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19-كوفيد

2

الالمركزية



بلدية صفاقس تتسلم مساعدات : « كورونا » في اطار مجابهة 
فيديو/الالجئيينمن المفوضية السامية لشؤون 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/3jOQlE9

إذاعة صفاقس االعالميهالمؤسسه :

ونلشوتسلمت اليوم بلدية صفاقس الكبرى من المفوضية السامية 
الالجئين مساعدات تتمثل في مواد تعقيم ومعدات وقاية في اطار 

مجابهة جائحة كورونا على ان يتم توزيعها على عدد من الالجئين 
وطالبي اللجوء في عدد من الدوائر البلدية والمراكز الصحية 

حه بالجهة وفق ما افاد منير اللومي رئيس بلدية صفاقس في تصري
لزهور الحبيب

لشوونهذه المساعدات التي قدمتها اليوم المفوضية السامية 
ب الالجئين سيستفيد منها في صفاقس الف وثالثمائة الجئ وطال

لجوء من جملة ستة االف واربعمائة على المستوى الوطني وفق 
لشوونتصريح نوفل التونسي مدير مكتب المفوضية السامية 

لالخبارالالجئين بجرجيس 

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/3jOQlE9


حملة امنية لمراقبة احترام البروتوكول الصحي بمعتمدية صفاقس
الغربية

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/fjEtyuo

بصفاقسالتونسيين الصحفيين  االعالميهالمؤسسه :

في إطار الحرص على مجابهة فيروس كورونا تولت اللجنة 
المحلية تحت إشــــراف السيـــــد معتمد صفاقس الغربية اليوم 

بمشاركة كل من منطقة األمن الوطني 2021جانفي12الثالثاء 
كز بصفاقس الجنوبية، جهاز الشرطة البيئية ببلدية صفاقس، مر

شرطة بلدية حي الحبيب واالدارة الجهوية للصحة القيام بحملة 
ءإرتدابتطبيق البروتوكول الصحـي من االتزامأمنية لمراقبة مدى 

ة الكمامة و تباعد جسدي و توفير وسائل الوقاية بالمحالت المفتوح
للعموم من مقاهي و مطاعم و مخابز والفضاءات التجارية كما 

.شملت الحملة وسائل النقل العمومي و الخاص

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/fjEtyuo


مقاهي بسبب خرق اجراءات الحجر الصحي الشامل 6غلق 
بأريانةبالدائرة البلدية 

2021جانفي15: التاريخ 

https://cutt.ly/ljUNOLd

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

تمكنت الدائرة البلدية بأريانة المدينة يوم الخميس 
مقاهي ومنع كافة اشكال االنتصاب 6،من غلق 2021جانفي14

، خالل والمنازهالفوضوي بمناطق أريانة المدينة وأريانة العليا 
حملة مراقبة انتظمت بالتعاون بين  الشرطة البلدية والبيئية 

.االمن الوطني بأريانةباقليموالشرطة العدلية 

المجاورة واالنهجباريانةوشملت الحملة محيط السوق المركزية 
لها على غرار انهج قرطاج وسيدي الجبالي وبيروت وسيدي عمار 

ونهج مفتاح بن مبروك المعروفة بسوق ليبيا، حيث تم منع كافة
06مظاهر االنتصاب الفوضوي مع تطبيق القانون على نحو 

المدينة والعليا باريانةالحجر الشامل الجراءاتمقاهي لم تمتثل 
مع حجز الكراسي والطاوالت واالت تحضير القهوة والمنازه

.والشيشة وتحرير محاضر في الغرض

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/ljUNOLd


مخالفة تتعلق 53اغالق مقهيين وتحرير : الحجر الصحي الشامل
بعدم احترام البروتوكول الصحي في بن عروس 

2021جانفي15: التاريخ 

https://cutt.ly/LjUNQj7

سكوب أنفو االعالميهالمؤسسه :

تمّكنت وحدات الشرطة البلدية ببن عروس ،  خالل اليوم األول 
من الحجر الصحي الشامل، أمس الخميس، من رفع مجموعة من 

المخالفات تتعلق بعدم احترام البروتوكول الصحي واإلجراءات 
.المعلن عنها يوم الثالثاء الماضي

وتتعلق أبرز المخالفات، وفق ما كشفت عنه الفرقة الجهوية 
للشرطة البلدية ببن عروس، بإغالق مقهى بجهة بن عروس، تعمد 
صاحبه فتحه وممارسة نشاطه بصفة عادية، وبالتنسيق مع مركز 

األمن بالجهة تم مداهمتها وحجز كافة المعدات ومراجعة النيابة 
.العمومية واالحتفاظ بصاحب المحلّ 

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/LjUNQj7


بعد تسجيل إصابة بفيروس المرناقيةغلق مقر بلدية : منوبة
كورونا

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/sjEtFqn

بلدية نيوز االعالميهالمؤسسه :

جانفي أنه 13في بالغ لها اليوم االربعاء المرناقيةأعلنت بلدية 
تقرر غلق مقر اإلدارة البلدية إثر تسجيل حالة إصابة مؤكدة 

.بفيروس كورونا لدى أحد األعوان

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/sjEtFqn


بالمنازهتعليق جزئي للعمل بالدائرة البلدية 

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/6jErYgo

نسمة االعالميهالمؤسسه :

ة التابعة لبلدية أريانة، آمنبالمنازهأّكدت رئيسة الدائرة البلدية 
، تعليق جزئي للعمل 2021جانفي12، اليوم، الثالثاء الزهروني

بالدائرة البلدية منذ يوم أمس وتحديدا خدمات الحالة المدنية وذلك 
بعد تسجيل ثالث اصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف

.األعوان

إن االدارة الجهوية للصحة بأريانة وفرت الزهرونيوقالت 
مجموعة من االختبارات السريعة لفائدة العاملين بالدائرة البلدية 
دمين قبل العودة للعمل بمقر الدائرة البلدية المقرر خالل اليومين القا

.بعد االنتهاء من تعقيم المكان واجراء االختبارات السريعة الالزمة

لى أّن العمل توقف فقط عبالمنازهوأضافت رئيسة الدائرة البلدية 
.مستوى اسداء خدمات الحالة المدنية في الشبابيك

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/6jErYgo


كوروناغلق بلدية التضامن بسبب 

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/xjEr08U

نسمة االعالميهالمؤسسه :

جانفي12أعلنت بلدية التضامن في بالغ لها اليوم، الثالثاء 
، أنّه تقّرر الغلق المؤقت لمقر البلدية غدا األربعاء بعد 2021

.تسجيل اصابة بفيروس كورونا المستجّد في صفوف األعوان

وأضاف البالغ أنّه سيتم اتخاذ االجراءات الالزمة بخصوص 
جانفي15التعقيم والتطهير قبل استئناف العمل بها يوم الجمعة 

2021.

