
   

ـجمـهجالج ـجوريــةجالـت جـيــةجونس
ج                الداخليةة وزار                 

ج      واليــة نــابــل                          
 لـديـة قليبيـة ـ ب                     

  التشاركية حمضر اجللسة العامة

  2022البلدي التشاركي لسنة  خبصوص الربنامج السنوي لالستثمار 

  2021نوفمرب  21املنعقدة بتاريخ 
 

 : البلدية خبصوص معطيات -1

 قليبية  :  البلدية  إسم  -أ 

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

   2021نوفمبر  21  :  الجلسة  تاريخ -ت 

   البلدية قصر  :   الجلسة مكان -ث 

 : شادي بن سليمان  الجلسة  ميسر  إسم -ج 

 عماد الشارني    :  قبل من  محرر  محضر  -ح 

 جمال الحجام ) رئيس بلدية قليبية (   :  طرف من  عليه   مصادق محضر  -خ 

 

 : الجلسة بخصوص معطيات - 2
 :  العامة الجلسة  في  المشاركين  عدد  – أ

املشاركني  ضمن الشبان عدد

 أعمارهم ترتاوح الذينو

 سنة 35و 16 بني 
 املشاركني ضمن النساء عدد

 املشاركني عدد
 

 حضوريا عن بعد اجملموع

 

نساء حضوريا 07 غري متاح  740 711 29 
 

 اجلملي العدد

 

 :  األعمال  جدول  –ب 

 

 تـقـديـم اإلطــار الـعـام للجـلسـة ✓

 تقديم منهجية تقسيم الرتاب البلدي إىل مناطق ✓

 التشخيص الفينتقديم نتائج  ✓

 2020 - 2018إستعراض املشاريع البلدية خالل الفرتة  ✓

 تقديم املشاريع الوطنية املتواصلة واملربجمة واملنجزة ✓

 تقديم قائمة املشاريع اليت مت حتديدها خالل السنوات السابقة ومل يتسنى تنفذيها لعدم توفر اإلعتمادات ✓

 تقديم نتائج التشخيص املالي ✓

 ع املوارد على خمتلف التدخالتتقديم منهجية توزي ✓

 نقاش وتفاعل مع اآلراء ✓

 تقديم قائمة املشاريع اليت مت ضبطها من قبل اجمللس  ✓

 التذكري مبمثلي املناطق املعتمدين خالل السنة السابقة ✓

 



   

 : البلدية عرضل وصف  – 3
بدًءا باألعمال  2022مت تقديم عرض شامل ألهم مراحل إعداد إجناز الربنامج  التشاركي لسنة  

كما  Projection Datashowالتحضريية إىل غاية إنعقاد هاته اجللسة وذلك على شاشة العرض بتقنية  

مت التطرق للمنهجية املعدلة املتبعة هاته السنة من جراء جائحة الكورونا ثم منهجية تقسيم املناطق وعرض 

التشخيصني الفين واملالي وخمتلف اجلوانب القانونية واإلدارية الواجب إتباعها إلجناح املسار التشاركي ، 

نوات الفارطة و مقرتحات املواطنني الواردة عرب باإلضافة إىل إستعراض املشاريع اليت مل يتسنى تنفيذها الس

 .الصندوق أو اإلستمارة اإللكرتونية 

وأختتم العرض بتحديد قائمة املشاريع وتوزيع املوارد  على املشاريع اإلدارية و املهيكلة تالها تذكري بقائمة  

 ممثلي املنطق للسنوات السابقة .

