشهد حاليا ذروة نشاطه خاصة في جزيرة  جربة التي شهدت
لليالي تطورات في مختلف المؤشرات السياحية مشيرا إلى ان عدد ا

جويلية من السنة 30بلغ خالل الفترة من غرة جانفي إلىالمقضاة
بالمائة 218مليون ليلة اي بزيادة قدرت بحوالي 2.4الحالية 

فترة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة كما سجلت نفس ال
ؤالء ارتفاعا في عدد الوافدين على جزيرة جربة حيث بلغ عدد ه

بالمائة 146آالف اي بزيادة قدرت بحوالي 510الوافدين حوالي 
.2021مقارنة بعدد الوافدين على الجزيرة سنة 
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/SXfxVco


الالمركزية

استئناف نشاط مركز إيواء النساء ضحايا العنف: السبيخة

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/JXfbERX

موزاييك ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

''  القيروانيةأروى ''مركز 2022أوت 9استأنف اليوم الثالثاء 
مدية إليواء النساء ضحايا العنف واألطفال المرافقين لهن بمعت

دة عامين السبيخة من والية القيروان وذلك بعد توقف عن النشاط لم
.ألسباب مالية

دية وحضر االفتتاح المعتمد األول عيسى موسى ورئيس البل
وممثلين عن وزارة المرأة والمندوبة الجهوية للمرأة واألسرة 
ثلي والطفولة وكبار السن ، ورئيسة االتحاد الوطني للمرأة و مم

.السلط المحلية ومكونات المجتمع المدني

ايد بسبب بوالية القيروان في تزالمعنفاتويذكر أن نسبة النساء 
سبة الظروف االقتصادية واالجتماعية المتدهورة في ظل ارتفاع ن

.الفقر واألمية
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/JXfbERX


الالمركزية

ايا إليواء واإلنصات للنساء ضح” الكرامة“تدشين مركز : توزر
العنف

2022أوت 09: التاريخ 

https://cutt.ly/2XfbZkR

Kapitalis:  المؤسسة اإلعالمية 

السن في إطار إستراتيجية وزارة األسرة و المرأة والطفولة وكبار
ف السيد للعناية بالفئات الهشة وخاصة النساء ضحايا العنف، أشر

ة محمد أيمن البجاوي والي توزر، بحضور السيد معتمد المدين
ن، والسيد المندوب الجهوي لألسرة والمرأة والطفولة وكبار الس

ا إليواء واإلنصات للنساء ضحاي” الكرامة“على تدشين مركز 
مركز تم إحداثه، بالشراكة .واألطفال المرافقين لهنبتوزرالعنف 

د، ضمن .أ240باعتمادات مالية تقدر ب ” الكرامة“مع جمعية 
ن لهن خمسة مراكز إليواء النساء ضحايا العنف واألطفال المرافقي

.القيروان، قابس وتطاوينبكل من توزر، جندوبة،

امع وقد نشرت وزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دليل ج
تعلقة لهذه المراكز بثالث لغات يتضمن ألول مرة كل المعطيات الم

.بمراكز اإليواء ومراكز اإلنصات والخدمات التي تسديها

21

أخبار جهوية

https://cutt.ly/2XfbZkR


الالمركزية

ركز المندوبة الجهوية لألسرة والمرأة تقترح إحداث م: المنستير
المعنفاتللخدمات والتعهد بالنساء 

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/VXfmxIi

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

مخطط مثّل االستعداد الجتماع المقاربة للمشاريع المقترحة بال
محور جلسة عمل ( 2025-2023)التنموي بوالية المنستير 

ر منذر بن عقدت اليوم بمقر والية المنستير بإشراف والي المنستي
اء سيك علي وبحضور المندوبين والمديرين الجهويين ورؤس

لكبرى وتقّرر إعداد خارطة تفاعلية للمشاريع ا. البلديات بالجهة
اضح المهيكلة قصد تقديم الرؤية االستراتيجية للجهة بشكل و

أوت الجاري خالل اجتماع المقاربة 24لإلطارات المركزية يوم 
لذي للمشاريع المقترحة بالمخطط التنموي بوالية المنستير ا