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/xjEr08U


حملة تقصي لفيروس كورونا في الوسط المهني : جندوبة

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/GjEyzdQ

الشروق االعالميهالمؤسسه :

بقسم الوحدة الطبية االستعجالية بالشمال الغربي انطلقت حملة 
واطارات العوانتقصي لفيروس كورونا في الوسط المهني 

.الصحة بجندوبة واعوان جامعة جندوبة وبلدية جندوبة 

و تمتد الحملة على امتداد اسبوع و نظمتها الوحدة الطبية 
االستعجالية بالشمال الغربي و جامعة جندوبة و بلدية جندوبة و 
نقابة األطباء و أطباء االسنان والصيادلة وقد شهد اليوم االول 

.تحليل سريع  سجلت من بينها حاالت ايجابية 240إجراء 

هذا وتتواصل الحملة على امتداد كامل اسبوع ستشمل اقصى عدد 
ممكن لالطار الطبي واعوان الصحة واعوان بلدية جندوبة وجامعة 

.جندوبة 

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/GjEyzdQ


كوروناحملة تقصي لفيروس : نڨةبلدية بشري فطناسة 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/MjOEvrZ

Radio Nefzawa االعالميهالمؤسسه :

حملة تقصي لفيروس 2021جانفي18تنطلق اليوم االثنين 
، بالتعاون مع وحدة نڨةكورونا تقوم بها بلدية بشري فطناسة 

بالمستشفى المحلي بسوق االحد و الهالل االحمر بسوق الكوفيد
االحد و خلية االزمة لمجابهة الفيروس ببشري و جمعية التواصل 

ى و حصر حلقة العدوالتوقيللثقافة والتنمية بفطناسة في اطار 
ر منصونڨة،وفق ما افاد به نائب أول رئيس بلدية بشري فطناسة 

العادل

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/MjOEvrZ


السوق البلديأمامبلدية منوبة تشرع في تركيز حواجز حديدية 
بالجهة

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/kjEyFAm

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

للكشافة األخوةشرعت مصالح بلدية منوبة بالشراكة مع فوج 
ي بمنوبة المدينة فللمرأةالتونسية بمنوبة و فرع االتحاد الوطني 

حفاظا على بالجهة،وذلكالسوق البلدي أمامتركيز حواجز حديدية 
سالمة المواطنين و الباعة وضمانا لتجسيد عملية التباعد الجسدي

عدوى جائحة إنتشارو حسن تطبيق البروتوكول الصحي للحد من 
.كورونا بين األهالي

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/kjEyFAm


للتمديدغلق السوق األسبوعية بقبلي لمدة أسبوع قابل 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/xjOm5mn

آمجوهرة أف  االعالميهالمؤسسه :

منعقدة الاإلستثنائيةأقّر المجلس البلدي لبلدية قبلي خالل جلسته 
مساء أمس األحد، غلق السوق األسبوعية لمدة أسبوع قابل للتمديد 

الجاري، وذلك جانفي24وإلى غاية يوم اإلثنينمن اليوم إنطالقا
تماشيا مع البالغ الحكومي الذي أقّر الحجر الصحي الموّجه طيلة 

.نفس الفترة

وأشار رئيس البلدية أحمد يعقوب ، إلى أن الهدف من هذا القرار، 
إنتشارمن للتوقيفي المجهود الوطني الرامي اإلنخراطهو مزيد 
السياق ذاته أصدر والي قبلي يوم أمس وفي".كورونا"فيروس 

قرارا أكد من خالله تواصل تطبيق حظر الجوالن لألشخاص 
والعربات بكافة أرجاء الوالية كامل أيام األسبوع بداية من اليوم 

من الثامنة مساء والى غاية إنطالقاوإلى حين إشعار الحق اإلثنين
الخامسة صباحا، وبيّن أن كل مخالفة لهذا القرار تعّرض صاحبها

.الجزائيةللتتبعات

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/xjOm5mn


مفتوحةاالسواق اليومية ستبقى : بلدية صفاقسرئيس 

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/TjEu4Pb

تاريخ صفاقس االعالميهالمؤسسه :

”  وانللدي“افاد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في تصريح إذاعي 
إن األسواق اليومية ستبقى مفتوحة للعموم مع تفعيل إجراءات 

إضافية للوقاية من عدوى فيروس كورونا على غرار تنظيم عملية 
بباب الجبلي في حين ” سوق الحوت”الدخول والخروج من 

سيتواصل العمل بقرار منع انتصاب األسواق األسبوعية والتي 
.تشهد اقباال مكثفا من المواطنين

كما أكد منير اللومي انه سيتم خالل الساعات القادمة اصدار قرار 
يمنع عملية االنتصاب خارج المحالت داعيا المواطنين الى عدم 

اللهفة

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/TjEu4Pb


الهانيتعليق نشاط السوق األسبوعية بسيدي : سوسة

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/IjEieJo

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

أعلنت بلدية سيدي الهاني من والية سوسة في بالغ لها أنه تقرر 
جانفي إلى 14غلق السوق األسبوعية بالجهة بداية من يوم الخميس 

في إطار تطبيق اإلجراءات الوقائية ضد أخر،وذلكحين إشعار 
.جائحة كوروناإنتشار

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/IjEieJo


اجراءات الحجر الصحي الموجه تستوجب :رئيس بلدية دوز 
البلديةالتطبيق و التفاعل، و منع االسواق بكامل المنطقة 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/NjOEgMr

Radio Nefzawa االعالميهالمؤسسه :

م بن حامد  خالل مداخلته الهاتفية اليوبلڨاسماكد رئيس بلدية دوز 
على ضرورة نفزاوة، عبر اذاعة 2021جانفي18االثنين 

التفاعل واالستجابة  لقرارات رئاسة الحكومة في اجراءات الحجر 
الصحي الموجه الذي انطلق اليوم االثنين  ،مشيرا في هذا االطار 

من 24الى منع االسواق بكامل المنطقة البلدية الى غاية يوم 
مؤكدا على تواصل عمل المقاهي الى الساعة . الشهر الجاري 

الثامنة مساء مشددا على احترام توقيت حظر التجوال خالل فترة 
.(من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا )الحجر الصحي الموجه 