 

 :ة وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدي -4
 : تقديم التقسيم الترابي  -أ

 ةإسم املنطقة الرتابي حدودها ) تسمية حدودها (

 طريق تونس وشارع علي بلهوان :  قبلة 
 شارع علي بلهوان:   شرقا
 وادي تافخسيت:  غراب

 حدود املنطقة البلدية:   جوفا

 1منطقة عدد 

 البحر :  قبلة 

 شارع الدكتور املنجي بن محيدة:   شرقا

 وادي تافخسيت:  غراب
 طريق تونس وشارع علي بلهوان:   جوفا

 2منطقة عدد 

 أكتوبر 15نهج احلبيب ثامر وشارع  :  قبلة 
 أكتوبر 15شارع   :  شرقا
 شارع علي بلهوان:  غراب
 حدود املنطقة البلدية:   جوفا

 3منطقة عدد 

 البحر :  قبلة 
 البحر :  شرقا
  شارع الدكتور املنجي بنحميدة:  غراب
 أكتوبر 15نهج احلبيب ثامر وشارع :  جوفا

 4منطقة عدد 

 
 وادي اخلطف 

 
 5منطقة عدد 

 )يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية( 

 

 



   
 للبنية األساسية بالمناطق البلدية : تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري  –ب 

وجود إشكاليات  

لتصريف مياه  

 األمطار
  

الربط  

بشبكة  

تطهير  

المياه  

 المستعملة 

التنوير  

 العمومي 
 الطرقات  األرصفة

قة 
ط
من
ال

 

نسبة  

التغطية  

بشبكة  

التطهير  

 العمومي 

نسبة  

التغطية  

بشبكة  

التنوير  

 العمومي 

نسبة  

األرصفة  

في حالة  

سيئة 

تتطلب 

 التدخل 

نسبة  

األرصفة  

في 

حالتها  

جيدة أو  

 متوسطة 

نسبة  

الطرقات  

في حالة  

سيئة 

تتطلب 

 التدخل 

نسبة  

الطرقات  

في حالة  

جيدة أو  

 متوسطة 

نسبة  

الطرقات  

الغير  

 معبدة 

 01عــدد   % 12 % 66 % 13 %16 %84 % 78  % 81 ال

 02عــدد  % 35 % 51 % 14 %40 %60 % 83 % 81 نعم

 03عــدد  % 18 % 67 % 15 %15 %85 % 78 % 96 ال

 04عــدد   % 42 % 48 % 10 %35 %65 % 83 % 94 نعم

 % 63 % 34 % 3 %4 %96 % 51 % 30 ال
عــدد   

05 

 

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجملية 1)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات 2)

 ومدى قابلية إنجاز المشاريع المقترحة:   تقديم مقترحات المواطنين -5

 رقم المقترح
 عدد األشخاص 

 المقترحين 
 المقترحمحتوى 

 نوعية المشروع 
 قرب/مهيكل/إداري 

 المنطقة المعنية بالمشروع 
 رقم المنطقة/البلدية

 قابلية المشروع 
 لإلنجاز  

      
 لم يقع برمجة جلسات المناطق أو ووضع صندوق إقتراحات   

 بإعتبار وأّنه تم اإلقتصار على المشاريع المهيكلة واإلدارية فقط 
 اإلعتبار للمقترحات التي تم إقتراحها خالل السنة السابقةوسيقع األخذ بعين 

 والمضمنة بدفتر خاص  

 
  

      
 



   

المشاريع  و   المشاريع المتواصلةو   2020-2017االستثمارات التي أنجزتها البلدية خالل الفترة  تقديم    -6
 :  2021المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي 

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
و  2019لسنيت تعطل إجناز مشروع التعبيد املربمج 

مرده جتاوز مكتب الدراسات املكلف باملشروع   2020

لآلجال التعاقدية إلجناز الدراسة وكذلك إىل 

طول إجراءات مراحل إعداد الصفقة واملصادقة 

باإلضافة إىل الصعوبات املالية للمقاول عليها ، 

الذي إجنر عنه إلغاء الصفقة وما يرتتب عن ذلك 

 .من تعطيالت خالل إعادة إجراءات صفقة جديدة 

 

 2020و  2019لسنيت  مآل برنامج التعبيد التساؤالت حولأغلب 

 

 : والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديةالمشاريع الوطنية تقديم    -7
 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

 

حسب إفادة الشركة سيقع يف قادم السنوات تعميم 

 . الشبكة على خمتلف األحياء وفق رزنامة تدخل

 

مطالبة املتساكنني للتدخل لدى مصاحل الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز قصد توسيع شبكة الربط بالغاز الطبيعي 

 لتشمل خمتلف األحياء

برامج السنوية السابقة  قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد ال تقديم    -8
 : والتي تعذر إنجازها لعدم توفر اإلعتمادات

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
سيقع األخذ بعني اإلعتبار هلذا املعطى خالل السنة 

املقبلة حيث إقتصر اإلختيار هاته السنة على املشاريع 

 اإلدارية واملهيكلة .

