
  الجمھوریة التونسیة         
 والبیئة الشؤون المحلیةوزارة         
             ***  

  بلدیـة الناظــور      
    

  الناظورالمجلس البلدي لبلدیة 
  دورة استثنائیـــــة

  2020 دیسمبر 26 السبت 
  

 2021المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة   :وعــالموض
        

  ةمضمون من محضر جلس
    

المجلس البلدي لبلدیة الناظور في دورة استثنائیة م لحضور اجتمـاع ـباستدعائك أتشرف,وبعد: نص االستدعاء     

بمقر البلدیة والتي ستخصص للمصادقة على  صباحا العاشرةعلى الساعة  2019دیسمبر 26 سبتوذلك یوم ال

  .2020البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة 

  .فحضوركم متأكدونظرا الھمیة الموضوع                   

  :رئاسة السیــدب

  . البلدیةرئیس :           سالم الدزیريـ 

  :والسیدات السادة المجلس البلدي أعضاءوبحضور 

وعزیزت ق ب ریم ،وفی دین الكشباطي  ،معز ك ریم ، نورال ادي ك راھیم ،حم ن اب راھیم ،محرز ب ن اب د ب اج ، احم روى بالح م

   .سامیة فرحاني ،،  رضا بوجمعة ،ھنیدة العابد ،قیس الفرحاني ،عبدالعزیز التومي، خلیل الشبعاني، الشاذلي حسنعبدهللا، 

   :والسیدات السادة المجلس البلدي وتغیب عن الجلسة أعضاء

ر ،عبدهللا حنان  ،زینب الصیفي  ن عبی دة الشبعاني ، رجب ب ارة ،مروى بوصبیع ،دلن ن الحاج عم ة ب  ،محسن دمحم ،كریم

  .  وكریمة زھمول احمد رحومة

  :السادةحضر الجلسة كما 

  الكاتب العام للبلدیة: حسن بن علي         ـ

  بخلیة البرنامج  مسؤول مالي :     رضــا بن عليـ 

   بخلیة البرنامج  مسؤول فني: جمال بن فرج          ـ

  .مسؤول عن التواصل واالعالم بخلیة البرنامج:      عادل فرج ـ

  



  :من بینھاوبما أن الحاضرین تتألف منھم أغلبیة أعضاء المجلس البلدي شرع المجلس في مناقشة المواضیع 

  .2021المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة   :الموضوع

التي مرت بھا المنھجیة التشاركیة إلعداد  المراحلمختلف  البلديعلى جناب أعضاء المجلس  عرض السید الكاتب العام

عدد المدیر العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة السید لمكتوب  وفقا 2021البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

ائیة التي تمر بھا البالد وذلك باالعتماد على منھجیة تشاركیة معدلة نظرا للظروف االستثن 2020 اكتوبر 05بتاریخ  2868

للمصادقة على  البلديمراحل اساسیة من ضمنھا اجراء جلسة للمجلس  عدةي تضمن ذلوا" كورونا"س ل انتشار فیروفي ظ

  .2021وذلك قبل موفى دیسمبر  2021البرنامج االستثمار السنوي 

للنظر في تكوین خلیة البرنامج مع تحدید جدول زمني لمختلف  2020نوفمبر 06انعقدت بتاریخ :  الجلسة التحضریة) 1

المكلف تكوین خلیة البرنامج برئاسة السید رئیس البلدیة ویتولى اعمالھا التنفیذیة : وفي ھذا االطار تقرر ما یلي  المراحل

م والتواصل من طرف البلدیة لبلدیة واعضائھا كل من المسؤول المالي والمسؤول الفني ومسؤول عن االعالبا بالكتابة العامة

  .م من اعضاء المجلس البلديلجنة االعالم والتواصل والتقییو الترابیة وممثلین عن كل من لجنة االشغال والتھیئة

  :قامت خلیة البرنامج بما یلي وتطبیقا للرزنامة المضبوطة بالجلسة التحضیریة

انعقدت جلسة عمل للجنة األشغال وخلیة البرنامج للمصادقة على التقسیم الترابي للبلدیة على  2020 نوفمبر 09یوم  -   

  .بمقر البلدیة الواحدة بعد الزوالالساعة 

ونشر اعالم لتحسیس منظمات المجتمع المدني موظفي وعملة البلدیة ل ببالغ تحسیسي تم القیام 2020 نوفمبر 10یوم  -   

