
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 الجمهورية التونسيـة           

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      

  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           الشبيكـــةبلديـــة        

 محضر جلســــــــة

على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال  0202ديسمبر  20يوم الجمعة         

 بمقر البلدية إلتأمت الجلسة العاملة األولى للنظر في البرنامج اإلستثماري

بحضور أعضاء الخلية المكلفة بتغطية مراحل البرنامج  0202التشاركي لسنة 

 : السادة

 .رضوان طيمومي             الكاتب العام للبلدية و المسؤول التنفيذي -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 .منيارة مجبري                  ميّســــر -

 سؤول مالي لطيفة سقـــــة                   م -

 .عبد الفتاح الزايري            مسؤول فني -

مواطن ومواطنة وبعض رؤساء المصالح  03وقد حضر هذه الجلسة عدد 

 .اإلدارية المحلية والجمعيات

افتتح السيد رضوان الطيمومي الكاتب العام للبلدية والمسؤول التنفيذي للخلية     

ضور و بين لهم أن هذه الجلسة الجلسة بالترحيب بالحاضرين وشكرهم على الح

ثم بّين , هي األولى للخلية مع المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني بالشبيكة

 4كيفية إنجاز المخططات بالتشارك مع المواطنين وفقا لمقتضيات المنشور عدد 

حكام البا  الساب  من الدستور وتطبيقا أل  0202مارس  24المؤرخ في  

لمحلية يهدف البرنامج التنموي الجديد إلى تعزيز دور المؤسسة المتعلق بالسلطة ا

البلدية كمحرك أساسي للتّنمية المحلية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، م  

ضمان مشاركة أوس  للمواطن ولمختلف مكونات المجتم  المدني في إطار 

 .تجسيم مبدإ التدبير الحر

 ثم أحال الكلمة للسيد عبد الفتاح الزايري تقني بالبلدية و المسؤول الفني       

وقد , (des zones)بالخلية الذي بين كيفية تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق 

أمدهم بنتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية حسب المناطق وقد إقترح 

