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مقدمة

نبذة عن الوزارة•

اختصاصات الوزارة•

المبادئ
سياسات الحكم المحلي•

القرارات
القرارات والرسائل الصادرة لنقل االختصاصات•

االنتخابات
دعم العملية االنتخابية لوحدات اإلدارة المحلية•
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محتوى العرض
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ألتأســيس

( 2012/59)إصدر المجلس الوطني االنتقالي قانون نظام اإلدارة المحلية رقم 
:الذي يحتوي على ثالثة مستويات 

المحافظات•

البلديات•

المحالت•

2012

2012لسنة (59)بتعديل القانون رقم 2013لسنة ( 9)إصدار قانون 

(59)بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2013لسنة (130)اصدار قرار مجلس الوزراء رقم •
2012لسنة 

2013

لتختص باإلشراف المباشر على ( 2014/133)إعادة هيكلة الوزارة بالقرار رقم 
والجهات التاليةمجالس البلدياتأداء عمل 

، جهاز الحرس البلدي، شركة خدمات النظافة، جهاز المدن التاريخية، مصلحة التخطيط العمراني•
مصلحة األحوال المدنية

2014
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اختصاصات الوزارة

إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بعمل وحدات اإلدارة المحلية ومتابعة تنفيذها

اإصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة واإلشراف على الجهات التابعة لها ومراقبة أدائها وتصحيح أوضاعه

اقتراح االستراتيجيات والسياسات العامة والخطط الالزمة لتطوير نظام اإلدارة المحلية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها

إلشراف والرقابة على تطبيق التشريعات المنظمة لعمل اإلدارة المحلية ا
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اختصاصات الوزارة

دعم و تيسير أعمال المجلس األعلى لإلدارة المحلية ومتابعة تنفيذ مقرراته وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مهامه

متابعة وتقييم أداء وحدات اإلدارة المحلية و إعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وتقديم التسهيالت الالزمة لتأدية مهامها  ·

دعم العملية االنتخابية لوحدات اإلدارة المحلية بما يحقق ضمان نجاح االنتخابات ونزاهتها واستقاللية إدارتها

وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تمّكن وحدات اإلدارة المحلية من ممارسة مهامها بفاعلية وكفاءة ودعم القدرات
 .المؤسسية لها بما يحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة
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وحدة وسيادة 
الدولة

أي تحرك في اتجاه تنفيذ •
التحول الى الالمركزية 

اإلدارية، الذي تبنته حكومة 
ن الوفاق الوطني، يجب أن يكو
قائماً على أساس وحدة الدولة

وسيادتها وتماسكها

تطبيق القانون 
يواالتفاق السياس

كل المشاريع واألعمال يجب •
تطبيق أن تسير في اتجاه تنفيذ و

2012لسنة 59رقم قانون

الالمركزية

ة الالمركزية الرشيدة المتدرج•
الالمركزية السياسية، )

م االدارية، المالية، وفي تقدي
(الخدمات

الشراكة

مبدأ الشراكة اعتمدت الوزارة•
واالنفتاح على الجميع فهي
تسعى ألن تنجز عملها من 

خالل الجميع وبالجميع 

بناء القدرات 

بناء القدرات البشرية •
والمؤسسية

نقل االختصاصات

تفعيل برنامج نقل •
االختصاصات وفق األسس 
المعتمدة وبما يضمن عدم 
إحداث ربكة في الخدمات 

المقدمة،

سياسات الحكم المحلي
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إتفاق على نقل اختصاصات وزراة االقتصاد إلى البلديات

إتفاق على نقل اختصاصات وزارة الصحة إلى البلديات

إتفاق على نقل اختصاصات وزارة التعليم إلى البلديات

مذكرات التفاهم مع القطاعات



القرارات، اللوائح والرسائل الصادرة عن الوزارة

روعلتنظيم نقل بعض االختصاصات إلى البلديات خالل فترة المش
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القرارالسنةرقم القرار

الئحة الفضاء العام2022018

الئحة تنظيم االسواق العامة 2032018

الئحة المصائف والمسابح2042018

الئحة الرخص التجارية2242018

الئحة تراخيص البناء2252018

بشأن إصدار الئحة الرسوم البلدية142019

الئحة الالفتات واعمال الدعاية واالعالن272019

الئحة النظافة العامة 282019

قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة بوضع مقترح الئحة حوكمة العمل المؤسسي بالشركات العامة512019

قرار بشأن الئحة تنظيم الحرس البلدي562019

قرار بشأن الئحة تنظيم مرفق المياة والصرف الصحي572019

قرار بشأن الئحة المقابر582019

قرار بشأن الئحة المسالخ592019

قرار بشأن الئحة النقل وسيارات االجرة602019

ر بشأن نقل أختصاصات الرعاية الصحية االولية إلى وحدات االدارة المحليةقرا1662019

2019رسالة
رسالة الوزير الى عمداء البلديات التخاذ مايلزم من اجراءات عاجلة لالتصال بمدير ادارة الموارد المالية بوزارة المالية التمام

اجراءات فتح حساب خاص بااليرادات البلدية

رسالة الوزير الى عمداء البلديات للتقديم مقترح المجلس البلدي بشأن الرسوم المالية للوائح البلدية2019رسالة
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تاريخ اداء القسمالبلدية م
16/04/2019بلدية نسمة1
16/04/2019بلدية زوارة2

16/04/2019بلدية غدامس3

16/04/2019بلدية  القلعة4

16/04/2019بلدية باطن الجبل5
16/04/2019بلدية نالوت6

16/04/2019بلدية الحوامد7
30/04/2019بلدية وازن8
30/04/2019بلدية وادي عتبة9

30/04/2019بلدية الغريفة10

30/04/2019بلدية رقدالين11
30/04/2019بلدية زلطن12
30/04/2019بلدية الرحيبات13

05/05/2019بلدية القرضة الشاطيء14
05/05/2019بلدية براك الشاطيء15

05/05/2019بلدية أوباري16
05/05/2019بلدية وادي البوانيس17

05/05/2019بلدية بنت بيه18
12/05/2019ادري الشاطيء19
21/05/2019الريلينة20

09/06/2019الشويرف 21

دعم العملية االنتخابية لوحدات اإلدارة المحلية
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