
تقديم سامية الوصيف

يمالمديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس األقال

الشؤون المحلية والبيئةبوزارة 



طاريف إلتمنيةخمططاتمضن1987س نةمنذإعامتدهاوقعإليتإمخلاس يةإلبدليةإل ستامثرخمططاتإ 

وضع1992س نةمنبدإيةمتإلفوضوي،إلسكنظاهرةمنللحدوسعياوإل جامتعيةالاقتصادية

جنازهلعمرإينإوإلتجديدإلهتذيبواكةلإىلوعهد"إلشعبيةإلأحياءلهتذيبإلوطينإلربانمج" هبدفب 

وإلتجهزيإتإلتحتيةنيةإلب تأأهيلعىلبلرتكزيوذكلإلشعبيةبلأحياءوإلسكنإلعيشظروفحتسني

حدإثخاللمن ...مطارإلأ ومياهإملس تعمةلإملياهوترصيفمعويموتنويرطرقاتش باكتإ 

خاللمنوإلبييئاديوالاقتصالاجامتعيإملس توىعىلإجيابيةنتاجئحتقيقيفإلربانمجسامهوقد

زإةل بأأربعةإنطالقهمنذإلربانمجهذإومرونظافهتاجبامليهتاوالارتقاءبلأحياءإلالئقةغريإملظاهرإ 

.2012-2007إلفرتةخاللإجنازهمتدم120بلكفةحيا239هتذيبمشلإذليإلرإبعإجليلأ خرهاأأجيال

جنازمتويليفإلبدلايتتسامهمل2013ومنذ ىلإلبدليةتامثريةإل س خمططاهتامضنهتذيبمشاريعوإ  أأنإ 

قرإرمت .إحملليةوإحلومكةإحلرضيةإلتمنيةبرانمجإ 



قرإر2014س نةمنذمت إدلويلإلبنكمعبلتعاون2022-2015للفرتةإحملليةوإحلومكةإحلرضيةللتمنيةبرانمجإ 

:إىلهيدفبدلية272لفائدةأأورومليون324.5بقميةقرضنيبوإسطة"إلنتاجئأأجلمنبرانمج"

إستامثرإهتاتنفيذيفإحملليةإمجلاعاتدلىإلترصفأأدإءمنإلرفع➢

إجلهويإلتفاوتمنإلتقليصهبدفبلربانمجإملشخصةإلشعبيةبلأحياءإلأساس يةإلبنيةتوفري➢

إحملليةللجامعاتإحلربريإلتدوملبدأأ إلتمنويإلبعدذإتإدلس توريةإملبادئأأبرزمعبنسجامهإلربانمجهذإويتسم

أأحاكملمهاقيةإستببصفةومهنجيتهتصورإتهمبالمئةيمتزيكام2014لس نةإلتونس يةإمجلهوريةبدس تورإلوإردة

2018س نةإلصادرةإحملليةإمجلاعاتجمةل



النسبة مقارنة 

الجمليةبالكلفة 

للبرنامج

(م د)المجموع  كلفة البرنامج    

(م د)اإلضافي 
كلفة البرنامج 

( م د)األصلي 

المكونة

% 65,8 662 375 287 مساعدات غير 

موظفة

% 29,3 *295 70 * 225 مساعدات موظفة

لتهذيب األحياء 

للحد من الشعبية

التفاوت الجهوي

% 4,9 49,4 31,4 18 ومساعدة فنيةتكوين

% 100,0 1006,4 476,4 530 المجموع





إملامثةلإلربإمجعنلفخيت,إلأساس يةبلبنيةخاصةإلشعبيةإلأحياءلهتذيبإلتدخالتبمتويلتتعلق
:إلتاليةإجلديدةإلنقاطيفإلسابقة

إلتشاركيةإملقاربةحسبإلتدخلبرانمجحتديد

ماكهناإملرشوعصاحبةيهإلبدلية مستشارندسم إوقيادةمكتبإوأأودرإساتمكتبتعينيوب 

طاريفهالغري أأوإلعمرإينوإلتجديدإلهتذيبلواكةلإل جنازتفويضأأوذكليفملعاضدهتا إلرتإتيبإ 
.إلعملهباإجلاري

