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وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻻﻳــﺔ اﻟﻤﻨﺴﺘﻴـ ــﺮ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻴﺴﻰ

محضر الجلســــــــــــــة العامــــــــة التشاركيــــــــــــــــة األولـــــــــــى
إلعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 2018
السبت  25نوفمبر 2017
 – 1معطيات بخصوص البلديــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
أ  -إسم البلدية  :بلدية سيدي عامر مسجد عيسى
ب  -عدد السكان  ) 8404:سيدي عامر  - 6609 :مسجد عيسى  ( 1795إحصاء سنة 2014
ت – تاريخ الجلسة  :السبت  25نوفمبر 2017
ث – مكان الجلسة  :قاعة اإلجتماعات ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى
ج  -إسم مسير الجلسة  :الكاتب العام للبلدية  :صابر بوعزيز
ح  :محضر محرر من قبل  :الكاتب العام صابر بوعزيز
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس النيابة الخصوصية معتمد الساحلين عبد الرزاق خذير

 – 2معطيات بخصـــــــــــوص الجلســــــــــــــــــــــة :
أ  -عدد المشاركين في الجلسة العامة
عدد الشبان ضمن المشاركين و الذين
عدد النساء ضمن
عدد المشاركين
تتراوح أعمارھم بين  16و  35سنة
المشاركين
08
03
العدد الجملي
39
% 20
%7
النسبة ) ( %
ب  -جدول األعمـــــــــــــــــــال
اإلفتتاح الرسمي للجلســـــــــــــــــــــــــــة
تقديـــــــــــــــــــــــــم اإلطار العام للجلسة
إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منھجية المقاربة التشاركية
تقديم منھجية تقسيم المناطق بالمنطقة البلدية
عرض نتائج التشخيص المالي
عرض نتائج التشخيص الفني
عرض المشاريع البلدية المتواصلة
توزيع الموارد المالية حسب نوعية المشاريع ) المشاريه اإلدارية  ,المشاريع المھيكلة ,مشاريع
القرب (
نقاش عام و فسح المجال لتدخالت المواطنين

 – 3وصف لعــــــــــــــــــــــــــــــــــرض البلديــــــــة :
-

في البداية تم تقديم اإلطار العام للجلسة و التعريف بالمفاھيم الجديدة للمقاربة التشاركية التي
تستلھم مبادئھا من الدستور و خاصة الباب السابع منه و كذلك التطرق إلى األھداف من المقاربة
التشاركية .
تم تقديم منھجية تقسيم المناطق البلدية إلى خمسة مناطق
تم التطرق إلى نتائج التشخيص المالي و بيان نتائج ميزانيتي سنة  2016و  2017من حيث
الموارد موزعة إلى موارد ذاتية و مساھمة الدولة و كذلك على مستوى النفقات و توزيعھا إلى
نفقات التأجير و نفقات التسيير و فوائد أصل الدين مع بيان النسب .
تم إستعراض الموارد المتوفرة إلنجاز البرنامج التنموي لإلستثمار لسنة  2018موزعة على
النحو التالي :
* الموارد الذاتية المنتظر توفيرھا بعد ختم تصرف سنة 2017
* المساعدة غير الموظفة المقررة بعنوان سنة 2018

 تم التطرق إلى نتائج التشخيص الفني من حيث الطرقات و األرصفة و بيان نسبة الطــــــــــرقاتو األرصفة في حالة جيدة و متوسطة و كذلك نسبة الطرقات و األرصفة في حالة سيئة و تتطلب
التدخل و توزيع ھذه النسب على المناطق الخمسة
 تم توضيح نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي و توزيعھا على مختلف المناطق و كذلك بالنسبةلشبكة التطھير
 تم تقديم توضيح حول المشاريع البلدية المتواصلة و بيان كلفتھا و تاريخ اإلنطالق في اإلنجـــــازو مدة اإلنجاز
 تم تقديم بعض المعطيات عن الوضع المالي للبلدية مع ضبط قيمة اإلعتمادات التي يمكنتخصيصھا إلنجاز برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  2018موزعة على النحو التالي
 مساعــــــدة غير موظفــــــــــــــــة  226 :أد قــــــــرض من صندوق القروض  :ــــــ أد تمويل ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــي  74 :أدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمـــــــوع اإلعتمادات =

 300أد

و بعد المناقشة و تقديم التوضيحات الالزمة و اإلجابة على إستفسارات المواطنين تمت المصادقة على
نتائج التشخيص الفني و المالي .
 -تم تقديم مقترح البلدية للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  2018على النحو التالي :



المشاريع المھيكلة  :وھي على النحو التالي
 تعشيب الملعب البلدي بسيدي عامر

 – 4المشاريع المتواصلة التي بصدد اإلنجاز ) خــــالل سنة : ( 2018 – 2017
أسئلة و مالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و األطـــــــــــراف المعنية

