الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية زاوية سوسة
برنامج مخطط اإلستثمار البلدي التشاركي

محضر الجلسة العامة بخصوص البرنامج السنوي لالستثمارلسنة  6102وفقا للمقاربة
التشاركية
 - 0معطيات بخصوص البلدية :
 1.1إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة
 2.1عدد السكان بالبلدية  11.222 :ألف ساكن (تعداد )1222
 2.1تاريخ الجلسة 1222/22/12 :
 2.2مكان الجلسة  :مقر بلدية زاوية سوسة
 2.2إسم ميسر الجلسة  :فاروق بو عسكر رئيس النيابة الخصوصية
 2.1محضر محرر من قبل  :أحمد الحاج مبارك كاتب عام بلدية
 2.1محضر مصادق عليه من طرف  :السيد والي سوسة
 - 6معطيات بخصوص الجلسة :
 – 1.1عدد المشاركين في الجلسة العامة :
عدد المشاركين
العدد الجملي

عدد النساء ضمن المشاركين

63
%

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة

02
0.03%

0
0%

 – 1.1جدول األعمال :

* بسط موجز لتقدم سير المشاريع البلدية لسنة .6102
* عرض موجز لمفهوم الميزانية التشاركية من طرف السيد رئيس
النيابة الخصوصية
* تقديم وتوزيع لإلستمارة الخاصة بإستطالع رأي مواطني المنطقة البلدية حول
مشاريع البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة .6102
* تحديد المشاريع ومناطق التدخل إستنادا لإلستمارة الموزعة وتدخالت الحاضرين
واإلقتراع عليها.
* إنتخاب ممثلي المنطقة التي وقع اإلجماع عليها لمتابعة البرنامج السنوي لإلستثمار
لسنة .6102
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 –2.1وصف لعرض البلدية :

في إطار إعداد منهجية وأليات مشاركة المواطنين في المخطط السنوي لإلستثمار
البلدي لسنة ، 6102إنعقدت جلسة يوم السبت  6102/01/10حول منهجية وأليات
مشاركة المواطنين في إعداد المخطط السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  6102وافتتح
الجلسة السيد رئيس النيابة الخصوصية مرحبا بالحضور وموضحا أهمية البرنامج
الجديد للتنمية الحضارية والحوكمة المحلية التي يكرس مشاركة أوسع للمواطن
ولمختلف مكونات المجتمع المدني في ضبط الخيارات التنموية بتحديد مشاريع
ومتطلبات المنطقة البلدية وعلى إثر ذلك وقع تقديم عرض حائطي لشرح المنهجية
التشاركية وكيفية تطبيقها والتي تتلخص في :
-0منهجية وآليات مشاركة المواطنين في المخطط اإلستثماري البلدي لسنة .6102
-6عرض  10مراحل إلعداد المنهجية.
-1متطلبات وشروط هذه المراحل.
 –2.1نقاش وتفاعل مع المشاركين :
 -1.2.1المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز (خالل سنة : )1112
 مشروع تعبيد الطرقات لسنة  1222في طور الدراسةمشروع تنوير العموميلسنة  1222في طور الدراسة-إقتناء معدات نظافة لسنة  1222في طور إنجاز إستشارة األثمان

أسئلة ومالحظات المشاركين
ال شيئ

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ال شيئ

 - 1.2.1المشاريع المقترحة من قبل البلدية والمزمع إنجازها خالل السنة المقبلة (سنة : )1116
 -تعبيد وتطهير حي الجبل واألنهج المتفرعة عنه
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أسئلة ومالحظات المشاركين
ال شيئ
2.2.1

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ال شيئ

 -المشاريع المزمع إنجازها خالل السنة المقبلة (سنة : )1116

 تعبيد وتطهير حي الجبل واألنهج المتفرعة عنه -تهيئة وتوسيع قصر البلدية

أسئلة ومالحظات المشاركين
ال شيئ
-2.2.1

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ال شيئ

مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

أسئلة ومالحظات المشاركين
ال شيئ

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ال شيئ

 -2.2.1المقاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة:

أسئلة ومالحظات المشاركين
ال شيئ

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ال شيئ

- 3نتائج الجلسة العامة :
 – 1.2التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص المنهجية
المعتمدة :

سيتم خالل الفترة القادمة من المخطط اإلستثماري البلدية  6161-6102إخضاع
االنشطة البلدية لتقييم اآلداء ضمن 1مجاالت رئيسية وهي الحوكمة ،الديمومة وحسن
التصرف حتى تتمكن البلدية من الحصول على تقييم إيجابي لإلنتفاع بملغ المساعدة
 الجملية. – 1.2مالحق :
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 – 1.1.2عرض البلدية :

يندرج المخطط السنوي لالستثمار البلدي
بإط ييار تشي يريعي مت ي يير االم يير ع ييدد

6161

5313

في إطار المرحلة االنتقالية الحالية التيي تتمييز

الم ييفر ف ييي

51

س ييبتمبر

6162

والمتعل ييق باآللي ييات

الجديييدة للتمويييل واسييناد الميينح وعلييى وجيير الخصييوص الشييروط الييدنيا المسييتوجبة بمييا فييي ذلييك
مشيياركة الم يواطنين فييي إعييداد ب يرامج التنمييية والتهيئيية المضييمنة بالفصييل

651

بالبيياب السييابع

للدستور.
وبنيياءا علييير فييإن البلييديات مييدعوة إلييى اعتميياد منهجييية معينيية ب ييض النظيير عيين عييدد السييكان
والمساحة وحجم اإلستثمارات والتي تكمن خالصتها في :
- 0إحتسيياب الم يوارد المخصصيية لمخطييط االسييتثمار السيينوي

