
 

                       73.643.866 : الهاتف                                                                                     مهورية  التونسية  الج  
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واليـة  المهديـة       
        بلدية الشابة

     
 

 
 محضر جلسة عمل تحضيرية للبرنامج

 2017لسنة  التشاركي اإلستثماري البلدي
 
 

       في إطار األعمال التحضيرية الخاصة بإعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي 

بقصر البلدية بالشابة جلسة عمل العاشرة صباحا  على الساعة 2016أكتوبر  03يوم اإلثنين  انعقدت
برئاسة السيد عمر المدوري رئيس النيابة  2017لسنة  التشاركي تحضيرية للبرنامج اإلستثماري البلدي

 السادة:كل من  الخصوصية و حضور

 محمد السبـــوعي : مساعد أول -
 عبد الرزاق الفني : عضو نيابة -
 منيـــر ســـالمــة : عضو نيابة -
 ــالم بـن ســالم  : عضو نيابةس -
 ألـــفة ابـــراهيــم : عضو نيابة -
  رــــ: ميس ادـة بن عيـاطمــف -
 رـــــة : ميسـفـحمدي بن خلي -
 : مرافق فني دهــــــي حميــلطف -
 ك : مسؤول ماليــــادل الشمـــع -
 ي : مسؤول ماليــــدى الزاهـــه -
 عضو خليةري : ــمحمد المستي -
 ر: عضو خليةد الحاج عمـاجـم -
 

الجلسة  عمر المدوري رئيس خلية اإلستثمار البلدي التشاركي افتتح السيد رئيس النيابة الخصوصية

مرحبا بالحضور و أكد على أهمية إنجاح المسار التشاركي من خالل تشريك كافة شرائح المجتمع المدني  
 في اتخاذ القرار.و متساكني المدينة 

 

 ما يلي: قررت الخلية اء و إثر النقاش و تبادل اآلر

  و الشرائح اإلجتماعية ضمان تمثيلية األحياء لمناطق  10تقسيم المنطقة البلدية إلى المصادقة على. 
 حدود هذه المناطق كالتالي:

 

 حدودها )تسمية حدودها( اسم المنطقة البلديــــة

 اد ) منطقة حــــي عويـدان(: شارع فرحـــــات حشــــــــشمــــاال- حـــــي الوهــــــــــــاب
 أفريل ) منطقـــــــة وســــــــــــــط المدينــــــــة( 9نهج            

 : نهج محمد علــــــــــي ) منطقــــة حي المرســــــى(شـــــرقا  -
 : شارع ليبيــــــــــــــــا ) منطقة حي سيدي سالـــــم ( غــــــربا -

 ـــــــــة وحـــــــــــــدود  مثــــــال التهيئـــــــة: سبخــ جنــــــوبا-

 –: شارع الجمهورية ونهــــــج ابـــــــــــن الجـــــــــزار )منطقة حي عويدان  شمــــاال - حـــــي وسط المدينــــة

 



 منطقة الحـــــــــــي الشرقي(.

حي المرسى ومنطقــة حي  منطقة -نهج السعوديــــة –أفريـــــل  9:  جنــــــوبا-

 الوهــــاب.

 شارع بورقيبة ) منطقة حي عويدان(  –: نهج قرطاج  غــــــربا -
 : نهج علي البلهـــوان ) منطقـــة حي حشاد والهنشير(شـــــرقا  -

  م 30: السبخـــــــة والطريــــــــــــق الحزاميـــــــة :  جنــــــوبا- حـــــي المرســـــــــــى

 : نهج السعوديـــــة ) منطقـــــــــة حي وســط المدينة( شمــــاال -

 : نهج محمــــد علي ) منطقـــــــة حـــــي الوهــــاب( غــــــربا -

 نهج قبوديـــــــة ) منطقـــــــــة حي حشاد وبيقـــو( -: شـــــرقا  -

 حي وسط المدينـة(نهج  السعوديــة )منطقـــــــــــة  -               

 : البحـــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــــــطشـــــرقا  - حـــــي الشاطـــــــــىء

 : شــــــــــــــــــــــــــارع  بورقيبــــــــــــــــــــــــــة شمــــاال -

 شير(: نهج علي بن غداهم )منطقة حي حشاد والهن غــــــربا -
 : شارع  برج خديجة ) منطقة حي حشاد والهنشير( جنــــــوبا-

 الخذر بن حسين   ) منطقة  حي بـــرج خديجـة (  -               

 : البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــطشــرقا - الحـــــي الشرقــــــــي

 ــــــــــــــــــة الدويــــــــــــــــــــــــــــرة: منطقــــــــــــشمـاال -

