
 بلدية المهدية 

 جلسة عمل المجلس البلدي

 9102حول اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

  9102نوفمبر  01السبت 
على الساعة  9102نوفمبر  01انعقد بمقر البلدية يوم السبت  9102في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

حول توزيع الموارد على المشاريع الثالث برئاسة السيدة أسماء حمزة جلسة عمل للمجلس البلدي العاشرة صباحا 

 : رئيس البلدية وبحضل كل من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم 

طارق الحنشة  –دليلة القمودي  –دمحم الشاهد  –الهادي سنان  –وداد سعد الفقيه أحمد  –سمير الزواري  –حسن بنور 

سهيل  –لمياء العيوني  –رشيدة الصفاقسي  –ريم الزوالي  –فتحي بن زينب  –إكرام ريش  –لبنى الزواري  –

 عبير الباجي –هاجر البكوش  –سميرة فرج حميدة  –فائزة بوبكر بلخير  –الشيخ الزوالي 

 كما حضر الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية

لبلدية مرحبة بالحضور مشيرة إلى أنه تم إعداد التشخيص الفني والمالي للبرنامج افتتحت الجلسة السيدة رئيس ا

على المجلس البلدي ضبط توجهاته بخصوص توزيع و 9102وإعداد مشروع ميزانية  9102االستثماري التشاركي 

 ,الموارد على مشاريع القرب والمشاريع اإلدارية والمشاريع المهيكلة

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أن االعتمادات المخصصة للبرنامج االستثماري التشاركي كما أفادت السيدة رئيسة 

 ,مليون دينار 0تقدر بـ

وتلت السيدة رئيسة لجنة التشاركية الديمقراطية والحوكمة المفتوحة التقرير التالي حول كيفية ومسار إعداد البرنامج 

 :االستثماري التشاركي لبلدية المهدية 

 ة مراحل اإلنجازمتابع
 المالحظات الموضوع التاريخ

تم إقراره بجلسة المكتب البلدي بتاريخ  تكوين خلية االستثمار البلدي 10/12/9102
10/12/9102 

 تم فيها ضبط منهجية العمل 9102جلسة عمل لخلية االستثمار  10/01/9102

الثالثة  01/01/9102

 بعد الزوال

بلدية جلسة إعالمية موجهة ألعون 
المهدية للتعريف بمسار البرنامج 

 9102االستثماري التشاركي 

 تمت الجلسة

العاشرة  09/01/9102

 صباحا

جلسة لجنة األشغال حول تقسيم 
 المجال البلدي إلى مناطق

 تم تقسيم المناطق 

09/01/9102 

 الخامسة مساء

ة إعالمية موجهة لمنظمات سجل
المجتمع المدني للتعريف بمسار 

مج االستثماري التشاركي البرنا
9102 

تم تأجيل الجلسة إلى موعد الحق بعد إعداد وثيقة 
 التشخيص الفني والمالي 

الرابعة  01/01/9102

 بعد الزوال

جلسة لجنة الديمقراطية التشاركية 
والحوكمة المفتوحة بالشراكة مع 
منظمات المجتمع المدني إلعداد 

 .خطة اتصالية

طط لإلعالم تم عقد الجلسة وتم ضبط مخ
 والتواصل

العاشرة  90/01/9102

 صباحا

جلسة عمل مع كل المتدخلين 
 العموميين بالمجال البلدي

 تم عقد الجلسة

إعداد التشخيص الفني والتشخيص  10/00/9102
 المالي

تم إعداد التشخيص وتوزيعه على أعضاء 
المجلس ومنظمات المجتمع المدني وسيتم تعليق 
التشخيص ونشره على المواقع اإللكترونية بداية 

  09/00/9102من 

العاشرة  01/00/9102

 صباحا

جلسة عمل للمجلس البلدي لالطالع 
على التشخيص الفني والمالي 

 .وتوزيع الموارد حسب التدخالت

 



92/00/9102 

 الخامسة مساء 

  الجلسة العامة التشاركية األولى

إلى  90/00/9102من 

00/09/9102 

يتم خالل هذه الفترة تحديد جلسات 
 مناطق إن وجدت مشارع قرب

 

92/09/9102 

 الخامسة مساء

األعمال النهائية والجلسة العامة 
 التشاركية الثانية

 

سيتم يوم إعالمي موجه ألعضاء المجلس البلدي حول " الحركة الجمعياتية " كما أنه في إطار التعاون مع منظمة 

 .00/00/9102آليات التشاركية بتاريخ 

وبخصوص الجلسة فهي تندرج في المرحلة الثانية من مراحل البرنامج االستثماري التشاركي وبقرار المجلس نتوجه 

 .الثالثة للبرنامجمباشرة إلى المرحلة 

 –مشاريع قرب )وموضوع الجلسة يتمثل في االطالع على نتائج التشخيص وتوزيع الموارد حسب التدخالت الثالثة 

وتوزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل ( مشاريع إدارية –مشاريع مهيكلة 

 .يص الفنيمع الحرض على التطابق مع نتائج التشخ

 :وبالتالي فإن المقترح ما يلي 
 المبالغ المخصصة للمشاريع اإلدارية المبالغ المخصصة للمشاريع المهيكلة المبالغ المخصصة لمشاريع القرب