6161

بمييا فييي ذلييك الم يوارد

الذاتية والمنح والقروض
 6إ-عييداد تقسيييم ت اربييي للمنطقيية البلدييية بمييا يييتالئم مييع طبيعيية التييدخالت البلدييية ميين جهيية
ومشاركة المواطنين من جهة أخرى
 1د -ارسية أوضيياع المنيياطق البلدييية التييي وقييع إعتمادهييا فييي المرحليية السييابقة للوقييوف علييى
وضعيتها الحالية
- 4التوافييق داخييل البلدييية حييول طريقيية توزيييع ميزانييية برنييامج اإلسييتثمار

6161

بييين الب يرامج

المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين والبرامج المهيكلة للمدينية والمشياريع اإلداريية
الخاصة بالبلدية
 2إ-عييداد قائميية ترتيبييية للمنيياطق الترابييية علييى أسيياس عملييية التشييخيص التييي تييم إنجازهييا
بالمرحليية

5

والتباحييح حييول المنطقيية أو المنيياطق التييي تنييوي البلدييية التييدخل فيهييا خييالل

البرنامج السنوي لالستثمار البلدي .6161
 2ا-لتش يياور م ييع المي يواطنين ح ييول النت ييائج والمقترح ييات المقدم يية م يين ط ييرف البلدي يية ل اي يية
مص ييادقة المي يواطنين عليه ييا .وف ييي ح ييال وج ييود إعت ارض ييات جوهري يية عل ييى المقترح ييات
والنت ي يائج المقدمي يية مي يين طي ييرف البلديي يية يي ييتم اللجي ييوء للتصي ييويت باإلعتمي يياد علي ييى قائمي يية
الحضور.
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- 7إنجيياز الد ارسييات الفنييية والمالييية األولييية لب يرامج التييدخل فييي المنيياطق المحييددة ميين قبييل
اإلدارة البلدية
- 0تنظيم ورشات تشاركية مع متساكني المناطق التي تقيرر التيدخل بهيا خيالل سينة

6161

م ييع تحدي ييد موع ييد لتنظ يييم ورش يية تش يياركية لعم ييوم المي يواطنين واعالمه ييم به ييا ودع ييوتهم
لحض ييورها .وتخصي ييص هات يير الورشي يية إلع ييالم الم ي يواطنين بالص ييي ة النهائيي يية للبرني ييامج
السنوي لالستثمار البلدي .6161
وقع إعداد هذا التمشي ب ي ي:
 النأي بالمسار عن أي توظيف أو تجاذبات مع التركيز على طبيعة البرنمياج كاليية
لتحسين ظروف عيش المواطنين
 التاكي ييد بي ييأن التقسي يييم المقتي ييرح للمنطقي يية البلديي يية وتوزيي ييع الميزانيي يية يكتسي يييان طابعي ييا
موضوعيا يسهل الدفاع عنر والوصول الى توافقات حولر.
 عدم تقديم وعود للمواطنين ال يمكن للبلدية تلبيتها الحقا.
 التأكد بأن المعطيات المضمنة بتشيخيص المنياطق الترابيية واضيحة وشيفافة ويمكين
التثبت منها بسهولة
 إعتميياد خطيية للتواصييل تسييمح بحضييور أكبيير عييدد ممكيين ميين الم يواطنين للورشييات
بما في ذلك إختيار التاريخ والتوقيت والفضاء
على إثر ذليك وقيع توزييع إسيتمارة عليى الميواطنين الحاضيرين وتيم رصيد  07مقتيرح مين جملية
 21من الحضور وقد كانت مقترحات المواطنين كما يلي :
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المشروع
تعبيد وترصيف الطرقات
التطهير :تصريف المياه المستعملة
إنارة عمومية
تهيئة وصيانة المساحات الخضراء

مشاريع اخرى
دراسات امثلة التهيئة العمرانية
تعشيب ملعب الحي وتهيئتر
متنزهات ترفيهية
المشاريع اإلقتصادية
التصرف في النفايات

مناطق التدخل
تعبيد وتطهير حي الجبل
تعبيد سانية جبارة
تعبيد وتطهير نهج الشابي
تعبيد وتطهير حي المندرة
تعبيد وتطهير نهج لالواتي
تعبيد وتطهير حي الحريق

عدد اإلقتراحات
10
01
10
10
14
10
10
10
10
16

الترتيب
6
0
1
2
4
2
0
0
7
1

عدد األصوات
17
14
10
10
10
10

الترتيب
10
16
11
14
12
12

وبع ييد عي ييرض هي ييذه المقترح ييات حسي ييب التبويي ييب س ييابق الي ييذكر وقي ييع ع ييرض المقترحي ييات علي ييى
التص ييويت وال ييذي أف ييرز موافق يية الحض ييور عل ييى مش ييروع تعبي ييد وتطهي يير ح ييي الجب ييل واألنه ييج
المتفرع يية من يير وب ييذلك يك ييون البرن ييامج الس يينوي لالستثمارلس يينة  6102وفق ييا للمقارب يية التش يياركية
متمثال في تعبيد وتطهير حي الجبل واألنهج المتفرعة عنر
وبع ييد ذل ييك وتجس يييدا لمب ييدأ الش ييفافية لتجس يييد ه ييذا المقت ييرح وق ييع إنتخ يياب ع ييدد  12مي يواطنين
كمراقبين لنسق سير المشروع بعنوان سنة  6102وهم كاآلتي:
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 الحبيب اللطيف صالح نويرة جعفر بن نجيمة محمد بن هنية جمال بوجبهة – 1.1.2صور الجلسة العامة :