للمشاريعوإجامتعيبييئتصنيفإعامتد

لرشوطختضعموظفةمساعدةشلكيفإدلوةلطرفمنإلربانمجميول



ـ  :يرتبط منح  المساعدة الموظفة ب

نةلجقبلمنسنوياتعدالتيللمشاريعالسنويةالقائمة
لتهذيبالخصوصيالبرنامجلمشاريعالسنويالتوزيع
الجهويالتفواتمنللحدالشعبيةاالحياء

ىعلللحصولالبرنامجاستوجبهادنياشروط6لـاالستجابة
ةاألوليبالدراسةيتعلقسادسشرطمنهاموظفةمساعدة
علىعرضهابعدنتائجهاوخاصةالتهذيبلمشروع
مشاركةمبدإتكريس<=الرأيألبداءالحيمتساكني

المتساكنين

الدولةبميزانيةللغرضالمخصصالجمليالمبلغ



عدةسنة االنتفاع بالمسا

موفى ديسمبر منالمحليةالجماعةميزانيةعلىالمصادقة
مجلسهاقبل

موفى جويلية ماعةللجالماليةالحساباتبالماليةوزارةموافاة
لدىالمنقضيةبالسنةالمتعلقةالمحلية

موفى ديسمبر
المحليةالجماعةمجلسقبلمنالمصادقة

فقاو المعدالسنوي االستثماري البرنامجعلى
مقبولةتشاركيةلمنهجية

جانفي15
إلبرامالسنوي التقديري المخططإشهار

ةالمحليالجماعةقبلمنالعموميةالصفقات
للصفقاتالوطنيالموقععلى

لةالدو لمسؤولياتالضابطةاالتفاقيةإمضاء
ومساعدةالقروضصندوق فيممثلة

المعنيةالمحليةوالجماعةالمحليةالجماعات
موفى ديسمبر

لمساعدةالسنة التي تسبق سنة االنتفاع با الشروط الدنيا



التشخيص-أ



برنامج التدخل المقترح-ب

تعريف المكونات الفنية للمشروع

تحديد األثمان الفردية والجملية حسب العناصر

الختيار مع تبرير ا... تفويض اإلنجاز، مساعدة صاحب المشروع،: طريقة التنفيذ

(الجودة واآلجال)لضمان حسن اإلنجاز 

ل المصاريف والمداخي)تقييم موجز لمؤثرات المشروع على ميزانية البلدية 

(اإلضافية الناتجة عن المشروع

تقييم عدد السكان المستفيدين مع تحديد نسبة الذكور واإلناث

روزنامة اإلنجاز المادي والمالي

التقييم األولي للمؤثرات البيئية واالجتماعية للمشروع

كل دائم الوضعية العقارية لألراضي التي سيتم استغاللها إلنجاز المشروع بش

وبشكل وقتي



:المطلوبةوالمعطياتالبياناتتجميع

لذلكالمؤهلةوالمصالحاإلداراتالمعنيةاألطرافمن❖

الميدانيالعمل❖

منجزةإحصائيةدراسات❖

الديمغرافيبالتقييمللقيامللسكانتمثيليةعينةعلىباالعتمادكميبحثإنجاز❖

التشاركيةالمقاربةعلىبالحياالستثماراتبرمجةعمليةتعتمد

جونتائالمقترحةالمشروعمكوناتحولواستشارتهمإلعالمهمالمتساكنينمعجلساتعقد❖

األوليةالدراسة

السكانانتظاراتمعليتجاوبالتدخلبرنامجتعديليتماالقتضاءعند❖

األوليةالدراسةبتقريرالمتساكنينمعالمنعقدةالجلسةمحضريلحق❖

الجلسةقدوتعاألوليةللدراسةالمرجعيةالعناصرضمنيندرجالمتساكنينمعالجلسةتنظيم

البلديالمجلسقبلمنالمشروععناصرعلىالنهائيةالمصادقةقبل
الفتاتضعر:تشاركيةاجتماعاتعقدأجلمنالسكانلتعبئةمختلفةاتصالوسائلالبلدياتتستخدم

