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********** 

 :إفتتـــــــاح الجلســــة 

 مذكرابكلمة رَحب فيها بالحاضرين  لدية جربة ميدون ببالنيابة الخصوصية رئيس  الهدروقمنير افتتح الجلسة السَيد        

بعقد لقاء تحسيس ي بكافة مكونات املجتمع املدني لعرض أهداف و مكونات ومراحل برنامج  واملتعلقبموضوع الجلسة 

بين البلدية واملجتمع املدني في تقريب التفاعل إلايجابي  مع تأكيده على أهمية  1028إلاستثمار البلدي التشاركي لسنة 

 .أول تجربة تشاركية  تكاتف كافة الجهود إلنجاحل الدعوةموجها وبرمجتها التنموية وجهات النظر وإقتراح املشاريع 

و أكد على حسن متابعة تنفيذ  1022تنفيذ برنامج إلاستثمار البلدي التشاركي لسنة ل تقييماعرض في هذا املجال أستكما 

 :اريع و التسريع في نسق التنفيذ املش

  ( .بصدد تسجيل الصفقة) إلاستشارة لفائدة املقاول  إسنادتم : التنوير العمومي داخل املنطقة البلدية 

  سناد إلاستشارة لفائدة املقاول و تم إ( : و بني معقل منطقة املاي) تهيئة مسالك فالحية بمعالجة أماكن ركود ألامطار

  .بالنسبة للماي و بصدد غعداد ملف إلاستشارة بالنسبة لبني معقل لإلنطالق في ألاشغال ي تسليم إلاذن إلادار 

 بصدد  مصالح الفنية الطوبوغرافي للمنطقة و  تم إعداد أمثلة املسح:  بشارع فرحات حشاد ميدون  تهيئة مفترق دوران

 .الخاص باالشغال  عداد ملف إلاستشارةا

  لسنة  762عدد  الحكومي من قبل البلدية طبقا لالمر ابصدد تعيين املصممين  :إنجاز دراسة منتزه حضري بسدويكش

 .البنايات املبنية انجاز  املتعلق بتنظيم 1022جويلية  12املؤرخ في  1022

. 



  :ــــــة ـــــــر الجلســــــسيــــــ

  : مداخلة امليسر -1

 :لسة التي تتمثل في أهداف الج في مرحلة أولى  السيدة نزيهة الوغالني التونس يقدمت 

 .تدعيم مجاالت تدخل املجتمع املدني لضمان مشاركة فعالة في إبداء الرأي واملساعدة في إتخاذ القرار املناسب  -

 .تفعيل دور املجتمع املدني في إلاعالم والتحسيس بأهمية البرنامج وأهدافه وتوفير الدعم لجلسات املناطق   -

ولويات وذلك حسب التخخي  املالي والفني مع القيام بعمليات تقييم التي مشاركة املجتمع املدني في تحديد ألا  -

 .من شأنها إضفاء النجاعة والشفافية لكامل العملية 

 :حيث أكدت على  1028راحل املسار التشاركي في برنامج إلاستثمار البلدي لسنة ثم تطرقت في مرحلة ثانية مل

  ات وإلاخفاقات من حيث النجاح 1022ضرورة تقييم تجربة سنة. 

 طلب املعلومة تقديم مقترحات جدية ،  ,إلانصات, التسائل )متكافئة بين البلدية واملواطن  إقامة عالقة تشاركية

 (وحق املواطن للنفاذ للمعلومة 

  تحديد ألاولويات وإعطاء قيمة للمواطن من خالل مجاالت املشاركة في إعداد مثل هذه البرامج. 

 فاعلية بين جميع ألاطراف لتحديد نقاط إلالتقاء وإختيار أنجع املشاريع التي تمس املواطن بيان قيمة وأهمية الت

 (.مشاريع القرب ) مباشرة 

  من خالل مساهمة جميع الفئات العمرية والتكثيف من حضور العنصر النسائي توسيع شريحة املشاركة

 الاطراف  ادل ألاراء لتقريب وجهات النظر بين كافةبوالشبابي لإلقتراح وت

 :مداخلة املسؤول املالي بالبلدية  -2

بالبلدية واملسؤول املالي بخلية البرنامج أن هذه الجلسة  سامي الكربول رئيس مصلحة إلاستخالصات بين السيد 

