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الالمركزية والبلديات

2الالمركزية



الالمركزية

11تعبيد طرقات بأحياء المدينة بقيمة اكثر من: بلدية أريانة
مليون دينار

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/CVa3q3o

شمس فم : المؤسسة اإلعالمية 

رقات بكل من تشرع بلدية اريانة قريبا في تنفيذ برنامج تعبيد الط
وحي 2و 1مناطق برج البكوش وحي التعمير وأريانة الجديدة 

مليون دينار، 3فاصل 8تناهز جمليةالنزهة ببلدية أريانة، بتكلفة 
.وفق مدير المصالح الفنية بالبلدية خالد الجبالي

أنه تم االنتهاء من فرز العروض " وات"وأوضح الجبالي ل
ولها الخاصة بالصفقة وأن أشغال تعبيد الطرقات التي يبلغ ط

.أشهر8كم، ستمتد على مدى 19حوالي 

3

أخبار البلديات

https://cutt.ly/CVa3q3o


الالمركزية

نف اإلمضاء على اتفاقية تعاون بين بلدية حمام األ: بن عروس
وصندوق الودائع واألمانات

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/PVsUdsP

شمس فم : المؤسسة اإلعالمية 

ع وقّعت بلدية حمام األنف من والية بن عروس وصندوق الودائ
تماعي واالمانات اتفاقية تعاون لبعث مشروع مندمج اقتصادي واج

.بوقرنينوثقافي وايكولوجي وسياحي بجبل 

وقال رئيس بلدية حمام األنف، محمد العيادي، في تصريح
عمل ، اليوم السبت، ان هذه االتفاقية تشمل إطالق برنامج"وات"لـ

دامة، متعّدد األبعاد يشمل السياحة التضامنية البديلة والمست
تثمار واالقتصاد الدائري، والعمل على السياحة االيكولوجية واس

جيولوجية، المخزون التراثي والبيئي، فضال عن تثمين المعطيات ال
دنية، وتفعيل مخطط المحطة االستشفائية للمعالجة بالمياه المع

واعادة تهيئة القصر الحسيني الواقع على تخوم الجبل

4

أخبار البلديات

https://cutt.ly/PVsUdsP


الالمركزية

لة نقل القيروان والمهدية تسعيان للترويج لركوب الدراجات كوسي
صديقة للبيئة

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/DVsTywS

شمس فم : المؤسسة اإلعالمية 

خدمات "اء أطلقت بلدية القيروان دعوة لتقديم مشاريع لتشجيع إنش
وسط ووسط شرق )في منطقتي القيروان والمهدية " الدراجات

(.تونس
ووجهت البلدية هذه الدعوة إلى الجمعيات التونسية في إطار 

والمهدية مشروع تعاون بين مدينة ستراسبورغ وبلديتي القيروان
التعاون "والجمعية األوروبية للديمقراطية المحلية وجمعية ( تونس)

دراسات لتطوير وتحسين النقل الحضري وشبه الحضري ومركز ال
والخبرة حول المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط

زز وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الجمعيات في إنشاء خدمات تع
ق ممارسة ركوب الدراجات لضمان تنقل صديق للبيئة ، وإطال

خدمات حول ركوب الدراجات والمشاركة في تسهيل استخدام 
.الدراجات للنساء والشباب في القيروان والمهدية

5

أخبار البلديات

https://cutt.ly/DVsTywS


الالمركزية

مية مضامين الوالدة نفدت والمطبعة الرس: رئيس بلدية الزهراء
لم تزّودنا

2022سبتمبر 15: التاريخ 

https://cutt.ly/jVsTmjs

فم موزايك: المؤسسة اإلعالمية 

به أفاد رئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي في تصريح أدلى
على LeMagلبرنامج 2022سبتمبر 15صباح اليوم الخميس 