وزيعوتالباب،إلىالبابمنبحمالتوالقيامفيسبوك،موقععلىصفحتهاواستخدامالبلدية،أمام

,,,,األبواقواستخدامالنشريات



أأشخاص يف دوإر هيرش 9وترتإوح بني ( بدلية24عينة ب )وتتفاوت مشاركة إلساكن يف هذه الاجامتعات وفقًا للبدلايت ✓

. خشصاً 37خشص يف بدلية إلعروسة، مبتوسط 100و

عدد )ل يف خمتلف الاجامتعات إلتباين إلكبري يف إلمتثيإلرمس إلبياين أأعاله ويوحض . هذإ إملؤرش هو مرتبط مبجموع ساكن إحلي✓

ىل 11، إليت ل تتجاوز (ساكن إلأحياء/إملشاركني يف إملائة12إ 

جامتعات خالل إلساعات غالبًا ما يمت برجمة الا: وميكن طرح عدة فرضيات لرشح إلتعبئة إحملدودة لساكن إلأحياء إملس هتدفة✓

ل موإعيد الاجامتعات أأماكن تعليق إلالفتات حو ( مما يزيد من صعوبة مشاركة إملتساكنني)خالل توقيت إلبدلية –إل دإرية 

هتذيهبابعيدة من إلأحياء إليت سيمت( إليت تعقد غالبا يف مقر إلبدلية)ماكن الاجامتعات غري إسرتإتيجية 



: «الجندرة»اللتشاركيةفي االجتماعات حسب الجنس المشاركة  .

بينتتراوح(حي31بعينةمنأحياء3أي)الحاالتمنتقريبا%10فيصفرفهو:المشاركةمعدلالبيانيالرسميمثل

النظورفيالشمالي-المنارةأحياءفي%69و%57إلىووصلت(حيا26)الحاالتمن%84لبالنسبة%50و14

.(الحاالتمن%6في%50تجاوزت)الفهريشعباندارفيوالتقدم

فرضياتبعدةالمرأةلمشاركةالمنخفضةالمئويةالنسبةتفسيرويمكن

النساءليهاعتترددالتياألماكناإلعتباربعينتأخذالألنهافعالةغيراالجتماعاتتاريخعنالمعلوماتنشرطريقة-

االجتماعموعدخاللاألطفالحضانة-

.المحليةالشؤونفيللمشاركةالوقتمنتمكنهنالاليوميةوأعمالهنالنساءإلىالمنسوبةالمهام-



في االجتماعات االستشارية( سنة35-18)مشاركة الشباب 

%18إلش بابمشاركةنس بةمتوسطويبلغ.(أأحياء7أأي)حتليلهاجرىإليتإحلالتمن%23لبلنس بةصفرإلش بابمشاركة

(بوسامليفإلشعيبمنطقةيف%71أأقىصحبد)

(الاجامتعتنظمإليت)إلبدليةإملؤسسةتبدولقد:للش بابإملنخفضإملشاركةمعدلتفسريعىلفرضياتعدةتساعدقد

صالحيكونلوقد؛إحمليلإلقرإرصنعيفإلش بابإدماجعدمللش باب؛جذإبة/رشعية .هلمبةبلنس  أأولويةذوإحليإ 



