
  

 جلسة المناطق محضر
   1028برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  

 سدويكش:  3المنطقة عدد 

 : بلديةال بخصوص معطيات -1

 سدويكش: إسم المنطقة                                                             جربة ميدون:   بلديةال إسم -أ 

 ساكن 7667:عدد السكان بالمنطقة                                                ساكن 82536 :بلدية الب السكان عدد -ب 

 مساء رابعةبداية من الساعة ال 3927نوفمبر   90 الخميس : الجلسة تاريخ -ت 

 بسدويكشالدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 . مصطفى كسيكسيسامي الكربول والسيد  السيد : أعضاء الخلية –ج 

  .فهمي البشيرالسيد  : قبل من محرر محضر -ح 

 .بسدويكشرئيس الدائرة البلدية  رضا البشوالالسيد  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :  الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد

 61 بين أعمارهم تتراوح الذينو

  سنة 53و

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

  الجملي العدد 13 0 1

6.7% 0%  (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

. ترحيب بالمشاركين وتقديم جدول األعمال :  1  
. بسدويكشالدائرة البلدية كلمة السيد رئيس :  2  
.عرض التشخيص المالي للبلدية : 3  
.للبلديةعرض التشخيص الفني :  4  
.نقاش عام :  5  
.إقتراح المشاريع والتصويت على أولويتها :  7  
إختيار ممثلي المناطق:  6  
.إختتام الجلسة :  8  

 

 : البلدية عرضل وصف – ج

مذكرا بموضوع بكلمة رَحب فيها بالحاضرين  بسدويكشرئيس الدائرة البلدية  رضا البشوالافتتح الجلسة السَيد  - 1     

وهي جلسة سبقتها    1018وذلك في  إطار برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  الجلسة والمتعلق بعقد جلسة المناطق

جلسات عامة مع  كافة مكونات المجتمع المدني والمواطنين لعرض أهداف و مكونات ومراحل برنامج اإلستثمار البلدي 

مع تأكيده على أهمية  التفاعل اإليجابي بين البلدية والمجتمع المدني والمواطنين في تقريب    1018التشاركي لسنة 

 .وجهات النظر وإقتراح المشاريع التنموية وبرمجتها موجها الدعوة لتكاتف كافة الجهود إلنجاح أول تجربة تشاركية 

 : تقديم المسؤول المالي عرضا حول التشخيص المالي للبلدية  - 2

 - لتحليل الرجعي وتشخيص التوازنات المالية مع بيان قدرة البلدية على تعبئة الموارد ا. 

 -  ( المعلوم على النزل -المعلوم العقارات المبنية) تقديم لمحة عن تطور الموارد البلدية الذاتية... 

 -  ( صندوق القروض )اإلشارة إلى إرتفاع حجم الديون  مع ( ضعف اإلعتمادات المحالة ) بيان مجموع نفقات التنمية........ 



  

 -  عرض بعض الحلول العاجلة واإلجراءات على المستوى المتوسط والبعيد لتعديل الميزان البلدي. 

 .مع التذكير بإمكانية اإلطالع على كافة المعطيات على موقع الواب للبلدية ومواقع التواصل اإلجتماعي إلبداء الرأي **** 

  :تقديم المسؤول الفني عرضا حول التشخيص الفني للبلدية  - 3

 -  تصريف مياه األمطار , شبكة التنويرالعمومي : بالمنطقة تقديم بيانات تتعلق بحالة الطرقات والبنية االساسية.... 

 -  والمشاريع المعطلة التي هي في  طور اإلنجاز البلدية والجهوية والوطنية بالمنطقة تقديم بسطة عن المشاريع. 

 -  تقديم نوعية المشاريع الممكن إقتراحها ومعدالت كلفتها. 

 

 .المناطقتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف  – د 

 اإلعتمادات النسبة
 

 المقترحة برامجال

د 84.000 40%  ميدون:  1منطقة عدد ال 

د 42.000 20%  الماي:  2المنطقة عدد  

د 42.000 20%  سدويكش:  3المنطقة عدد  

د 42.000 20%  بني معقل:  4المنطقة عدد  

 المجموع 210.000 د 100%

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –ه 

 التدخالت واإلقتراحات
في  للتنوير العموميإلنجاز مشروع دات انية إتجهت لتخصيص هذه اإلعتمالأشار إلى أن :  رئيس الدائرة البلديةالسيد 

ن ـدوى للمواطـذات الج المشــاريع وجه نحوــرورة التـمع ض.  امجـــالمنطقة البلدية رغم ضعف اإلعتمادات المرصودة للبرن
 التمييز اإليجابي  على و اإلعتماد