لجهة، موزاييك فم، بأّن مضامين الوالدة نفدت من البلديات في ا
مؤكدا أن اإلشكال يكمن في أن المطبعة الرسمية لم تزّودهم 

يات بالمضامين بسبب ضغط الطلب وعدم توفر األوراق بالكم
.الكافية

عودة الفترة الحالية تعد فترة ذروة العمل الرتباطها بال: "وقال
ال المدرسية وأعتذر لكل متساكني بلدية الزهراء رغم أن اإلشك
طلبنا خارج عن نطاق البلدية ألنه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري

ألف مضمون والدة باللغة العربية ولكن25من المطبعة الرسمية 
نا بأنها اإلشكال القائم على مستوى المطبعة ومصالحها التي أفادت

".تواجه ضغطا جراء الطلبات مقابل نقص في األوراق
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/jVsTmjs


الالمركزية

15مخالفة صحية في 177.. فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس
دائرة بلدية

2022سبتمبر 18: التاريخ 

https://cutt.ly/vVsYlBe

جوهرة فم : المؤسسة اإلعالمية 

مخالفة صحية 177حّررت الشرطة البيئية، في اآلونة االخيرة، 
ك دائرة بلدية مرجع نظر بلدية تونس، وذل15وذلك على مستوى 

.باكير، رئيس مكتب الشرطة البيئية، طارق"وات"وفق ما افاد به 

، ان مختلف هذه "وات"واوضح باكير، االحد في تصريح لـ 
ظافة التدخالت تتعلق، اساسا، باحترام شروط حفظ الصحة والن

مخالفة في مجال النظافة العامة 35العامة مؤكدا انه تم تحرير 
عملية اتالف فوري للمواد منتهية الصالحية64والقيام ب 

عملية 67واضاف ان فرق الشرطة البيئية ، قامت، ايضا، بـ 
واضل خطايا ادارية في ما يتعلق بالنظافة والقاء ف4حجز وتحرير 
.االتربة والبناء
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/vVsYlBe


الالمركزية

ةالجديدالمعاليممجلس بلدية أريانة يُقرر توظيف حزمة من 

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/LVsbRTS

المغرب : المؤسسة اإلعالمية 

توظيف قرر مجلس بلدية أريانة خالل اجتماع الدورة العادية الثالثة
نظيم على استغالل الفضاءات التي هي على ملكها لغاية تمعاليم

تظاهرة ربحية أو بمقابل

ليط كما قرر المجلس البلدي، وفق بالغ نشره أمس األربعاء، تس
خطية خاصة من صنف ثان على مخالفة إيقاف السيارات على
الرصيف والمساحات الخضراء، باستعمال كباالت ذات لون 

الل كما شملت القرارات توظيف معلوم سنوي على استغ. متميز
ترو من انتظار للحافالت والممآويالملك العمومي البلدي لتركيز 

تي طرف شركات النقل، إضافة إلى معلوم بعنوان األشغال الوق
طات للملك العمومي المحلي لتركيز المحوالت الكهربائية والمح

بيق القاعدية للهاتف الجوال وغيرها من المنشآت، على أن يتم تط
.2022هذا المعلوم على جميع الوضعيات السابقة بداية من سنة 

8

أخبار البلديات

https://cutt.ly/LVsbRTS


الالمركزية

، رئيس بلدية الشراردة من والية البعزاويمحمد الصغير 
أسباب الهجرة الغير النظامية لشباب المنطقة: القيروان 

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/LVa5Vpm

اكسبرس فم: المؤسسة اإلعالمية 

قيروان ، رئيس بلدية الشراردة من والية الالبعزاويمحمد الصغير 
أسباب الهجرة الغير النظامية لشباب المنطقة: 

9

أخبار البلديات

https://cutt.ly/LVa5Vpm


الالمركزية

اكنين الديمقراطية التشاركية وانعكاساتها السلبية على المتس
وتعامل الجماعات المحلية معها