تعيين مكاتب

الدراسات وعقود

الصفقات مع

المقاوالت 

واالنطالق

في اإلنجاز بعد

الحصول على

المصادقة النهائية

وتحويل

المساعدة

تقدمحسب 

األشغال

جانفي15

موافاة الصندوق

بالوثائق الالزمة

للتثبت من

االستجابة

5الـللشروط 

الدنيا

المستوجبة

موافاة الصندوق

بالدراسات

بالنسبة األولية

المعنيةللبلديات 

مصادق

عليها

ماي31

إعالم الجماعات     

المحلية 

وانطالق

الدراسات

التفصيلية

وإعداد البرنامج

السنوي 

لالستثمار

جويلية31

مصادقة

المجلس

البلدي

على

الميزانية 

والبرنامج

السنوي

لالستثمار

واتفاقية منح

المساعدة

ديسمبر31

تقييم مدى

االستجابة

للشروط

الدنيا واإلعالم

بالمبالغ 

النهائية

للمساعدة

فيفري15

(n)سنة االنتفاع بالمساعدة 

تحيين البرنامج   

على ضوء

الدراسات األولية

من طرف اللجنة

المحدثة للغرض

والمصادقة على

ذلك من طرف

لجنة القيادة

جوان30

(n-1)السنة التي تسبق سنة االنتفاع بالمساعدة 



:هبدف توفري أأفضل مقومات جناح إلربانمج أأحدثت إللجان إلتالية 

توىل درإسة وتقيمي تضم ممثلني عن اكفة إلوزإرإت إلفاعةل يف إلربانمج وت : جلنة إلتوزيع إلس نوي للمشاريع-

ضمن أأس باب جناهحا ومبا مقرتحات إملشاريع وضبط تلكفهتا الاولية وإقرتإح توزيعها عىل أأقساط س نوية مبا ي

وتعرض حصيةل يتناسب مع جدوةل حسب أأقساط إلقرض إملربم للغرض وقدرة إمجلاعات إحمللية عىل الاجناز

رتإح ترس مي الاعامتدإت إحمللية  ليتس ىن لها إقوإحلومكةإعاملها عىل إللجنة إلوزإرية لربانمج إلتمنية إحلرضية 

,إلالزمة مبزيإنية إلوزإرة

فاعةل وإملس تلزمني إلعموميني جتمتع شهراي وتضم ممثلني عن اكفة إلوزإرإت وإلهيألك إلفنية وإملالية إل: إلفنيةإللجنة 

 حتول دون تقدم إجناز إملشاريع إملتدخةل وتتوىل يف إطار ما يوفره إلربانمج تذليل اكفة إلصعوبت إلفنية وإملالية إليت

لبات إلعروض ط ) هبدف حتقيق إملؤرشإت  إملرحلية إملرسومة خاصة يف ما خيص عدد إلساكن إملس هتدفني 

افية للمشاريع قبل تتوىل إللجنة إلفنية  درس مطالب ختصيص الاعامتدإت إل ض( ,,,و مشاريع منهتية لالشغال

رص عىل حتقيق إمللكف بلتنفيذ إملايل للربانمج وإحلصندوق إلقروض ومساعدة إمجلاعات إحملليةعرضها عىل 

إملؤرشإت إلوإردة بلربانمج



قامئةإىلإستنادإإلقامئةحددت،(ريفيةومناطقبدليةمناطق)2018و2017و2016لأقساطبلنس بة-

س نةإحلكومةهبامتقاهجويةإستشارإتإفرزهتاإلكرميإلعيشمقوماتإبسطإىلتفتقرشعبيةإحياء

هبا،إلتدخلتأأكددرجةحسبإجلهاتقبلمنترتيهباومت2012

2018س نةخاللإحملليةإلشؤونوزإرةقامتإل ضايفإلمتويلمضن:2022-2019لقسطبلنس بة-

كرإسضبطمتثحيإحملليةإمجلاعاتبوإبةموقععىل"للمشاركةإلبدلايتدعوة"جديدةمقاربةبعامتد

اكفةتقيميللمشاريعإلس نويإلتوزيعجلنةوتولت.إلربانمجبتدخالتلالنتفاعإلبدلايتمشاركةرشوط

أأولويةلرتتيب2018نةلس  إحملليةإلتمنيةمؤرشإعامتدومتللرشوطإلبدلايتإس تجابتمنوإلتأأكدإمللفاة

إملقرتحةللأحياءدإنيةميبزايرإتإللجنةقامتكام.الاجيايبإلمتيزيمبدإتكريسإطاريفوذكلإملشاريع

نتقاءإلبياانتحصةمنوإلتثبتإملس تلزمنياكفةمعوإلتنس يق إملشاريعل 



شروط املشاركة
شعبية لم تتمتع بمشروع في إطار الجيل الثاني لبرنامج اإلحاطة باألحياء ال( 1: الشروط املحمولة على البلدية-1

،(PDI3)لم تتمتع بمشروع في إطار القسط الثالث لبرنامج التنمية المندمجة( 2، (PRIQH2)بالمدن الكبرى 

:من البلغ األصغر لــ  %10اقتراح مشروع وحيد للتمويل والمساهمة في تمويله بما يعادل( 3