 .التحليل الفني الحاضرين تقسيم المنطقة إلى خمسة مناطق حسب 

ثم تناول السيد الكاتب العام الكلمة من جديد وقدم للحاضرين المشاريع     

, ومدى تقدم نسبة اإلنجاز بها  0202المتواصلة من البرنامج اإلستثماري لسنة 



ثم أحال الكلمة للسيدة لطيفة سقا متصرف بالبلدية والمسؤول المالي بالخلية التي 

الي وذكرت كل الموارد المالية المخصصة سواء قدمت نتائج التشخيص الم

 .كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها

ثم قّدم السيد الكاتب العام للبلدية توزيع الموارد المالية على مختلف      

التدخالت والمناطق وفسح المجال لآلنسة منيارة المجبري وصابرين محمدي 

نهجية للبرنامج اإلستثماري التشاركي واألعمال الميسرين لتوضيح الم

 .التحضيرية وطرق اختيار المشاريع 

 :وفتح باب النقاش والتحاور مع الحضور التي كانت تدخالتهم وطلباتهم كاالتي  

اجماع الحاضرين على عدم إنجاز مشاري  بالبنية التحية من طرقات وأرصفة  -

 .قريبقبل إنجاز مشروع التطهير الذي سينطلق عن 

طالب  الحاضرون بإنجاز مشاري  تبين جمالية المظهر العام بالمنطقة مثل  -

بناء مقر الئق بقصر البلدية أو إعادة تهيئته وتوسعة أماكن وقوف السيارات 

بمدخل المدينة على مستوى شارع البيئة ومحطة وقوف سيارات األجرة 

 .والنقل الريفي

مصن  صابرين  حيث بين الجمي  تعبيد الطريق بشارع الحرية المؤدي إلى  -

أن حالته كارثية مما أضر بمحالتهم السكنية من كثرة الغبار والضجيج ودعو 

صاحب مصن  صابرين لتعبيد الشارع المذكور على نفقته بما أنه هو المستفيد 

 .األول منه

مراجعة مثال التهيئة العمرانية من حيث كثرة تواجد المناطق الخضراء به في  -

منطقة البلدية محاطة بمناطق فالحية سقوية شاسعة وال داعي لوجود حال أن ال

 .الكثير من المناطق الخضراء بها

 .تعبيد الطريق المؤدية للمقبرة وتركيز حراسة قارة  بها -

بالمنطقة البلدية قبل   gaz de villeاإلسراع بطلب تركيز شبكة الغاز  -

 .الشروع في انجاز قنوات التطهير أو بالتوازي معها

جل الحاضرين تساءلوا عن وضعية حديقة بورقيبة وسط المنطقة البلدية  -

وطالبوا بحمايتها وإيجاد حلول لبعث مشروع بها يحفظها من الحيوانات 

 .ويحدث مردود إيجابي لموارد البلدية

 .توفير حراسة قارة بالملعب البلدي وضرورة تعلية الصور به والعناية الكافية -
 

حدود الساعة السادسة مساء أنهت الخلية اجتماعها ودعت الحاضرين  وفي    

إلى حضور االجتماعات التي ستنظم داخل المناطق التي تم تقسيمها في هذه 

 .الجلسة
 

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                       
 

 الناصر بن محمد مالط                                                               



 بالبلدية ثانيةتقديم الجلسة العامة التشاركية ال
 :وإطارها تقديم الجلسة-1

 

الجلسة التشاركية الثانية هي الجلسة األخيرة إلختيار برنامج اإلستثمار السنوي 

 .7102لسنة 

 :الحضور وميسر الجلسة تقديم -2
 

حضور كافة أعضاء الخلية إضافة إلى الميسرة منيارة المجبري مع جمع 

 .المواطنين

 

المناطق وبجلسات .تذكير بما تم عرضه واإلتفاق عليه خالل الجلسة العامة التشاركية األولى  -3
 :2112المزمع التدخل فيها خالل سنة 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج - 1.3

2
.
3
–
 

 برامج المقترحةال الكلفة النسبة

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين / /

 برامج مهيكلة للمدينة / /

 برامج إدارية ارنيألف د 120 % 011

 المجموع ارنيألف د 120 % 011

   

 7102المناطق الترابية التي تم االحتفاظ بها لسنة  اإلعتمادات المخصصة نوعية التدخل

 .منطقة البرتقال .1 ألف دينار 120 برنامج بناية إدارية

 .الحي التجاري .2 / /

 منطقة السباسب .0 / /

 منطقة المستقبل السعيد .4 / /

 منطقة اإلنطالقة .5 / /



ضمن برنامج سنة  (مشاريع جديدة) المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيهاتذكير بالتقسيم الترابي وب
2112 

 : 2112المزمع تنفيذها خالل سنة المتفق عليها وقائمة المشاريع الجديدة -4
عدد  الكلفة المنطقة وصف لنوعية التدخل

 المنتفعين
تاريخ انطالق 

 المتوقع األشغال
 تاريخ انتهاء األشغال

 المتوقع
 المالحظات

برامج القرب تتعلق بتحسين  -1
 / / / / / / ظرف عيش المواطنين

 ...........مشروع -0
/ / / / / / 

 ...........مشروع -7
/ / / / / / 

 / / / / / هيكلة للمدينةمبرامج  -2

 ...........مشروع -0
/ / / / / / 

 ...........مشروع -7
/ / / / / / 

 000.333 إدارية برامج -3

 د

 00/00/0302 0300أفريل  0033
/ 

 ...........مشروع -0
/ / / / / / 

 ...........مشروع -7
/ / / / / / 

 المجموع
 000.333 

 د

  00/00/0302 0300أفريل  0033

تلك التي ال يتدخل بما فيها  ،1017 ةسنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال)*(
 الصندوق في تمويلها 

ها خالل سنة إنجازوالتي سيتواصل  2112قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -5
2112: 

 

التاريخ المتوقع  مالحظات
 النتهاء األشغال

نسبة 
 اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق في 
 اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكلفة

 المحينة

 الكلفة

 األصلية

 بيان المشروع

)*( 

 % 5 7102مارس  /
011 

 يوم
 د.أ 047 د.أ 047 7111 7102ديسمبر 

إنجاز حديقة  -0
 ......عمومية



/ / / / / / / / 
2- 

/ / / / / / / / 
3- 

/ / / / / / / / 
.... 

 % 5 7102مارس  /
011 

 يوم
 المجموع د.أ 047 د.أ 047 7111 7102ديسمبر 

تلك التي ال يتدخل بما فيها  ،1017 ةسنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال)*(
 .الصندوق في تمويلها

في إطار إنجاز مشروع التطهير العام بداية  :2112لسنة برنامج االستثمار السنوي تقديم وثيقة  –2

 .وقع تقديم المخطط السنوي لإلستثمار وذلك بإنجاز مشاريع إدارية بحتة 7102من سنة 

انتداب عملة + تاريخ اإلنطالق في انجاز مشروع التطهير  :شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع –

 .لتعزيز فريق النظافة

2  
جيّدة وطريقة رائعة نابعة من المواطن وإليه  :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة  - 8

 .راجعة

 

 

 

 

 

 