امي بن ستحتضنه مدينة الثقافة، حسب المدير الجهوي للتنمية س
المندوبة الجهوية لألسرة والمرأة إقترحتمن جانبها، . ريانة

، إحداث ةبوزويتالدغموريوالطفولة وكبار السن بالمنستير، منية 
الية مركز للخدمات والتعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنف بو

.نائهوإعادة ببزرمدينالمنستير، وإزالة مركز رعاية األم والطفل 

22

أخبار جهوية

https://cutt.ly/VXfmxIi


الالمركزية

النظافة في تونس دون المأمول: وزير السياحة

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/JXfmyUC

موزاييك ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

2022أوت 10نتقد وزير السياحة معز بلحسين اليوم األربعاء 
هر ش"خالل مشاركته في مؤتمر صحافي ُخّصص لإلعالن عن 

تيكية المتمثل في تظاهرة وطنية لجمع النفايات البالس" النظافة
.س، الوضع البيئي في تون"والنفايات الخفيفة المتناثرة

رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها البلديات وأعوان: "وقال
من ةوالنظاف..نظافةالنظافة والوزارات المعنية إال أنه يوجد قلّة 

".الواضح أنها دون المأمول

رة جربة ولفت الوزير إلى التجربة النموذجية التي انطلقت من جزي
ك ذو والمتمثلة في إقرار ثالث بلديات عدم استعمال البالستي

االستعمال الواحد، مشددا على ضرورة دعم هذه التجربة من أجل
.نجاحها وتعميمها في كامل التراب التونسي

في وأشار إلى أن وزارة السياحة شرعت منذ شهر فيفري الفارط
.اطقالقيام بعدة حمالت نظافة صحبة وزارة البيئة في عديد من

23

أخبار جهوية

https://cutt.ly/JXfmyUC


الالمركزية

المركز الجهوي للصيانة يهيئ عددا من المؤسسات : قفصة 
التعليمية

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/CXfQfoa

نسمة:  المؤسسة اإلعالمية 

أوت 10قام المركز الجهوي للصيانة بقفصة اليوم األربعاء 
2023\2022في اطار االستعداد العودة المدرسية 2022

.انويةبالتدخل في عدد من المؤسسات التعليمية االبتدائية والث

بناء وتمثلت التدخالت وفق بالغ لوزارة التربية في صيانة و
اعات وحدات صحية ومطابخ ومطاعم باإلضافة الى صيانة وبناء ق

.عادية وقاعات اختصاص

24

أخبار جهوية

https://cutt.ly/CXfQfoa


الالمركزية

طعات عن افتتاح فضاء لتكوين الفتيات المنق: معتمدية الروحية 
الدراسة

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/rXfWFl8

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

ة، فضاء افتتح، اليوم األربعاء، بمعتمدية الروحية من والية سليان
أن لتكوين الفتيات المنقطعات عن الدراسة، والذي من المبرمج

ميع جإستكماليشرع في العمل مع مفتتح السنة الدراسية بعد 
رأة و الخصائص الفنية، وفق ما ذكرته رئيسة مصلحة شؤون الم
لسن األسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار ا

.بسليانة، إيناس بوحلي

، المشروع ممّول من "وات"وأوضحت بوحلي، في تصريح لـ
طرف وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات 

ألف دينار وتشرف عليه المندوبية الجهوية للمرأة50تقّدر بـ
، اعيةاإلجتمبسليانة، وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون 

.والوحدة الجهوية لتعليم الكبار

25

أخبار جهوية

https://cutt.ly/rXfWFl8


الالمركزية

بالعيد فقرات متنوعة ضمن البرنامج الجهوي لالحتفاء: المنستير
الوطني للمرأة

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/FXfRx47

المصدر:  المؤسسة اإلعالمية 

ن ذكرت المندوبة الجهوية لألسرة والمرأة والطفولة وكبار الس
ات متنوعة بانه تمت برمجة فقربوزويتةالدغموريبالمنستير منية 

، (اوت13)ضمن البرنامج الجهوي لالحتفاء بالعيد الوطني للمرأة 
وبرمجت . أوت الجاري16الى 12وذلك خالل الفترة من 

ر، فعاليات المندوبية لألسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستي
وان االحتفال بعيد المرأة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للدي
االتحاد الوطني للصناعات التقليدية ومركز األعمال بالمنستير و

