
ومساعدة صندوق القروض 

المحليةالجماعات 



لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 

السلطة املحلية 
كية والديمقراطية التشار 



لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 

السلطة املحلية 

أبعاد منظومة 

السلطة 

املحلية 

الحوكمة 

والديمقراطية 

التشاركية 

اللجوء للقضاء 

االداري واملالي 

االستقاللية املالية 

واالدارية  

للمجالس املحلية



لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 

ى تطبيق القانون عل•

الجميع دون تمييز 

حق املواطنين في •

مساءلة واستجواب 

املجالس املحلية 

اتخاذ كل التدابير •

لوضع املعطيات 

حلي املتعلقة بالشأن امل

على ذمة املواطنين 

ة ضمان مشاركة فعلي•

وتمثيلية واسعة 

للمواطنين في كل 

مراحل اعداد البرامج 

املحلية 

املشاركة  الشفافية 

علوية 

القانون 
املساءلة 

مبادئ الحوكمة 



لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 

يق انخراط املواطنين في تحق•

األهداف املحددة والعمل على

تحقيقها واملحافظة على 

املكاسب 

تضمن التدخالت•

االدماج والسلم 

االجتماعي 

تعتمد التدخالت•

على األولويات 

الحقيقية

تتوجه التدخالت•

نحو الفئات 

املستهدفة 

الجدوى   الجودة  

النجاعة
الديمومة 

مكاسب املشاركة



لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 

املخاطر املمكنة للمشاركة

البطء 

الالمسوؤلية  العقم 

الكلفة الفوض ى 

يجب ان تكون 
عملية املشاركة 
منظمة ومهيكلة 

ومدروسة 



اإلعالم 

ةاالستشار

التشاور
اتخاذ 
القرار 

الديمقراطية التمثيلية 

الديمقراطية التشاركية  
الجمهورية التونسية 

لشؤون املحليةوزارة ا

مستويات املشاركة 



أهداف جديدة

تحسين ظروف 
نالمتساكنيعيش 

تحسين جاذبية 
المدينة

تدعيم قدرات 
اإلدارة البلدية

برنامج ”برنامج االستثمار البلدي يجب  أن يترجم رؤية تنموية واضحة 

وال يقتصر على إنجاز تدخالت قطاعية منفصلة“ تنموي

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



تصنيف جديد للمشاريع/ تبويب 

مشاريع قرب

مشاريع مهيكلة

مشاريع إدارية

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



  
 
االستثماراتإنجازو برمجةدعم قدرات البلديات ف

دعم آليات الشفافية والنفاذ للمعلومة عىل المستوى المحىل  
والتقليص من التفاوت بي   الجهات والبلديات

  الشأن المحىل  
 
  ف

يك المواطني   والمجتمع المدن  تشر
التشاركيةالمنهجية باعتماد 

أهداف البرنامج

  المال حسن الترصفلضمان المساءلةو المراقبة الالحقة تكريس مبدأ 
ف 

العام

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



1

2

كلفة البرنامج ومصادر تمويله

لفائدةالدولةميزانيةمنمساعدات
يةاالستثمارمشاريعهالتمويلالبلديات

“النتائجأجلمنبرنامج”اآلليةحسب

ومساعدةالقروضصندوقمنقروض
المحليةالجماعات

للبلدياتالذاتيةالموارد

%37م د 446

%43م د 530

%20م د 244

م د موزعة بين1.220تبلغ الكلفة الجملية للبرنامج 

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



تجهيز األحياء الشعبية 

بالبنية األساسية
تجهيز البلديات 

بالمرافق األساسية

مليون دينار18دينارمليون 225 مليون دينار287

العنصر الثالثالعنصر الثانيالعنصر األول

مليون دينار18

دعم القدرات البلدية

العنصر الثالثالعنصر الثانيالعنصر األول

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



2014سبتمبر 30مؤرخ في 2014لسنة 3505عدد األمر 

المتعلق بشروط اسناد القروض ومنح المساعدات من طرف صندوق 
القروض ومساعدة الجماعات المحلية

احتساببضبطوالمتعلق2015أوت3فيالمؤرخالماليةووزيرالداخليةلوزيرالمشتركالقرار
الموظفةغيراإلجماليةالمساعدة

بضبطوالمتعلق2015جويلية13فيالمؤرخالماليةووزيرالداخليةلوزيرالمشتركالقرار
ماعاتالجومساعدةالقروضصندوق منالسنويةالمساعداتلتحويلالمستوجبةالدنياالشروط
محليةالالشؤون لوزيرالمشتركالقراربمقتضىوالمنقحالمحليةالجماعاتإلىالمحلية
2017نوفمبر14فيالمؤرخالماليةووزيروالبيئة

