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ـی   ةوم ـ ابع الجمع مبرالو الس ھر دیس ن ش ـرون م نة  عش عةس رة تس ـن عش د  والفیـ سالعق دي مجل اظور ل البل ة الن  دورةبلدی

ى الساعة  بمقر البلدیة استثنائیة ي  خصصت العاشرة صباحاعل ىللنظر ف دي  المصادقة عل امج السنوي لالستثمار البل البرن

   .اعتماد المقاربة التشاركیة إطاروالمنجز في  2020التشاركي لسنة 

  
دي  أعضاء ةكافـ إلىرأسا  2018 دیسمبر 23فردیة بتاریخ  استدعاءاتالتأم المجلس بعد توجیھ           ر المجلس البل بمق

  .عملھم
    :نص االستـــدعاء  

  .استثنائیة دورة المجلس البلدي فيحول اجتماع  :الموضوع          
  

لبلدیة الناظور في دورة استثنائیة وذلك یوم المجلس البلدي م لحضور اجتمـاع ـباستدعائك أتشرفوبعد،       

بمقر البلدیة والتي ستخصص للمصادقة على البرنامج  العاشرة صباحاعلى الساعة  2019دیسمبر 27الجمعة 

  .2020السنوي لالستثمار البلدي لسنة 

  .فحضوركم متأكدالموضوع  ألھمیةونظرا                   

  :رئاسة السیــدب

  . البلدیةرئیس :           سالم الدزیريـ 

  :والسیدات السادة المجلس البلدي أعضاءوبحضور 

ادي كریم،ـ  ة حم ل الشبعاني، رضا بوجمع وعزیز، خلی ق ب دین الكشباطي، توفی امیة فرحاني، نورال دهللا،  س ان عب  ،حن

    .ومروى بالحاج عبدهللامروى بوصبیع  ، الشاذلي حسن، عبدالعزیز التومي، محسن دمحم

   :والسیدات السادة المجلس البلدي ن الجلسة أعضاءوتغیب ع

دة الشبعاني، معز كریم ـ ة، دلن د رحوم راھیم ،احم ن اب ر رجب، محرز ب د، عبی دة العاب یس الفرحاني ، ھنی ن  ،ق د ب احم

    .زھمولكریمة و  زینب الصیفي ،كریمة بن الحاج عمارة ،ابراھیم

  :السادةحضر الجلسة كما 

  .تابة العامة وباالعمال التحضیریة بخلیة البرنامجكمكلف بال:      حسن بن علي    ـ

  .)مسؤول مالي(رئیس مصلحة الشؤون المالیة وعضو بخلیة البرنامج  :     رضــا بن عليـ 

   .)مسؤول فني(موظف بالبلدیة وعضو بخلیة البرنامج : جمال بن فرج          ـ

  .بالبلدیة ةموظف:      سنیة بن بلقاسم ـ



  
  

  
  ــاح الجلســةافتت

  
التي  المراحلمبینا مختلف  المجلس البلدياعضاء  كافةبالجلسة بكلمة رحب فیھا  البلدیةرئیس  سالم الدزیريافتتح السید 

المدیر العام لصندوق السید لمكتوب  وفقا 2020مرت بھا المنھجیة التشاركیة إلعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

حول اعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة  2019جویلیة  31بتاریخ  3355عدد ت المحلیة القروض ومساعدة الجماعا

للمصادقة على البرنامج االستثمار السنوي  البلديي تضمن خمس مراحل اساسیة من ضمنھا اجراء جلسة للمجلس ذال 2020

  .2019وذلك قبل موفى دیسمبر  2020

للنظر في تكوین خلیة البرنامج مع تحدید جدول زمني لمختلف  2019كتوبر ا 17انعقدت بتاریخ :  الجلسة التحضریة) 1

المراحل لضمان مشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني والسكان ومختلف الشرائح االجتماعیة وفي ھذا االطار تقرر ما 

بالكتابة العامة بالبلدیة واعضائھا كل تكوین خلیة البرنامج برئاسة السید رئیس البلدیة ویتولى اعمالھا التنفیذیة المكلف : یلي 

من المسؤول المالي والمسؤول الفني ومسؤول عن االعالم والتواصل من طرف البلدیة وممثلین عن كل من لجنة االشغال 

م لجنة الدیمقراطیة والحوكمة المفتوحة ولجنة االعال ،لجنة الشوون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف ،والتھیئة الترابیة

  .والتواصل والتقییم من اعضاء المجلس البلدي 

  :وتطبیقا للرزنامة المضبوطة بالجلسة التحضیریة

انعقدت جلسة عمل للجنة األشغال وخلیة البرنامج للمصادقة على التقسیم الترابي للبلدیة على  2019أكتوبر  22یوم  -   

  .الساعة الرابعة مساء بمقر البلدیة

مع موظفي وعملة البلدیة على الساعة منتصف النھار والنصف وفي نفس  انعقد لقاء تحسیسي 2019أكتوبر  23یوم  -   

مع منظمات المجتمع المدني بأھمیة المنھجیة التشاركیة المعتمدة إلعداد البرنامج المذكور وذلك  الیوم انعقد لقاء تحسیسي

  .الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدیةعلى 

تم نشر نتائج التشخیص المالي والفني من قبل البلدیة بموقع البلدیة مع تعلیقة ببھو اإلدارة البلدیة  2019أكتوبر  28یوم  - 

  .حتى یطلع علیھ كافة العموم

ع  خاللھا على نتائج التشخیص وتوزیع الموارد على تم عقد جلسة للمجلس البلدي اطل 2019أكتوبر  31یوم   -      