الية الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكونفدر
لساحل وقصر المعارض با” كونكت“المؤسسات المواطنة التونسية 

ي الصالون الوطن“ويشمل البرنامج تنظيم .  والمجتمع المدني
16إلى 12بمعرض الساحل بالساحلين الذي يتواصل من ” للمرأة

هام في أوت، وتنظيم دورات تكوينية لتحسيس النساء بأهمية االس
الديمقراطية المحلية وإكساب المرأة آليات الفعل التشاركي
.لعامواالقتناع النفسي بقدرتها على مشاركة الرجل في الشأن ا

26

أخبار جهوية

https://cutt.ly/FXfRx47


الالمركزية

من 30شاكر في دورته انطالق فعاليات مهرجان اليمامة بمنزل
2022أوت 16إلى 10

2022أوت 11: التاريخ 

https://cutt.ly/hXfTqNg

اقسموقع الصحفيين التونسيين بصف:  المؤسسة اإلعالمية 

س مساء المعتمد األول لوالية صفاقبلغوثيأشرف السيد الحبيب 
على انطالق فعاليات مهرجان اليمامة 2022أوت 10األربعاء 

أوت الحالي وذلك 16ليتواصل إلى 30بمنزل شاكر في دورته 
بحضور السيدات والسادة معتمد منزل شاكر والمندوب الجهوي

دير للشؤون الثقافية بصفاقس ورئيس بلدية منزل شاكر و م
. المهرجان وثلة من اإلطارات األمنية وعدد من اإلطارات المحلية

فضاء السوق وكان االفتتاح بأمسية شعبية تخللها عرض للفروسية ب
فضاء المسرح ب” بوكسينغالكيك “األسبوعية تلته سهرة رياضية في 

أوت بعرض موسيقي للفنانة 16الصيفي ويكون االختتام يوم 
إلى كما قام السيد المعتمد األول بزيارة غير معلنة. عفاف سالم

ل المستشفى المحلي بمنزل شاكر عاين من خاللها ظروف العم
ية بهذه المؤسسة الصحية واستمع إلى أهم مشاغل اإلطارات الطب

قدير عبارات التبأخلصوشبه طبية والعملة وبالمناسبة توجه 
ة في لجميع العاملين بالمستشفى مثمنا مجهود اإلطارات الصحي

.مختلف المراكز بالمعتمدية

27

أخبار جهوية

https://cutt.ly/hXfTqNg


الالمركزية

نامج إعطاء إشارة انطالق حافلة مخصصة للتعريف ببر: تطاوين
ضمن فعاليات االحتفال باليوم الوطني للمرأة" رائدات"

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/zXfYGin

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

ن واالسرة والطفولة وكبار السللمراةأعدت المندوبية الجهوية 
على للمراةبتطاوين برنامج احتفاالت متنوع بمناسبة العيد الوطني

ليوم امتداد يومين، حيث اعطى والي تطاوين، حافظ الفيتوري، ا
الجمعة، من امام مقر الوالية، اشارة انطالق الحافلة المخصصة 

تثمار للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة االعمال النسائية واالس
".رائدات" المراعي للنوع االجتماعي 

سوق وتتجه الحافلة في اول رحلة لها عبر تراب الجمهورية إلى ال
منطقة االسبوعية بعمادة الرقبة من معتمدية تطاوين الجنوبية ف

ي وصوال الى حبغمراسنالفرش ومنها الى السوق االسبوعية 
تطاوين الجديدة وحي المهرجان ووسط مدينة تطاوين على ان 
ا تواصل هذا المساء الجولة الى معتمدية البئر االحمر ، حسب م

واالسرة والطفولة وكبار السن، للمراةذكره المندوب الجهوي 
".وات"محسن الرحال، لـ
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/zXfYGin


الالمركزية

فاء أشرطة سينمائية وتظاهرات متنوعة بالجهة احت: المنستير
السينما التونسيةبمائوية

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/DXfYCs4

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

معتمدية بوالية المنستير، 13من مجموع معتمدياتتعيش سبع 
2022فة السينما التونسية خالل صائبمائويةعلى وقع االحتفال 