بضبطوالمتعلق2015ديسمبر29فيالمؤرخالماليةووزيرالداخليةلوزيرالمشتركالقرار
وق صندمنالموظفةغيرالسنويةالمساعداتلتحويلالمحليةالجماعاتأداءتقييممقاييس
المحليةالجماعاتإلىالمحليةالجماعاتومساعدةالقروض

الفوائضنسببضبطوالمتعلق2016مارس18فيالمؤرخ2016لسنة367عدداألمر
إلىيةالمحلالجماعاتومساعدةالقروضصندوق منالمسندةللقروضبالنسبةاالستحقاقوآجال

المحليةالجماعات

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

الشروط الدنيا
املستوجبة 



:ة بـيرتبط مبلغ المساعدة السنوية غير الموظف

صادرالالمشتركالقرارحسبالمساعدةتوزيعمعاييرتطبيق
الماليةووزيرالداخليةوزيرعن2015أوت28بتاريخ

الجبائية،الطاقةالسكان،عدد)2015أوت3فيوالمؤرخ
(التنميةمؤشر

طبقادةالمساععلىللحصولالمستوجبةالدنياللشروطاالستجابة
لمحليةاالشؤون/الداخليةوزيرعنالصادرينالمشتركينللقرارين

نوفمبر14و2015جويلية13فيوالمؤرخالماليةووزيروالبيئة
2017

لوزيرتركالمشللقرارطبقاالمحليةبالجماعةالتصرفأداءتقييمنتائج
2015ديسمبر29فيالمؤرخالماليةووزيرالداخلية

الدولةبميزانيةللغرضالمخصصالجمليالمبلغ

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



عدةسنة االنتفاع بالمسا

موفى ديسمبر منالمحليةالجماعةميزانيةعلىالمصادقة
مجلسهاقبل

جوانموفى  ماعةللجالماليةالحساباتبالماليةوزارةموافاة
المنقضيةبالسنةالمتعلقةالمحلية

موفى ديسمبر
المحليةالجماعةمجلسقبلمنالمصادقة

فقاو المعدالسنوي االستثماري البرنامجعلى
مقبولةتشاركيةلمنهجية

جانفي15
إلبرامالسنوي التقديري المخططإشهار

ةالمحليالجماعةقبلمنالعموميةالصفقات
للصفقاتالوطنيالموقععلى

لةالدو لمسؤولياتالضابطةاالتفاقيةإمضاء
ومساعدةالقروضصندوق فيممثلة

موفى ديسمبرالمعنيةالمحليةوالجماعةالمحليةالجماعات

لمساعدةالسنة التي تسبق سنة االنتفاع با الشروط الدنيا لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



عبيةالشاألحياءلتجهيزوطنيبرنامجبتمويلتتعلق
فيسابقةالالمماثلةالبرامجعنيختلفاألساسيةبالبنية
:التاليةالجديدةالنقاط

التشاركيةالمقاربةحسبالتدخلبرنامجتحديد

مساعدةشكلفيالدولةطرفمنكلياالبرنامجيمول

مكتبتعيينوبإمكانهاالمشروعصاحبةهيالبلدية
ضتفويأوذلكفيلمعاضدتهامستشارمهندسأودراسات
.العملبهاالجاريالتراتيبإطارفيلغيرهااإلنجاز

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



:يرتبط مبلغ المساعدة السنوية الموظفة  بـ

نةلجقبلمنسنوياتعدالتيللمشاريعالسنويةالقائمة
يةالشعباألحياءلتهذيبالوطنيالبرنامجوتنفيذبرمجة

