
 

     
 الجمهوريـــــــة التونسيـــــــة               

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة           

 بلديــــــة جربـــة ميــــــدون                               

 

 تقسيم المناطق و توزيع الموارد: األشــــغـــــال نــــة ــلج

  7602 أكتوبر 60 الجمعة جلســة يــوم

 محضــــــر جلســـــــــة
 

 . الزوالبعد  الثالثةعلى الساعــة   7602 أكتوبر 60 الجمعةيــوم   : لتاريخا

 . األشغالرئيس لجنة   خالد الحاج عيسى : السَيـــــد  :رئاســـــة الجلســـــة 

 .بطاقة الحضور المصاحبة ل تبعا :الحاضــــــــرون 

 

   :جـــــدول األعمــال      

 . 7602تقسيم المناطق و توزيع الموارد في إطار برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة النظر في   - 0

 :إفتتـــــــاح الجلســــة                 

مشيرا إلى ضرورة  ينربكلمة رَحب فيها بالحاض لبلدية جربة ميدون لجنة األشغالرئيس افتتح الجلسة السَيد           

 إضفاء و خاصة ببرنامج اإلستثمار البلدي التشاركيعقد اللجان في التوقيت المحدد و إحترام اإلجراءات الخاصة 

 :إلى النقاط التالية  مشيرا ، 7602مشاريع النجاعة في خصوص تنفيذ 

ادية ــوية اإلقتصـلمشاريع التنمتقريب الخدمات للمواطن وتفعيل دور المجتمع المدني المحلي في تقديم مقترحات ا  -

 .و مشاريع البنية األساسية

 . التشاركي تفعيل اإلعالم واإلتصال البلدي للتعريف بالميزانية وبرنامج اإلستثمار البلدي -

قدم بسطة حول أهم المؤشرات و الذي  لطيف بن درمش المسؤول الفني بالبلدية إحالة الكلمة إلى السيدكما تمت  

 : المعطيات التي تم إعتمادها في إعداد مقترح تقسيم المناطق و توزيع الموارد

 توزيع حسب عدد السكان -

 .التوزيع الجغرافي حسب المساحة -

 .التوزيع حسب العقارات المبنية المسجلة بالزمام البلدي -

لشفافية ، تحسين ظروف العيش ، صحة المعطيات الفنية و كما أكد على متطلبات التنفيذ التي ترتكز على إعتماد ا

ختيار ر أكثر للجلسات و الورشات و حسن إو التوافق على خطة إتصالية تسمح بحضو... المالية ، الموضوعية 

 :مناطق جغرافية  60كما تم تقديم خريطة التقسيم المقترح المرتكز على  المشاريع

 .المنطقة السياحية -

 .منطقة ميدون- -

 .منطقة الماي -

 .منطقة بني معقل -

 منطقة سدويكش -



      :إلى النقاط التالية  في التدخالت تم التطرق  :ــــــة ـــــــر الجلســــــسيــــــ      

 : "جمعية تونس الخير"تدخل السيد عبد الرحمان الحاج علي عن   -0

بالتقسيم المعتمد في السنة السابقة مبينا انه يجب اإلعتماد على معطيات علمية و  أقترح أن يتم اإلحتفاظ

مع إقتراح إدراج نسبة  ...(عدد السكان ، عدد الفصول) موضوعية عند تقسيم المناطق و توزيع الموارد 

 . اإلستخالص في قاعدة التقسيم

في هذا اإلطار إلى عدم وجود دائرة بلدية بالمحبوبين رغم وجود كثافة سكانية كبرى مع التركيز على  و اشار

ترتكز على معطيات  النجاعة و المردودسية في تحديد نوعية المشاريع المبرمجة كما أن عملية التوزيع

 (.تهيئة العمرانية حسب مثال ال) مكانية إدراج المشاريع حسب األولويات إعقالنية و موضوعية مع 

 : "أستاذ" رامي شلبي : تدخل السيد  -7

فاعلة كما أشار إلى ضعف مشاركة الشباب في  المنطقة بحاجة إلى مشاريع ملموسة وتمت اإلشارة إلى أن 

 .....(الطريق الحزامية ميدون، حي الرياض ) الجلسات مقترحا بعض مشاريع البنية التحتية 