مجموع مبالغ التمويل الذاتي والقرض والمساعدة غير الموظفة المدرجة بالمخطط ( ب كلفة المشروع،(  أ

تعملة يتعين أن تكون شبكة المياه المسفي صورة برمجة أشغال تطهير بالمشروع ( 4، 2019االستثماري السنوي 

ي للصيانة تعهد البلدية بإدراج صيانة البنية األساسية بالحي ضمن المخطط الثالث( 5، بالحي مرتبطة بمحطة تطهير

املشروع الشروط املحمولة على -2البلدية،

دينار مليون 3سقف التمويل فيه يبلغ : الخيار األول -1

مسكن، 500أال يقل عدد المساكن بالحي عن (1

مسكنا بالهكتار الواحد، 30أال تقل كثافة المساكن بالحي عن (2

، 2019أال تكون هناك أشغال جارية بالحي تنتهي بعد موفى سنة ( 3

أال يكون الحي مدرج ببرنامج آخر، ( 4

ماليين دينار ( 3)يتجاوز مبلغ المساهمة الموظفة المدرج بكلفة المشروع ن الا( 5

أشغال تعبيد إذا كان الحي ال تتوفر به شبكة تطهير، برمجة عدم (5

من قيمة المساعدة الموظفة المدرجة بكلفة %20أال تتجاوز كلفة أشغال التطهير في صورة برمجتها بالمشروع (6

، %90شبكة الماء الصالح للشراب في حالة جيدة وال تقل نسبة ربط المساكن بالشبكة عن المشروع، ( 7

عدم وجود مشاكل عقارية بالحي(8

، %90شبكة الماء الصالح للشراب في حالة جيدة وال تقل نسبة ربط المساكن بالشبكة عن (9

عدم وجود مشاكل عقارية بالحي(10



مليون دينار7سقف التمويل فيه يبلغ : الخيار الثاني-

مسكن،1000يقل عدد المساكن بالحي عن أال (1

مسكنا بالهكتار الواحد،30يقل تركيز المساكن بالحي عن أال (2

،2019تكون هناك أشغال جارية بالحي تنتهي بعد موفى سنة أال (3

يكون الحي مدرج ببرنامج آخر،أال (4

أال تتجاوز كلفة البنية ماليين دينار على ( 7)يتجاوز مبلغ المساهمة الموظفة المدرج بكلفة المشروع سبعة ال (5

ماليين دينار،( 4)ضمنه أربعة األساسية

أشغال تعبيد إذا كان الحي ال تتوفر به شبكة تطهير،برمجةعدم (6

من قيمة المساعدة الموظفة المخصصة  %20تتجاوز كلفة أشغال التطهير في صورة برمجتها بالمشروع أال (7

للبنية األساسية،

،%90الماء الصالح للشراب في حالة جيدة وال تقل نسبة ربط المساكن بالشبكة عن شبكة (8

منشأة جماعية رياضية أو ثقافية أو اقتصادية أو تجهيزات جماعية أو متعددة   االختصاصات  إقامة (9

داخل منطقة التدخل،............... 

البلدية شهادة ملكية أو ما يعادلها لألرض التي ستقام عليها المنشأة،لدى تتوفر (10

يجب أن تكون حال كانت منطقة التدخل مغطاة بمثال التهيئة العمرانية فإن األرض التي ستقام عليها المنشأةفي (11

ة التعهد بإدراجها مخصصة للتجهيزات وإن لم تكن منطقة التدخل مغطاة بمثال التهيئة العمرانية فيتعين على البلدي

ضمن مراجعة مثال التهيئة العمرانية،

 Bureau de)لمتابعة المشروع أو التعهد بتكليف مكتب لقيادة المشروع أشغال مهندس على األقل للبلدية (12

pilotage

الجهة ويبين الجدول الموالي قائمة المشاريع المدرجة بالبرنامج مع بيان تكلفتها وعدد السكان المنتفعين و