، مع برمجة عرض "سنة من السينما100تونس "تحت عنوان 
الجهة في شريطا سينمائيا في الفضاءات المفتوحة والشواطئ ب12

، رئيس "وات"أوت الجاري، وفق ما أفاد به 25-4الفترة بين 
لشؤون مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية ل

.الثقافية، حسين شبيل

لى ويواكب مساء اليوم الجمعة رواد شاطئ البغدادي بالبقالطة ع
صيرين الساعة الثامنة والنصف مساء عرض شريطين سينمائيين ق

نظم وت. لنادية الرايس" بريسكا"و، عماميلغسان " حجر الند"هما 
أوت الجاري أمام نادي التعارف 16يوم بالمكنيندار الثقافة 

لرشيد " الكتابة على الثلج"عرض الشريط السينمائي بالمكنين
.مشراوي
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https://cutt.ly/DXfYCs4


الالمركزية

تكريس لمعاني الكرم والشهامة.. ثقافة الفروسية: بوحجلة
والشجاعة

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/sXhN9X8

فم موزايك:  اإلعالمية المؤسسة 

ريخية تعبر عن القامة التاجالصنسبة الى قبيلة جالصعاصمة 
وتأكيد العريقة في رمزية الفروسية المتوارثة منذ القدم اال عن جد

ي على ايالء الخيول والفروسية شأنا عظيما على مر االجيال ف
.من والية القيروانبوحجلةمعتمدية 

ة، محبة من مختلف العائالت المكونة للمنطقبوحجلةيتوارث أهالي 
.لالخيل واحالل قدرها ومهارات ركوبها وتربيتها، جيال بعد جي
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/sXhN9X8


الالمركزية

10فته الكاف تستعد لفتح مبيت جامعي جديد للفتيات فاقت كل
مليون دينار

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/cXfIq5L

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

ية انطلقت االستعدادات في والية الكاف لتأمين العودة المدرس
ي والجامعية الجديدة السيما في مجالي النقل المدرسي والجامع

وتم خالل الجلسة التي انتظمت خالل هذا .واإلقامة واإلعاشة
كل األسبوع بمقر الوالية التأكيد على ضرورة االعداد الجيد ل
لتمديد في الجوانب المتصلة بالعودة للدراسة وتم بالمناسبة اقتراح ا

عدد من خطوط النقل التي تربط مناطق ريفية بالمؤسسات 
طلبة إلى التربوية، وبعث نقطة تجميع مشتركة لنقل التالميذ وال

للفتيات كما تستعد مدينة الكاف لفتح مبيت جامعي جديد .مؤسساتهم
سريرا، وذلك بعد 250بحي الدير بطاقة ايواء تقدر بحوالي 

مليون 10استكمال إنجاز كل مكونات المشروع الذي فاقت كلفته 
ت دينار، بما سيدعم فرص اإلقامة للطالبات القادمات من واليا

واجدة بعيدة ويخفف الضغط على باقي المؤسسات الجامعية المت
.بالمدينة
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الالمركزية

احية اكتشافات جيولوجية علمية هامة تؤسس لوجهة سي: تطاوين
بديلة

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/GXhMGyg

فم موزايك:  اإلعالمية المؤسسة 

وجية شهدت والية تطاوين خالل السنوات االخيرة اكتشافات جيول
و منطقة كمبوط حيث عثرغمراسنبعتمديةعلمية هامة خاصة 

و الباحثون على آثار اقدام و بقايا هياكل و اسنان ديناصورات
ان حياة االنستأرخراس تمساح متحجر اضافة الى رسوم جدارية 

نفد و حيوانات بحرية متحجرة على غرار المحار و الحلزون و الق
.البحري وبقايا لنيازك سقطت بالجهة 

ف دول قد لفتت هذه االكتشافات انظار علماء جيولوجيون من مختل
العالم و تحول عدد منهم الى مختلف هذه المناطق لالطالع على

.مختلف االكتشافات
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الالمركزية

وت نساء حافظن بسواعدهن على تراث األجداد ووفرن ق: تطاوين
عائالتهن

2022أوت 12: التاريخ 

https://cutt.ly/fXhM3ng

فم موزايك:  اإلعالمية المؤسسة 

رة تميزت المرأة الريفية بوالية تطاوين خالل السنوات االخي
بغزارة إنتاجها و تميزه وطنيا و عالميا من حيث الجودة حيث