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/AVa6XIk

الصباح نيوز : المؤسسة اإلعالمية 

القواعد القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية تهدف إلى ضبط
يرها وفقا المتعلقة بتنظيم السلطة المحلية وصالحيتها وطرق تسي

يه تتمتع لآلليات الديمقراطية التشاركية وبما أن البلدية جماعه محل
لى التصرف بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية تتو

منطقة في شؤونها وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنميه ال
مات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضاريا وإمداد الخد

ريف لمنظورها واإلصغاء لمشاكل متساكنيها وتشريكهم في تص
.الشأن المالي
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/AVa6XIk


الالمركزية

2025–2023مقترحات مشاريع في المخطط التنموي : قابس
لتغيير المنوال التنموي الحالي

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/DVsvFjI

Webmanager: المؤسسة اإلعالمية 

سة المقاربة نعمان الجمل بوالية قابس ان جلتبلبوأفاد رئيس بلدية 
التي انعقدت يوم أمس 2025–2023المتعلقة بالمخطط التنموي 

ط قد كانت وزير االقتصاد والتخطيباشرافاالثنين بمدينة الثقافة 
نفيذ بناءة، جددت فيها السلط الجهوية واطارات الجهة مطالبتهم بت
ي كل القرارات الوزارية التي تم االعالن عنها لفائدة الوالية ف

.مختلف المجالس الوزارية السابقة
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/DVsvFjI


الالمركزية

ئيةلن تكون هناك انتخابات بلدية جز: المنصريالتليليمحمد 

2022سبتمبر 13: التاريخ 

https://cutt.ly/nVsbaSs

الصباح نيوز : المؤسسة اإلعالمية 

زئية في رغم الدعوات الى استئناف تنظيم االنتخابات البلدية الج
هيئة منصري عضو مجلس الالتليليأقرب اآلجال، فقد أكد محمد 

.ية جزئيةأنه لن تكون هناك انتخابات بلد" الصباح"في تصريح لـ 

جوان 3وم وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قرر منذ ي
واء الماضي تعليق إجراء جميع االنتخابات البلدية الجزئية س

غبة منه في المبرمجة بصفة مسبقة أو تلك التي كانت قيد التنظيم ر
الحيلولة دون إرباك الناخب نظرا لتزامن رزنامة االنتخابات

روع الجزئية في عدد من البلديات مع رزنامة االستفتاء في مش
ات الجزئية الدستور، وتقرر يومها أن يقع استئناف تنفيذ االنتخاب

مجلس حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر الحقا عن
.الهيئة
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/nVsbaSs


الالمركزية

النتائج النهائية للمشاركة في البرنامج الوطني لتكوين 
المستشارين البيئيين بالبلديات

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/yVyXhWT

CFAD: المؤسسة اإلعالمية 

يعلن مركز التكوين ودعم الالمركزية ومركز تونس الدولي 
ة في البرنامج لتكنولوجيا البيئة عن صدور النتائج النهائية للمشارك
ديات بعنوان الوطني النموذجي لتكوين المستشارين البيئيين بالبل

.حسب القائمات المصاحبة2023-2022سنة 
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أخبار البلديات

https://cutt.ly/yVyXhWT


الالمركزية والبلديات

مليون دينار11تعبيد طرقات بأحياء المدينة بقيمة اكثر من : بلدية أريانة•

القيروان والمهدية تسعيان للترويج لركوب الدراجات كوسيلة نقل صديقة للبيئة•

دائرة بلدية15مخالفة صحية في 177.. فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس•

لتغيير المنوال التنموي الحالي2025–2023مقترحات مشاريع في المخطط التنموي : قابس•

اإلمضاء على اتفاقية تعاون بين بلدية حمام األنف وصندوق الودائع واألمانات: بن عروس•

ية للمشاركة في يعلن مركز التكوين ودعم الالمركزية ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة عن صدور النتائج النهائ•