المكلفة باإلنجاز



الكلفةعدد السكانعدد المشاريعتفويض االنجازالقسط

2015-2019
653 94264 59235البلدية
800 799105 99332*الوكالة

453 741170 158568المجموع

العمرانيوكالة التهذيب والتجديد : بالوكالة يقصد *

م د ومت للغرض إعدإد 125قدرها مجليةيح شعيب بلكفة 118مرشوع لهتذيب 106بدلية فوضت للواكةل إجناز 91

ني إلبدلايت إملنتفعة بلربانمج لتفويض إجناز إملشاريع ب(  إل ضايفإلمتويل إلأصيل وإلمتويل ختص )إتفاقيتني منوذجيتني 

وإلواكةل تضبط اكفة إلرشوط إحملموةل عىل إلطرفني مبا يضمن إحرتإم مقتضيات إلربانمج





الكلفة حسب الوحدة* اإلنجاز المادي % (أ د)الكلفة عدد المشاريع المكونات

متر / د 209 كم 380 84,5 79565 103 طرقات

نقطة ضوئية/ د1261 نقطة ضوئية 3861 5,2 4925 47 تنوير عمومي

م خ/ د 123 م خ 33703 4,4 4159 26 *تطهير

م خ/ د 417 م خ 11729 5,2 4886 16 تصريف مياه امطار 

م خ/ د 123 م خ 5010 0,7 617 17 ماء صالح للشرب

100 94154 المجموع

المالحظات % (أ د) الكلفة عدد 

المشاريع
المشاريع حسب عدد تصنبف

المكونات 

نين المكونة األكثر مطلوبة من المتساك

حساب مكونات أخرى تضمن استدامة

المشاريع كتصريف مياه االمطار

33 25537 35 مشاريع تتضمن مكونة طرقات ال 

غير 

وهو ما يتناسب اكثر مع اهداف انجاز

مشاريع مندمجة ومتكاملة 

50 46466 51 3مشاريع تتضمن على اقل

مكونات 

17 22151 17 باقي المشاريع

100 94154 103 المجموع

عائلة بشبكة التطهير 2597ربط * 



باألحياء اعداد دراسة حول التقييم النوعي للمشاريع والقيام بمسح حول مستوى رضاء المتساكنين القاطنين❖

,تصاديةالشعبية التي تم التدخل بها بخصوص  نوعية التدخالت وانعكاساتها على أوضاعهم االجتماعية واالق

ستعملة باإلضافة الى مشاريع تهذيب البنية األساسية  من طرقات وارصفة وتنوير عمومي  وتصريف مياه م❖

وتصريف مياه امطار، ضرورة أن تكون المشاريع مندمجة من خالل احداث تجهيزات جماعية ورياضية 

ناءة  مزيد اندماج الحي في محيطه داخل المدينة وخلق ديناميكية بوتجارية واقتصادية وغيرها بما يسهم في

ى جانب وحركية داخل الحي فضال عن خلق موارد مالية إضافية مرتبطة بتحسن مداخيل األكرية والتجارة هذا إل

للبلدية المعنيةالجبائيةتوسيع القاعدة 

الجبائيةمعاليمالتوعية متساكني المناطق العشوائية التي انتفعت بتدخالت البرنامج بضرورة دفع مساهماتهم من ❖

ن وتوفير الخدمات لتطلعات المتساكنياإلستجابةللرفع من المداخيل المحلية بما يمكن البلديات من الجبائيةوغير 

البلدية المطلوبة

ضرورة تفعيل دور الشرطة البلدية للحد من مزيد انتشار األحياء الفوضوية❖

تحكم في ضرورة تظافر مزيد من المجهود على المستوى المركزي والمحلي لتوفير أراضي مهيأة بما يمكن من ال❖

سياسة التهذيب اعتمدت(تدخل قبلي كلفته نصف التدخل البعدي الوقاية خير من العالج)كلفة التدخالت العمومية 

منه وبالتالي، لم العمراني في تونس على الجانب العالجي للسكن العشوائي ولم يتم التركيز على الجانب الوقائي

يتم الحّد عمليّا من تكون هذه األحياء الفقيرة وتواصل انتشارها

ع من ضرورة مساهمة البلديات في كلفة التدخل إلى جانب مساعدات الدولة في هذا المجال لتبني هذه المشاري❖

طرفها والعمل على الحد من انتشارها



شكـرا