ى غرار  تباعا علالتتويجاتحصدت نساء ارياف تطاوين المبدعات 
.المناظرة الوطنية للمنتوجات المحلية 

ية ويشار إلى أن النساء في ارياف تطاوين بدعم من المندوبهذا 
الجهوية لألسرة و المرأة و منظمة اإلغاثة اإلسالمية و جامعة 
السياحة األصيلة  وعدة منظمات أخرى بعثن عدة مشاريع في

بيعية وذلك الصناعات التقليدية و السياحة و المنتوجات الغذائية الط
داخل فضاءات هيئت من طرف المؤسسات و الجمعيات الداعمة  

وظيف في شكل  مجامع نسائية بعدد من أرياف الوالية يتم فيها ت
راش مهارات المرأة الريفية و تطويرها  في صناعة الزرابي و الف

لعطورات و الغطاء الصوفي و اللباس التقليدي إضافة إلى صناعة ا
عية و مواد التنظيف بمواد طبيعية و صناعة المنتوجات الطبي

.التقليدية 
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سلطات جهوية
انتعاشه سياحية كبيرة حققتها الجزيرة: وزير السياحة في جربة•

المركز الجهوي للصيانة يهيئ عددا من المؤسسات التعليمية: قفصة •

ةافتتاح فضاء لتكوين الفتيات المنقطعات عن الدراس: معتمدية الروحية •

ينما التونسيةالسبمائويةأشرطة سينمائية وتظاهرات متنوعة بالجهة احتفاء : المنستير•

دينارمليون 10الكاف تستعد لفتح مبيت جامعي جديد للفتيات فاقت كلفته •

بديلةاكتشافات جيولوجية علمية هامة تؤسس لوجهة سياحية : تطاوين•

نساء حافظن بسواعدهن على تراث األجداد ووفرن قوت عائالتهن: تطاوين•
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الالمركزية

مياه متساكنو بعض المناطق يشتكون التلوث الناجم عن: أريانة
الصرف الصحي

2022أوت 08: التاريخ 

https://cutt.ly/1XfxA1y

الشروق: المؤسسة اإلعالمية 

تصادية تلقى قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق االق
وث الذي واالجتماعية اتّصاال من مواطنين عبّروا عن استيائهم من التل

عة بين سبخة تعاني منه المناطق السكنية بالضاحية الشمالية لتونس الواق
ر أريانة ومنتزه النحلي، منها منطقة الغزالة ورياض األندلس وجعف

وأفاد منتدى الحقوق االقتصادية . وروادوشطرانةوالنخيالت
عطب واالجتماعية في بيان له، أّن هذا التلوث يرجع باألساس إلى ال

والذي ،بشطرانةالحاصل على مستوى محّطة معالجة المياه المستعملة 
مستعملة دفع بالديوان الوطني للتطهير إلى القيام بتصريف المياه ال

اف في المنزلية في قنوات تصريف مياه األمطار التي ينتهي بها المط
تعملة وحيث أّن هذه القنوات مكشوفة، فإّن المياه المس. سبخة أريانة

ة مع المتأتية من المنازل تصدر عنها روائح كريهة تزداد حدتها خاصّ 
ال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وجفاف مجاري المياه، هذا فض

رجع بالضرر المتساكنين وتليستنشقهاعن السموم التي تبثها في الجو 
أين تركد على صحتهم، وقد بلغ األمر حّد تكاثر االفاعي في آخر القنال

سب قول المياه المستعملة بكميات كبيرة قبل أن تصب في السبخة، ح
.  المنتدى
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الالمركزية

دورة تدريبية في المناصرة و بناء الحمالت : سيدي بوزيد
امرأة من بلدية الرقاب15التحسيسية لفائدة 

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/TXfE2P8

وكالة تونس افريقيا لألنباء:  المؤسسة اإلعالمية 

وزيد دورة اختتمت اليوم الثالثاء ببلدية الرقاب من والية سيدي ب
امرأة 15ئدة لفا" المناصرة وبناء الحمالت التحسيسية"تدريبية في 

ة ، وذلك ببادرة من جمعي(إدارات مجتمع مدني)من بلدية الرقاب 
"النساء أوال"
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الالمركزية