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/NjOEgMr


ابين البلدية تقتني اجهزة تزويد االكسيجين لتوفيرها للمص: طبلبة
في منازلهم بكورونا

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/TjYC2rC

Sahel TV : االعالميهالمؤسسه

من قطاع عام و خاص، بطبلبةتدعيما لمجهودات اإلطار الصحي 
تم اقتناء عدد من اجهزة تزويد االكسيجين من طرف البلدية 

ن وفي حاجة الى اكسيجيبالكورونالتوفيرها لألشخاص المصابين 
.في منازلهم عن طريق فريق طبي متطوع

أخبار البلديات 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/TjYC2rC


الحجر“لخبطة في القرارات والتزام نسبي بما يسّمى : صفاقس 
“الصّحي الشامل 

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/ajEccHH

التونسيين بصفاقسالصحفيين  االعالميهالمؤسسه :

لم يكن االلتزام كليا بالحجر الصّحي الشامل بصفاقس فرغم 
الحواجز االمنية المتعّددة ورغم تهديد والي صفاقس باتخاذ 

االجراءات القانونية بكل صرامة مع المخالفين اال ان اللخبطة في 
اتخاذ القرارات خاصة على المستوى الجهوي افقد الحجر الصحي 

من محتواه فقرار رئيس بلدية صفاقس بفتح االسواق واسواق 
م الجملة والفضاءات التجارية وحتى العطريات لم يكن قرارا يتناغ

العاملين في هذه القطاعات لوحده فاعدادمع مفهوم الحجر الصّحي 
يكسر الحجر الصحي واذا اضفنا تهافت وتكالب المواطن فان 

الحجر يبقى مجرد لعبة سياسية وليست للضرورة الصحية 

السلطات الجهوية 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/ajEccHH


قرار بمنع انتصاب األسواق األسبوعية و تعليق .. قفصة 
الثقافيةالتظاهرات الرياضية و 

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/5jEim0E

نيوزالصباح  االعالميهالمؤسسه :

بمقر والية قفصة اشغال 2021جانفي13اليوم األربعاء إنعقدت
اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث و تفاديها و تنظيم النجدة بإشراف

سامي الغابي والي الجهة و حضور رئيس بلدية قفصة

و المديرين الجهويين المعنيين و مختلف المصالح الجهوية ذات 
من العالقة الذين تطرقوا الى اإلجراءات الوقائية  و الترتيبية للحد

فيروس كوروناإنتشار

: دعت رؤساء المجالس البلدية الىالجلسة 

2021جانفي24االسبوعية الى غاية باالسواقمنع االنتصاب 
مع استمرارية العمل بذلك في صورة تطور الوضع الوبائي

يممواصلة حمالت التعقيم بالمؤسسات التربوية و التكوين و التعل

…

السلطات الجهوية 19-كوفيد /
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https://cutt.ly/5jEim0E


األهالي يعترضون على تركيز وحدة متنقلة لرفع : حمام سوسة 
كوروناتحاليل 

2021جانفي15: التاريخ 

https://cutt.ly/PjYG9Vv

الصباح نيوز االعالميهالمؤسسه :

صاحب مخبر تحاليل طبية جانفي16صباح اليوم الجمعة بادر 
وسط مدينة حمام سوسة إلى تركيز وحدة جاهزة محاذية تماما 
لمخبره بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المعنيين برفع تحاليل 

التقصي عن كورونا غير أن عدد من متساكني حي المنشية رفضوا
القرار ومنعوا تركيز الوحدة لما ستخلقه من حالة اكتظاظ وتعطيل 
حركة المرور فضال عن اعتبارات أخرى ،األمر الذي استوجب 
تدخل السلط المحلية حيث كشف معتمد الجهة سعيد الماجري في 

أنه وأمام عدم استظهار صاحب المخبر ” الصباح نيوز“تصريح ل 
م بترخيص من بلدية المكان يسمح له بتركيز الوحدة المتنقلة رغ

حصوله على موافقة مسبقة من لجنة مجابهة كورونا صلب البلدية 
.استصدار ترخيص ولو بالتّسخير إنتظارفقد تّم منعه في 

عتصماتإ  تإحتجاجا /

20

الالمركزية

https://cutt.ly/PjYG9Vv


والمجتمع الكوروناالسوق السوداء تطال كفن موتى : المهدية
.…المدني بالمرصاد

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/FjOWZkI

Sahel TV : االعالميهالمؤسسه

عدد من نساء مدينة المهدية بادرة تهدف الى جمع تبرعات اطلق 
دفن لمساعدة بلدية المكان في اقتناء ازياء اعوان البلدية المكلفين ب

كم واكياس الدفن والتي اصبحت السوق السوداء تتحالكوروناموتى 
ارتفتعفي أسعارها ما جعل البلدية عاجزة عن اقتناءها خاصة امان 

.عدد ضحايا هذا الفيروس

دينارا وتتطلب 20وتبلغ تكلفة الزي الواحدة ذو االستعمال الوحيد 
دينار فيما ارتفع سعر كيس 100ازياء بكلفة 5عملية دفن شخص 

.دينارا في السوق السوداء160و90دينارا الى 60الدفن من 

مبادرات المواطنين

21

الالمركزية

https://cutt.ly/FjOWZkI


الالمركزية والبلديات
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الالمركزية



البلدياتأخبار 
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الالمركزية

ممثليهشباب مساكن يختار ..في تجربة بلدية األولى من نوعها 

2021جانفي15: التاريخ 

https://cutt.ly/VjUN3ol

الصباح نيوز االعالميهالمؤسسه :

تزامنا مع 2021جانفي14أعلنت بلدية مساكن أمس الخميس 
شاركة ذكرى عيد الثورة التونسية وشبابها عن فتح باب التسجيل للم

6في انتخابات مجلس الشباب لبلدية مساكن المزمع تنظيمها يومي 
ودعت البلدية  كل الشباب الراغبين والمقيمين 2021فيفري 7و 

سنة إلى 32و 18ببلدية مساكن والذين تتراوح أعمارهم بين 
التسجيل عبر موقع وضعته في الغرض و المشاركة في هذه 
التجربة األولى من نوعها على الصعيد الوطني و التي تهدف 

لمزيد تعزيز دور الشباب في المساهمة الفعالة في الشأن المحلي  
وتنفيذااختبارا وتخطيطا 

https://cutt.ly/VjUN3ol


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

zigofiltre بلدية المرسى تطلق مشروع

الفيضاناتمنللوقاية من 

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/wjYCJED

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

، التنفيذ ببلدية المرسى بعد عامين من التجربةحيز مشروع دخل 
معدات في قنوات الصرف الصحي بدائرة 10حيث تم تركيز 
.المرسى المدينة