حسب القائمات المصاحبة2023-2022البرنامج الوطني النموذجي لتكوين المستشارين البيئيين بالبلديات بعنوان سنة 

14نقاط هامة



السلطات الجهوية
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الالمركزية

بير صيانة وتوسعة عدد من المؤسسات التعليمية وتدا: قفصة
المياه عن عدد منهاإنقطاعاتخاصة للتقليص من ظاهرة 

2022سبتمبر 14: التاريخ 

https://cutt.ly/OVsJjWa

شمس فم: المؤسسة اإلعالمية 

ية على ترّكزت جهود مندوبية التربية بقفصة في األشهر الماض
ألف تلميذ وتلميذة من 80تأمين ظروف عادية لعودة حوالي 

مختلف مراحل التعليم، إلى مقاعد الدراسة، من خالل توسعة 
ّود غير وصيانة عدد من المؤسسات التربوية ومعالجة إشكالية التز

رة لهذا متكرّ إنقطاعاتالمنتظم بالمياه بالمدارس التي تعاني من 
.المرفق الحيوي
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/OVsJjWa


الالمركزية

3ى برنامج وزارة الفالحة لمساعدة منتجي الزيتون يقتصر عل
واليات هذا العام

2022سبتمبر 14: التاريخ 

https://cutt.ly/1Vs0Yqw

جوهرة فم : المؤسسة اإلعالمية 

ياس قال وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري محمود ال
حمزة اليوم األحد على هامش زيارة عمل إلى والية قفصة، إن 

برنامج وزارة الفالحة لمساعدة منتجي الزيتون في مواجهة 
م على هذا العاإقتصرتداعيات الجفاف والتخفيف من حّدته، قد 

تضّررا واليات مدنين وقابس وتطاوين، باعتبارها الواليات األكثر
كل من الجفاف حسب ما كشفته معاينات وزيارات ميدانية شملت

. الواليات التي بها غابات الزياتين

واشار من ناحية أخرى إلى أن الحكومة تعمل هذه الفترة على 
ضبط سعر األعالف
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/1Vs0Yqw


الالمركزية

تنظيم ملتقى إقليمي حواري لواليات الوسط: سيدي بوزيد
والساحل حول مشاكل القطاع الفالحي

2022سبتمبر 13: التاريخ 

https://cutt.ly/aVs09tv

بابنت: المؤسسة اإلعالمية 

ياس قال وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري محمود ال
حمزة اليوم األحد على هامش زيارة عمل إلى والية قفصة، إن 

برنامج وزارة الفالحة لمساعدة منتجي الزيتون في مواجهة 
م على هذا العاإقتصرتداعيات الجفاف والتخفيف من حّدته، قد 

تضّررا واليات مدنين وقابس وتطاوين، باعتبارها الواليات األكثر
كل من الجفاف حسب ما كشفته معاينات وزيارات ميدانية شملت

. الواليات التي بها غابات الزياتين

واشار من ناحية أخرى إلى أن الحكومة تعمل هذه الفترة على 
ضبط سعر األعالف
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/aVs09tv


الالمركزية

المولد النبوي الشريفإحتفاالتفسقية األغالبة تحتضن 

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/iVsMiV4

جوهرة فم : المؤسسة اإلعالمية 

قيروان بالمولد النبوي الشريف قامت والية اللإلحتفالإستعدادا
ى تحت إشراف والي الجهة محمد بورقيبة و المعتمد األول عيس

ددهم هذه زوار المدينة المقدر وصول عإلستقبالموسى بالتحضير 
.السنة إلى أكثر من مليون و نصف زائر

بالقيام للمولد النبوي في صبغته الدوليةاإلستعداداتوإنطلقت
منتظر أن االغالبة التي من اللفسقيةبحمالت نظافة و تهيئة خاصة 

.تحتضن أغلب الحفالت و التظاهرات و المعارض
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/iVsMiV4