قرية بادرة إنسانية نبيلة يُطلقها سائح ألماني لمساندة أطفال
'sos'  أكودة

2022أوت 10: التاريخ 

https://cutt.ly/2XhMgW7

فم موزايك:  اإلعالمية المؤسسة 

اليوم الجمعة قرية André Brehemصل مواطن ألماني يدعى 
كم على متن 1200أكودة بعد أن قطع مسافة sosاألطفال 

.دراجته الهوائية

رية أطلق بادرة إنسانية نبيلة قصد مساندة أطفال ق  Andréوكان 
sos أورو قابل 1200أكودة تتمثل في تقديم تبرع مالي قدره

.جمعه خالل رحلته ( أورو1عن كل كم ) للزيادة 

ا منذ أسبوع من بلده المنشأ ليعبر فرنس Andréرحلة وإنطلقت
تجه إلى على متن دراجته ثم يستقل الباخرة من مدينة مرسيليا لي

ى ميناء حلق الوادي ومنها يستأنف التحدي على متن دراجته إل
ى قرية مدينة الحمامات  فالنفيضة مرورا بسيدي بوعلي وصوال ال

."بأكودةاألطفال  
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الالمركزية

هشام العوادي يكشف أهداف مشروع تثمين التراث الثقافي 
بلديات3والطبيعي بـ

2022أوت 13: التاريخ 

https://cutt.ly/MXfUfoY

إ ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

أكد هشام العوادي، رئيس مشروع دعم الالمركزية والحوكمة 
13بت والتنمية المحلية ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اليوم الس

لى ، ع''اقتصادنا بالملي''، خالل حضوره في برنامج 2022أوت 
إذاعة إي أف أم، أن مشروع تثمين التراث الثقافي والطبيعي

لق والترويج السياحي بالجنوب الشرقي بتونس، يهدف إلى خ
دعم ديناميكية بين بلديات بني خداش وتطاوين ومدنين، وإلى

.قدرات البلديات في تثمين التراث الثقافي

ها وأبرز هشام العوادي أن هذا المشروع جاء اثر دراسة تم القيام ب
على مستوى جهات مدنين وتطاوين وبني خداش واسفرت على

تنمية تثمين التراث الثقافي والطبيعي وهي محرك من محركات ال
.االقتصادية على المستوى الجهوي

.وبين أن الهدف من هذا المشروع هو خلق مسلك سياحي
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الالمركزية

ة يكشف عن المترشحات الثمانية لمهمة أول رائد' تلنات'مجمع 
فضاء تونسية افريقية

2022أوت 13: التاريخ 

https://cutt.ly/wXfUcO3

شمس ف م :  المؤسسة اإلعالمية 

لذي ا( شركة تونسية مختصة بالبرمجيات" )تلنات"أعلن مجمع 
مخصص إلنترنت / 1تحدي )صنع أول قمر صناعي تونسي 

مرشحات 8، عن أسماء 2022اوت 13، اليوم السبت (األشياء
شارك سيتم اختيار واحدة منهن لتكون أول رائدة فضاء تونسية ت

.2024في مهمة بمحطة الفضاء الدولية عام 

ع جاء ذلك خالل احتفالية، شمالي العاصمة تونس، بالتزامن م
قائدات 8وضمت قائمة المرشحات . لعيد المرأة66احياء الذكرى 

طائرات مقاتلة متخرجات من مدرسة الطيران ببرج العامري، 
لي، يوسف، ووفاء البلدي، ويمنى الدالوإبتهال، عواسةهالة : وهن

، ورحمة الطرابلسي، وهند السفاري، ومليكة األجنفوألفة 
اوت 13كان قد وقع في " تلنات"يذكر ان مجمع . المبروك
ب رائدة ، اتفاقًا مع وكالة الفضاء الروسية، الختيار وتدري2021

( سإس إآي)فضاء تونسية وإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية 
.  2024في عام 
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متساكنو بعض المناطق يشتكون التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي: أريانة•

امرأة من بلدية 15دورة تدريبية في المناصرة و بناء الحمالت التحسيسية لفائدة : سيدي بوزيد•

الرقاب

41نقاط هامة