ويندرج هذا المشروع في إطار الخطط الوقائية التي وضعتها 
البلدية لمواجهة مخاطر الفيضانات من جهة والحفاظ على البيئة 

إذ تمنع هذه المعدات انسداد , ومقاومة التلوث من جهة أخرى
القنوات ومرور النفايات واألوساخ عبرها، كما تسهل عملية 

.تنظيفها

هذا ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا المشروع بمختلف المناطق 
.التابعة لبلدية المرسى

https://cutt.ly/wjYCJED


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

تمويل مشروع تهيئة البنية التحتية لمنطقة البحر األزرق محور 
المرسىلقاء وزير المالية برئيس بلدية 

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/8jEno9Q

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

،جلسة عمل جمعت وزير 2021جانفي12يوم الثالثاء إنتظمت
برئيس بلدية الكعلياالقتصاد والمالية ودعم االستثمار علي 

خصصت للنظر في إمكانية تمويل مشروع البوراويالمرسى معز 
تهيئة البنية التحتية لمنطقة البحر األزرق حسب ما افضت اليه

نتائج الدراسة الشاملة التي قامت بها وزارة التجهيز بالتعاون مع 
.بلدية المرسى

باعوانكما تم التطرق الى موضوع تدعيم القباضة البلدية 
االداءاتاستخالص اضافيين قصد الترفيع في نسق استخالص 

.البلديةوالمعاليم

وحضر اللقاء كل من رئيسة دائرة البحر االزرق زهور قريرة و 
رئيس لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي 

والمستشار البلدي نائلة الهمامي وكاتب عامالزلطنياالعاقة سليم 
.السكوحيالبلدية محمد 

https://cutt.ly/8jEno9Q


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

للبلديةجلسة عمل للنظر في إمكانية بناء مقر جديد : أريانة

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/tjExaYF

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

بمقر بلدية أريانة جلسة عمل لمواصلة النظر في ملف إنتظمت
تهيئة قصر البلدية ومشروع بناء قصر جديد للبلدية ورصد 

االعتمادات المالية الالزمة للمشروع، وذلك بحضور كل من رئيس 
البلدية فاضل موسى ورئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم وأعضاء اللجنة المالية و رئيسة 
لجنة األشغال و اإلطارات البلدية و متصرفي الدوائر وتم النظر 

:في مراجعة و مناقشة

المبالغ المرصودة في الغرض و المصادق عليها من قبل المجلس 
.البلدي الحالي أو السابقين

https://cutt.ly/tjExaYF


البلدياتأخبار 

27

الالمركزية

نتخاباتلإلاإلنتخابيّةتقّرر تعليق تنفيذ الروزنامة اإلنتخاباتهيئة 
السرسالجزئيّة لبلديّة 

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/YjEkn0k

آونالينآخر خبر  االعالميهالمؤسسه :

زنامة قّررت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تعليق تنفيذ الرو
ة من واليالسرسالبلدية الجزئية لبلدية لإلنتخاباتاإلنتخابية

، والمحددة 2021جانفي17و16الكاف، المزمع تنظيمها يومي 
من يوم الخميس إنطالقا، وذلك 2020لسنة 29بقرار الهيئة عدد 

الليلعلى الساعة منتصف 2021جانفي14

نفيذ تإستئنافوأضافت الهيئة في بالغ لها اليوم األربعاء، أنه سيتم 
الوضع )هذه الروزنامة االنتخابية حال انقضاء موجبات التعليق 

، ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة(الصحي العام
اإلقتراعالحملة االنتخابية وفترة الصمت ويومي 

https://cutt.ly/YjEkn0k


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

حاوية لجمع الفضالت 30بلدية عقارب تقتني : صفاقس
وتوزيعها في عدد من األحياء

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/CjEcX95

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

حاوية لجمع 30بإقتناءضفاقسقامت بلدية عقارب من والية 
حاوية حائطية وذلك وفقا 100الفضالت من الحجم الكبير و 

ي الذي للمقترح المقدم من لجنة النظافة بالبلدية وبعد التشخيص الفن
.قامت به المصلحة الفنية لتحديد النقاط السوداء بالمدينة

وأكدت البلدية أنه سيقع توزيع الدفعة الثانية من الحاويات حسب
.الخريطة المعتمدة من المصلحة الفنية

https://cutt.ly/CjEcX95


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

الدوائرأشغال لتعبيد الّطرقات بعدد من : بلدية المنستير

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/vjEbxVF

آمجوهرة أف  االعالميهالمؤسسه :

غال أعلنت بلدية المنستير في بالغ اليوم األربعاء أنها ستقوم بأش
.في أربع دوائر من الواليةاألنهجلتعبيد الطرقات بعدد من 

والدائرة الشرقية والدائرة سقانصمناطق دائرة األنهجوتشمل هذه 
.الغربية ودائرة الحلية

"  الصوناد"كما دعت البلدية المواطنين لإلسراع بالربط بشبكات 
واستكمال اجراءات تقسيم " األوناس"و" الغاز" "ستاغ"و

. عقاراتهم

ص كما أكدت أنه بعد االنتهاء من أشغال التّعبيد سيتم منع التّرخي
. سنوات6بهذه الطرقات لمدة باشغالللقيام 

https://cutt.ly/vjEbxVF


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

التدخل لتنظيف األوحال من مدخل منطقة لواتة : بنزرت الجنوبية
بنزرتمن جهة 

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/JjEbFZw

Radio Oxygène : االعالميهالمؤسسه

ية بالتنسيق والتعاون مع السلط المحلية بمعتمدية بنزرت الجنوب
واتة قامت صباح اليوم بلدية بنزرت بالتدخل لتنظيف مدخل منطقة ل

من جهة بنزرت وإزالة األوحال المتراكمة وسطه بعد توفير آلة 
الحجموشاحنة كبيرة ” قرادار“وآلة ماسحة ” تراكس“جارفة 

تعبيد هذا إنتظارأهالي المنطقة بهذه األشغال في إستبشرهذا وقد 
المدخل للحد من الوضع البيئي الكارثي الذي يعيشه منذ سنوات

https://cutt.ly/JjEbFZw


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

تنطلق في إنجاز جملة من مشاريع البنية الجواودةبلدية : جندوبة
التحتية

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/xjYCWhD

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

في اإلنطالقالتابعة لوالية جندوبة عزمها الجواودةأعلنت بلدية 
عدد من المشاريع بالجهة على غرار إنجار طريق يربط المنطقة 