 ( :املرحلة الثالثة) ة تندرج في إطار ألاعمال التحضيري

 .مرحلة أولى وتم خاللها تكوين خلية البرنامج  -

خاللها عقد جلسة تحسيسية مع إطارات وأعوان البلدية بحضور امليسرين وأعضاء النيابة مرحلة ثانية تم  -

 .الخصوصية 

مرحلة ثالثة موضوع جلسة اليوم وهي الجلسة تحسيسية مع مكونات املجتمع املدني تهدف إلى إلاعالم بمسار  -

ات البلدية خاصة في مجاالت عاضدة مجهودملإعداد املخطط السنوي والتوافق حول مشاركة املنظمات املدعوة 

 .التوعية وضمان مشاركة فعلية وتمثيلية املناطق والسكان والشرائح إلاجتماعية 



يلي هذه املرحلة التخخي  الفني واملالي لتحديد الاولويات وتعديل النقائ  ويتم نشر نتائج التخخي  على موقع 

ملجتمع املدني قصد التفاعل قبل املصادقة عليه من الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه ملنظمات ا

على املناطق حسب (  projet de proximité)  طرف املجلس البلدي وتوزيع املوارد املالية املخصصة للمشاريع القرب

 :نتائج التخخي  ثم يتم 

ناطق ونتائجها عقد الجلسة العامة التشاركية ألاولى التي سيتم فيها تقديم منهجية تقسيم البلدية إلى م -

ومراحل تقدم املشاريع  (خاصة  1022مشاريع سنة )  والتخخي  الفني واملالي إضافة لتقديم املشاريع املتواصلة

الوطنية والجهوية ألاخرى سواء أكانت متواصلة أو مبرمجة يتم على إثرها توزيع املوارد املالية على مختلف 

 التدخالت واملناطق

تم فيها تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات وإجراء تصويت على املشاريع مع املرافقة عقد جلسات املناطق التي ي -

الفنية واملالية للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع املقترحة مع إختيار ممثلين عن املنطقة لتقديم البرنامج في 

 .ألاعمال النهائية

للنقاش يع النهائية ملشاريع القرب املبرمجة العامة التشاركية الثانية يتم فيها تقديم املشار الجلسة عقد  -

 .والتصويت في حال عدم وجود توافق عليها 

على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها قبل املصادقة عليه  1028يتم إثر ذلك نشر املخطط السنوي لسنة  -

 .من قبل املجلس البلدي قبل موفى ديسمبر من السنة الحالية 

 :مداخلة املسؤول الفني  -3

املسؤول الفني بالخلية أن إجراء التخخي  الفني بصفة دقيقة وواقعية يساهم في  يبن السيد لطيف بن درمش

ملناطق و توزيع املنطقة البلدية الى اتقسيم  اجراءإضفاء النجاعة و الفاعلية على إنجاز املشاريع املبرمجة و ذلك 

 .املناطق ها عتمادات بينمتوازن و عادل لإل 

نها أقلة املوارد املرصودة في البرنامج من ش امام تعدد املشاريع الصغرى و تشتت الاعتمادات ظاهرة  أن كما اشار إلى

 تنفيذ املشاريع حسن  إلاجراءات إلادارية  أو من حيثطول أن تحد من سرعة إنجاز املشاريع سواء من حيث 

 :ر البرنامج من خالل كما أكد على دور املجتمع املدني في مسا. واحترام الكلفة املعتمدة 

 تحفيز املواطنين على املشاركة الفعالة في الجلسات التشاركية و جلسات املناطق. 

 كثر فائدة  مع إمكانية تنفيذها في ختيار املشاريع املناسبة و املالئمة و ألاإساعدة على تأطير املشاركين نحو امل

 .أسرع وقت ممكن دون تعطيل

  و تجاوز الصعوبات التي تم التعرض إليها 1022إلاستفادة من تجربة. 