الالمركزية

لية ملتقى إقليمي حول الرهانات والتحديات المستقب: سليانة
للفالحة

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/aVsKNNA

فم موزايك: المؤسسة اإلعالمية 

بفضاء قصر المعارض 2022سبتمبر 12اليوم االثنين نعقدت
التحديات الندوة االقليمية حول الرهانات و"بمدينة سليانة، فعاليات 

تونسي ، التي ينظمها االتحاد ال"المستقبلية للمنظومات الفالحية
رى، تونس الكب)للفالحة والصيد البحري وتهم واليات الشمال 

ور بحض( جندوبة، باجة، سليانة نابل، الكاف، زغوان وبنزرت
ري والي الجهة ورئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البح

لواليات ورئيس االتحاد الجهوي بسليانة ورؤساء المكاتب الجهوية ل
الجهوي المعنية وعددا من الفالحين ومن أعضاء المكتب التنفيذي و

.لالتحاد وممثلي اإلدارات الجهوية
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أخبار جهوية

https://cutt.ly/aVsKNNA


الالمركزية

محّطات سياحية جديدة بهذه المناطق6إحداث .. قريبا

2022سبتمبر 12: التاريخ 

https://cutt.ly/zVsLvoJ

فم موزايك: المؤسسة اإلعالمية 

ة قال وزير السياحة محمد المعز بلحسين إّن الوكالة العقاري
مناطق تسعى من خالل إعداد دراسات التهيئة للالسياحية،بالوزارة

إثرائه والمحطات السياحية الجديدة المبرمجة إلى تنويع المنتوج و
.وتنمية الجهات وخلق الثروة ومواطن الشغل

سياحية لتحسين وبيّن أنّه سيتم قريبا إعادة النظر في منوال التهيئة ال
سياحي المشهد السياحي واستغالل كافة المجال الترابي للغرض ال

6ّم بعث بهدف استقطاب شرائح متعددة من السياح، معلنا أنّه سيت
سالم ، سيدي(والية باجة)الزوارعمحطات سياحية جديدة بكّل من 

والية)سبيطلة، (والية المهدية)الغضابنة، (والية بنزرت)
.، توزر وقبلي(القصرين
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الالمركزية

واشغال % 6بلغت دحةتقّدم أشغال محّول بن : وزارة التجهيز
2022تنتهي موفى  X20الحزاميةالطريق 

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/mVsXIUc

شمس فم: المؤسسة اإلعالمية 

، فيالزنزريأدت وزيرة التجهيز واإلسكان سارة الزعفراني 
ى إطار المتابعة المستمرة ألشغال المشاريع الراجعة بالنظر إل

لبنية وزارة التجهيز واإلسكان، زيارة ميدانية إلى عدد من مشاريع ا
.التحتية بواليات تونس ومنوبة وأريانة

قي، وعاينت الوزيرة في مرحلة أولى رفقة والي تونس كمال الف
متفرع مع 5أشغال مشروع انجاز محول الطريق الوطنية رقم 

، والذي يندرج في إطار (دحةمحول بن )1متفرع 39الجهوية 
الجمليةلتونس الكبرى وتبلغ الكلفةالمهيكلةمشاريع الطرقات 

مارلإلستثمليون دينار بمساهمة البنك األوروبي 14.7للمشروع 
ستوى في التمويل وسيمكن من تخفيف االختناق المروري على م

.وسيدي حسينالسيجومي
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سلطات جهوية

بأعضاء اللجنة الجهويةالفرنكفونيةللقمة لالعداداجتماع ببن وفد اللجنة الوطنية : جربة •

ه عن عدد منهاالمياإنقطاعاتصيانة وتوسعة عدد من المؤسسات التعليمية وتدابير خاصة للتقليص من ظاهرة : قفصة•