على صيانة دينار،والعملكلم بكلفة مليون 3الحدودية على طول 
.شبكة التنوير العمومي باألحياء

في بعث مالعب أحياء صغرى تضمن الجواودةكما ستشرع بلدية 
القتناء معدات ورياضية،إضافةلشباب المنطقة مرافق ترفيهية 

.نظافة وصيانة شبكة التنوير العمومي

تعاني من ضعف الجواودةوتجدر اإلشارة إلى أن بلدية 
.المواردالمالية

https://cutt.ly/xjYCWhD


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

مليون دينار إلنجاز مشاريع البنية 4بلدية سليانة تخصص 
التحتية

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/gjEbeY4

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

النجازماليين دينار 4رصدت بلدية سليانة اعتمادات مالية تقدر بـ 
، عدد من مشاريع البنية التحتية داخل المدينة و في مناطق التوسع
ة وفق ما أفاد به رئيس مصلحة االشغال والطرقات والتنوير ببلدي

.”وات“سليانة الحبيب الهمامي، في تصريح لـ 

وأوضح أن من بين هاته المشاريع مشروع تعبيد الطرقات وتقسيم
ألف 700تقدر بـجمليةكل من حي المروج و حي النسيم بقيمة 

دينار، فضال عن تهيئة و تركيز انارة عمومية بمناطق محاذية 
الف 750تقدر بـ جمليةمناطق ريفية بقيمة 5لمدينة سليانة في 

.دينار في اطار مساعدة من صندوق القروض

https://cutt.ly/gjEbeY4


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

جديدبلدية رفراف تعزز أسطول النظافة بجرار 

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/yjEnPg3

Radio Oxygène : االعالميهالمؤسسه

و حرصا 2020في اطار البرنامج االستثماري التشاركي لسنة 
منها على دعم اسطول النظافة بالمعدات الالزمة قامت بلدية 

جرار جديد رباعي الدفع في اطار برنامج استثماربإقتناءرفراف 
ممول بواسطة مساعدة غير موظفة ومساعدة استثنائية حسب ما 

أفادنا به رئيس بلدية رفراف ابراهيم بو ترعة

https://cutt.ly/yjEnPg3


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

الجمليةمليارات قيمة المساعدات 4: بئر علي بن خليفة

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/tjEbYZI

صفاقستاريخ  االعالميهالمؤسسه :

ت الغير الموظفة لتمويل االستثماراالجمليةبلغت قيمة المساعدات 
ثالثاء البلدية بمناطق التوسع حسب بلدية بئر علي بن خليفة أمس ال

، منها (مليارات4)ألف دينار 4.000، 2021جانفي12
ألف لسنتي 3.000و 2021و 2020ألف دينار لسنتي 1.000
، وتأتي هذه المساعدات في اطار االتفاقية 2023و 2022

.الممضاة مع صندوق القرض ومساعدة الجمعات المحلية

الف دينار في 1.000وحسب ذات المصدر فقد تم تخصيص 
وع تعبيد المسلك الرابط بين بئر علي ومنطقة أوالد بلقاسم ومشر

لق تعبيد المسلك الرابط بين طريق الرقاب ومنطقة العروق، وسننط
.الحاليجانفيالدراسات فيه، قبل موفى شهر 

https://cutt.ly/tjEbYZI


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

ويفي مجاني بساحة الحرية : مدنين

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/sjEbgZU

نسمة االعالميهالمؤسسه :

، بتوفير 2021جانفي13بلدية مدنين  أمس الثالثاء قامت  
المجاني بساحة الحرية، على أن يتم تعميمه الحقا " الويفي"خدمة 

.ببقية الساحات بالجهة

تي كما ستقوم البلدية في إطار برنامج تجميل المدينة ، بتهيئة ساح
الحرية والشهداء وفق ما صّرح به رئيس لجنة اإلعالم والتقييم 

.والتواصل ببلدية مدنين منجي بن رجب إلذاعة تطاوين

https://cutt.ly/sjEbgZU


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

بالبطان وتوفير مواطن شغل ألبناء الجهة اإلستثماربحث سبل 
محور لقاء رئيس البلدية بالممثل القانوني إلحدى الشركات 

الخاصة

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/YjEmqAW

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

جانفي، 11اإلثنينيوم المديونيرئيس بلدية البطان واصف إستقبل
لبحث سبل ” ناتيلي“مدير المبيعات و الممثل القانوني لشركة 

ير في إطار حرص بلدية البطان على توفبالمنطقة،وذلكاإلستثمار
.مواطن شغل للعاطلين عن العمل

وحضر اللقاء كل من كاتب عام البلدية شوقي عباس ورئيس لجنة 
و رئيس المكتبالحثروبيالمفتوحة أنيس الحوكمةالتشاركية و 

.المحلي للفالحة

https://cutt.ly/YjEmqAW


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

المجلس البلدي يقترح انجاز مشروع يتكون من مأوى : فرنانة
تجاريللسيارات ومركب 

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/qjU11I7

الكافإذاعة  االعالميهالمؤسسه :

ماوىانجاز مشروع يتكون من بفرنانةاقترح المجلس البلدي 
للسيارات ومركب تجاري اضافة الى محالت للكراء وذلك بهدف 

يع توفير مداخيل اضافية للبلدية تساعدها على انجاز بعض المشار
.خاصة المتعلقة بتهيئة وتحسين البنية التحتية

https://cutt.ly/qjU11I7


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

بيئيةاقتراح انشاء نوادي ..بلدية العين : صفاقس

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/TjOQUGq

تاريخ صفاقس االعالميهالمؤسسه :

بقصر البلدية العين لجنة 2021جانفي13انعقدت يوم األربعاء 
مشتركة بين لجنة التربية والتعليم ولجنة األعالم والتواصل 

والتقييم، وقد تمحور اللقاء حول برنامج عمل للتصدي لجائحة 
.كورونا والتحسيس لتوقي من مخطرها واقتراح إنشاء نوادي بيئية

https://cutt.ly/TjOQUGq


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

اإلستيالءرئيس بلدية األسودة يوضح بخصوص : سيدي بوزيد
الدوليةعلى األراضي 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/ljORVaa

بلدية نيوز االعالميهالمؤسسه :

أكد رئيس بلدية األسودة من والية سيدي بوزيد عز الدين الدالي  
اليوم ان القانون سيأخذ ” أم. اف“الكرامة الذاعةفي تصريح 

