
  

 الثانية التشاركية العامة الجلسة محضر
   1028لبرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدية جربة ميدون:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 82536 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 3827 ديسمبر 86 الجمعة : الجلسة تاريخ -ت 

 قصر بلدية جربة ميدون:  الجلسة مكان -ث 

 الوغالني التونسي ةالسيدة نزيه : الجلسة ميسر إسم -ج 

  فهمي البشيرالسيد  : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس النيابة الخصوصية منير الهدروقالسيد  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

  سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

  الجملي العدد 00 30 30

3.30% 9.39%  (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 

  .ترحيب بالمشاركين وتقديم جدول األعمال  : 1
.كلمة السيد رئيس النيابة الخصوصية :  2  
.مداخلة الميسر:  0  
(عرض تفاعلي ) . لنتائج أعمال جلسات المناطقعرض : 0  
.نقاش عام :  7  
إختتام الجلسة :  8  

 : البلدية عرضل وصف – 2

 

      

( عوضا عن السيد رئيس النيابة المتواجد بالخارج ) ببلدية جربة ميدونلجنة األشغال رئيس  خالد بالحاج عيسىافتتح الجلسة السَيد  -1

بكافة مكونات المجتمع المدني الثانية تشاركية اللسة جالبعقد  بموضوع الجلسة والمتعلق مذكرابكلمة رَحب فيها بالحاضرين 

و ترتيبها حسب  النهائية إقتراح المشاريعنتائج الجلسات السابقة وخاصة جلسات المناطق التي تم على إثرها  لعرضوالمواطنين 

مع العلم و أنه تم إحترام  حسب اإلعتمادات المتوفرة ناطق لمتابعة دراسة وتنفيذ جملة هذه المشاريعاألولوية مع إختيار ممثلي الم

 .رزنامة البرنامج المقدمة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

مجاالت تدخل تدعيم ودورها في  المراحل التي مرت بها هذه التجربةقدمت السيدة نزيهة الوغالني التونسي  - 2   

تحديد األولويات و مساعدة في إتخاذ القرار المناسب المجتمع المدني والمواطن لضمان مشاركة فعالة في إبداء الرأي وال

 ةمعتبروذلك حسب التشخيص المالي والفني مع القيام بعمليات تقييم التي من شأنها إضفاء النجاعة والشفافية لكامل العملية 

بالشكر لكافة المتدخلين الذين ساهموا في  ةبلدية ميدون كانت مميزة وفي اإلطار الزمني المحدد متوجهب الثانية أن التجربة



  

 .إنجاح المسار التشاركي رغم بعض النواقص وإعتبار التجربة مرحلة تدريب على العمل التشاركي

 :  عرض تفاعلي حول نتائج جلسات المناطقتقديم  - 3

 ل منطقة وترتيبها حسب األولويةتقديم المشاريع المقترحة بحسب ك. 

  أعضاء ممثلي المناطق بحسب كل منطقة تقديم.  

 .المشاريع المقترحة حسب كل منطقة – 4

 المنطقة الترابية  المشروع
 ميدون:  1عدد منطقة  تهيئة بعض المسالك الفالحية 

 تركيز نقاط مختلفة للتنوير العمومي
 

 الماي: 2عدد منطقة 

مختلفة للتنوير العموميتركيز نقاط   سدويكش:  3عدد منطقة  

تهيئة بعض المسالك الفالحية و تهيئة بطحاء بمنطقة 
 الظهيرة

 

 بني معقل:  4عدد منطقة 

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

إستكمال مختلف بعد  1028إنجاز المشاريع سيتم في سنة   -

 .اإلجراءات اإلدارية الالزمة في الغرض
 .تم قبول إقتراح تغيير المسلك المذكور بإعتبار موقعه -

و   توزيع المناطق واإلعتمادات تم خالل الجلسة التشاركية األولى -

و المصادقة  بموافقة أغلب الحاضرين وتم إقراره جلسات المناطق
  .من طرف المجلس البلدي  عليه

رغم أن  للمواطنين عالم المباشرإلفي تركيز أليات ل النظرسيقع  -
فتات الالبلدية لم تدخر جهدا في ذلك وذلك من خالل المعلقات وال

 .المواقع اإلجتماعية وموقع واب البلدية ب التنزيل إلى جانب
البلدية بصدد إنجاز لوحة إعالمية إلكترونية سيتم تركيزها في  -

 .النات البلديةوسط المدينة لنشر مختلف اإلع
 المالئمةام ياألخالل  في المستقبل سيتم برمجة جلسات المناطق -

حيث تم نشر حتى يتسنى لكافة المواطنين المشاركة والمساهمة 
 .جميع الجلسات ومواعيدها 

تم إقرار المشاريع حسب المنهجية التشاركية المعتمدة و قد تم  -
 .مناطقحسب ال اإللتجاء إلى التصويت إلختيار المشاريع