ساعدةالمعلىللحصولالمستوجبةالدنياللشروطاالستجابة
األوليةالدراسةنتائجوخاصة

oعلىةالمحليللجماعةاألداءتقييملنتائجتأثيرهنالكليس
الموظفةالمساعدةمبلغ

الدولةبميزانيةللغرضالمخصصالجمليالمبلغ

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



الموظفةغيرالمساعدةبإسنادالمتعلقةشروط5الـ

للمشروعأوليةدراسةعلىالبلديالمجلسطرفمنالمصادقة

قته على  دلمحلية ينص على مصاالجماعة الة مجلس اومن مدن مضمو

صلية منها أمصحوبا بنسخة وع لية للمشروألاسة رالدا

لحي  لوتحديد الحاجيات الضرورية تأكيد 
اكنيه متسمن البنية األساسية  بمشاركة 

ددة الحرص على تغطية الكلفة المح
أوليا للحاجيات الضرورية

قابلية االنجاز من التأكد 

وأولوية إدماج الحي بالبرنامج

تأكيد أو تعديل البرنامج من طرف اللجنة المحدثة للغرض

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



:المطلوبةوالمعطياتالبياناتتجميع

لذلكالمؤهلةوالمصالحاإلداراتالمعنيةاألطرافمن

الميدانيالعمل

منجزةإحصائيةدراسات

مغرافيالديبالتقييمللقيامللسكانتمثيليةعينةعلىباالعتمادكميبحثإنجاز

التشاركيةالمقاربةعلىبالحياالستثماراتبرمجةعمليةتعتمد

المشروعمكوناتحولواستشارتهمإلعالمهمالمدنيوالمجتمعالمتساكنينمعجلساتعقد

األوليةالدراسةونتائجالمقترحة

السكانانتظاراتمعليتجاوبالتدخلبرنامجتعديليتماالقتضاءعند

األوليةالدراسةبتقريرالمتساكنينمعالمنعقدةالجلسةمحضريلحق

وتعقديةاألولللدراسةالمرجعيةالعناصرضمنيندرجالمتساكنينمعالجلسةتنظيم

البلديالمجلسقبلمنالمشروععناصرعلىالنهائيةالمصادقةقبلالجلسة

لشؤوناوزارة 
املحلية والبيئة 



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

تقيم أداء البلديات 



:الحوكمة1.

التشاركيةوالبرمجةالتخطيط

االنجازات،الميزانية،)المعلومةإلىوالنفاذالشفافية
(...الصفقات،

فيفللتصرمسؤولتعيين)الشكاوىلتسويةنظامتركيز
المعالجةنسقمحين،والردودلشكاوىاسجلالشكاوى،

(والرد

ألداءمستقلسنويتقييماعتمادالبرنامجمنالثالثةالسنةمنبدايةيتم

طبقاةالعموميللمصالحالعامةالرقابةئةهيتجريهالمحليةالجماعات

المكلفوالوزيرالداخليةوزيرمنمشتركبقرارهاضبطمتلمقاييس

:التاليةبالميادينوتتعلقبالمالية

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



:االستدامة2.

وبرامجالمحليةالجماعةممتلكاتفيوالتصرفالجرد
وصيانتهاتعهدها

برنامجعلىيحتويماليإصالحمخططوتركيزإعداد
نالديوخالصبالميزانيةالدينترسيمالدين،لتصفية

جداولتحيين)االستخالصلتحسينبرنامجوضع
(الذاتيةالمواردتطوراالستخالص،نسبةالتحصيل،

واالجتماعيةالبيئيةالحمايةإجراءاتتطبيق

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



:التصرف3.

ملدعبرنامجوإنجازإعداد)البشريةالمواردفيالتصرف
(دوريةفةبصتحيينهاويتممتوفرةالتوجيهبطاقاتالقدرات،

(الثانيوالعنواناألولالعنوان)الميزانيةتنفيذ

(تموالخوالخالصالبرمجةاآلجالاحترام)الصفقاتتنفيذ

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



دليلإعداد)2015سنةخاللاألداءتقييمنظامتركيزتم
ةسنخاللالتقييمفياالنطالقوتم(مشتركقراروإصدار
عنداالعتباربعين2017سنةتقييمنتائجأخذوسيتم2016
2018لسنةالموظفةغيرالمساعدةتوزيع

تقييمبالمعنيبالقسطلالنتفاعمئويةنقطة70تحصيلالمطلوب
.الموظفةغيرالمساعدةمناألداء

قيمةمن%50تبلغاألداءتقييملنتائجالخاضعةالمساعدةنسبة
.الموظفةغيرالمساعدة

الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا



الجمهورية التونسية 
املحلية والبيئة لشؤون وزارة ا

ركيالتشابرنامج االستثمار البلدي 
2019

2019جانفي–قفصة



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

1
األعمال التحضيرية•

2
التشخيص الفني واملالي •

3
األولىالجلسة العامة  التشاركية•

4
جلسات املناطق •

5 ثانيةالالجلسة العامة  التشاركيةو األعمال النهائية•

املراحل 



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

ة  األعمال التحضيري

لبلدية ويتولى أعمالها تكوين خلية للبرنامج السنوي لالستثمار بالبلدية والتي يترأسها رئيس ا
الخلية باإلضافة إلى التنفيذية الكاتب العام ويعتبر املرافقين املالي والفني وامليسر أعضاء ب

