
استشارة وطنية حول 

الالمركزية 
برنامج     



الهدف 
إثراء التقرير حول  مسار الالمركزية الذي ستتم إحالته إلى مجلس نواب 

الشعب ومشروع القانون التوجيهي 

المحاور 
• العالقات بين الدولة والجماعات المحلية 

• دور الرقابة في دعم الحوكمة المحلية في مجال التصرف الجيد 
في الشؤون العامة 

• اآلليات المالية والجبائية والمحاسبية والبشرية كركيزة للتنمية 
المحلية والجهوية. 

• استكمال اإلطار القانوني والمؤسساتي لالمركزية 



الفترة 
1 جوان - 15 سبتمبر 2021 

صيغة المشاركة 
حضور مباشر •

 حضور عبر اإلنترنت •

 مختلط •

عدد المشاركين بحضور مباشر   
 من 20 إلى 30 مشاركًا 



     الرزنامة

  الجامعة الوطنية 
المنتفعون للبلديات التونسية

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر و عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 31 ماي 2021



     الرزنامة

 المنتخبون المحليون
(الجنوب) المنتفعون

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 2 جوان 2021



     الرزنامة

 المنتخبون المحليون
(الوسط) المنتفعون

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 4 جوان 2021



     الرزنامة

 المنتخبون المحليون
(الشمال) المنتفعون

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر و عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 8 جوان 2021



     الرزنامة

المنتفعون  هياكل وطنية*

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر و عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 16 جوان 2021

@ االتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) • االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية (UTICA) • االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري (UTAP) • اتحاد المؤسسات 

المواطنة التونسية (CONNECT) • وآخرون... 



     الرزنامة

المنتفعون إدارات / وزارات / شركاء*

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر و عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 18 جوان 2021

@ وزارة الشؤون المحلية والبيئة • وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار • وزارة النقل 
واللوجستيك • وزارة السياحة • وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري • وزارة الصحة • 

وزارة التربية • وزارة الشؤون الثقافية  • وزارة المرأة واألسرة وكبار السن • وزارة الشباب والرياضة 
واإلدماج المهني • وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية • وزارة أمالك الدولة والشؤون 

العقارية • وزارة الوظيفة العمومية. 



     الرزنامة

المنتفعون  المجتمع المدني*

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر و عبر اإلنترنت    صيغة االجتماع

التاريخ  • 23 جوان 2021

 • (ITE) المعهد التونسي للمنتخبين • CREDIF • عتيد  ATIDE • مراقبون • بوصلة • أنا يقظ @
الجمعية التونسية للحوكمة المحلية • ATGL• ATFD • SOLIDAR • لم الشمل • كلنا تونس 

• الشاهد • • • 



     الرزنامة

المنتفعون   هيئات*

 مركز التكوين ودعم
المكان   الالمركزية تونس

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ   2 جويلية 2021

@ المحكمة اإلدارية • محكمة المحاسبات • الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات •  
هيئة مكافحة الفساد • الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية • الهيئة الوطنية للنفاذ 

إلى المعلومات • هيئة الرقابة العامة للمالية • هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية •  
هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية



     الرزنامة

 منتخبون محليون
(الشمال) المنتفعون

المكان نابل

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ  • 1 سبتمبر 2021



     الرزنامة

منتخبون محليون (الوسط) المنتفعون

المكان  القيروان أو سوسة

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ  • 3 سبتمبر 2021



     الرزنامة

 منتخبون محليون
(الجنوب) المنتفعون

المكان مدنين أو توزر

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ  • 6 سبتمبر 2021



     الرزنامة

شركاء تقنيون وماليون*  المنتفعون

تونس المكان

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ  • 10 سبتمبر 2021

@ االتحاد األوروبي • البنك الدولي •  منظمة تحالف المدن • التعاون اإليطالي • مجلس أوروبا 
    USAID • BAD • BEI • AFD • KFW • IFT • Expertise France • Hanns Seidel  • USAID • 

 • • •BIT • CILG VNG international • SKL International • GIZ



     الرزنامة

 منتخبون على الصعيد
المنتفعون الوطني

 أكاديمية مجلس نواب
الشعب المكان

حضور مباشر    صيغة االجتماع

التاريخ  • 15 سبتمبر 2021


