
  

 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة
                 ة الشؤون احمللية والبيئةوزار       

       واليــة نــابــل                          
 لـديـة قليبيـة ـب                   

 
 

  2020البلدي التشاركي لسنة  الربنامج السنوي لالستثمار 
 ــدد5حمضر جلسة املنطقة عــ

  2019نوفمرب  03املنعقدة بتاريخ 

 
 : البلدية خبصوص معطيات -1

 5منطقة عدد :          قليبية :  البلدية إسم -أ 

 3 500عدد سكان المنطقة :   (  2017لسنة  1033حسب تحديد األمر الحكومي عدد )  50 992 : بالبلدية السكان عدد  -ب 

  2019نوفمبر  03 : الجلسة  تاريخ -ت 

   مقر جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف:  الجلسة  مكان  -ث 

 حياة اليحياوي :  الجلسة ميسر إسم  -ج 

 عماد الشارني   : قبل من محرر  محضر -ح 

 جمال الحجام ) رئيس بلدية قليبية (  : طرف  من عليه  مصادق محضر -خ 

 : اجللسة خبصوص معطيات  - 2

 : بالمنطقة   الجلسة في المشاركين عدد – أ

املشاركني  ضمن الشبان عدد

  أعمارهم ترتاوح الذينو

 سنة 35و 16 بني

 املشاركني عدد املشاركني ضمن النساء عدد
 

24 25 
158 

 اجلملي العدد

%  15  %  النسبة )%)  15.8 

 :  األعمال جدول  –ب 

 

 تقديم اإلطار العام للجلسة  -

  تذكري مبا مت اإلتفاق عليه خالل اجللسة العامة التشاركية األوىل -

  عرض خريطة التقسيم الرتابي -

  عرض توزيع اإلعتمادات على املناطق -

  نطقةباملاإلحصاء الوصفي التقديري للبنية التحتية تقديم  -

 منطقة والتصويت عليها للإستعراض املقرتحات املقدمة  -

 نطقةاملممثلني عن  03إختيار   -

 

 

 



  

 : ــــدد05عـــ ساسية باملنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكري  - 3

 ( التالي األنموذج اعتماد)يمكن للبلدية 

 

التنوير  األرصفة الطرقات

املياه الربط بشبكة تطهري  العمومي

 املستعملة )%(

وجود إشكاليات لتصريف مياه 

 األمطار

نسبة الطرقات 
 جيدة ةحال في

 أو متوسطة
(% ) 

(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سيئة    ةحال

 التدخل
(% ) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(% ) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة    ةحال

 التدخل
(% ) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية  
 العمومي
)%( 

(2) 

  

 ال %40 %50 %96 %4 %18 %34 5منطقة 

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة تها ا ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح1)
 احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة ( يتم 2)
 

واملشاريع الوطنية واجلهوية األخرى املتواصلة أو  2019املشاريع املدرجة بربنامج اإلستثمار السنوي  - 4

 : 5 عــدد املربجمة باملنطقة

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
بالرغم من حرص اجمللس واإلدارة لإلنطالق يف املشروع يف إبانه        

إال أّن الدراسة شهدت بعض التأخري وحنن بصدد إعداد ملف طلب 

 2020العروض وسيقع اإلنطالق يف األشغال يف مفتتح سنة 

الل املقرتح خ التطهريتدخالت حول مآل مشروع الأغلب 

 أسباب التأخر يف اإلجنازعن  وتساؤهلمبرنامج السنة الفارطة 

حسب مرتبة  2020سنة خالل   ــدد05عــملنطقة باشاركني من طرف املقرتحة امل مشاريع القرب – 5

 :األولوية

 توطئة : 

بعد أن متت املصادقة على توزيع املوارد على خمتلف الربامج ) القرب ، املهيكلة واإلدارية ( خالل 

، وردت علينا مراسلة  2019أكتوبر  15اجللسة اإلستثنائية للمجلس البلدي املنعقدة بتاريخ 

صادرة عن صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية مبوجبها مت  2019أكتوبر  31بتاريخ 

ألف دينار يف إطار تنفيذ الربنامج اخلصوصي لتمويل  950إعالمنا أّنه مت رصد إعتمادات بقيمة 

 مبناطق التوسع مربجمة على مرحلتني :إستثمارات البلدية 

 : 2021 - 2020للفرتة  مرحلة أولـى* 

ألف دينار يف إطار برنامج التمكني احمللي لتمويل مشاريع خمتلفة  450ة متت تعبئة  موارد بقيم 

 . يف شكل مساعدة موظفةدون سواها مبناطق التوسع 

  : 2023- 2022للفرتة  مرحلة ثانية*    

 الف دينار . 500نفذ الحقا بإعتمادات قدرها سُت 

 



  

يف إطار تنفيذ برنامج التمكني احمللي لتمويل مشاريع خمتلفة مبناطق التوسع دون سواها يف و