,  للبلديةالتواصل /اإلتصالومصلحة املسؤول الفني واملالي 
إجراء لقاء عمل مع منظمات املجتمع املدني املحل يهدف إلى:

 اعالم منظمات املجتمع املدني بمسار إعداد املخطط السنوي
ي التوافق حول مشاركة املنظمات املدعوة ومعاضدة مجهودات البلدية خاصة ف

لشرائح مجاالت التوعية وضمان املشاركة الفعلية وتمثيلية املناطق والسكان وا
االجتماعية 

 إجراء لقاء تحسيس ي لفائدة إطارات وأعوان البلدية
ل وخلية تقسيم البلدية الى مناطق من خالل مداولة للمجلس أو جلسة عمل للجنة األشغا

البرنامج 
ن في إعداد خلية البرنامج لخطة اتصالية وتنفيذها لضمان مشاركة واسعة للمواطني

الجلسات التشاركية 



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

اي  التشخيص الفني وامل
 املعتمدة التشخيص الفني للمدينة واملناطق وفق منهجية التشخيص الفنيتحيين/إجراء

2019نوي إجراء التشخيص املالي للتعرف على مجموع املوارد املالية املخصصة للبرنامج الس

 ارد حسب إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خاللها االطالع على نتائج التشخيص وتوزيع املو
عنية بالتدخل مع التدخالت الثالثة وتوزيع املوارد املالية املخصصة ملشاريع القرب على املناطق امل

.الحرص على التطابق مع نتائج التشخيص الفني

 ه ملنظمات للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منالوابنشر نتائج التشخيص على موقع
اعل مع والتفاألولىم على األقل من تاريخ الجلسة العامة التشاركيةايأ07الشريكة املجتمع املدني

االعتراضات التي يمكن أن يقع إعالم البلدية بها  

ع جلسات تنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال البلدي  لإلطال/عقد جلسة
.اركيةالتشوالحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم ودعوتهم لحضور الجلسات 



الجمهورية التونسية 
لشؤون املحليةوزارة ا

األويىالجلسة العامة  التشاركية
استقبال املشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:

 الجنس
 العمر
 املنطقة التي ينتمون إليها
 تقديم اإلطار العام للجلسة
 ونتائجها(اجتماعية/ديمغرافية/معايير جغرافية)تقديم منهجية  تقسيم البلدية إلى مناطق
 تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية
ومدى تقدم إنجازها واإلشكاليات التي تعترضها إن وجدت بكل دقةتقديم املشاريع املتواصلة
 تقديم املشاريع الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة
ة سواء كانت ذاتيللبرنامج املخصصة و املتاحة تقديم نتائج التشخيص املالي مع ذكر كل املوارد املالية

أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها 
 تقديم توزيع املوارد املالية على مختلف التدخالت واملناطق
 لدية يتم املقدمة من طرف البئجاوالنتجوهرية على املقترحات إعتراضاتحال وجود وفي )نقاش عام

(. على قائمة الحضور باإلعتماداللجوء للتصويت 
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جلسات املناطق 
استقبال املشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:

 الجنس
 العمر
 توزيع قائمة برامج القرب على املشاركين
 تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة
 تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة
 (  املشاريع والتدخالت)تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات
 تقديم االيضاحات الفنية األولية الالزمة
بهدف ضبط املشاريع حسب األولوية من قبل كل الفرق وذلك إجراء تصويت على املشاريع املقترحة

واألكثر جدوى للمنطقة املعنية,
 االعالن عن نتائج التصويت
ظيفيتهاوو تقديم االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع املقترحة.
 يتكونون وجوبا من ممثل عن املرأة 3ال يمكن أن يقل عدد املمثلين عن )التصويت على ممثلي املنطقة

(  والشباب والرجال
 لنتائج إلى ممثلي وتبليغ هذه ايةولاأل إعالم املشاركين بموعد االعالن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية

املنطقة
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الجلسة العامة  و األعمال النهائية
الثانيةالتشاركية

استقبال املشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:
 الجنس
 العمر
 املنطقة التي ينتمون إليها
 تقديم اإلطار العام للجلسة
 تقديم املشاريع النهائية
 برامج القرب لكل منطقة
 البرامج املهيكلة
 البرامج اإلدارية
 نقاش عام

 للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منهالوابعلى موقع 2019نشر املخطط السنوي
قبل املصادقة عليه نهائيا من طرف املجلس الشريكةملنظمات املجتمع املدني

 ( ي ديسمبرقبل موف)إجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار
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الجدول الزمني  

ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر 

األعمال التحضيرية 

التشخيص الفني واملاي  

الجلسة العامة التشاركية 

جلسات املناطق 

األعمال النهائية 
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ة مؤشرات الجلسات العامة التشاركي

حسن  متوسط  ضعيف 

%1,5أكثر من  %1,5و%0,5بين  %0,5أقل من  عدد السكان / بالجلستين العامتينعدد املشاركين

%0,75أكثر من  %0,75و%0,25بين  %0,25أقل من  عدد السكان / بالجلستين العامتينعدد املشاركات

%0,75أكثر من  %0,75و%0,25بين  %0,25أقل من  سكان عدد ال/ بالجلستين العامتينعدد الشبان املشاركين 

%4أكثر من  %4و%2بين  %2أقل من  1عدد سكان املنطقة / 1عدد املشاركين من املنطقة 

%4أكثر من  %4و%2بين  %2أقل من  2عدد سكان املنطقة / 2عدد املشاركين من املنطقة 

%4أكثر من  %4و%2بين  %2أقل من  ………………………………

مؤشرات جلسات املناطق 
حسن  متوسط  ضعيف 

%1,5أكثر من  %1,5و%0,5بين  %0,5أقل من  عدد السكان / عدد املشاركين

%0,75أكثر من  %0,75و%0,25بين  %0,25أقل من  عدد السكان / عدد املشاركات

%0,75أكثر من  %0,75و%0,25بين  %0,25أقل من  عدد السكان / عدد الشبان املشاركين 

 البرنامجى للبلدية وتعلق بمقرها قبل املصادقة علالوابتنشر هذه النتائج وجوبا على موقع
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النصائح 

الشفافية التامة خالل كل املراحل إعتماد•
ماج كآلية انالبر النأي باملسار عن أي توظيف أو تجاذبات مع التركيز على طبيعة •

والرفع من جاذبية املدنلتحسين ظروف عيش املواطنين 
يزانية يكتسيان بأن التقسيم الترابي املقترح للمنطقة البلدية وتوزيع املالتأكد •

طابعا موضوعيا يسهل الدفاع عنه والوصول الى توافقات حوله 
وواضحة التأكد بأن املعطيات املضمنة بتشخيص املناطق الترابية صحيحة•

وشفافة ويمكن التثبت منها بسهولة
رشات إعتماد خطة للتواصل تسمح بحضور أكبر عدد ممكن من املواطنين للو •

بما في ذلك إختيار التاريخ والتوقيت والفضاء 
 .عدم تقديم وعود للمواطنين ال يمكن للبلدية تلبيتها الحقا



LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE TRI  

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

DES PROJETS

•Critères environnementaux et sociaux de non éligibilité du sous projet au 

financement du programme (PforR)

•Si la réponse est positive à l'une ou plusieurs questions ci-dessus (1 à 8), le 

projet est classé dans la catégorie A. Il est exclu du financement PforR

•Si toutes les réponses sont négatives (le projet est admissible au 

financement "PforR"), passer à la vérification des critères d'inclusion du 

projet à l'évaluation environnementale et sociale (Liste de vérification ci-

après).
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Questions Réponses

Le projet va-t-il : Oui Non

1. Nécessiter l’expropriation de surfaces importantes de terrain. (>1 ha) ? 

2. Nécessiter le déplacement involontaire d'un nombre élevé de familles ou de personnes (> 50

personnes)? 

3. Produire des volumes importants de polluants solides ou liquides ou gazeux nécessitant des 

installations de traitement spécifique au projet (Par exemple, des installations de traitement des 

eaux usées, de stockage ou d'élimination de déchets solides) ?

4. Nécessiter des mesures d'atténuation ou de compensations onéreuses qui risquent de rendre le 

projet inacceptable sur le plan financier ou social ?

5. Générer des déversements de déchets liquides ou solides en continue dans le milieu naturel (par 

exemple en cas d'absence d'infrastructure existante de traitement)?

6. Affecter les écosystèmes terrestres ou aquatiques, la flore ou la faune protégées (zones protégées, 

forets, habitat fragile, espèces menacées) ou abritant des sites historiques ou culturels, 

archéologiques classés ?

7. Provoquer des changements dans le système hydrologique (Déviation des canaux, Oued, 

modification des débits, ensablement, débordement, ...) ?

8. Comprendre la création d'abattoirs, de STEP, de centre de transfert des déchets, de décharges 

contrôlées?

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE TRI  ENVIRONNEMENTAL

ET SOCIALDES PROJETS
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شكرا على انتباهكم