 صويتاملطالبة باألولوية يف حتديد املشاريع اليت سبق وأن مت الت

ومل يتسنى برجمتها  للسنوات السابقة عليها جبلسات املناطق

 لعدم توفر اإلعتمادات 

 ومصادرها:  2022إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -9

 مصدر التمويل مصدر التمويل املبالغ املتاحة املربمج استغالهلااملبالغ 
 البلدية متويل ذاتي أ د 100.000 أ د 100.000
 قرض أ د  240.000 أ د  240.000

القروض ومساعدة صندوق 

 اجلماعات احمللية
 مساعدات موظفة 00 00

 مساعدات غري موظفة أ د 447.000 أ د 447.000

 هياكل أخرى مساعدات 00 00

 المجموع أ د  787.000 أ د  787.000
 
 

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
اإلمكانيات حمدودة يف ظل عزوف املواطنني عن القيام بواجبهم اجلبائي ، وسنسعى -

للرتفيع يف اإلعتمادات املرصودة خالل املخطط القادم بالتوازي مع سعينا لتحسني 

كانت حول ضعف  التدخالتأغلب 

اإلعتمادات املرصودة واليت الميكن أن تفي 



   

 نسبة اإلستخالص .

البلدية واعية حبجم التدخالت املطلوبة وستسعى حلسن التصرف يف اإلعتمادات -

 خالل التوزيع العادل واملوضوعي حسب األولويات .املرصودة من 

باحلاجة أمام حجم التدخالت املطلوبة بكل 

 منطقة .

الميكن أن تكون املشاريع إال عرب متويل ذاتي ومساعدات  التشاركي يف هذا اإلطار

إلجياد متويالت لبعض لقروض ، بالرغم من سعي البلدية  غري موظفة من صندوق ا

ممولة من  برامجتقديم الرتشح واملشاركة يف املشاريع الكربى كالسبخة من خالل 

 وغريها ... AFDأو صندوق التنمية الفرنسية  GIZقبل الصندوق األملاني 

املطالبة بإمكانية البحث عن متويالت  -

 املشاريع .أجنبية حلسن تنفيذ مثل هاته 

التي    –  10 المنهجية  لإتقديم  البلدي  المجلس  المخصصعتمدها  الثاني  العنوان  اعتمادات  للمشاريع   ةتوزيع 
 والمناطق المعنية بالتدخل: الجديدة على مختلف البرامج

 :  تقديم المنهجية -أ

متت املصادقة على توزيع املوارد  2021نوفمرب  6خالل اجللسة اإلستثنائية للمجلس البلدي املنعقدة بتاريخ 

على أن يقتصر بصفة إستثنائية توزيع املوارد هلاته السنة على املشاريع اإلدارية واملهيكلة فقط  باإلمجاع االتفاقو

 أ د (  787)  وذلك لعدة إعتبارات ووفق حتليل موضوعي يف عالقة بضعف املوارد املخصصة للمخطط االستثماري

واليت مل  2020و  2019ب لسنيت مشاريع القر أّن باإلضافة إىل  اتالراجع باألساس لتدني نسبة اإلستخالص

 مليون دينار  باإلضافة إىل مشروع صيانة الطرقات 1.443تنطلق بعد بلغ جمموع اإلعتمادات املخصصة للتعبيد 

 . ألف دينار  813بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع اإلعتمادات على البرامج : -ب
 الربامج املقرتحة الكلفة النسبة

 بتحسين ظروف عيش المواطنينبرامج القرب تتعلق   
 برامج مهيكلة للمدينة أ د   692 % 89
 برامج إدارية  أ د  95 % 11
 اجملموع أ د 787 % 100



   

 

 : 2022توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على المناطق المعنية بالتدخل ضمن برنامج سنة  -ج
النسبة من 

املناطق الرتابية اليت سيتم التدخل فيها  اإلعتمادات املخصصة مشاريع القرب

 2022خالل سنة 
 

 لم يقع برمجة مشاريع قرب 

 1منطقة 

 2منطقة  

 3منطقة  

 4منطقة  

 5منطقة  

 : بخصوص منهجية التوزيع  المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مع تبادل اآلراء جدول يحوصل النقاش و  –  11
 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

وجيه وكان على سلطة اإلشراف تعديل املنهجية مقرتح 

املتبعة حتى ال يقع تشتيت اإلعتمادات وتعهد السيد 

لرئيس البلدية بإحالة املقرتح على اجلهات املعنية خالل 

كل مشاركة له سواء مع مصاحل صندوق القروض أو 

مع كنفدرالية رؤساء البلديات أو اجلامعة الوطنية 

 جملتمع املدنيا من طلبكما للبديات التونسية ، 

ملساهمة يف توعية املواطن بدوره اهلام يف الرتفيع يف ا

اإلعتمادات املرصودة من خالل القيام بواجبه اجلبائي 

 جتاه البلدية .

عرب الفضاء الرقمي أو ملمثلي املناطق  أغلب املقرتحات الواردة

تصب يف خانة " اإلعتماد املوجه "  ومكونات اجملتمع املدني

على مخسة مناطق  ضعيفة توزيع إعتماداتمنهجية والقطع مع 

 .كل سنة ملنطقة معينة  ةيقع رصد إعتماد هام إقرتحوا أن حيث

 :  2022قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة  –  12

 الكلفة املنطقة نوعية التدخل )*(

عدد 

 املنتفعني

 التاريخ املتوقع

 النتهاء األشغال النطالق األشغال املالحظات

تتعلق    -1 القرب  برامج 
عيش  ظرف  بتحسين 

 المواطنين

      

 مشروع........... -1
      

 مشروع........... -2
      

      هيكلة للمدينة مبرامج  -2

  2022جويلية  2022أفريل   406.000  ( 2نقلة السوق األسبوعية ) القسط 
  2022ديسمرب  2022اوت   30.000  تهيئة وجتهيز فضاء لال اخلضراء

  2022أكتوبر  2022ماي   70.000  تطهري حي احمليجر + إبن نظري
الطرقات وتكملة مشروع صيانة 
 2020التعبيد 

 
  2022اكتوبر  2022ماي   138.000

 تهيئة بطحاء السوق املركزية
 ( 2) قسط  

  2022جويلية 2022ماي   32.000 
  2022سبتمرب  2022اوت   10.000  صيانة املسرح البلدي



   
تهيئة املسلخ البلدي ) تركيب 

 أبواب (
  2022ماي  2022افريل   6.000 

 اجلملة :

 692.000     
      ارية دإبرامج  -3

 ( جتديد + إقتناءجتهيزات إعالمية ) 

)) 
  2022جويلية  2022جوان   20.000 

  2022ديسمرب  2022جويلية   50.000  فضاء املواطن ) القسط الثاني (
إقتناء وسائل نقل ) درجات نارية 

) 
  2022جويلية   2022جوان    10.000 

  2022جويلية   2022جوان    15.000  جتهيزات ومعدات عمل

     95.000  اجلملة :

     787.000  العام  المجموع
 

 تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها.بما فيها  ،2021 ةسنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 

 :2022ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل   2021قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي   -13
التاريخ المتوقع   مالحظات 

 النتهاء األشغال 
تاريخ اإلنطالق   مدة اإلنجاز  اإلنجاز  مرحلة /نسبة

 في اإلنجاز 
عدد  

 المنتفعين
 الكلفة 
)د(المحينة  

 الكلفة 
)د(األصلية  

 بيان المشروع 
)*( 

2022اوت    
اإلعالن عن طلب 

 العروض
يوم 021 2022افريل    58500 856,000 450,000 

اجناز القسط األول 

ملشروع السوق 

 األسبوعية

2022جوان    

اإلعالن عن طلب 

العروض قسط 

 كهرباء

يوم 021 2022مارس    58500 150,000 150,000 

تهيئة السوق 

املركزية و سوق 

 اجلملة للخضر

2022 جويلية  يوم 60 دراسات  2022ماي    58500 70,000 70,000 
تهيئة بطحاء السوق 

 املركزية

2202أوت    
اإلعالن عن املنافسة 

 لتعيني مقاول
يوم 120 2202ماي    14000 200,000 130,905 

تطهري حي احمليجر 

 و نهج ابن النظري

2023مارس    

 املنافسة عن اإلعالن

 مكتب لتعيني

 دراسات

يوم 300 2022 ماي   3500 450.000 450.000 
وادي  و تعبيد تطهري

 اخلطف

يوم 420 دراسات 2024   
سبتمرب  10

2020 
58500 80,000 79,100 

دراسة مراجعة مثال 

 التهيئة العمرانية

2202افريل    
إعطاء اإلذن اإلداري 

 للمقاول
يوم 120 2202جانفي    58500 358.243 100,000 

تنوير امللعب البلدي  

(2) قسط   

2022فيفري   يوم 120 االجناز   
ديسمرب  15

2020 
58500 164,108 50,000 

صيانة املسلخ البلدي 

(3)قسط   

2022 مارس    
المشروع في طور  

 اإلنجاز 
يوم 30 2021مارس    58500 50,000 50,000 

اقتناء جمرورة لنقل 

 اللحوم

2202مارس    

: مت اقتناء 1القسط

 50 % 

مت القسط الثاني: 

 اجناز جزء

يوم 30 2021فيفري     50,000 50,000 
اقتناء تطبيقات و 

 جتهيزات اعالمية

  
يف طور اإلعالن عن 

 املنافسة
 تهيئة املنبت البلدي 70,000 70,000 58500  

2022أكتوبر    

طلب موافقة اللجنة  

الجهوية للصفقات  

إلعادة طلب  

 العروض 

يوم 180 2022ماي    58500 670,000 670,000 
تعبيد 

(2020)الطرقات  

2022اوت    
اإلعالن عن املنافسة 

 لتعيني مقاول
يوم 150 2022افريل    58500 740,000 773,685 

تعبيد 

(2019)الطرقات  

- - - - - - 
 المجموع 3.511.076 3.486.000



   
 

 تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها. بما فيها  ،2022  ةسنتي سيتواصل إنجازها خالل المشاريع اليجب على البلدية تضمين كافة  )*(
 
 وفق األنموذج :   2022وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي النسخة األولى من تقديم  –  14

 )  أنظر وثيقة برنامج اإلستثمار املصاحبة (

 : المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مع  المباشر جدول يحوصل النقاش والتفاعل  –  15
 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

املقرتحات متأتية من املواطنني خالل جلسات املناطق 

واإلدارة البلدية يقتصر دورها على قبول املقرتحات ودراستها فنيا 

والنظر يف إمكانية إجنازها من عدمه ، والتشاركية احمللية 

ترتكر باألساس على ما يقدمه املواطن ، وما على كل من له 

أشغال جلسات إحرتاز أو إعرتاض سوى احلضور ومواكبة 

املناطق وبالتالي خالل هاته املرحلة املتقدمة من املسار التشاركي 

 الميكن حذف أنهج وتعويضها بأخرى إال ألسباب فنية .       

*  بعض األنهج املقرتحة للتعبيد خالل الربامج السابقة تكلفتها 

مرتفعة وهي ال متثل أهمية كربى ال اقتصاديا وال من حيث 

املرور ، ومتت املطالبة بتغيريها بأخرى ذات جدوى حركة 

 ومتس  أكثر عدد من املواطنني .

* املطالبة بتوسيع جمال صالحيات تدخل البلدية واألخذ بزمام 

 املبادرة يف إختيار مشاريع ذات أولوية .