  .أھمیة المنھجیة التشاركیة المعتمدة إلعداد البرنامج المذكوربلدیة موضوعھا عبر الصفحة الرسمیة لل

صفحة التواصل وتم نشر نتائج التشخیص المالي والفني من قبل البلدیة بالموقع الرسمي :  2020نوفمبر  16یوم  -   

  .االجتماعي للبلدیة مع تعلیقة ببھو اإلدارة حتى یطلع علیھ كافة العموم

وذلك على  المالي والفنيتم عقد جلسة للمجلس البلدي اطلع  خاللھا على نتائج التشخیص  2020 نوفمبر 23وم ی  -      

  .الساعة الحادیة عشرة صباحا بمقر البلدیة

عبر ببھو االدارة واستبیان تم اعالم كافة المواطنین بوضع صندوق اقتراحات على الذمة  2020نوفمبر  26یوم   -      

   .ایام 10على مدى  Google Formsاعتماد تقنیة بالصفحة الرسمیة للبلدیة 

   .حاتاقترالااالستبیان وصندوق تم اعداد بطاقات اولیة للمشاریع استنادا على نتائج  2020دیسمبر  07یوم   -      

البث  أعضاء المجلس البلدي مع اعتماد التشاركیة بمقر البلدیة بحضور عدد من الجلسةانعقدت : الجلسة العامة التشاركیة)2 

حیث تم الساعة العاشرة صباحا  بدایة من 2020 دیسمبر 12 السبتیوم وذلك  عبر الصفحة الرسمیة للبلدیةالمباشر 

  :عرض

  نتائج التشخیص الفني للمنطقة البلدیة ومناطق التوسع  -

أیام و نتائج صندوق  10بھ البلدیة عبر الصفحة الرسمیة لھا لمدة  ـ تقدیم مقترحات المواطنین عبر االستبیان الذي قامت

  .الموضوع ببھو اإلدارة االقتراحات

  .  والمشاریع المتواصلة 2020-2016االستثمارات التي أنجزتھا البلدیة خالل الفترة   -



  .ـ تقدیم المشاریع والبرامج الوطنیة والجھویة األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة

تقدیم قائمة المشاریع التي تم تحدیدھا من طرف المواطنین خالل جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنویة السابقة  ـ

  .والتي تعذر إنجازھا

  . 2021تقدیم التشخیص المالي مع ذكر كل الموارد المالیة المتاحة والتي سیتم تخصیصھا لبرنامج االستثمار لسنة  -

. المقترحة على إثر االستبیان التي قامت بھ البلدیة عبر صفحتھا الرسمیة وعبر صندوق االقتراحاتـ تقدیم المشاریع  

اقترح المجلس البلدي تخصیص كامل الموارد  2021ونظرا لمحدودیة الموارد المتاحة لتمویل البرنامج االستثماري لسنة 

  :حسب بیانات الجدول التاليالمتوفرة والمتمثلة في مساعدة غیر موظفة لتمویل مشاریع القرب 

  نجازسنة اإل  الخطة التمویلیة  الكلفة  نوعیة المشاریع

  : برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف عیش المواطنین
    تجمیل مداخل المدینة*  

  
  د.أ 282

  
  مساعدة  موظفة

  
2021  

  

عام وفسح المجال للتفاعل مع المواطنین ومنظمات المجتمع المدني عبر اإلرسالیات االلكترونیة الكتابیة وبكل  نقاش -

  .أیام 10الوسائل المتاحة على مدى 

تجمیع المالحظات والمقترحات وبلورة النسخة النھائیة لوثیقة البرنامج ونشرھا (القیام باالعمال النھائیة  2020دیسمبر  24 -

  .)قع الرسمي للبلدیةبالمو

باعتماد مقاربة الذي تم اعداده  2021وثیقة البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  المعروض على انظار اعضاء المجلس البلدي

حتى یقع  2021لمصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة االرجاء من جناب أعضاء المجلس البلدي ف ،معدلة تشاركیة

  .2021جانفي  15استیفاء الشروط الدنیا وموافاة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة بھا قبل 

  

  

  

  

  



  
  



  



  

   :كما یلي 2021لسنة لالستثمار السنوي والنقاش وإبداء الرأي تمت المصادقة على البرنامج التداول إثر و

  ال  محتفظ  نعم

13  01  01  

 

 

  

  :الناظور في                                                                    
  البلدیةرئیس                             

          
  سالم الدزیري                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


