الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة
وزارة الشؤون احمللية والبيئة
واليــة نــابــل
بـلـديـة قليبيـة

الربنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020
حمضر جلسة املنطقة عــ2ــدد
املنعقدة بتاريخ  09نوفمرب 2019
 -1معطيات خبصوص البلدية :
منطقة عدد 2 :

أ  -إسم البلدية  :قليبية
ب  -عدد السكان بالبلدية  ( 50 992 :حسب تحديد األمر الحكومي عدد  1033لسنة ) 2017

عدد سكان المنطقة 11 500 :

ت  -تاريخ الجلسة  09 :نوفمبر  2019الساعة  :الثالثة مساء
ث  -مكان الجلسة  :قاعة اإلجتماعات بمقر بلدية قليبية
ج  -إسم ميسر الجلسة  :شادي بن سليمان
ح  -محضر محرر من قبل  :عماد الشارني
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :جمال الحجام ( رئيس بلدية قليبية )

 - 2معطيات خبصوص اجللسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة :

العدد اجلملي

النسبة ((%

عدد املشاركني

عدد النساء ضمن املشاركني

85

28
% 32.9

ب – جدول األعمال :

 تقديم اإلطار العام للجلسة تذكري مبا مت اإلتفاق عليه خالل اجللسة العامة التشاركية األوىل عرض خريطة التقسيم الرتابي عرض توزيع اإلعتمادات على املناطق تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية التحتية باملنطقة إستعراض املقرتحات املقدمة للمنطقة والتصويت عليها -إختيار  03ممثلني عن املنطقة

عدد الشبان ضمن املشاركني
والذين ترتاوح أعمارهم
بني  16و 35سنة
14
% 16

 - 3تذكري باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية باملنطقة عـــ02ــــدد :
(يمكن للبلدية اعتماد األنموذج التالي)

الطرقات
نسبة الطرقات
في حالة جيدة
أو متوسطة

منطقة 2

التنوير
العمومي

األرصفة

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب
التدخل

()%

() %

نسبة األرصفة
في حالتها جيدة

نسبة األرصفة في
حالة سيئة تتطلب

أو متوسطة
() %

التدخل

الربط بشبكة تطهري املياه
املستعملة ()%

نسبة التغطية

نسبة التغطية بشبكة التطهير

بشبكة التنوير

العمومي

العمومي

() %

()%

()%

()1

()1

()1

()1

()2

% 49

% 13

40%

60%

80 %

وجود إشكاليات لتصريف مياه
األمطار

()2

نعم

78 %

( )1يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة
( )2يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

 - 4املشاريع املدرجة بربنامج اإلستثمار السنوي  2019واملشاريع الوطنية واجلهوية األخرى املتواصلة أو
املربجمة باملنطقة عــدد : 2
أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أسئلة ومالحظات املشاركني

بالرغم من حرص اجمللس واإلدارة لإلنطالق يف املشروع يف إبانه

أغلب تدخالت متساكين املنطقة حول مآل مشروع التعبيد

إال أنّه لظروف خارجة عن نطاقنا تتمثل يف بعض الصعوبات املالية

املقرتح خالل برنامج السنة الفارطة وتساؤهلم عن أسباب
التأخر يف اإلجناز

اليت مير بها املقاول املكلف باإلجناز  ،واملساعي حثيثة مع املقاول
إلجياد صيغة توافقية حتول دون فسخ الصفقة تفاديا إلعادة الصفقة
وما ينجر عنه من تعطيالت من جراء طول اإلجراءات .

 – 5مشاريع القرب املقرتحة من طرف املشاركني باملنطقة عــ02ــدد خالل سنة  2020مرتبة حسب األولوية:
املشروع

نوعية التدخل

التعبيد

باخلرسانة اإلسفلتية

موقع التدخل
( األنهج واألحياء )

اإلعتماد املخصص

األنهج يف أسفل

 -نهج الالذقية

الرتتيب يف حدود

 نهج أغادير نهج 4265 نهج الدمام -جزء من نهج األردن

رأي املصلحة الفنية /
املرافق الفين
سيقع التخلي عن

 180أد

اإلعتماد املرصود
للمنطقة وذلك إثر
اإلطالع على ما
ستفرزه نتائج طلب
العروض .