 نهج تازركـــــــة –: نهج سيـــــدي علــــي النــــــوري غـــربا -

 نهج الجزائر)منطقة حي عويدان( –نهج الجامع الكبير             

 :شارع الجمهورية)منطقة وسط المدينة ومنطقة حي حشـاد(جنـوبا-

 شارع بورقيبــــة  ) منطقــــــة حــــي الشاطــــىء( -             

 الخذربن حسين)منطقة الشاطىء( -: شارع المنجي سليمشمــــاال - حـــي برج خديجــــة

 م  30: المينـــــــاء والطريــــــــــــــق الحزاميــــــة :  جنـــوبا  -

 الهنشيـــــر(م ) منطقة حشاد و 20: الطريق الحزامية  غــــــربا -
 : المعلـــــم األثـــــــري  بـــــــرج خديجة والمينـــــــاءشـــــرقا  -

 : نهــج جمــال عبــد الناصـر )منطقة حي الفراحتـــه(شمــــاال   - حــــي سيـــدي سالــم

 : شـــــــــــــارع ليبيـــــــــــا   )منطقة حي الوهــــاب(شـــــرقا  -

 : العربــــــــــــي زروق   ـربا غـــــ-

 : شـــــــــــــــــارع البيئـــــة   ) منطقة حـــي الوهاب(  جنـــوبا -

 : شــــارع بورقيبـــــــــــــــة )منطقـــــة الحي الشرقـــــي(شمـاال - حي حشــاد و الهنشيـر

 المرســـــــــى( : نهج قبوديـــــــــــــــــــة ) منطقـــــة حيجنـوبا  -

 م )منطقة حي برج خديجة( 20:الطريق الحزامية عرض شــرقا - 

 نهــج علــــــي بن غداهـم ) منطقــــــة حي الشاطـــــىء( -          

 : نهج علي البلهــــــــــوان ) منطقة وســــط والمدينـــة( غــــــربا -

 

 دود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــة: حـــشمـاال  - حي الفراحتـــــــــــــه

 : نهج جمـــــــال عبد الناصــر ) منطقة حي سيدي سالــم(جنـوبا  -

 : نهـــــــــــج العربــــي زروقغربــا - 

 طريق عويدان -: حدود مثـــــــــال التهيئـــــــــــة العمرانية شرقا -



 ــج صفاقــــــــــس ) منطقــــة حـــي عويــــــــــــدان(نهـ -          

 : حـــدود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــةشمـاال  - حي عويـــــــــــــــدان

نهج  –نهج قرطـــاج  -نهج ابن الجـــزار –نهج تازركة  -: شـــارع بورقيبــــةجنـوبا  -

 منطقة الحي الشرقي( -منطقة وسط المدينة –) منطقة حي الوهــــــاب  –كبير الجامع ال

 : نهج سيدي علي النــوري ) منطقــــة الحــــي الشرقــي( شرقـــا-

طريق  -نهــــــــج صفاقس –: شارع فرحات حشاد ) منطقة حي الفراحته غربــا - 

 عويدان(.

 

  ذمة اللجان الفنية الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي  علىتخصيص السيارة اإلدارية كامل الوقت

 في اآلجال المحددة. عملية الجرد و التشخيصالتشاركي لضمان إنجاز 
 .تخصيص مكتب بمقر البلدية خاص بأعمال خلية اإلستثمار البلدي التشاركي 
 .التحضير لعقد جلسة تحسيسية مع المجتع المدني خالل األسبوع القادم 

 
تام دعى الحضور كافة مكونات المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات البلدية إلعداد و إنجاح و في الخ

 في سبيل تنمية مدينة الشابة و رفعت الجلسة في ساعتها و تاريخها.المسار التشاركي  

 

 الشابة في،                                                                                
 رئيس النيابة الخصوصية                        

 
 عمر المدوري                                                                                    
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 محضر جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني حول 

 2017ة اإلعداد للمخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة منهجي
 
 

، إنعقدت يوم 2017في إطار تفعيل وتكريس البعد التشاركي في ضبط المخطط التشاركي لسنة    
جلسة عمل  على الساعة الثالثة ونصف مساء بقاعة الجلسات بمقر بلدية الشابة 2016أكتوبر  14الجمعة 

برئاسة السيد عمر المدوري رئيس النيابة الخصوصية وحضور بمدينة الشابة  مع مكونات المجتمع المدني

 : أعضاء خلية برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي السادة 
 

 د أولــــــمحمد السبـــوعي : مساع -
 ةــو نيابـــعبد الرزاق الفني : عض -
 ةــو نيابـــمنيـــر ســـالمـــة : عض -
 ق التنفيذيالمنسوليـــــد بن زايـــد :  -
 يـــــق فنـــمراف:  دهــــــي حميــلطف -
 ـــر ـــــــــــــفــاطمـة بن عيـاد : ميسـ -
 رـــــــــــــحمدي بن خليـفـة : ميســــ -
 يـــؤول مالـــعـــادل الشمــــك : مس -
 ةــــو خليــــمحمد المستيــري : عض -

 

سادة الحضور ممثلي الخصوصية بال رئيس النيابةعمر المدوري في بداية الجلسة رحب السيد 
وأشار أن الغاية من هذه الجلسة هو تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في إعداد  مكونات المجتمع المدني

تعتمد  " الذي ينص 139وذلك تكريسا لمبدأ الدستور وخاصة الفصل  2017المخطط اإلستثماري البلدي 

المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين  الحوكمة ات الديمقراطية التشاركية ومبادئالجماعات المحلية آلي
 ". ضبطه القانونطبقا لما يوالمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها 

 

ها إحداث ثم أشار إلى أن المنهجية التي تم إعتمادها تتمثل في إنجاز أعمال تحضرية تم من خالل 

تتولى السهر على تنفيذ منهجية إعداد المخطط اإلستثماري التشاركي لسنة  2017سبتمبر  27خلية بتاريخ 

 10بلدية إلى ال يابة الخصوصية إلى أنه تم تقسيم المنطقةوفي هذا اإلطار أشار السيد رئيس الن 2017
 إنطلقت عملية جرد التشخيص الفني لمختلف المناطق.قد مناطق و

 

ر ذلك تم إعطاء الكلمة إلى كافة الحضور من ممثلي المجتمع المدني : جمعيات، منظمات إث

في تقسيم المناطق حيث أشار السيد رئيس  تبعةوأحزاب سياسية تم على إثرها التداول حول المنهجية الم

نسية وال النيابة الخصوصية في هذا اإلطار أنه توجه عام يتبع من طرف كافة البلديات الجمهورية التو
 يقتصر على بلدية الشابة.

 

 



شكر السيد رئيس النيابة الخصوصية على تفاعلهم وعلى نقاشهم البناء ودعاهم إلى تكوين في األثناء 

ورشات عمل يتم من خاللها تقديم مقترحات حول إيجاد خطة للتواصل مع متساكني الجهة لتحسيسهم 
وقد تم اإلتفاق على جملة من  2017تشاركي لسنة بأهمية مشاركتهم في إعداد المخطط اإلستثماري ال

 يلي : اآلليات تتلخص فيما

 
 التواصل المباشر مع المواطنين من قبل مكونات المجتمع المدني.  -

 .2017برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي  طبع وتوزيع مطويات إشهارية حول -
 نشر كافة المعطيات والمستجدات على صفحات الفيسبوك. -
 .2017حول برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي  تحسيسية في السوق األسبوعيةات مخيإقامة  -
 لإلعالم عن الجلسات العامة.مضخم الصوت إستعمال  -
 .بالمنطقة البلدية الالفتاتتعليق  -

 

دد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة شكره للحضور ودعاهم إلى مزيد في نهاية الجلسة ج
 التشاركية.  لتكريس مبدأ الديمقرطيةالمنهجية الجديدة جاح المسار التنموي للمدينة وإتباع الحرص على إن

 

 
    .مســــــاءاة ـــة السادســـدود الساعـــة في حـــت الجلســــرفع

 

 
 

 الشابة في،                                                                                   

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                  

 

 عمر المدوري                                                                                           
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   إستثنائية لمجلس النيابة الخصوصيةمحضر جلسة       
 2016نوفمبر   29المنعقدة بتاريخ             

 
، إنعقدت جلسة إستثنائية 2017في إطار اإلعداد المادي للمخطط التشاركي اإلستثماري السنوي          

على الساعة الثالثة بعد الزوال  2016رــــنوفمب 29ة يوم الثالثاء ــــلمجلس النيابة الخصوصية لبلدية الشاب

 بحضور السادة :  برئاسة السيد عمر المدوري رئيس النيابة الخصوصية وبمقر البلدية الشابة 
 

  ولأد ـــــــــــــــــمحمــد السبوعــي : مساع -
 خصوصية عضو نيابة:   منيـــر سالمــــة  -
  خصوصية عضو نيابةعبد الرزاق الفني :  -
 ألفــــــة ابراهيـــم : عضو نيابة خصوصية -

 

 ي : ـــــال التالــــــــــدول األعمـــــــــي جـــــر فـــــللنظك ـــــــــوذلــــ

  .ص الفنيـــــــــى التشخيــــــــالمصادقة عل -
  .ص الماليــــــــى التشخيــــــــادقة علالمص -
  .طـــــــة بالمخطــــــع المقترحــــــــــــــالمصادقة على المشاري -
    .بكل منطقةالمصادقة على اإلعتماد المرصودة لمشاريع القرب  -

 

بعد الترحيب بالحضور عرض رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة التشخيص الفني والمالي    

 على أنظار المجلس وبعد النقاش وتبادل األراء تقرر ما يلي :  2016لمخطط التشاركي البلدي ل

 .المصادقة على التشخيص الفني  – (1
 المصادقة على التشخيص المالي. – (2
  2017ة ـــــــي لسنــاري التشاركـــج اإلستثمــــة المخصصة للبرنامــــة لإلعتمادات الماليــبالنسب – (3

ب ما ــق حســا على المناطـــوتم توزيعهة ـــبكل منطققرب الد تم تخصيصها لمشاريع .أ 593تقدر بـ 
 ي : ــــــي كالتالــــــأفرزه التشخيص الفن

 اإلعتمادات المرصودة المنطقة 

 أ.د 323 حـــــي الوهــــــــــــاب

 أ.د 130 وســــــط المدينـــــــة 

 أ.د 140 المرســـــــــــــــــــى

 

 الشابة في،                                                                                    

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                  

 

 عمر المدوري                                                                                         

                          

 



        
                     73.643.866 : الهاتف                                                                             مهورية  التونسية  الج        

  73.643.336 :الفاكس بيئة                                                       شؤون المحلية والوزارة ال

واليـة  المهديـة          
      بلدية الشابة 

 
 

 خلية البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركيمحضر جلسة     
  2016نوفمبر   28بتاريخ  

 
 2016نوفمبر  28جلسة عمل يوم اإلثنين  2017ج اإلستثماري التشاركي ــخلية البرنام دتــعق    

على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك للنظر في نتائج التشخيص الفني والتوزيع المالي والنظر في 
برئاسة السد عمر المدوري رئيس النيابة  مالحظات مكونات المجتمع المدني حول التشخيص الفني والمالي

 :السادة أعضاء الخلية  بحضور الخصوصية 
 

 ــــــــام ـ: مــهندس عـــــــــــــ  الصـادق الشابــي -

 : قــــــابض بلديـــــــة الشابـة   سميــرة مبـــروك -

 ـــةــ: رئيس دائــــرة بالواليـــ حسيـن الكسراوي -

 الماليــــة : متصــــــرف بقسم   عـــــادل الشمــك -

 ـرة ــــــــــ: مسيــــــــــــــــــــــ  فاطمـة بن عيـــاد -

 الماليــــة بقسم  مــوظفــــــــة:   هــــدى الزاهـــي -

 ـة ـــ: عضـــو نيابة خصوصيــ  عبد الرزاق الفني -

 ة ـــ: عضــو نيابـــة خصوصيـ  منيــــر سالمـــــة -
 ة ــــ: نــــائب أول لرئيس البلديـ  محمد السبوعـــي -

 ة ـــدية الشاب: مهندس أشغال ببل  لطفــــي حميــــدة -

 الماليــــة بقسم  مــوظـــــــف:  ماجد الحاج عمــر -
 

بعد الترحيب بكافة الحضور توجه رئيس النيابة الخصوصية بالشكر إلى كل من ساهم في مراحل 
مذكرا بالمراحل واإلجراءات المتخذة إلى حد هذا التاريخ وتم التطرق إلي  2017إعداد المخطط لسنة 

 ة :ــــــتالياط الــــــالنق
 

 : النظر في تقرير منتدى التنمية والديمقراطية -1
 خــــبتاريمنتـدى التنميـــــة والديمقراطيـــــــة  جمعية مكتوب  الواردة في تفاعال مع المالحظات 

تم تكليف مصلحة المالية لنشر المعطيات وكشوفات حول الوضعية المالية لبلدية الشابة  2016نوفمبر  28

بالصفحة الرسمية للتواصل اإلجتماعي لبلدية  2016شهر أكتوبر موفى إلى حد والنفقات تخالصات اإلس

 واب.ــــوقع الـــالشابة وم
 

 :2017تحديد اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي  -2 
من الوضعية  لي لبلدية الشابة وبعد التثبتاتبادل أعضاء الخلية بالدرس والنقاش نتائج التشخيص الم

حسب  2017على رصد إعتمادات للبرنامج اإلستثماري التشاركي المالية الحينية لميزانية البلدية تّم اإلتفاق 

 الجدول التالي :

 
 

 



  
درـــــالمص المبلغ لــــالفص   

ةـــــــــــــــــالبلدي د.أ 169    يــــــل ذاتـــــــــــتموي 
ير موظفةمساعدات غ صندوق القروض د.أ 149  
رضــــــــــــــــــــــــق ضندوق القروض د.أ 275  

 
في نهاية الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة شكره للحضور ودعاهم إلى مزيد 

 . 2017ة ـــي لسنـــالحرص على إنجاح برنامج اإلستثمار البلدي التشارك

 
 اءا.   مس والنصف لسادســـةة في حـــدود الساعـــة ارفعــت الجلسـ

 

 
 الشابة في،                                                                                   

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                  

 

 عمر المدوري                                                                                           
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