 :النقاش العام  -4

 ناشط مدني –بن حمودة  حبيب تدخل السيد: 

  أشار إلى ضعف آلية التواصل وإلاعالم في مستوى هذه املرحلة مشددا على ضرورة تحسين طرق التواصل مع

 .......(وسائل إلاعالم , تركيز مزيد من املعلقات ) ال بصفة مباشرة أو عن طريق وسائل إلاتص ءالبلدية سوا

و تغيير ألاسلوب املعتمد في إنجاز البرنامج من خالل إحداث خاليا  كما أقترح الزيادة في القيمة املالية للبرنامج

 .باألحياء 

  ود وإنجاز تمحور حول ضرورة املراوحة بين صيانة وتعهد ما هو موج : مواطن - منوبي بالراشدتدخل السيد

 . منطقة الحدادةاملشاريع الجديدة مشيرا لغياب إلانجازات في 

  تطرق في تدخله إلى:مواطن  -الهنشير ي كمالتدخل السيد: 

 .إشكالية تقبل التشاركية من طرف املواطن لطبيعة العالقة العمودية بين الطرفين  -

إلاعالم للتثبت في قاعدة البرنامج بتدعيم الدعوة ملزيد تدعيم أعمال املشاركة والتقارب مع السعي إلنجاح  -

 . البيانات الخاصة بالجمعيات و ألاحزاب من خالل مزيد التواصل معها

و وضرورة إعداد تخخي  مدقق للمشاريع التساؤل عن كيفية متابعة تنفيذ برنامج إلاستثمار البلدي  -

 . ة ملراقبة ألاشغال و جودة إنجازهامع إقتراح تعيين لجنة خاص إلاستثمارية السابقة لتحديد مواطن الخلل

  عن جمعية أحباء الطفل بربانة: تدخل السيد كمال كرونة : 

تشريك املواطنين خاصة في منطقة املاي و اقترح مشروع إنجاز ملعب حي  ز على مزيد تفعيل التشاركية  و رك

 .1022للبرنامج  والتركيز على التنفيذ الفعلي باملاي كما أكد على ضرورة تدعيم العمل البلدي

  بعض  تجاوز  تدخله حول ضرورة ر تمحو  :رئيس جمعية تونس الخير عبد الرحمان الحاج عليتدخل السيد

مع الدعوة لتشريك املواطن إلى جانب إدخال التشاركية في النقائ  في املشروع إذ تم إلاقتصار على النخب 

من خالل إقتراح تغيير طريقة تحديد املشاريع  تثمار برامج إلاس فة بالتخخي  الفني واملالي وتوسيعالخلية املكل

 :معرجا على بالتصويت 

 .بتحديد املشاريع مؤكدا على توحيدها من حيث نوعية ألاشغالإلاشكاليات املتعلقة   -

 .إلاشكاليات املتعلقة بمتابعة ومراقبة املشاريع قصد بلوغ مرحلة الحوكمة الرشيدة املحلية   -

  املجتمع املدني في تحديد الخيارات  دور  إشكاليةتطرق إلى  :ناشط باملجتمع املدني  -الهادي ضو تدخل السيد

تحميل كافة ألاطراف املسؤولية مشددا على دور الجمعيات وألاحزاب في الحضور واملناقشة واملوافقة  والبرامج و



كما عرج على  ةالزمني للمصادق محدودية السقفوالطعن مع ضمان التنوع لخدمة الشأن العام منتقدا  

 .ضمن مناطق التدخل املقترحة في البرنامج إقتراح منطقة بدوين بني معقل

 رزنامة البرنامجطالب في بداية تدخله بضرورة إحترام  : منظمة التربية و ألاسرةعن  معز الحجاميد تدخل الس 

و توحيد املشاريع من  جابييمييز إلا مقترحا مبدأ التساوي في توزيع املوارد البلدية بين الدوائر مع التركيز على الت

 .حيث نوعية ألاشغال 

  امجــــــصة للبرنــاملخصرات املالية ــاملدختقسيم تمحور تدخله حول كيفية  : مواطن- محسن التريكيتدخل السيد 

خاصة تعبيد الطريق الرملي بين  ،مشاريع البنية ألاساسية في منطقة سيدي ياتي  من جملة برمجة إقترحو 

 .يق الناظور و طريق تزدايينطر 

 أن التخخي  املالي والفني هو  شدد على ضرورة إنجاح التجربة معتبرا : ناشط مدني أنور بوشامية تدخل السيد

 .و تقسيم املناطق مع تقييم التجربة خاصة من حيث أخذ القرار  من إختصاص إلادارة البلدية

