
  

 جلسة المناطق محضر
   1028برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  

 ميدون:  2المنطقة عدد 

 : بلديةال بخصوص معطيات -1

 ميدون: إسم المنطقة                                                                   جربة ميدون:   لبلديةا إسم -أ 

 ساكن 23125: عدد السكان بالمنطقة                                                      ساكن 82536 :بلدية الب السكان عدد -ب 

 .الرابعة بعد الزوالعلى الساعة  3017نوفمبر  12 اإلثنين : الجلسة تاريخ -ت 

 بميدونالدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 .سامي الكربول والسيد هيثم خبخب  السيد : أعضاء الخلية –ج 

  .فهمي البشير السيد  : قبل من محرر محضر -ح 

 .بميدونرئيس الدائرة البلدية  ياسين الونيسيالسيد  : 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 96 3 02

0.86 

% 
383%  (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

. ترحيب بالمشاركين وتقديم جدول األعمال :  1  
. بميدونالدائرة البلدية كلمة السيد رئيس :  0  
.عرض التشخيص المالي للبلدية : 3  
.للبلديةعرض التشخيص الفني :  3  
.نقاش عام :  5  
.إقتراح المشاريع والتصويت على أولويتها :  9  
إختيار ممثلي المناطق:  7  
.إختتام الجلسة :  .  

 

 : البلدية عرضل وصف – ج

مذكرا بموضوع بكلمة رَحب فيها بالحاضرين  بميدونرئيس الدائرة البلدية  ياسين الونيسي افتتح الجلسة السَيد  - 1     

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

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 وجهات  1018شاركي لسنة الت

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

خالد بالحاج عيسى رئيس لجنة األشغال بالبلدية محدودية اإلعتماد المخصص لبرنامج اإلستثمار البلدي : كما بين السيد 

التشاركي و ضرورة التوجه نحو المشاريع المجدية و تحديد المشاريع و تبويبها حسب المجاالت مع األخذ بعين اإلعتبار 



  

 .للكلفة و نوعية المشروع

 : 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 ) تنمية بيان مجموع نفقات ال........ 

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

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

  :تقديم المسؤول الفني عرضا حول التشخيص الفني للبلدية  - 3

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

 -  التي هي في  طور اإلنجاز والمشاريع المعطلة 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 38222. 32%  ميدون:  1منطقة عدد  

د 308222 02%  الماي:  0المنطقة عدد  

د 308222 02%  سدويكش:  3المنطقة عدد  

د 308222 02%  بني معقل:  3المنطقة عدد  

 المجموع 210.002 د 100%

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش – ه

 التدخالت واإلقتراحات
تعبيد الطريق الرملية بسيدي ياتي الرابطة بين طريق الناظور و تزدايين حيث طالب بضرورة :  محسن التريكيالسيد 

 .  يستحيل المرور منها خاصة خالل األمطار
 ".ترجت"إنجاز مشرع تعبيد الطريق الرملية بسيدي ياتي المؤدية لجمع شدد على ضرورة :  محمود الفاهمالسيد 
بالتنوير في بعض إضافة للتدخل  تهيئة المسالك الفالحية بالمنطقةإقترح جملة من المشاريع على غرار :  جمال المصريالسيد 

 . النقاط الحساسة 
أن المبلغ المرصود قليل أمام حجم الحاجيات وإتساع المجال الترابي للمنطقة مشيرا أنه سبق وأن  أكد على: سالم الغولالسيد 

إلى  مؤديدارة البلدية والجلسة العامة التشاركية األولى مقترحا لضرورة تنوير الطريق الإقترح جملة من المشاريع على اإل
شارع الحرية طريق حومة السوق و الطريق الحزامية  إضافة لتهيئة مفترقللكثافة السكانية الكبيرة للمنطقة  إبن العباسجامع 

صة خاصة ونقمن دراسة المشروع كانت متسرعة ومعرجا على مشروع مصب مياه األمطار الذي إعتبر أ (بجانب زوقة) 
مشروع مايزال قيد التصور داعيا البلدية لضرورة التدخل للحماية من الفياضانات والمداوات الدورية نتيجة لل القسط الثالثوأن 

 .داخل القنوات  راكدةبقاء مياه األمطار 
 . إلى وضعية طريق الحلقوم من حيث الصيانة و طالب بتركيز نقاط للتنوير العمومي تعرض:  حسين المشيالسيد 
خاصة الطريق الرملي الرابط بين  بإعتبار أنها أصبحت مستعملة بكثرة تهيئة المسالك الفالحيةإقترح : الهادي الفاهمالسيد 