عملية تقسيم المناطق و توزيع الموارد تمت حسب المنهجية  -
التشاركية و قد تمت المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي في 

 .دورة نوفمبر العادية
تحديد نوعية و كمية التدخالت سيتم تحديدها من طرف المصالح  -

الفنية للبلدية باإلستناد إلى معطيات علمية و دراسات و أمثلة 
 .بغرافيةطو

 
 .تاريخ إنجاز هذه المشاريع التساؤل حول  -
إمكانية تغيير المسلك الترابي المقترح نظرا التساؤل حول  -

 .لكونه في مرجع النظر الترابي لمنطقة بني معقل
المناطق وتوزيع توزيع  مشروعية قرارالتساؤل حول  -

 .رغم إعتراض البعضاإلعتمادات 
ضرورة التركيز على التحسيس واإلعالم بمكونات  -

البرنامج واختيار توقيت مالئم لكافة الشرائح إلنجاح 
خاصة وأن العديد من المناطق لم تكن على علم الجلسات 

بتاريخ جلسات المناطق ولم تتمكن من المشاركة وتقديم 
 . حاجيات المنطقة من المشاريع

ة المحبوبين من التساؤل حول برمجة مشروع حماية منطق -
 .التدخل في المناطق الزرقاء برمجة الفياضانات و

التساؤل حول قلة التدخالت في منطقة المحبوبين مقارنة  -
 .مقارنة الكلفة التقديرية ألملكن التدخالتببقية المناطق و 

التساؤل حول مشروع تركيز نقاط تنوير عمومي بمنطقة  -
 . الشبابية

برنامج المخصصة اإلعتمادات للالتساؤل حول محدودية  -
 .ة ميدونلمنطق

التساؤل حول نوعية التدخالت و الكمية بالنسبة لتهيئة  -
 .المسالك الفالحية بمنطقة بني معقل

 .برنامج اإلستثمار البلدي السنوي التساؤل حول تسمية -

 

 

 

 

 



  

  :شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

سيتم التدخل لصيانة الطرقات خاصة طريق الشبابية إثر األمطار  -
 .األخيرة

جلسة لتحديد  سيتم إستدعاء مختلف المتدخلين العموميين في -
األدوار و الحرص على إصالح و صيانة الطرقات إثر األشغال 

 .التي تتسبب في أضرار للطريق
التصرف في النفايات إلى السيد  منظومة سيتم إحالة موضوع -

بغية عرضه على أنظار لجنة النظافة و الصحة  رئيس النيابة
 .بالبلدية

ان و ـات و اللجـالمي للجلسـانب اإلعـدية بتدعيم الجـلـستقوم الب -
سواء عن طريق اإلتصال المباشر أو  القادمة  المجالس البلدية

 ....لوحة اإلعالنات أو وسائل اإلتصال الحديثة

 
 .المطالبة بصيانة و إصالح طريق الشبابية بني معقل -
التساؤل حول إشكالية قطع الطرقات من طرف المتدخلين  -

 .العموميين و عدم إتمام اإلصالحات و الصيانة الالزمة
تم التساؤل حول المشروع النموذجي حول التصرف في  -

لخاصة الفضالت بجزيرة جربة و مدى تقدم اإلجراءات ا
طالع على محتوى كراس و المطالبة باإلبطلب العروض 

 الشروط
ضرورة المشاركة في اللجان البلدية و المجالس ب المطالبة -

 .التمهيدية إلبداء المقترحات و المشاريع
 

 
 : العامة الجلسة نتائج  -5

 : المعتمدة المنهجية وبخصوصالمقدم  البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات –
 

  التشاركي اإلستثمار البلدي برنامجحسب مراحل المقترحة  النهائية البلدي للمصادقة على المشاريعجلسة للمجلس برمجة 

 : مالحق –   

  :المقترحة النهائية المشاريع -5-1-1 -
 :سدويكشمنطقة  -6

 . (ألف دينار 24) اإلعتمادات المرصودة للمنطقة في حدود :تنوير عمومي نقاط مختلفة 

  أعمدة و  55: أعمدة و تمقرت  55: أعمدة و حومة تافرطاست  55: أعمدة و حومة البانيان  52: محطة بوعمر أعمدة و  53: ورسيغن

 .أعمدة 55: تالبت 

 :  إختيار ممثلي المناطق -
 . قاسم بن يحياتن -6  

 . نور الدين كرونة -4  

 .خالد أقار -5  

  .الكيالني عبد الجليل -2  

 :المايمنطقة   -2 
 . (ألف دينار 24) اإلعتمادات المرصودة للمنطقة في حدود : عمومي نقاط مختلفة تنوير     -

 .نقطة إحداثات جديدة لنقاط تنوير 21نقطة تمديد شبكة و  21: نقطة إنارة  25

 و مفترق طرق وادي مغار أعمدة 52:  (إحداث)أمام مدرسة واد امغارأعمدة و  55:  (تمديد)مركز الماي خلف مخبزة الجبالي (

:  ( تمديد)في إتجاه مفترق السكالة 4من مدرسة المايأعمدة و  52:  (إحداث) أمام المستودع البلدي و سوق الدوابو  أعمدة 52(:إحداث

 .أعمدة 55:  ( تمديد) الوشاشنةأعمدة و  55:  ( تمديد) ربانة من جامع البلبالي في إتجاه المحطةأعمدة و  52

 .بالنسبة لربانة و الوشاشنة اإلنجاز في صورة توفر اإلعتماد الالزم :مالحظة 

 :  إختيار ممثلي المناطق  -
 . يونسبن  محمد -6  

 . منصور بروق -4  

 .أحمد شكيب البلبالي -5  

  .عبد العزيز الوغالني -2  

 :بني معقلمنطقة  -3

اإلعتمادات  في حدود ومع تهيئة مكان يسمح بدوران الحافلة بمركز الظهيرة متر خطي لكل مسلك  05بمسافة أقصاها : تهيئة مسالك فالحية -

 . (ألف دينار 24) المرصودة للمنطقة

 .من الطريق المعبد في إتجاه عائالت الحرابي بالشبابية*  

 .من جامع ودران في إتجاه عائالت الغول و نقيب* 

 .ظهيرةمن جامع إبراهيم الخليل في إتجاه عائالت بن موسى بال* 

 .من جامع بدوين إلى غاية الفسقية العمومية ببدوين *

 .من أمام عائالت الجليدي إلى غاية عئالت النقيب بزعطوط* 

 .من أمام عائالت بن خاطر و سفراو* 

 .ربط عائالت بالغة و بربوش و بن عمران بالطريق المعبد* 



  
 .من أمام مصطفى الطبيب لغاية الطريق المعبد بوشواط* 

 .بالطريق المعبد" الروضة"كتاب الظهيرة  ربط* 

 .تعويضه بمنطقة تدخل ثانية تم تتبع دائرة ميدون و متر 455المسلك المتفرع من الطريق المعبد قبل المنتزه بـ: الشبابية * 

 

 : إختيار ممثلي المناطق  -

 جالل بن خاطر-6

 يوسف الطبيب-4

 مراد بن عمران-5

 شاكر تليوين-2

 الجليديعبد هللا -3

 منجي المزطوري-1

 :منطقة ميدون- 4
 (ألف دينار 02)إعتماد مناطق التدخل بالترتيب التالي و في حدود اإلعتمادات المتوفرة في البرنامج  يتم :تهيئة بعض المسالك الفالحية -

  ى ترجت مع معالجة بعض النقاط األخرفي إتجاه جامع  من طريق الناظور في إتجاه حانوت الفيتوري و من جامع خالد ابن الوليد: تاقرماس

 .بالمنطقة

 المحبوبين أمام المدرسة اإلبتدائية. 

 (.همعالجة بعض تجمعات الميا")صانغو"عدادية في إتجاه نزل أركو من المدرسة اإل 

  نهاية شبكة تصريف مياه األمطار: سيدي سفيان. 

  من مسكن خالد الشاهد في إتجاه الطريق السياحية: سيدي سفيان. 

 المسلك بين مركز الحدادة و نزل جربة الحلوة: لحدادة ا. 

  المسلك الرابط بين الطريق المعبد و جامع سيدي الصباح:تزدايين. 

 جامع إبراء في إتجاه المدرسة: محبوبين ال. 

  (.مصلح  –السالوتي ) أوالد عمر 

 و أمام المدرسة ( من الجامع نحو المكينة)جادة الشليف :  آركو. 

  خلف المعهد العالي في إتجاه شارع البيئة : تاغرغار. 

  من مسكن حبيب الجبالي في إتجاه مكان تجمع مياه األمطار: سيدي سفيان. 

  (معالجة يعض النقاط)من جامع أوالد هالل في إتجاه المصعبي :خزرون. 

  (.معالجة يعض النقاط)مسلك ظهرة الورفلي و جادة الزواري في إتجاه ملعب الحي:المحبوبين 

 (.معالجة يعض النقاط)جادة العزوني : زدايين ت 

 : إختيار ممثلي المناطق  -
 .سالم الغول -2

 .الهاشمي العايب-1       

 .حسين النجار-1       

 .عيشوشة بن حسين-4       

 .محسن التريكي-5

 .صالح كرمي-6       

 .حسن بوشناق-7       

 :العامة الجلسة صورو  البلدية عرض – 1.2.5
 رئيس النيابة الخصوصية                                                                  

 منير الهدروق                                                                       