 – 6نقاش وتفاعل مع املشاركني :
أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أسئلة ومالحظات املشاركني

التوصية بإعطائه األولية يف الربجمة يف صورة وجود فواضل

* التأكيد على تعبيد نهج خالد بن الوليد

* املطالبة بربجمة مشروع تنوير بكل من األنهج  :إعتمادات .
نهج الالذقية  ،نهج سوريا  ،نهج أغادير  ،نهج البلدية تسعى لإلستجابة للكم اهلائل من الطلبات لكن كل
سرقسطة  ،نهج مخيس ترنان ومدخل عني القرنز

منطقة مرتبطة بإعتمادات حمدودة باإلضافة إىل ذلك فإن

* املطالبة برتصيف نهجي الالذقية وسوريا .

التعبيد يعترب مطلب أساسي ذات أولوية لدى املواطن .

* املطالبة تعبيد مدخل مركز النهوض بالكرة يوجد بعض الفوانيس سيقع تعهدها وبالنسبة لرتكيز أعمدة
جديدة سيقع دراسة هذا املقرتح الحقا يف إطار جلنة األشغال .

الطائرة

 – 7قائمة امسية ملمثلي املنطقة عّــ2ـــدد :
اإلسم واللقب

العمر

اإلختصاص/املهنة

العنوان

ممثل عن ( الشباب /املرأة/الرجل )

شادي بن الشيخ

33

تاجر

حي الرياض

الشباب

عيسى صمود

60

سياقة

حي الرياض

الرجال

مريم بن مسعود

43

أستاذة تعليم ثانوي

نهج القاهرة

املرأة

صاحب مدرسة تعليم

 -8نتائج الجلسة بالمنطقة عـ02ـدد :
 – 1.8مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عـ2ـدد وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات
الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:
املشروع

موقع التدخل (األنهج واألحياء)

نوعية التدخل

نتائج
التصويت

جدوى املشروع
للمنطقة (*)

الكلفة
التقديرية

رأي املصلحة
الفنية/املرافق
الفين
سيقع التخلي عن

التعبيد

باخلرسانة
اإلسفلتية
-

-

نهج الالذقية

-

نهج أغادير

-

نهج 4265

-

نهج الدمام

األنهج يف أسفل
الرتتيب يف حدود
بأغلبية
احلاضرين

متوسط

 185.000د

جزء من نهج األردن

اإلعتماد املرصود
للمنطقة وذلك إثر
اإلطالع على ما
ستفرزه نتائج طلب
العروض .

(*) تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية  :ضعيف – متوسط  -هام
سيتم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم  15نوفمبر 2019
الموافق لجلسة تشاركية مع ممثلي المناطق . Les délégués des quartiers

 – 9رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :
املطالبة بربجمة لقاء داخل األحياء لتفسري املنهجية التشاركية املعتمدة وكيفية إختيار املشاريع كما
طالب البعض بتوسيع عملية اإلعالم لتشمل أغلب األحياء خاصة أمام التوسع العمراني الذي تشهده
املدينة .
 -10رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :
تساءل احلضور على منهجية إختيار مشاريع القرب عرب آلية التصويت بأغلبية احلضور وطالبوا بتدخل
البلدية وتفعيل دورها اإلرشادي اهلادف إلختيار املشاريع األصلح واليت تكتسي أولوية خاصة لربنامج
التعبيد .
 -11مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات املشاركني

أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أكد السيد رئيس البلدية على أهمية تفعيل مفهوم املشاريع املراعية للنوع اإلجتماعي لكونها تنصهر ضمن مبادئ
احلوكمة احمللية على اعتبار أنها حتفظ حقوق الفئات األقل حظا ،وتسعى إىل األخذ بعني االعتبار لوضعياتهم
اخلاصة بشكل حيقق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل والشباب وذوي اإلحتياجات اخلصوصية وظروفهم املعيشية
وأوصى باألخذ بعني اإلعتبار لربجمة تدخالت ومشاريع متس خمتلف الفئات اإلجتماعية والشرائح العمرية .

عرض البلدية

صور من اجللسة العامة

بطاقة احلضور