مجراه و السجن سيكون مصير من يستولي على االراضي 
.بالمنطقة الصناعية على ملك ديوان االراضي الدولية

كل اإلجراءات القانونية حول حادثة تقسيم إتخاذوأوضح أنه تم 
.األراضي

و اشار إلى ان هذه العقارات مسجلة على ملك الدولة ، مضيفا ان 
اء البلدية ستتدخل و تتخذ اجراءات بالهدم في صورة تشييد اي بن

.على ارض على ملك الدولة

https://cutt.ly/ljORVaa


البلدياتأخبار 
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الالمركزية

معهد مدير..البايفيما بلدية المحمدية سائرة في ترميم حمام 
التراث يهّدد بوقف األشغال 

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/cjU1Cqt

الشروق االعالميهالمؤسسه :

هدد بالمنطقة انطلقت بلدية المحمدية في ترميم حمام الباي فيما 
ن المعهد الوطني للتراث بتوقيف األشغال بعد أن انطلق الترميم دو

علمه واشرافه وهي خطوة فردية من السلطة المحلية التي تجاوزت 
صالحياتها على حد تصريح مدير المعهد الوطني للتراث فوزي 

. «الشروق»محفوظ لـ

https://cutt.ly/cjU1Cqt


أخبار البلديات
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الالمركزية

معوزةغلق الطريق بحي النور بعد هدم كشك لعائلة : قفصة

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/CjU0piG

الشروق االعالميهالمؤسسه :

شهد اليوم االحد حي النور الواقع بمعتمدية قفصة الجنوبية حركة
لى احتجاجية تمثّلت في غلق الطريق من قبل عدد من المتساكنين ع

.خلفية تنفيذ قرار هدم كشك على ملك عائلة محدودة الدخل

وقد اكد رئيس بلدية قفصة حلمي الهاني ان اجراءات قرار الهدم 
قانونية حيث تم ابالغ صاحب الكشك عن الطريقة االدارية بهدم 

.الكشك مشيرا الى ان الكشك تم تشييده فوضوي دون ترخيص 

واضاف الهاني ان صاحب الكشك يبيع المحروقات وهذا خطر 
على المتساكنين مضيفا ان تنقيذ قرار الهدم كان طبق القانون 

.المعمول به

وتجدر اإلشارة  الى انه لم تحدث مواجهات بين المحتجين 
واالمن وتم فتح الطريق في انتظار النظر في وضعية العائلة 

.المعوزة من قبل مصالح الوالية والبلدية باعتبارها حالة اجتماعية 

https://cutt.ly/CjU0piG


أخبار البلديات
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الالمركزية

قائمة فائزة وتسليط عقوبات 80إسقاط عضويّة : 2018بلديات 
مالية

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/EjPrZg9

موساييك االعالميهالمؤسسه :

أّكدت رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري في 
قائمة فائزة 80تصريح لموزاييك الحكم ابتدائيا بإسقاط عضوية 

وتسليط عقوبات مالية تقدر 2018في االنتخابات البلدية لسنة 
مرات لسقف المنحة العمومية وذلك بسبب عدم إيداعها 10بـ

لحساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات كما ينص على ذلك 
.القانون

https://cutt.ly/EjPrZg9


أخبار البلديات
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الالمركزية

لمحة عن مشروع بلدية المواطنة : منظمة ارادة ومواطنة

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/hjPtkz3

كابيتليس االعالميهالمؤسسه :

بلديات في 9ستسعى منظمة ارادة ومواطنة إلى بناء شراكات مع 
ة في ستختار كل بلدية ممثلين إثنين للمشارك. والية الجنوب الخمس

ل وستقوم المنظمة بتدريب الممثلين المحليين على أفضالمشروع
إلعدادهم بشكل التشاركيات عل مستوى البلدياتالحوكمةممارسة 

غير المسبوقة في األدوار التي كان مسوولياتهمأفضل لتحمل 
.يشغلها في السابق المعينون من قبل الحكومة المركزية

https://cutt.ly/hjPtkz3
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الالمركزية

عتصماتإ  تإحتجاجا /

تبادل لالتهامات بين الوالي والمجلس البلدي حول حادثة : قفصة
هدم كشك 

2021جانفي18: التاريخ 

https://cutt.ly/tjOEAQM

الشروق االعالميهالمؤسسه :

م اتهم والي قفصة سامي الغابي نائبا بمجلس نواب الشعب وجهات ل
ك يسمها قد تكون قامت بتدليس إمضائه لتنفيذ حكم هدم احد األكشا
بمنطقة حي النور بمدينة قفصة وهي الحادثة التي كانت وراء 

اندالع احتجاجات بالجهة  واتهم الوالي صراحة في فيديو مسرب 
احد نواب مجلس الشعب بإصدار تعليمات تنفيذ عملية الهدم 
س بالتنسيق مع بلدية قفصة التي تبرأت من التهمة عل لسان رئي

المجلس البلدي حلمي بالهاني وحملت الوالي المسؤولية الكاملة في
الوقت الذي يبدو أن الموضوع الذي أحيل على أنظار القضاء 

...مرشح للتصعيد 

https://cutt.ly/tjOEAQM


تعاون
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الالمركزية

قريبا افتتاح مشروع الدوحة السكني بمدينة عمر : السيجومي
الختار

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/XjEvxFE

موزاييك االعالميهالمؤسسه :

تقدم أشغال السيجوميأّكدت إشراق رحومة نائب رئيس بلدية 
انجاز مشروع مجمع الدوحة السكني، الممول من قبل دولة قطر، 

بالمائة وفق ما 90بنسبة السيجوميبمدينة عمر المختار بجهة 
تمت معاينته خالل زيارة جمعت كال من وزير التجهيز و اإلسكان 
ووالي تونس و وفدا عن الدائرة البلدية بالمكان و معتمد الجهة وقد 

مع كل األطراف المعنية بالمشروع على تدشينه رسميا تماالتفاق
.من شهر مارس القادم وفق تصريحها17في الـ 

مساكن اجتماعية بمنطقة 810ويتمثل  المشروع في  تهيئة وبناء 
.بالسيجوميسيدي حسين 

https://cutt.ly/XjEvxFE


تعاون
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الالمركزية

االعالن عن نتائج طلب الترشح لالنخراط في البرنامج الوطني 
2021للمدن الذكية، منتصف فيفري 

2021جانفي17: التاريخ 

https://cutt.ly/QjU16N1

إذاعة الكاف االعالميهالمؤسسه :

سيتولى المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية بالشراكة مع 
اإلعالن عن 2021الجمعية التونسية للمدن الذكية منتصف فيفري 