  . طريق الناظور و تزدايين 
وإعتبر  و معهد أركو و طالب بتهيئتها" صانغو"في الطريق الرملية بين نزل أشار إلى صعوبة التنقل :الجليدي محسنالسيد 

 .ذلك من األولويات 
إضافة  صيانة الطرقات و إصالح الحفرفي عدة نقاط تتمثل أساسا في  طالب بضرورة تدخل البلدية: صالح كرميالسيد 

  .أو مفترق طرقات والدعوة لتركيز محول( طريق الحلقوم) للتحذير من خطورة ترابط طريق المحبوبين مع طريق بني معقل 
و  و الحاجيات الملحة للمنطقة برمجة المشاريع حسب طلبات المواطنينضرورة ا بفي تدخله تطالب: عيشوشة التليلي ةالسيد



  

 .  الفالحية و التنوير العمومي بالمناطق الداخليةعا لتهيئة المسالك وإقترحت مشر
و طالب يكن في إطار نظرة شاملة أكد أن إقتراح المشاريع وترتيبها ال يمكن أن يكون ناجعا ما لم :  ياسين الدغاريالسيد 

  . دورة المهيري مع تركيز اإلنارة العمومية على مستوى بمشروع لتهيئة مفترق دوراني
طرح في تدخله اإلشكالية المتعلقة بمشروع مصب مياه األمطار بميدون وتأثيراته السلبية على المواطنين : الغول  محمدالسيد 

 .مشروع لل القسط الثالث داعيا البلدية لضرورة التدخل العاجل إلتمام
 .  بتهيئة المسالك الفالحية الرملية داخل المنطقة البلديةطالب : كمال العصاديالسيد 
أفاد بأنه تابع جل الجلسات المتعلقة ببرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي وإعتبر أن جملة : بوصفة الجليديمحسن السيد 

المقترحات طيبة وتخدم المواطن داعيا لضرورة التوجه نحو مشروع أو مشروعين على األكثر لتكون النجاعة أكبر واإلبتعاد 
  .ل الدورية للبلديةعن إقتراح  المشاريع المتعلقة بالصيانة أو األعما

 

 :ردود اإلدارة  –ه 

 الردود
 

 : ثالثة أصنافالمقترحات إلى  التدخالت و تدخالت الحاضرين أكد رئيس الجلسة أنه يمكن تصنيف ىفي معرض رده عل
حمالت صيانة والنظافة وهي أعمال إدارية تنجز بصفة يومية أو في إطار الصنف أول ويندرج في إطار أعمال البلدية  ك – 1

 .  و التعهد بإنجاز المطلوب في حدود اإلمكانيات المتوفرة وسيقع تدوين كافة المالحظات بهذا الخصوص
أو التي هي من مشموالت  صنف ثاني ويندرج في إطار األعمال المشتركة بين البلدية وبقية اإلدارات العمومية األخرى – 0

 .األثرية وحماية المناطق البيئية المصنفة أو التدخل في الطرقات المرقمة إدارات أخرى فقط على غرار التدخل لحماية المواقع
صنف ثالث وأخير وهي مقترحات مشاريع تندرج في إطار البرنامج التشاركي وهي مقترحات قيمة تهدف لخدمة  – 3

الناحية المالية والفنية  المواطن عن قرب والتي سيتم ترتيبها من قبل الحاضرين  ثم ستتولى المصالح اإلدارية دراستها من
 .للنظر في مدى إمكانية تنفيذها بمرافقة عدد من ممثلي المناطق 

 

 :نتائج الجلسة  – 2

  :المشاريع المقترحة حسب ترتيب التصويت   -أ  

 المشاريع المقترحة عدد األصوات
ع

 ر/ع
 1 تهيئة بعض المسالك الفالحية 35

 2  حي النورعمومي التنوير ال 53

 5 مع اإلنارة ( دورة المهيري)تهيئة مفترق طرقات دوراني  11

 4 تهيئة مفترق شارع الحرية الطريق الحزامية 90

 (أعضاء 8): إختيار ممثلي المناطق  -ب 
-صالح كرمي – حسن بوشناق -  محسن التريكي – عيشوشة التليلي– الهاشمي العايب – الغولسالم  :السادة والسيدات 

 .حسين النجار

 : إختتام الجلسة – 4

 . الخامسة و النصفبشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  علــى الساعــة  الجلسةإثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد رئيس        

 الجلســـــــةرئيـــــــــس                                                                                                

 ياســيــن الونــيــسي

 



  
 


