محضر الجلسة العامة الثانية لمناطق التوسع
بخصوص برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لبلدية الشبيكة لسنة 2002
 -1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية :

الشبيكــة

ب  -عدد السكان بالبلدية  9292 :ساكن دون احتساب التوسعة و  97902ساكن باعتبار التوسعة .
ت  -تاريخ الجلسة  9722/29/90 :على الساعة 29:77
ث  -مكان الجلسة :قاعة االجتماعات بالبلدية .
ج  -إسم ميسر الجلسة / :
ح  -محضر محرر من قبل  :رضوان طيمومي  -كاتب عام بلدية الشبيكة.
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :ربح مالط  -رئيسة بلدية الشبيكة.
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:
عدد المشاركين

العدد الجملي
النسبة ((%

11
% 9,9990

عدد النساء ضمن
المشاركين

عدد الشبان ضمن
المشاركين والذين
تتراوح أعمارهم بين
 11و 53سنة

99
% 99

ب – جدول األعمال :

إعداد المخطط االستثماري التشاركي لبلدية الشبيكة لسنة . 2222

90
% 98.1

 – 3قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة : 9797

المنطقة

وصف لنوعية التدخل

الكلفة

عدد
المنتفعين

التاريخ المتوقع
إنتهاء
إنطالق
األشغال
األشغال

المالحظات

 -1برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
 -1تنوير عمومي

 -2أرصفة

جميع مناطق  329أ.د 2277
ساكن
التوسع

مارس
9797

سبتمبر9797

/

جميع مناطق  804أ.د 970777
ساكن
التوسع

مارس
9797

سبتمبر9797

/

 -2برامج مهيكلة للمدينة
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
 -2مشروع...........
/
/
/
/
/
/
 -5برامج إدارية
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
 -2مشروع...........
المجموع

/

/

/

/

/

/

 437أ.د

-4قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  0229والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة 0202
بيان

المشروع
تهيئة السوق

البلدي

بناء أكشاك

الكلفة

الكلفة

عدد

تاريخ اإلنطالق
في اإلنجاز

األصلية

المحينة

المنتفعين

 022أ.د

 022أ.د

2900
ساكن

مارس 0202

 49أ.د

 49أ.د

500
ساكن

مارس 0202

مدة

نسبة

اإلنجاز اإلنجاز
20

أشهر
20

أشهر

التاريخ المتوقع
النتهاء األشغال

مالحظات

%0

سبتمبر 0202

/

%0

سبتمبر 0202

/

 – 2تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي لسنة  0202وفق األنموذج :

 -6نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين
وافق المشاركون علي المشاريع المقدمة أعاله و دعوا
إلى مزيد بذل الجهود في مجال اإلستثمار كما دعوا إلى
حسن تنفيذ المشاريع من خالل حسن إعداد كراسات
الشروط .

تساءل الحضور حول نصيب مناطق التوسع من
اإلستثمارات البلدية .

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
سيتم ضبط كراسات الشروط واإلعالن عن طلب
العروض وفق اإلجراءات القانونية المعتمدة
الختيار أفضل عرض و سيتم نشر جميع
المعطيات علي موقع الواب الخاص بالبلدية و
المرصد الوطن للصفقات العمومية .

أجابت السيدة رئيسة البلدية أن المساعدات الموظفة
المرصودة للبلدية لسنة  2222مخصصة فقط للمنطقة
البلدية بعد التوسع وأن هناك برنامج مخصص
للمناطق الجديدة تتمثل في رصد  032ألف دينار
كمساعدات موظفة لمناطق التوسع.

 - 7رأي التشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
أسئلة ومالحظات المشاركين
تتولى البلدية إعتماد الفتات و موقع واب و موقع
استحسن المشاركون الخطة اإلتصالية المعتمدة و دعوا تواصل إجتماعي ونشر اإلعالنات وتوزيع
إستدعاءات شخصية لممثلي مكونات المجتمع المدني
إلى مزيد تدعيمها.
كما يتم التنسيق مع اإلذاعات الجهوية.
 -8رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة:
أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أبدي الحضور رضاهم عن المقاربة التشاركية باعتبارها
المقاربة التشاركية تمثل تجسيدا لمبدأ دستوري و
تجسد الديمقراطية وتمكن المواطن من اإلطالع على
ستتحسن نتائجها من خالل دعم موارد اإلستثمار
إمكانيات البلدية كما تمكنه من ضبط الخيارات التنموية
وإقرار المخططات اإلستثمارية الخماسية.
واإلستثمارية ومتابعتها.
 -9مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :
تطرّ ق الحضور على دعوة البلدية لمزيد بذل مجهودات في مجال صيانة وتهيئة شبكات التنوير العمومي وهو ما
تم فعال داخل المنطقة البلدية وهو ما تطرّ قت إليه السيدة رئيسة البلدية فعليا ,حيث عرّ جت على ضرورة إستكمال
عمليات الصيانة داخل المنطقة البلدية وضرورة البدء في عمليات الصيانة بمناطق التوسّع.

 -1-12التنقيحات/التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

-------------

 -2-12مالحق  :المعتمدة :
أ -عرض البلدية :
تم خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية بأن هذه الجلسة تندرج في إطار إعداد برنامج اإلستثمار السنوي 2222
كما تم إعالمهم بنتائج أعمال الجلسة العامة التشاركية األولى وما انبثق عنها من قرارات تتعلق بمشاريع قرب
حيث تم توزيع نسخ من المحاضر على الحضور تتضمن كافة المعطيات إلستغاللها خالل الجلسة العامة التشاركية
الثانية كما تم تقديم القائمة النهائية للمشاريع المبرمجة بالبرنامح السنوي التشاركي وهي :
 إنجاز تنوير عمومي بمبلغ 352ألف دينار. إنجاز أرصفة بمبلغ 870ألف دينار.المجموع  437 :ألف دينار.

رئيسة البلديـة
ربـح مــالط

ب – صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور :

