
     
 الجمهوريـــــــة التونسيـــــــة      

                                                                                                                                                            الشؤون المحلية والبيئةوزارة   

 بلديــــــة جربـــة ميــــــدون                      

 

 

 محضــــــر جلســـــــــة

  1028 ببلدية جربة ميدون لسنة  التشاركي اللجنة التحضيرية للبرنامج اإلستثماري السنوي

  1022 سبتمبر 21 اإلربعاء
 

  

 
 .بمقـَر البلدَيـة  مساء الرابعةعلى الساعــة  1037 سبتمبر 31 اإلربعاءيــوم  :الموعــــــــــــد 

 . النيابة الخصوصية ببلدية جربة ميدونرئيـــس :  منير الهدروق: السَيـــــد : رئاســـــة الجلســـــة 

 :الحاضــــــــرون 

 : ادةالسـ :عن اإلدارة البلدَيـة                  

 والماليالمدير اإلداري :  عبدالرزاق بن الشيخ . 

 رئيس مصلحة :   سامي كربول. 

 رئيس مصلحة :    هيثم خبخب . 

  رئيس مصلحة : فهمي البشير. 

  رئيس مصلحة : لطيف بن درمش. 

  رئيس مصلحة : مصطفى كسيكسي. 

             

********** 

 :إفتتـــــــاح الجلســــة 

بكلمة رَحب فيها  لدية جربة ميدونببالنيابة الخصوصية رئيس  منير الهدروقافتتح الجلسة السَيد        

  1038والمتعلق بإعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة بموضوع الجلسة ذَكر ثم بالحاضرين 

 .مع ضرورة تكاتف كافة الجهود إلنجاحه أهمية الموضوع  مؤكدا على

  :ــــــة ـــــــر الجلســــــسيــــــ

و بعد  عبد الرزاق بن الشيخ أنه في إنتظار صدور المنشور الخاص بمراحل اإلعداد للبرنامجالسيد  بين      

التنسيق مع مصالح الفرع الجهوي لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية سيتم الشروع في مراحل 

 1038شاركي لسنة بسطة عن مكونات برنامج اإلستثمار البلدي الت اإلعداد للبرنامج و عليه تم تقديم

اإلعداد وصوال  األعمال التحضيرية و ومراحله ودور كل المتدخلين في كل مرحلة إنطالقا من مرحلة

لمصادقة المجلس البلدي مشددا على ضرورة إحترام الجدول الزمني والمصادقة على البرنامج قبل موفى 

والتي  الخليةتركيبة  قرار تحيين روعمقترحا مش مع ضبط مالمح الخطة اإلتصالية الجديدة ، 1037ديسمبر 



مع تحيين قرارات تكليف المنسق العام و المكلف بالحماية البيئية و  ستعنى بمتابعة مراحل البرنامج

 :وبعد النقاش بين كافة الحاضرين وقع اإلتفاق على ما يلي  اإلجتماعية و المكلف بالتصرف في الشكاوي

 :السادة من  تتركب التي  1038نوي التشاركي لبلدية ميدون لسنة سالاري مخلية البرنامج اإلستث تحيين – 3

  رئيس:رئيس النيابة الخصوصية :  منير الهدروق -

 عضو :الكاتب العام للبلدية : فتحي الحاج يوسف     -

 عضو :مرافق مالي : عبدالرزاق بن الشيخ   -

 عضو :اإلعالم والعالقات مع الموطن : صفاء السكندراني  -

 عضو : مرافق فني : هيثم خبخب  -

 عضو :المسؤول المالي بالبلدية : سامي كربول  -

 عضو :المسؤول الفني بالبلدية : لطيف بن درمش     -

 عضو :ميسر : هة وغالني تونسي ينز -

 .مقرر جلسات البرنامج اإلستثماري :  فهمي البشير -

 :من  تتركبرنامج وين خلية إعالم وإتصال تتعلق بالبتك – 1

  الخليةرئيس : صفاء السكندراني  -

 عضو :     فهمي البشير -

 عضو: هدى بن حسين  -

 عضو : سامي المقبلي   -

 عضو :  سامية درمش -

اإلتفاق على ضبط مالمح الخطة اإلتصالية لضمان مشاركة واسعة للمواطنين في الجلسات التشاركية  – 1

 :بإستعمال 

   منشورات تحسيسية في األماكن العامة. 

 الفتات . 

  نشرالبرنامج بموقع الواب والفايسبوك. 

  إستعمال وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية. 

الثانية و على الساعة  1037سبتمبر 10إطارات البلدية وذلك يوم اإلربعاء مع لقاء تحسيسي عقد  – 1

 . بعد الزوال النصف

 1037ر سبتمب 12 الجمعةوذلك يوم مع منظمات المجتمع المدني بميدون  تحسيسيلقاء قد برمجة ع – 4

 :ف إلى ديهعلى الساعة الخامسة مساءا 

 مات المجتمع المدني بمسار إعداد المخطط السنوي إعالم منظ. 

  التوافق حول مشاركة المنظمات المدعوة ومعاضدة مجهودات البلدية خاصة في مجاالت التوعية وضمان

 .اإلجتماعية ح ئالمشاركة الفعلية لجميع السكان والشرا



كما تم اإلتفاق على إعداد  .1037أكتوبر  00برمجة لجنة األشغال و تقسيم المناطق ليوم الجمعة  – 5

 . 1037أكتوبر  00التشخيص المالي و الفني قبل يوم 

أكتوبر  31اإلعتمادات يوم الجمعة  عقد جلسة المجلس البلدي للمصادقة على تقسيم المناطق و توزيع – 0

 .عة الثالثة بعد الزوال على السا 1037

  . 1037 أكتوبر 17بتاريخ أولية ولى وبصفة األبرمجة عقد الجلسة التشاركية  - 7

 

 : إختتــــام الجلســــة         

علــى  بشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  اللجنةرئيس إثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد           

 .دقيقة مساء  10و  خامسةالالساعــة 

 النيابة الخصوصيةرئيـــــــــس                                                                         

 دروقـــر الهــيــــمن                                                                      

 