قائمات المنخرطين في البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة 
مترشح مؤسساتي 200عدد المترشحين له الـتجاوالذي 

.وجمعياتي

ت، واضاف المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية في بالغ، السب
ان اإلعالن عن النتائج سيتم خالل مؤتمر صحفي رقمي يعقد 
ذكية بالمناسبة عالوة على نشر الدليل المنهجي لتنفيذ نهج المدينة ال

الذي يصف عملية الدعم ومراقبة المجالس البلدية المنتخبة خالل 
.السنوات الثالث القادمة

https://cutt.ly/QjU16N1


تعاون
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الالمركزية

وحوكمةعاصمة تونس، تخطيط استراتيجي “افتتاح مشروع 
”متعدد المستويات من أجل مدينة حضرية مرنة

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/8jEs7DH

الحرية االعالميهالمؤسسه :

سعاد بن عبدالرحيم 2020جانفي12أشرفت صباح يوم الثالثاء 
عاصمة تونس، تخطيط“رئيسة بلدية تونس على افتتاح مشروع 

متعدد المستويات من أجل مدينة حضرية وحوكمةاستراتيجي 
ممثلين عن وبحضور ، بالتعاون مع شبكة المدن المتوسطية ”مرنة

وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وزارة التجهيز واإلسكان والبنية 
نمية التحتيّة، المفوضية األوروبية بتونس، الوكالة األمريكية للت

بتونس، برنامج األمم المتحدة للتنمية ” تدعيم“ .

اإلستدامةو أّكدت شيخة المدينة في مداخلتها على ضرورة تعزيز 
أفضل وعقد حوكمةالحضرية والعمرانية لمدينة تونس عبر اعتماد 

.شراكات وطنية و دولية

https://cutt.ly/8jEs7DH


تعاون
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الالمركزية

جانفي 14ألف دينار لتهيئة ساحة 800: في إطار برنامج إدامة
باجةببلدية 

2021جانفي14: التاريخ 

https://cutt.ly/LjEfmK3

بلدية نيوز االعالميهالمؤسسه :

لية شراكة مع المركز الدولي للتنمية المحإتفاقيةأمضت بلدية باجة 
بباجة جانفي14لتهيئة ساحة اإلتفاقيةوتهدف والحكم الرشيد 

ومساعدة البلدية على ضمان التمويل الالزم إلنجاز هذا المشروع 
.النموذجي

وسيُمكن هذا المشروع من خلق فضاء مناسب لتشريك النساء في 
ابية في فعاليات ثقافية وسياسية وشبللتعبير،كتنظيماألماكن العامة 

.الساحة من قبل المواطنين والمواطنات ومكونات المجتمع المدني

https://cutt.ly/LjEfmK3


تعاون
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الالمركزية

شراكة إتفاقيةتمضي تيباربلدية : بدعم من برنامج إدامة
لتحسين منظومة جمع النفايات والقضاء على المصبات 

الفوضوية

2021جانفي13: التاريخ 

https://cutt.ly/1jEfL7f

نيوزبلدية  االعالميهالمؤسسه :

من والية تيبار، بمقر بلدية 2021جانفي 13تم اليوم االربعاء 
باجة امضاء اتفاقية تعاون بين المركز الدولي للتنمية المحلية 

انجاز المشروع النموذجي الذي تيبارحولوبلدية والحكم الرشيد 
نظام جمع النفايات والقضاء على المصبات تحسين”فييتمثل 

من خالل تحديث وتعصير عملية مراقبة وجمع ” الفوضوية
.النفايات

وسيُمكن هذا المشروع من دعم جهود البلدية في تحسين النفايات 
في المناطق الريفية عبر تحويل البقع السوداء إلى نقاط تجميع
للحفاظ على جمالية ونظافة المنطقة، والتقليل من نسبة التلوث 

بأنواعه، كما سيساهم هذا المشروع في تخفيض تراكم النفايات 
ة التي تساهم بشكل كبير في تلوث البيئة من خالل تحسين خدم

.سلة مهمالت50عربات و10الكنس في وسط المدينة عبر اقتناء 

https://cutt.ly/1jEfL7f


بيئة
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الالمركزية

شكوك حول عملية تخلص غير قانونية من نفايات مجهول 
الرويساتالمصدر في 

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/HjlxSRS

الشروق االعالميهالمؤسسه :

قام مجهولون بحرق وردم أطنان من النفايات قبالة مصنع االسمنت 
في ،بالقيرانمن معتمدية الشبيكة الرويساتفي منطقة ' سوتاسيب'

خرق للقانون التونسي الذي يحجر حرق النفايات في الهواء الطلق
منشاتكما ينص على ان عمليات االزالة بالحرق ال تتم إال في 

.مرخص لها

30من معتمدية الشبيكة، يوم الرويساتوتفطن أهالي منطقة 
كومة من النفايات 20ديسمبر الماضي إلى وجود حوالي 

الكرتونية والبالستيكية المعالجة تحمل عالمات تجارية أجنبية 
وتونسية، ألقاها مجهولون بمسلك فالحي قريب من مصنع 

.االسمنت بالجهة

https://cutt.ly/HjlxSRS
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الالمركزية

السلطات الجهوية

فوجئنا باالحتجاجات واعتذرنا للراعي مع نقل عون : سليانةوالي 
األمن خارج الوالية 

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/FjYChdu

الشارع المغاربي االعالميهالمؤسسه :

2021جانفي16اكد والي سليانة عبد الرزاق دخيل اليوم السبت 
انه تم تقديم اعتذار رسمي للراعي الذي تعرض الى اعتداء من قبل
عون امن يوم امس امام مقر الوالية مع فتح بحث اداري في شان 

.تمت نقلته بعد خارج الواليةانهعون االمن والذي قال انه 

جلسة وصفها اذاعة ان واوضح الوالي خالل مداخلة له على 
بالناجحة انعقدت يوم امس ضمت ممثلين عن المنظمات الوطنية 

النقابات ومحتلفالمانسيبحضور عضو مجلس النواب حاتم 
االمنية ورئيس البلدية والمنطقة قال انه تم خاللها تقديم اعتذار 

ه رسمي للراعي مضيفا انه تم التعهد بتوفير االحاطة االجتماعية ل
.

https://cutt.ly/FjYChdu


الالمركزية

نقاط هامة

الالمركزية والبلديات

إلى التسجيل عبر موقع كل الشباب الراغبين والمقيمين ببلدية مساكنودعتبلدية مساكن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في انتخابات مجلس الشباب للبلديةأعلنت 
الشأن المحية فيعالوضعته في الغرض و المشاركة في هذه التجربة األولى من نوعها على الصعيد الوطني و التي تهدف لمزيد تعزيز دور الشباب في المساهمة الف