واليات هذا العام3برنامج وزارة الفالحة لمساعدة منتجي الزيتون يقتصر على •

تنظيم ملتقى إقليمي حواري لواليات الوسط والساحل حول مشاكل القطاع الفالحي: سيدي بوزيد•

المولد النبوي الشريفإحتفاالتفسقية األغالبة تحتضن •

ملتقى إقليمي حول الرهانات والتحديات المستقبلية للفالحة: سليانة•

والية )الغضابنة، (والية بنزرت)، سيدي سالم (والية باجة)الزوارعمحطات سياحية جديدة بكّل من 6سيتّم بعث 

.، توزر وقبلي(والية القصرين)سبيطلة، (المهدية
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الالمركزية

خبراء األكاديمية...اإلطارات البلدية 

2022سبتمبر 13: التاريخ 

https://cutt.ly/YVdsvpm

FNCT: المؤسسة اإلعالمية 

نية انطلقت الورشات األولى ألكاديمية البلديات بالجامعة الوط
موضوع للبلديات التونسية وقد خصص المسار التكويني األول ل

".المالية المحلية"

براء وفي هذا السياق خيّرت الجامعة التعويل على فريق من الخ
مانا األكفاء من أبناء البلديات لتأطير وإدارة هذا المسار وذلك إي

لملمة بكل منها بالخبرات العالية التي تتمتع بها اإلطارات البلدية ا
.جوانب العمل البلدي
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الالمركزية

األطر المؤسساتية والقانونية المنّظمة للطاقات المتجددة 
.  والنجاعة الطاقية للمنشآت البلدية

2022سبتمبر 13: التاريخ 

https://cutt.ly/WVdde7g

FNCT: المؤسسة اإلعالمية 

ي النجاعة الطاقية في المباني العمومية ف : Sole Projectمشروع 
المتوسط

نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم الخميس
بمدينة سوسة ورشة عمل تم خاللها تشخيص2022سبتمبر 15

المباني العامة األطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية ب
وتندرج أشغال هذه  .SOLE#في تونس وذلك في إطار مشروع 

الورشة في إطار لجنة الطاقات المتجددة بالجامعة
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الالمركزية

توقيع اتفاقية شراكة مع ودادية البلديات بالتوغو

2022سبتمبر 16: التاريخ 

https://cutt.ly/YVdsBQ2

FNCT: المؤسسة اإلعالمية 

يس رئبوعصيدةخالل زيارة عمل إلى التوغو وقع السيد عدنان 
رئيسة كويغانياواالجامعة الوطنية للبلديات التونسية والسيدة 

 Faitière des Communes du Togoودادية البلديات بالتوغو 
14اء بروتوكول شراكة وتعاون بين المنظمتين وذلك يوم األربع

ق ويمثل هذا البروتوكول أرضية لمزيد التنسي. 2022سبتمبر 
نوبحث فرص التعاون والشراكة بين البلديات في البلدي
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الالمركزية

بلدية مساكن تنّظم الدورة األولى للصالون البلدي: سوسة
للتشغيل

2022سبتمبر 16: التاريخ 

https://cutt.ly/BVsYFBX

تيفيساحل : المؤسسة اإلعالمية 

يقام لفائدة تنظم بلدية مساكن صالون التشغيل البلدي األول الذي س
المنجز  «EMPLOIMed»شباب الجهة في إطار مشروع 

وبتمويل من  «MedCités»بالشراكة مع منظمة المدن المتوسطية 
سبتمبر 17للتعاون التنموي وذلك يوم السبت الكاتالونيةالوكالة 
.طريق مساكن المسعدين «La Regina»بقاعة األفراح 2022

ية بالجهة سيكون الصالون فرصة للتعريف بالمؤسسات االقتصاد
ص ومناسبة للتواصل مع مجموعة من الشباب الباحثين عن فر
لصالح للتشغيل وأصحاب أفكار مشاريع أو برامج يمكن توظيفها
صة دفع تطوير النشاط االقتصادي واالجتماعي، كما سيقدم فر