طلب تقديم توضيحات حول المشاريع المبرمجة لسنة
2017

تعبيد جزء من شارع عبد ﷲ فرحات  :تم تكليف
المقاول بتسجيل الصفقة و سيتم اإلنطـــــــالق في
األشغال بداية من النصف الثاني من شھر ديسمبر
2017
دراسة و إنجاز قسط أول في نطاق مشروع متكامل
ثقافي بيئي و سياحي  :بصدد تعديل الدراسة
التمھيدية للمشروع على مستوى اإلدارة الجھوية
للتجھيز بالمنستير
تقوية و توسيع شبكة اإلنارة بمسجد عيسى :
بصدد اإلعالن عن طلب اإلستشارة
إستكمال تسييج الملعب البلدي بسيدي عامر  :تم
بالتنسيق مع مصالح اإلدارة الجھوية للتجھيز
واإلسكان بالمنستير القيام بجميع الدراسات الالزمــة
و سيتم في القريب العاجل إعالن طلب العروض
تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى  :في إنتظار موافقة
مصالح اإلدارة الجھوية للتجھيز بالمنستير بخصوص
تھيئة المفتـــــــــــــــــــــــرق .

 – 5توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :
الكلفــــــــــــة

النسبـــــــــــة

البرامــــــــــــــــــــــج المقترحـــــــــــــة
برامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مھيكلة للمدينة

 265أد

%88

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

 35أد

%12

برامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج إداريــــــــــــــــــــــة

المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
 300أد

%100

و بعد المناقشة و تبادل اآلراء تمت المصادقة على توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة
للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج على النحو السالف ذكره .
 – 6تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و إحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق :
أ  -تقديـــــــم التقسيم الترابــــــــــــــــــــي :

حدودھا ) تسميــــــــــــــة حدودھا (

إســــــــــــــم المنطقة الترابيــــــــــــــــــــة
منطقة عدد  ) 1سيدي عامـــــــر (

-

شماال  :الطرق المرقمة RR100
جنوبا  :طريق نبھانـــــــــــــة
شرقا  :طريق الجامـــــــــــــع
غربا  :المنطقة الفالحيــــــــــة

منطقة سيدي عامر ) 2سيدي عامـــــــر (

-

شماال  :الطرق المرقمة RR100
جنوبا  :طريق نبھانــــــــــــــــة
شرقا  :طريق نبھانـــــــــــــــــــة
غربا  :طريق الجامــــــــــــــــــع

منطقة عدد  ) 3سيدي عامـــــــر (

-

شماال  :المنطقة الفالحيـــــــــــــة
جنوبا  :الطرق المرقمة RR100
شرقا  :شارع البيئة و طريق معتمر
غربا  :المنطقة الفالحيــــــــــة

منطقة عدد  ) 4سيدي عامـــــــر (

-

شماال  :طريق معتمر
جنوبا  :الطرق المرقمة RR100
شرقا  :طريق نبھانـــــــــــــــــــة
غربا  :شارع البيئة

منطقـــــــــة عدد ) 05مسجد عيســـــى (

-

شماال  :الطريق المرقمة RR100 E
جنوبا  :المنطقة الفالحيـــــــــــة
شرقا  :طريق نبھانـــــــــــــــــــة
غربا  :المنطقة الفالحيـــــــــــــة

أ  -تقديـــــــم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلديــــــــة :
األرصفة

الطرقــــــــــــــــات

وجود
إشكاليات
لتصريف
مياه األمطار

التنوير
العمومي

الربط بشبكة
التطھير

نسبة الطرقات
في حالتھا
جيــدة أو
متوسطة
)(%

نسبة الطرقات
في حالة سيئة
تتطلب التدخل
)(%

نسبة األرصفة
في حالتھا
جيدة أو
متوسطة
)(%

نسبة األرصفة
في حالة سيئة
تتطلب التدخل
)(%

نسبة التغطية
بشبكة التنوير
العمومي
)(%

نسبة التغطية
بشبكة التطھير
العمومي
)(%

المنطقة عدد 1

68

32

75

25

65

73

ال شيء

المنطقة عدد 2

34

66

90

10

71

98

ال شيء

المنطقة عدد 3

87

13

61

39

81

97

ال شيء

المنطقة عدد 4

44

56

44

56

40

87

ال شيء

المنطقة عدد 5

70

30

50

50

90

73

ال شيء

 و بعد المناقشة و تبادل اآلراء تمت المصادقة على إعتماد تقسيم المنطقة البلدية إلى خمسة مناطق
على النحو السالف الذكر
– 7المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيھا ضمن برنامج سنة 2017
المنطقة الترابية التي تم اإلحتفاظ بھا لسنة 2018

:

حجم اإلعتمــــــــــــادات المخصصة

المنطقة عدد  ) 05منطقة مسجد عيسى (

 25أد

المنطقة عدد ة  ) 1سيـــــــــدي عامر (

 10أد

مالحظـــــــــــــة  :دون إعتبار البرامج المھيكلة للمدينة
 نقاش و تفاعل مع المشاركيــــــــــــــن :أسئلة و مالحظات المشاركين
 الوسائل التي إعتمدتھا البلدية لنشر
التشخيص الفني و المالي و دعوة المواطنين
لحضور الجلسة العامة التشاركية األولى
إلعداد البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة
2018

 طلب توضيحات عن الوضع المالي بالبلدية
و الموارد المحققة

 التساؤل عن حجم اإلعتمــــــــــــــــــــادات
) المساعدات غير الموظفة ( المخصصة
للبلدية ضمن كامل المخطط
 المطالبة بتھيئة ساحة سيدي مفرج و ساحة
باب القصر بمسجد عيسى

أجوبة البلديـــــــــــــــــــة
 التشخيص الفني و المــــــــــالي :
 تعليقة ببھو البلدية على ذمة المواطنين و بمقرالدائرة البلدية بمسجد عيسى
 نشر التشخيص الفني و المالي على صفحةالخاصة
اإلجتماعي
التواصل
مواقع
بالبلديــــــــة و بموقع الواب الخاص بالبلدية .
 إعتماد عدة وسائل تحسيسية لدعوة المواطنين
لحضور إجتماع الجلسة التشاركية من ضمنھا .
 تعليق الفتات و الشعارات ذات العالقة
 تعليق إعالنات
 توجيه دعوات للجمعيات و المنظمــــــــــــــــات
و األحزاب
 تنزيل إعالنات ضمن صفحة الفايسبوك التابعة
للبلدية
 تم تقديم فكرة عن الوضع المالي بالبلدية على
النحو التالي :
 جملة الموارد إلى غاية  24نوفمبر : 2017
 647.968.439دينار
 جملة النفقات إلى غاية  24نوفمبر : 2017
 477.462.756دينار
 حجم اإلعتمادات ) المساعدات غير الموظفة (
المخصصة للبلدية خالل كامل المخطط - 2016
 813 : 2020أد
 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
و ورشات و زيارات ميدانية )جلســــــــــــــات
المناطق (

 المطالبة بتعبيد نھج المنجي سليم بمسجد
عيسى و زنقة دار رزام المتفرعة عنه

 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
و ورشات و زيارات ميدانية )جلسات المناطق (

 المطالبة بتعشيب الملعب البلدي بسيدي
عامر

 ھذا المشروع مبرمج لسنة  2018بإعتمادات في
حدود  650ألف دينار من ضمنھا  230دينار
تمويل ذاتي من البلدية
 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
و ورشات و زيارات ميدانية )جلسات المناطق (

 التأكيد على أھمية تعبيد شارع جالء بسيدي
عامر

-

مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنھـــــــــــا :
أسئلة و مالحظات المشاركين

أجوبـــــــــة البلديـــــــــــــــــــــــة

 التساؤل عن توزيع مواعيد إنعقاد جلسات
المناطق و الجلسة العامة التشاركية الثانية


 الجلسة العامة التشاركية الثانية  :السبت 09ديسمبر 2017

 التساؤل عن مآل ملف مراجعة مثال التھيئة
العمرانية للمنطقة البلدية سيدي عامر مسجد
عيسى

 ملف مراجعة مثال التھيئة العمرانية تم إدخال
بعض التعديالت عليه من طرف مكتب
الدراسات و تم إستشارة بعض المصالــــــح
اإلدارية و سيتم مراسلة مصالح التجھيز
لإلذن بتعليق المثال
 برمجة شھر مفتوح لألداء البلدي و دعوة
المطالبين بالمعلوم الذين سينتفعون بمشروع
التعبيد للقيام بواجبھم الجبائي

 إستخالص األداء على العقارات المبنيــــــــة
و دعوة المطالبين بالمعلوم إلى القيام بواجبھم
الجبائي
 طلب صيانة و تطھير زنقة دار غومة بمسجد
عيسى
 طلب إصالح الطرقات بكامل المنطقة البلدية
 طلب توفير حلبة مالكمة لفائدة النادي
الرياضي للمالكمة بسيدي عامر

– 8نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
 – 1.8اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت  /اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪم و ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة :

إستحسان المنھج التشاركي و المقاربة التشاركية في إعداد التصورات و المشاريع

رئيس النيابة الخصوصيــــة
معتمـــــــــــــد الساحلين
عبــــــــــد الرزاق خذير

ﺻﻮر اﻟﺠﻠﺴــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻷوﻟـــــــــــــــــــﻰ اﻟﺴﺒﺖ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

