
 الجمهوريـــــــة التونسيـــــــة       

                                                                                                                                                            الشؤون المحلية والبيئةوزارة   

 بلديــــــة جربـــة ميــــــدون                      

 

 

 محضــــــر جلســـــــــة
  1028ببلدية جربة ميدون لسنة  التشاركي اإلستثماري السنوي جلسة تحسيسية حول برنامج

 لقاء تحسيسي لفائدة إطارات البلدية 

  1022 سبتمبر 10 اإلربعاء
 

 
 بمقـَر البلديَـة  بعد الزوال و النصف ثانيةالعلى الساعــة  0202سبتمبر 02اإلربعاء يــوم  :الموعــــــــــــد 

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

 .أنظر بطاقة الحضور المصاحبة  - :الحاضــــــــرون 

             

********** 

 :إفتتـــــــاح الجلســــة 

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

بتحسيس اإلطارات البلدية  والمتعلقبموضوع الجلسة  من إطارات بلدية جربة ميدون مذكرابالحاضرين 

المالي  البلدي التشاركي من خالل اإلعداد الجيد للتشخيص بأهمية التفاعل اإليجابي في برنامج اإلستثمار

بإعتباره مرحلة أولية تسبق الجلسات  0208بإعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة المتعلق  الفنيو

إلى مناطق  مجال الترابي البلديلتقسيم الأساسية  مرحلة المزمع عقدها مع مكونات المجتمع المدني وهي

وذلك في إطار لجنة األشغال البلدية موجها الدعوة لتكاتف خيارات التنموية بصفة دقيقة وموضوعية حديد الوت

  .0202سنة  و مؤكدا على ضرورة إنجاز المشاريع المبرمجة قبل نهايةتشاركية التجربة الكافة الجهود إلنجاح 

  :ــــــة ـــــــر الجلســــــسيــــــ

 :أعلم الحاضرين بأهداف الجلسة  والتي تتمثل أساسا في  :الشيخ السيد عبدالرزاق بن *     

عداد البرنامج اإلستثماري التشاركي وأساسا بالتعاضد في البلدية بالدور الموكول لهم إل تحسيس اإلطارات -

المناطق وفق منهجية التشخيص الفني وكذلك إنجاز التشخيص إقتراح تقسيم  إنجاز التشخيص الفني للبلدية و

 .المالي 

 .إعداد معطيات فنية للجنة األشغال البلدية قصد اإلستئناس بها في عملية تقسيم البلدية إلى مناطق  -

و أكد  وفق المقاربة التشاركية 0208كما قدم بسطة حول مختلف مراحل إعداد برنامج اإلستثمار السنوي لسنة 

 .   اح البرنامجبين مختلف األطراف المتدخلة إلنج على ضرورة توحيد الجهود

برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  مدى تقدم إنجاز مشاريعبسطة عن قدم  : محسن بوستةالسيد  *     

ومراحله ودور كل المتدخلين في كل مرحلة إنطالقا من مرحلة اإلعداد وصوال لمصادقة المجلس  0202

مشددا  0202البلدي مشددا على ضرورة إحترام الجدول الزمني والمصادقة على البرنامج قبل موفى ديسمبر 



. اإلدخار البلدي . نسبة النمو.نفقات. موارد)ة بالتشخيص المالي للبلدية على أهمية المرحلة اإلدارية المتعلق

 .إلى جانب التشخيص الفني الشامل ...( نسبة المديونية

 

يساهم في تحسين تقييم األداء  0202بين أن اإلسراع في إنجاز المشاريع لسنة : لطيف بن درمش : السيد * 

األمر عدد  المقتضيات الجديدة التي جاء بهامة للمواطن كما أشار إلى للبلدية و الترفيع في جودة الخدمات المقد

في خصوص منح البلديات صالحيات جديدة في خصوص تسيير و إنجاز المشاريع المتعلقة  0202لسنة  762

   .بالبنايات المدنية من الدراسات إلى القبول النهائي لألشغال و ضرورة تكوين لجنة فنية محلية في الغرض 

و بين الصعوبات المعترضة فيه  0202لمدى تقدم إنجاز مشاريع برنامج  عرضاقدم  :السيد هيثم خبخب * 

البلدي و محدودية اإلعتمادات المتوفرة لكل مشروع كما إقترح من اهمها تشتت المشاريع في المجال الجغرافي 

 ايمكن إستغالله و التي إلكترونيعبر وسيط جملة من المعطيات الفنية المعتمدة في مشروع تقسيم المناطق 

 .خالل كامل مراحل المشروع 

اإلسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة وبعد تبادل النقاش بين كافة الحاضرين وقع اإلتفاق على مزيد     

و مزيد التنسيق بين المصالح البلدية لإلعداد الجيد للتشخيص المالي و الفني في أحسن األجال و  0202

 . كيز على حسن توظيف الخطة اإلتصالية في إنجاح البرنامج التر

 : إختتــــام الجلســــة         

علــى  بشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  اللجنةرئيس إثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد           

 .دقيقة مساء  02و     الخامسةالساعــة 

 النيابة الخصوصيةرئيـــــــــس                                                                                            

 مـــنــيــر الـــهـــدروق                                                                                    

 