 –تنوير  –ترصيف  –تعبيد : مثال 
 ....تصريف مياه األمطار 

 –قاعة رياضية  –ملعب :مثال 
 ....مركب ثقافي  –سوق 

توسعة  –بناء دائرة بلدية  :مثال 
 ... اإلدارة 

وفي صورة تخصيص مبالغ لمشاريع القرب فالمرجو تحديد المناطق المعنية بالتدخل التي تم تحديدها ضمن لجنة  

 :كما يلي  09/01/9102األشغال بتاريخ 

 :دائرة الزهراء 

 الروضة .0

 الطرمس+ الزقانة + حي الطاهر صفر  .9
 برج عريف .2

 أكواش دار الشيخ+ دار ابراهم  أكواش .0
 حي السالم+ أكواش دار بن سالم + أكواش دار الحنشة  .0

 :دائرة هيبون 

 هيبون الرمل  .6

 حي الصغيرة من عمارات سيدي مسعود إلى مفترق جامع هيبون+ وسط هيبون  .1
 المنطقة السياحية+ أجنة المهدية  .2
 جبل داواجة .2

 :وسط المدينة 

 المدينة العتيقة  .01
 (زويلة من ساحة سيدي مطير إلى حدود شارع علي البلهوان+ شارع بورقيبة )وسط المدينة  .00

 :مناطق التوسعة 

 شيبة .09

 السعفات+ الدخيلة  .02
 أوالد عمار .00

عقد جلسات سيتم ( المرحلة الثالثة من البرنامج)مع العلم أنه بعد المصادقة على المشاريع في الجلسة العامة التشاركية 

 (.المرحلة الرابعة من البرنامج)ء المناطق مع متساكني هؤال

وأن جلسات المناطق ال تتم  يمكن تخصيص الموارد في تدخل وحيد أو تدخلين أو ثالث حسب رؤية المجلس البلديو

 .إال عند تخصيص لموارد تخص مشاريع القرب

 :التدخالت 

 وحرص المجلس على المعاينة  البلديةأهمية التشخيص الفني في إقناع المواطنين بتوجهات : طارق الحنشة

 .الميدانية للبنية التحتية والتنسيق مع مختلف اإلدارات الجهوية حول مختلف المشاريع المحلية والوطنية



 برامج هذه اإلدارات  تولت البلدية مراسلة مختلف اإلدارات الجهوية والمحلية تطلب فيها: الكاتب العام للبلدية

ستنجز بالمنطقة البلدية وقد تحصلت البلدية على بض اإلجابات سيتم إعالم من مشاريع جهوية ووطنية 

 .المجتمع المدني بها

 ودعا إلى وجوب التدخل في هذه المنطقةعية الرديئة لمنطقة أجنة هيبون الوضعن تساءل : حسن بنور 

 .ومراجعة بعض التدخالت لبعض المشاريع ونادى بإحداث طرق جديدة لالستخالص

  اقترح اعتماد معيار تفضيل األحياء التي يستجيب سكانها للواجب الجبائي بالمشاريع البلدية: زينب فتحي بن. 

  استخالص المعاليم الجبائية رف في الموارد البلدية لتحسين نسقربط الدوائر بمنظومة التص: سميرة فرج. 
قترحات مشاريع البرنامج االستثماري وبعد المداولة والنقاش أفضت المداخالت على اختيار القطاعات التالية كم

 : 9102التشاركي 

 نقلة السوق األسبوعية -
 إحداث محطة لواج -
 العناية بجمالية المدينة -
 "شنقال" اقتناء شاحنة رافعة للسيارات المخالفة للقواعد المرورية  -
 اقتناء عقار منتزه الطفل والعائلة -
 تهيئة قاعة األفراح البلدية -
 النهائي للفضالتاستصالح وتهيئة المصب  -
 .تعزيز الرصيد العقاري للبلدية -
 .إحداث منشآت اقتصادية ذات مردودية للبلدية -

 :وأفضت التدخالت على مقترحين لتوزيع الموارد كما يلي 
 المبالغ المخصصة للمشاريع اإلدارية المبالغ المخصصة للمشاريع المهيكلة المبالغ المخصصة لمشاريع القرب

 أد911 أد 011 أد 011

 أد 011 أد 211 أد 611

وبعد التصويت على المقترحين وافق المجلس البلدي باإلجماع على توزيع الموارد حسب التدخالت الثالث كما  

 :يلي 
 المبالغ المخصصة للمشاريع اإلدارية المبالغ المخصصة للمشاريع المهيكلة المبالغ المخصصة لمشاريع القرب

 أد911 أد 011 أد 011

 :كما صادق باإلجماع على توزيع الموارد التالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق كما يلي 
 المدينة الزهراء هيبون

 أد 011 أد  001 أد 001

 :أما بخصوص المشاريع المهيكلة وافق المجلس البلدي على  

 .أد لتعزيز الرصيد العقاري للبلدية 011تخصيص  المبلغ المرصود  -

 :المشاريع اإلدارية وافق المجلس البلدي على وبخصوص 

 أد 911من خالل تخصيص " شنقال" اقتناء شاحنة رافعة للسيارات المخالفة للقواعد المرورية  -

 

 .ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال

 

 

 رئيس البلدية       الكاتب العام للبلدية 

 

 أسماء حمزة        لطفي بوحمدة   