هة لالطالع على المبادرات الخاصة للمؤسسات الناشئة في الج
(startup).
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الالمركزية

بلدية باردو تنخرط في برنامج التسميد الفردي للنفايات

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/5VsUFNz

تيفينسمة : المؤسسة اإلعالمية 

(  صور)ات بلدية باردو تنخرط في برنامج التسميد الفردي للنفاي
ببلدية خزنداربمنطقة 2022سبتمبر 17انتظمت اليوم السبت 

ة الفرز باردو تظاهرة بيئية تهدف إلى تحسيس المتساكنين بأهمي
المحيط وذلك االنتقائي للنفايات وإعادة تثمينها للمحافظة على نظافة

.تحت شعار العمارات الصديقة للبيئة

ية التي التحسيسالتظتهرة، تهدف هذه ' بلدية نيوز'وبحسب موقع 
دية نظمتها بلدية باردو بالشراكة مع الغرفة الفتية االقتصا

دراليةوالكنفالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بخزندارو
.الى التحسيس DVV INTERNATIONALاأللمانية لتعليم الكبار 
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الالمركزية

بمنطقة " حملة شاطئ نظيف"تظاهرة تحت شعار : بنزرت
بالشراكة مع مفوضية االتحاد االوروبي بتونسالماتلين

2022سبتمبر 18: التاريخ 

https://cutt.ly/IVsI31B

تيفينسمة : المؤسسة اإلعالمية 

و رسكلةللالشراكة مع مفوضية االتحاد األوروبي بتونس و تونس 
حملة;عنوانتظاهرة تحت الماتلينجمعية موجة، نظمت بلدية 

و تتمثل . 2022سبتمبر 17يوم أمس السبت ; شاطئ نظيف
ي بكاب التظاهرة في حملة تنظيف في شاطئ غدير العين، و الجواب

.زبيب
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الالمركزية

رنامج تقديم المشاريع النموذجية ببلدية بئر الحفي في إطار ب
إدامة 

2022سبتمبر 17: التاريخ 

https://cutt.ly/GVdfjvJ

CILG VNG: المؤسسة اإلعالمية 

نامج إدامة تبعا لسلسة الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق بر
قام فريق عمل ،«Road Show Local IDEMA»تحت عنوان 

 Ambassadeمتكّون من ممثّلين عن سفارة الهولندية بتونس 
des Pays-Bas en Tunisie  وممثلة عن وزارة الخارجية

بزيارة إلى بلدية بئر 2022سبتمبر 16الهولندية اليوم الجمعة 
يدي بوزيد الصفحة الرسمية  من والية س-الحفّي  بلدية بئر الحفي 

تّم تّم خاللها االطالع على المشاريع النموذجية واألنشطة التي
يات مبادرة الالمركزية الفعّالة والبلد"إنجازها في إطار برنامج 

لّقة لتحسين الخدمات البلدية والمشاريع المتع( إدامة")الجذّابة
س بالتنمية االقتصادية المحلية، وذلك بحضور أعضاء المجل

.واإلدارة البلدية ومكونات المجتمع المدني
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التعاون الدولي/الالمركزية والمجتمع المدني

ألول لموضوع انطلقت الورشات األولى ألكاديمية البلديات بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية وقد خصص المسار التكويني ا•

المالية المحلية"

توقيع اتفاقية شراكة مع ودادية البلديات بالتوغو•

بلدية مساكن تنّظم الدورة األولى للصالون البلدي للتشغيل: سوسة•

بلدية باردو تنخرط في برنامج التسميد الفردي للنفايات•

بالشراكة مع مفوضية االتحاد االوروبي بتونسالماتلينبمنطقة " حملة شاطئ نظيف"تظاهرة تحت شعار : بنزرت•

تقديم المشاريع النموذجية ببلدية بئر الحفي في إطار برنامج إدامة •
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