 :  طقاسمية لممثلي المناالقائمة التذكير بال –  16
 ـــدد :1ّعــة قائمة امسية ملمثلي املنطق

 العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

ممثل عن ) الشباب 

 املرأة/الرجل (/

 رقم اهلاتف

 28.696.700 الرجل نهج اجلنان تلميذ 28 آدم صميدة

 28.332.764 الشباب نهج طربقة -- 35 هاجر عبد الواحد

 27.276.327 املرأة نهج صفاقس شؤون البيت 55 سهام الزواري

 

 ـــدد :2ة ّعــقائمة امسية ملمثلي املنطق
 العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

ممثل عن ) الشباب 

 املرأة/الرجل (/

 رقم اهلاتف

 22.924.386 الشباب حي الرياض تاجر 33 شادي بن الشيخ

 98.300.328 الرجال حي الرياض مدرس تعليم سياقة 60 عيسى صمود

 92.812.132 املرأة نهج القاهرة أستاذة تعليم ثانوي 43 مريم بن مسعود
 

 

 ـــدد :3ة ّعــقائمة امسية ملمثلي املنطق – 7

 العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

ممثل عن ) الشباب 

 املرأة/الرجل (/

 رقم اهلاتف

 22.512.681 الشباب املرداسحي  صاحب شهادة عليا 28 رامي بلوم

 54.700.211 الرجال حي املرداس موظف بشركة 40 حممد بلوم

 23.873.787 املرأة احلي الشرقي - 37 ملياء صمود

 
 
 
 
 
 



   

 ـــدد :4ة ّعــقائمة امسية ملمثلي املنطق
 العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

ممثل عن ) الشباب 

 املرأة/الرجل (/

 اهلاتفرقم 

 21.593.405 الرجال حي املنصورة أستاذ تعليم ثانوي 47 زبري صمود

 98.345.463 املرأة باريس الصغرية طبيبة 49 ليلى بوعنان

 22.990.131 الشباب حي الرياض حاملة ش تعليم عالي 33 فرح الشكيلي
 

 ـــدد :5ة ّعــقائمة امسية ملمثلي املنطق
 العنوان املهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

ممثل عن ) الشباب 

 املرأة/الرجل (/

 رقم اهلاتف

 22.829.836 الشباب وادي اخلطف طالب 23 منتصر السمني

 -- الرجال وادي اخلطف معلم 56 منصف احللفاوي

 20.986,601 املرأة وادي اخلطف -- 32 صفاء ضو

 

 : العامة الجلسة نتائج  -17

 :المقدم البرنامج بخصوصالمباشرة  التحسينات/  التنقيحات – 1.17
 

 

 بدون تغيري

 

 : المعتمدةخطة االتصال   بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.17
نظرا للظرف اإلستثنائي من جراء جائحة كوفيد وإستحالة املشاركة احلضورية ، إقتصرت اخلطة اإلتصالية 

 وتعليق الفتات . لكرتونيأو الدعوة عرب الربيد اإلعن اإلعالم باجللسات عرب مواقع التواصل االجتماعي 

 : المعتمدة المعدلة المنهجية بخصوصمالحظات المشاركين  – 3.17

بالرغم من جدوى املشاركة عن بعد وإستحسان هاته التقنية واملطالبة بتعميمها خالل كل جلسات اجمللس إال 

 املواطن  حقاملنهجية املعدلة ألغت جلسات املناطق وإقتصرت على جلسة عامة واحدة وبالتالي مت احلد من أّن 

 ع .يف املشاركة يف إختيار املشاري

 :  شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -4.17

 المشاركين  ومالحظات  أسئلة المعنية   األطراف أو/و  البلدية أجوبة
*  اجملال مفتوح لكل اإلقرتاحات وبرجمة هاته 

 املشاريع من عدمها خيضع آلليات تشاركية .

*  املبادرة جيب أن تكون من إحدى اجلمعيات 

التعهد الرياضية وال دخل للبلدية يف فرض ذلك مع 

 بالدعم واملساندة يف صورة بعث فرع كرة يد .

مت إقرتاح برجمة مشاريع رياضية ضمن املخطط * 

 اإلستثماري وعدم اإلقتصار على التعبيد والتنوير .

مت إقرتاح بعث فرع لكرة اليد بإحدى *  

 اجلمعيات الرياضية .

 