الجدوى و ترتيب المشاريع حسب األولويات وخاصة حسب أكد في محور تدخله على أهمية :  الكيالني عبد الجليلالسيد 
عرج على مسألة ضعف اإلعتمادات المرصودة لمنطقة سدويكش و إقترح مشروعا للتنوير العمومي بتركيز النقاط على كل 

 .....(ورسيغن ، تالبت، سدويكش) المناطق 
على موضوع اإلنارة العمومية لما له من أهمية والمشاريع الجديدة يجب أن تتركز  أكد أن التدخالت: قاسم كرونةالسيد 

  .الممتلكات خاصة في النقاط السوداء  األشخاص و وخاصة من الناحية األمنية وسالمة
والمشاريع الجديدة يجب أن تتركز على موضوع اإلنارة العمومية لما له من أهمية  أكد أن التدخالت:  قاسم بن يحياتنالسيد 

 .ية وسالمة األشخاص و الممتلكات وخاصة من الناحية األمن
بقيت مهمشة و مقصية من منوال التنمية حيث طالب بتنفيذ أشار إلى أن منطقة سدويكش خصوصا : حكيم الوريميالسيد 

 .مشاريع البنية األساسية كتعبيد الطرقات و التنوير العمومي بالمناطق الداخلية
نحو  2018مشاريع في حدود اإلعتمادات المتوفرة مع التوجه في سنة أكد على ضرورة برمجة  :السيد جالل بن مشيشي 
 .مشاريع التنوير العمومي

طالب بتخصيص كامل اإلعتماد لمشاريع التنوير العمومي حسب مناطق التدخل التي سيتم اإلتفاق  :السيد الحبيب الكرشاوي 
 .عليها حسب األولوية في الحاجيات 

 .طاب بمشروع للتنوير العمومي بطريق ربانة:  السيد نور الدين كرونة
الرابطة بين  116أكد في تدخله على تكملة مشروع التنوير العمومي على مستوى الطربق الوطنية عدد: السيد كمال كرونة 

 .سدويكش و ربانة بإعتبارها مدخال للجزيرة
احات خاصة أمام المدرسة اإلبتدائية ووسط السوق بالمفترقات و الس  كما أكد على ضرورة صيانة و تهيئة المناطق الخضراء

 .األسبوعية كما طلب بعون مختص في المساحات الخضراء و البستنة للعناية بالمناطق الخضراء بمنطقة سدويكش

 

 

 



  

 :ردود اإلدارة  –ه 

 الردود
 :تدخالت الحاضرين أكد رئيس الجلسة أنه يمكن تصنيف التدخالت و المقترحات إلى ثالثة أصناف  ىفي معرض رده عل

صنف أول ويندرج في إطار أعمال البلدية  كالصيانة والنظافة وهي أعمال إدارية تنجز بصفة يومية أو في إطار حمالت  – 1
 .وسيقع تدوين كافة المالحظات بهذا الخصوص  

رج في إطار األعمال المشتركة بين البلدية وبقية اإلدارات العمومية األخرى أو التي هي من مشموالت صنف ثاني ويند – 2
 .إدارات أخرى فقط على غرار التدخل لحماية المواقع األثرية وحماية المناطق البيئية المصنفة أو التدخل في الطرقات المرقمة

إطار البرنامج التشاركي وهي مقترحات قيمة تهدف لخدمة صنف ثالث وأخير وهي مقترحات مشاريع تندرج في  – 3
المواطن عن قرب والتي سيتم ترتيبها من قبل الحاضرين  ثم ستتولى المصالح اإلدارية دراستها من الناحية المالية والفنية 

 .للنظر في مدى إمكانية تنفيذها بمرافقة عدد من ممثلي المناطق 
و الحرص على تدعيم التشاركية و تقريب البلدية من  2016اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة كما اكد على متابعة تنفيذ برنامج 

 .المواطن
 

 :نتائج الجلسة  – 2

  :المشاريع المقترحة حسب ترتيب التصويت   -أ  
ع المشاريع المقترحة عدد األصوات

 ر/ع
 1  تنوير عمومي نقاط مختلفة  13

 2  تهيئة مسالك فالحية   2

 (أعضاء 4) : إختيار ممثلي المناطق  -ب 
 .قاسم بن يحياتن –   1

 .كرونة نور الدين – 2

 .خالد أقار – 3

 .الكيالني عبد الجليل – 4

 

 : إختتام الجلسة – 4

 الخامسةبشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  علــى الساعــة  الجلسةإثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد رئيس        

 .دقائق  53و امساء
 الجلســـــــةرئيـــــــــس                                                                                            

 رضــا البـــشــــوال                                                                                              

 
 