 : "حركة النهضة"منجي الصيد عن : السيد تدخل  -3

بين أن المقاييس المعتمدة في التقسيم فيها بعض النقائص و بحاجة للتقييم و المراجعة إذ يتوجب القيام 

كما أقترح إدماج  .بتشخيص علمي و فني للنقائص و تشخيص للمشاريع المستهدفة و ذات الطابع اإلستعجالي 

 .نسبة اإلستخالص حسب المناطق في معايير اإلختيار 

 : "حركة النضال الوطني" عن سامي البرناط  : دخل السيدت -4

ذكر بأن المجال الترابي لميدون وحدة متكاملة  والحاجة الملحة للبنية التحتية و بصفة عاجلة إذ يتوجب تحديد 

و  ضفاء المرونةتماد طريقة علمية في التقسيم مع إمعرجا على ضرورة إع.األولويات في تحسين البنية التحتية

 .الفاعلية في تقسيم الموارد 

 : "الثقافية بدوين رئيس جمعية" الهادي الصوابني :تدخل السيد -0

 التوجه نحو وبين أن التقسيم يجب ان يتم حسب حاجيات المنطقة و حسب الموارد مع تشخيص النقائص 

 ....و المنسية مثل بدوين ،بني معقل، تالبت  األولويات و الحاجة الملحة للمنطقة مع التركيز على المناطق المهمشة

كما نبه في هذا اإلطار إلى ضرورة اإلهتمام باإلعالم و التواصل مع المواطنين و الجمعيات لضمان الثقة المتبادلة 

 ........مثل إستعمال األنترنات و الفايسبوك و اإلرساليات القصيرة

 " :عمدة أركو " رؤوف بوكراع  :تدخل السيد -0

كما أن عملية توزيع الموارد تتم  بين أن اإلعتماد على التصويت عند اإلختالف في التقسيم طريقة غير عادلة

حسب كثافة المشاركة حيث إقترح اإلتفاق بين كافة األطراف على على فصل واحد يشمل كافة المناطق 

 .لتعزيز الفاعلية و الجدوى عند األنجاز في المشاريع المبرمجة 

 " :مواطن"لزهر المرخي : السيد تدخل  -2

نحو مشاريع التصرف في النفايات ( ألف دينار  706) أكد على ضرورة توجيه اإلعتماد المخصص للبرنامج 

 .و إزالة المصبات العشوائية و النقاط السوداء خاصة في منطقة بني معقل

 " :المايجمعية الثقافة و التنمية "الباجي بن يونس : تدخل السيد  -2



اقترح المحافظة على نفس التقسيم و أن الغاية من تشريك المواطن توعيته و إدخاله في العمل التشاركي و بين 

 .و توفير إعتمادات إضافية إلنجاز المشاريع 7602توزيع الموارد لسنة نفس المقاييس المعتمدة في 

 " :جمعية مدى للمواطنة و التنمية:" تدخل السيد سليمان الطبيب  -9

ورة إعتماد التمييز اإليجابي في توزيع الموارد مع التقسيم حسب العمادات لكي تنال المناطق أكد على ضر

 .الداخلية و المنسية حظها من التنمية و البنية الساسية

مناطق حسب المثــال المـعــروض على تقسيم ال تمت اإلتفاق و بعد النقاش و التداول بين الحاضرين

منطقة بني  -منطقة سدويكش -منطقة الماي -منطقة ميدون –المنطقة السياحية : مناطق  60) رح و المقت

 (.معقل

أما بالنسبة لتوزيع الموارد بين رئيس اللجنة أن اإلمكانيات المحدودة ال تمكن من تلبية كافة  

ب عدد السكان و مما يتطلب إعتماد مقاييس و معايير مندمجة حس المتطلبات و الحاجيات بين المناطق

ناطق مع إعتماد التمييز إليجاد نسبة مئوية مالئمة لكل الم.... العقارات المبنية المرسمة و التقسيم الجغرافي

 .اإليجابي و عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي للبت فيه 

 

 : إختتــــام الجلســــة         

 .الجلســة  عرفتم  بشكـــره لكافـــة الحاضريــن و اللجنةالسيد رئيس إثــــر ذلــك تقـــَدم           

 

                                                                               األشغالس لجنة ـــــرئي                                                                                    

 