.معدات في قنوات الصرف الصحي بدائرة المرسى المدينة10حيز التنفيذ ببلدية المرسى بعد عامين من التجربة، حيث تم تركيز " zigofiltre"مشروع دخل 

من والية الكافالسرسالجزئيّة لبلديّة االنتخابية لالنتخابات تقّرر تعليق تنفيذ الروزنامة هيئة االنتخابات 

عدد من مشاريع البنية التحتية داخل المدينة و في مناطق التوسعإلنجازماليين دينار4رصدت بلدية سليانة اعتمادات مالية تقدر بـ 

وستقوم المنظمة بتدريب ستختار كل بلدية ممثلين إثنين للمشاركة في المشروع. بلديات في والية الجنوب الخمس9منظمة ارادة ومواطنة إلى بناء شراكات مع تسعى 
لتحملإلعدادهم بشكل أفضل التشاركيات عل مستوى البلدياتالحوكمةالممثلين المحليين على أفضل ممارسة غير المسبوقة في األدوار التي كان يشغلها في مسؤولياتهم

.السابق المعينون من قبل الحكومة المركزية

جاوزت صالحياتهاتويعتبر ان السلطة المحليةالتي انطلقت فيها البلدية دون علمهالمعهد الوطني للتراث بالمحمدية بتوقيف أشغال ترميم حمام الباي بالمنطقةهدد 

تبادل لالتهامات بين الوالي والمجلس البلدي حول حادثة هدم كشك: قفصة

.المجاني بساحة الحرية، على أن يتم تعميمه الحقا ببقية الساحات بالجهة" الويفي"بلدية مدنين بتوفير خدمة قامت
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الالمركزية

نقاط هامة

تعاون

جانفي ببلدية باجة ومساعدة البلدية على ضمان التمويل الالزم إلنجاز هذا المشروع 14ألف دينار لتهيئة ساحة 800: في إطار برنامج إدامة

ي الساحة فعاليات ثقافية وسياسية وشبابية فللتعبير،كتنظيمالنموذجي وسيُمكن هذا المشروع من خلق فضاء مناسب لتشريك النساء في األماكن العامة 
.من قبل المواطنين والمواطنات ومكونات المجتمع المدني

بلدية تيبار تمضي إتفاقية المصباتعلىوالقضاءالنفاياتجمعمنظومةلتحسينشراكة الفوضوية إدامةبرنامجمنبدعم

متعدد المستويات من أجل مدينة حضرية مرنة وحوكمةافتتاح مشروع عاصمة تونس، تخطيط استراتيجي 
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وزارة الشؤون المحلية

Veille hebdomadaire Décentralisation
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وزير الشؤون المحلية بالنيابة في جلسة عمل مع الجامعة العامة 
العموميةلألشغال 

2021جانفي12: التاريخ 

https://cutt.ly/gjEdCH0

الحرية االعالميهالمؤسسه :

11االثنين الدوخبالنيابةكمالأشرف وزير الشؤون المحلية والبيئة 
على جلسة عمل مع الجامعة العامة لألشغال العمومية 2021جانفي

ا محمد واإلسكان والبيئة التابعة لالتحاد العام التونسي للشغل يترأسه
وعادل الحفصي المرزقيالمنجيالشريف الكاتب العام وبحضور 

.أعضاء المكتب التنفيذيالدخليوعبد الحميد عمار وكريم 

وقد حضر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة عادل قطاط ،المكلف 
عز الدين المديرة دلندة: بتنسيق أعمال الديوان، والسيدات والسادة 

، عبد المجيد بالطيب( قطاع البيئة)العامة للشؤون اإلدارية والمالية 
يرة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، بسمة الجبالي المد

بن جنات قميرةالعامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ،
المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ،محمد بودن
المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط ومحمد شاكر المدير 

.العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي 

بيئة
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https://cutt.ly/gjEdCH0


ة صعوبات البنية التحتية محور لقاء وزير الشؤون المحلية بالنياب
المنستيربعدد من رؤساء بلديات 

2021جانفي15: التاريخ 

https://cutt.ly/LjYHAWp

بلدية نيوز االعالميهالمؤسسه :

أشرف وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتيّة ووزير الشؤون 
، 2021جانفي13، يوم االربعاء الدوخبالنيابةكمالالمحلية والبيئة 

على جلسة عمل مع عضو مجلس نواب الشعب عن والية المنستير 
المنستير،وخصصوعدد من رؤساء بلديات والية الزياتيجالل 

اللقاء للنظر في المواضيع ذات العالقة بالبنية التحتية وعدد من
.مشاريع الجهة، كما تم التطرق الى قضايا الحكم المحلي

ومن جهته قد اكد الوزير حرصه على ايالء المقترحات المقّدمة 
العنايةَ الالزمة مع مواصلة الوزارة معاضدة مجهودات البلديات في 

.تدعيم مسار الالمركزية

كامل المديوني،منزلوحضر اللقاء رؤساء بلديات خنيس وقصيبة 
وكاتب عام بلدية بنان بوضر ورئيس ديوان وزارة التجهيززرمدين

ون واإلسكان والبنية التحتية ورئيس ديوان بالنيابة في وزارة الشؤ
.المحلية والبيئة وعدد من إطارات الوزارتين

البنية التحتية
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الالمركزية

تعيين

الذاتية لشهاب بن احمد وزير الشؤون المحلية و البيئة السيرة 
المقترح 

2021جانفي16: التاريخ 

https://cutt.ly/QjUMQFX

الشروق االعالميهالمؤسسه :

ولد شهاب بن أحمد المرشح لتولي وزارة الشؤون المحلية و البيئة 
بصفاقس، وهو 1966جويلية18في المشيشيفي حكومة هشام 

اختصاص )متحصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية 
من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وجامعة ( اتصاالت
.بالواليات المتحدة األمريكيةمونموث

كمهندس باحث بالمعهد 1991بدأ بن أحمد حياته المهنية سنة 
الجهوي لعلوم االعالمية واالتصاالت بتونس ثم شغل خطة مهندس 

مهام 1999اول في سالمة الشبكات والمعلوماتية وتولى سنة 
رئيس مشاريع االعالمية وتكنولوجيات االتصال ثم عين سنة 

.مديرا لالتصاالت2001

https://cutt.ly/QjUMQFX