ــاهد و فيات و املعــشــائطية أمام املستــات حـــي  معلقــخالل تخص ل إلاعالمي منــم العمـــــيـــرح تدعــــكما إقت

 .....ماكن التجمعات العامةاملدارس و أ

  إعتبر أنه من الضروري التركيز على روح املواطنة وإحترام الرأي :  تدخل السيد محمد الرداوي عن لجنة حي النور

على غرار املعتمد والعمد ورؤساء الدوائر البلدية لبلوغ مرحلة والرأي ألاخر  داعيا ملزيد تشريك ألاطراف إلادارية 

النمو الديمغرافي والعمراني في برامج مع ألاخذ بعين إلاعتبار نسب التكامل بين إلادارة واملجلس البلدي واملواطن 

 .تقسيم املناطق حسب عدد السكان  رية مقترحا في هذا إلاطار بضرورةالحضالتنمية 

  أكد على أهمية إلاعالم و التواصل لتحقيق أهداف املشروع من حيث  :  مواطن - براهمي هانيتدخل السيد

تحسين العيش للمواطن و اقترح إمكانية تعليق إعالنات أمام املقاهي و املدارس و املالعب لتقريب املعلومة 

 . للمواطن

امل يهم كافة الدوائر البلدية فصل واحد في مشروع متك برمجةأكد على : تدخل السيد فاروق الوشاني مواطن 

 .كما اقترح إحداث لجنة خاصة مشتركة ملتابعة إنجاز املشاريع املبرمجة 

 :الردود  -5

 :السيد رئيس النيابة الخصوصية على  أكدفي معرض رده على تدخالت املشاركين          

مع وضع خطة لية في إلاعالم وإلاتصال والتواصل مشيرا إلى أنه تم تكوين ختدارك النق  النسبي في إلاعالم  ضرورة -

إعداد وتعليق الالفتات في ألاماكن الرئيسية واملفترقات ونشر البالغات مع دعوة جميع املواطنين  ستتولى إتصالية للغرض و 

للتفاعل مع البرنامج عبر موقع الواب الخاص بالبلدية وصفحتها على مواقع التواصل إلاجتماعي مشددا على دور مكونات 



املشاركة  على املساعدة في نشر أهداف البرنامج مع دعوة رؤساء الجمعيات وألاحزاب لإلتصال املباشر في ملجتمع املدني ا

 . بالبلدية 

أن إعتماد برنامج إلاستثمار البلدي التشاركي السنوي هو تجربة وطنية إنخرطت فيها كل البلديات بهدف التدرب على   -

شاركية والتفاعلية بين إلادارة البلدية واملجلس البلدي وكافة مكونات املجتمع املدني في إنتظار العمل في إطار املقاربة الت

 .إلانطالق الفعلي في البرنامج التشاركي متوسط املدى مع املجالس البلدية املنتخبة 

ا على أن إختيار املشاريع مؤكدمشاريع جديدة وليس للصيانة  إلنجاز  التشديد على أن تمويالت البرنامج موجهة باألساس  -

ينبع باألساس من إقتراحات مكونات املجتمع املدني واملواطن على ضوء التخخي  الفني واملالي املقدم من إلادارة البلدية 

نافيا أن تكون إلى جانب مقترحات املشاريع قبل عرضها على مصادقة املجلس والذي سيوضع على ذمة كافة ألاطراف 

 .مسبقاقامت ببرمجة مشاريع محددة  إلادارة البلدية قد

في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة سير تنفيذ املشاريع املبرمجة أكد رئيس النيابة الخصوصية على أن هذه املهمة ستوكل  -

مع نشر بيانات تقدم املشاريع سواء  (ممثلين في جلسات املناطق 01تم إختيار )  لإلدارة البلدية تحت إشراف خلية البرنامج

 .لتعليق بمقر البلدية أو عبر موقع الواب مع دعوة كافة ألاطراف إلبداء مالحظاتهم با

 : إختتــــام الجلســــة         

 54و   السابعةعلــى الساعــة  بشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  اللجنةرئيس إثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد                   

 . ساءدقيقة م

 النيابة الخصوصيةرئيـــــــــس                                                                                            

 

 منـــيــــر الهــــــــــدروق                                                                                  

 