المناطق المعنیة بالتدخل مع الحرص على التطابق مع نتائج التشخیص الفني وذلك على الساعة الحادیة عشرة صباحا بمقر 

  .البلدیة

تم عرض نتائج  بدار الشباب بالناظور حیث 2019نوفمبر  10انعقدت یوم األحد :  الجلسة العامة التشاركیة األولى)2 

 2016التشخیص الفني والمالي لكافة الحاضرین بالجلسة مع تذكیر بقائمة المشاریع المدرجة بالبرنامج االستثماري لسنة 

كما تم تقدیم اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة للمناطق المقسمة , ومدى تقدم انجازھا 2019و 2018، 2017,

ت الموجودة بالبلدیة، كما تم االتفاق باعتماد المنھجیة التشاركیة على مختلف المشاریع مناطق عدد العمادا 05وعددھا 

على ) مساعدة+قرض+موارد ذاتیة(بعد توزیع موارد البلدیة 2020المراد إدراجھا بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

  :مختلف البرامج المزمع تنفیذھا والتي كانت كما یلي 

  



  

  سنة المخطط  الخطة التمویلیة  الكلفة  شروعالم  نوعیة المشاریع

  : مشاریع قرب -
    

التنویر العمومي بمختلف * 
  المناطق

  تعھد وصیانة الطرقات* 
مشروع التنویر (دراسات * 

العمومي وإعداد أمثلة تھیئة 
  )بمناطق التوسع

  د.أ 832

  د.أ 50

  د.أ 100

  مساعدة  موظفة

  مساعدة موظفة

  مساعدة موظفة

2020  

2020  

2020  

  -  -  د.أ 0  -  مشاریع مھیكلة للمدینة -

شاحنة ذات سلم للتنویر اقتناء *   مشاریع اداریة -
  .العمومي

  .تھیئة المستودع البلدي*  

  د أ 250
  

  أ د 50

  مساعدة غیر موظفة
  

+ مساعدة موظفة 
  مساعدة غیر موظفة

2020  
  

2020  

      د.أ 1282  :الجملة  

  .اطق التي سیتم التدخل فیھاھذا إلى جانب تحدید تواریخ جلسات المن

حیث تم تذكیرھم باالعتمادات المخصصة لبرامج القرب والمتعلقة بتحسین : اجلسات المناطق المزمع التدخل فیھ )3

  : ظروف عیش المواطنین بھذه المناطق 

الساعة العاشرة   بدایة من 2019نوفمبر  25انعقدت جلسات میدانیة مع متساكني المنطقة المذكورة یوم : عمادة سوغاس - 

  .صباحا تم على اثرھا تحدید األماكن المزمع التدخل فیھا ضمن مشروع التنویرالعمومي الخاص بمناطق التوسع

بدایة من   2019نوفمبر  26انعقدت جلسات میدانیة مع متساكني المناطق المذكورة یوم : ـ عمادتي بئر الشاوش وصوار

دید األماكن المزمع التدخل فیھا ضمن مشروع التنویرالعمومي الخاص بمناطق الساعة العاشرة صباحا تم على اثرھا تح

  .التوسع

بدایة من  الساعة العاشرة  2019نوفمبر  29انعقدت جلسات میدانیة مع متساكني المنطقة المذكورة یوم : ـ عمادة الناظور

  .العمومي الخاص بمناطق التوسعصباحا تم على اثرھا تحدید األماكن المزمع التدخل فیھا ضمن مشروع التنویر

نوفمبر  30انعقدت جلسات میدانیة مع متساكني المناطق المذكورة یوم : ـ عمادة عین البطوم وجزء من عمادة سوغاس

بدایة من  الساعة العاشرة صباحا تم على اثرھا تحدید األماكن المزمع التدخل فیھا ضمن مشروع التنویرالعمومي  2019

  .سعالخاص بمناطق التو

حیث وقع تقدیم  بدار الشباب بالناظور 2019دیسمبر  15 ألحدانعقدت یوم ا :الجلسة العامة التشاركیة الثانیة والنھائیة )4

باعتماد المقاربة التشاركیة وذلك بجعل المواطن الذي تم اعداده  2020وثیقة البرنامج السنوي لالستثمار التشاركي لسنة 

  .التصورات المستقبلیة لتحسین ظروف عیشھ یساھم في اخذ القرارات وإعداد

ى  2020الرجاء من جناب أعضاء المجلس البلدي التداول وابداء الرأي للمصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  حت

  .2020جانفي  15یقع استیفاء الشروط الدنیا الخمس وموافاة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة بھا قبل 

 التيو 2020وثیقة المخطط االستثماري السنوي لسنة تداول وإبداء الرأي تولى السید رئیس البلدیة عرض مقترح بعد الو

 2020تضمنت زیادة على المشاریع الجدیدة المشاریع المدرجة بالمخططات السنویة الماضیة والتي ستتواصل خالل سنة 

  :أفضى إلى ما یلي والذي الحاضرین من اعضاء المجلس البلدي من على التصویت

  



  

  

  13   :             بنعمالتصویت 

   00   :            ال التصویت بـ

  00   :محتفـــــــــــــظ

  

  .2020البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  وثیقة وعلیھ فقد تمت المصادقة على

  
  .واختتمت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال

    
  :الناظور في                                                                    

  
  رئیس البلدیة                                                                             المقرر                   

  سالم الدزیري                                                                     ةالعام ةالكاتبالمكلف ب         

 حسن بن علي                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