 ألف دينار ملنطقة وادي اخلطف . 450شكل مساعدة موظفة مت ختصيص إعتمادات بقيمة 

مبنطقة وادي اخلطف مل  2019نوفمرب  03أوىل ( بتاريخ  ) مت عقد جلسة تشاركيةوعليه 

روج مبقرتحات توافقية ، ومت اإلتفاق باإلمجاع إختيار ثالثة ممثلني عن كل حي اخليتسنى على إثرها 

مت االتفاق على توزيع حيث  2019نوفمرب  16بتاريخ  إنعقد حلضور لقاء تشاركي ثاني مبقر البلدية 

 اإلعتمادات على برنامج التدخل حسب البيان اآلتي :

 ألف دينار  ) تطهري ( 300 ➢

 د (ألف دينار ) تعبي 150 ➢
 

رأي   

املصلحة الفنية / 

 املرافق الفين

 اإلعتماد املخصص

 موقع التدخل

 املشروع نوعية التدخل ) األنهج واألحياء (

سيتم تنفيذ املشروع 

بإعتماد املقاربة 

التشاركية اخلاصة 

 باملساعدات املوظفة

 منطقة وادي اخلطف أد 450

 التطهري الربط بشبكة الصرف الصحي

 اخلرسانة اإلسفلتيةب

 و باإلمسنت املسلح
 التعبيد

 

 : املشاركني مع وتفاعل نقاش – 6

 

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
سيقع مراسلة مصاحل ديوان التطهري وبرجمة جلسة عمل 

 اإلشكاليات .حبضور ممثلي األحياء والتطرق ملختلف 

خبصوص مقرتح التنوير سنتبع سياسة املرحلية يف تنفيذ 

املشاريع وسنسعى لتدعيم األعمدة املوجودة ببعض فوانيس 

 اإلنارة يف حدود اإلمكانيات املتاحة .

جيب أن يقع إعداد ملف فين متكامل خبصوص ملعب احلي 

يقع عرضه على أنطار السلط احمللية ودعمه من قبل نواب 

اجلهة وجيب قبل البدء يف ذلك ختصيص أرض إلقامة املشروع 

. 

بالتدخل لدى مصاحل الديوان الوطين املطالبة *  

للتطهري قصد إصالح العطب يف حمطة الضخ 

 وإجياد حل لألعطاب املتكررة .

 بتنوير مدخل املدينة .لبة * املطا

 * املطالبة بربجمة ملعب حي

 

 ـــدد :5ة ّعــقائمة امسية ملمثلي املنطق – 7
 ممثل عن ) الشباب /املرأة/الرجل ( العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

 الشباب وادي اخلطف طالب 23 منتصر السمني

 الرجال وادي اخلطف معلم 56 منصف احللفاوي

 املرأة وادي اخلطف  32 صفاء ضو

 
 
 



  

 :ـدد 05عـ بالمنطقة  الجلسة نتائج -8
الدراسات وتاريخ اإلعالن عن نتائج  ـدد5تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عـ ال بخصوص مالحظات – 1.8

 : من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالفنية والمالية 

رأي املصلحة 

 الفنية/املرافق الفين

الكلفة 

 التقديرية

جدوى 

املشروع 

للمنطقة 

)*( 

نتائج 

 التصويت

 املشروع نوعية التدخل موقع التدخل )األنهج واألحياء(

سيتم تنفيذ 

املشروع بإعتماد 

املقاربة التشاركية 

اخلاصة 

باملساعدات 

 املوظفة

 هام أد 450
بأغلبية 

 احلاضرين
 خمتلف أحياء وادي اخلطف

 اخلرسانة اإلسفلتيةب

 أو اإلمسنت املسلح
 التعبيد

الربط بشبكة 

 الصرف الصحي
 التطهري

 هام -متوسط  –)*( تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف 
 

 :  رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 9

كما طالب  بربجمة لقاء داخل األحياء لتفسري املنهجية التشاركية املعتمدة وكيفية إختيار املشاريع املطالبة

 توسيع عملية اإلعالم لتشمل أغلب األحياء خاصة أمام التوسع العمراني الذي تشهده املدينة .ب البعض
 

 رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :  -10
 . للمنطقةإختيار املشاريع األصلح يف اإلرشادي  احلضور هذا التمشي مطالبني بتفعيل دور البلديةإستحسن 

 

 : المشاركين معمواضيع أخرى تم النقاش فيها  -11
 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

 

تنصهر ضمن مبادئ لكونها  اإلجتماعيلنوع املشاريع املراعية لمفهوم  تفعيلأكد السيد رئيس البلدية على أهمية 

احلوكمة احمللية على اعتبار أنها حتفظ حقوق الفئات األقل حظا، وتسعى إىل األخذ بعني االعتبار لوضعياتهم 

 اخلصوصية وظروفهم املعيشية  اإلحتياجاتاملرأة والرجل والشباب وذوي بني  اخلاصة بشكل حيقق تكافؤ الفرص

 .والشرائح العمرية متس خمتلف الفئات اإلجتماعية ومشاريع ربجمة تدخالت باألخذ بعني اإلعتبار ل وأوصى

 


