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 انزي ٌتكٌٕ يٍ 2018فً اطبس االعذاد نبشَبيج االستثًبس انبهذي نسُت 

يشاحم ٌجب احتشايٓب نضًبٌ انحصٕل عهى انًسبعذة غٍش انًٕظفت بعُٕاٌ 

 ٔخبصت يُٓب اعتًبد انًُٓجٍت انتشبسكٍت ، ٔفً اطبس األعًبل 2018سُت 

 َٕفًبش 23انتحضٍشٌت نٓزِ انًُٓجٍت ، اَعمذث جهست عًم ٌٕو انخًٍس 

 عهى انسبعت انثبنثت بعذ انضٔال بشآست انسٍذ يحًذ صٌٍ انعببذٌٍ 2017

 : انًبشٔكً سئٍس انٍُببت انخصٕصٍت نبهذٌت لفصت ٔبحضٕس انسبدة

 أعضبء انٍُببت انخصٕصٍت- 

 انكبتب انعبو ببنٍُببت - 

 أعضبء خهٍت انبشَبيج انسُٕي نالستثًبس انبهذي - 

 . يًثهٍٍ عٍ جًعٍبث ٔيُظًبث- 

ٔافتتح انجهست انسٍذ سئٍس انًجهس يشحبب ببنحضٕس ٔٔضح اطبس ْزِ 

 :انجهست انتً تًحٕسث حٕل 

اعالو يًثهً انًجتًع انًذًَ بًسبس اعذاد بشَبيج االستثًبس انسُٕي - 

ٔانتٕافك يعٓب حٕل يعبضذة يجٕٓداث انبهذٌت فً ْزا انًسبس ٔخبصت فً 

يجبالث تٕعٍت انًٕاطٍٍُ بٓذف ضًبٌ يشبسكتٓى انفعهٍت ٔضًبٌ تًثٍهٍت 

 .انًُبطك ٔانسكبٌ ٔانششائح االجتًبعٍت



 .اعذاد خهٍت اتصبل ببنششاكت يع يُظًبث انًجتًع انًذًَ- 

ٔأعطى انسٍذ سئٍس انًجهس فً يستٓم كهًتّ نًحت عٍ يسبس االعذاد 

 ببعتًبد انًُٓجٍت انتشبسكٍت انزي 2018نبشَبيج االستثًبس انبهذي نسُت 

 بتبسٌخ 2716ٌٕضحّ يُشٕس انسٍذ ٔصٌش انشؤٌٔ انًحهٍت ٔانبٍئت عذد 

 :ٔلذ تى االَطالق فعهٍب فً يشاحهٓب انتحضٍشٌت ٔتتًثم فً . 09/06/2017

تى تكٌٍٕ خهٍت بشَبيج االستثًبس انسُٕي ببنبهذٌت ٌتشأسٓب سئٍس انٍُببت - 

انخصٕصٍت نهبهذٌت ٌٔتٕنى أعًبنٓب انتُفٍزٌت انسٍذ انسٍذ صٕاٌ انكبتب انعبو 

ببنٍُببت ٔانزي ٌشغم كزنك يٓبو انًشافك انًبنً  ٔانسٍذ يٍُش عشفت انًشافك 

 .انفًُ ببالضبفت انى يسؤٔنٍٍ فٍٍٍُ ٔيبنٍٍٍ ببنبهذٌت

 17تى اجشاء نمبء تحسٍسً نفبئذة كبفت االطبساث ٔأعٕاٌ انبهذٌت بتبسٌخ - 

 . بٓذف ضًبٌ يشبسكتٓى ٔيسبًْتٓى انفعبنت فً ْزا انًسبس2017َٕفًبش 

 ٌٔتى خالل ْزِ انجهست اجشاء نمبء يع يُظًبث انًجتًع انًذًَ انًحهً - 

كًب سٍتى اعذاد خهٍت اتصبل ببنششاكت يع يُظًبث انًجتًع انًذًَ انتً - 

ستكٌٕ ششٌكت نخطت اتصبنٍت ٔتُفٍزْب نضًبٌ يشبسكت ٔاسعت نهًٕاطٍٍُ فً 

انجهسبث انتشبسكٍت انمبديت ٔانتً سٍتى تحذٌذ تٕاسٌخٓب الحمب ٔسٍتى اعاليكى 

 .بٓب فً االببٌ

 .تى تمسٍى انًُطمت انبهذٌت انى يُبطك- 

 :ٌٔتى ببنتٕاصي يع رنك االعذاد نهًشاحم انمبديت ٔانًتًثهت فً 

 :التشخيص الفني والمالي 



ٌتم اعداد تشخٌص فنً وتشخٌص مالً من طرف المسؤولٌن االدارٌٌن 

والفنٌٌن سٌتم نشرها على موقع واب البلدٌة وتعلٌقها بمقرها واعالم 

 أٌام على األقل من تارٌخ الجلسة 07منظمات المجتمع المدنً الشرٌكة 

 . العامة التشاركٌة

 :الجلسة العامة التشاركية 

ستكون خالل شهر دٌسمبر وسٌتم االعالم بها عن طرٌق وسائل االعالم 

المحلٌة وشبكات التواصل االجتماعً وستكون مفتوحة لجمٌع متساكنً 

 .المنطقة البلدٌة للمشاركة وابداء الرأي فً مجال االستثمار البلدي

ثم فتح السٌد رئٌس المجلس المجال لممثلً المجتمع المدنً لتقدٌم آرائهم أو 

 .استفساراتهم حول هذا المسار

 :فتمحورت التدخالت خاصة حول 

 :التواصل مع المواطن 

 نقص فً االعالم بالجلسات وعدم تفعٌل الصفحة الرسمٌة لبلدٌة قفصة- 

 اقتراح عقد بقٌة الجلسات أٌام العطلة األسبوعٌة لضمان الحضور األوفر- 

ادراج التشخٌص الفنً والمالً على موقع البلدٌة قبل عقد الجلسة - 

 التشاركٌة

 توفٌر بنك معلومات به كل المعطٌات حول جمٌع المجاالت البلدٌة- 

تدعٌم التواصل مع المواطن مباشرة من خالل وسائل االتصال المتاحة - 

 ووضع خطة عمل وشراكة مع المجتمع المدنً



مزٌد تدعٌم الشراكة مع المواطن فً اتخاذ القرار واسترجاع الثقة بٌنه - 

 وبٌن البلدٌة

 نصيب قفصة الشمالية من المشاريع البلدية 

تساؤل عن نصٌب منطقة قفصة الشمالٌة من المشارٌع البلدٌة التً سٌتم - 

 برمجتها 

تساؤل عن كٌفٌة الموازنة فً اطار التوسع الجغرافً الذي شهدته المنطقة - 

 البلدٌة

 تدخل المؤسسات العمومية بالطريق العام

التدخل العشوائً للمؤسسات العمومٌة بالطرٌق العام بعد انجاز مشارٌع - 

 التعبٌد

تساؤل عن الرقابة البلدٌة لمشارٌع التعبٌد وسلطتها ازاء التدخالت - 

 العشوائٌة للمؤسسات العمومٌة بالطرقات

 اقتراح تشرٌك مكونات المجتمع المدنً للتدخل بهذا الخصوص- 

لفت نظر الى ضعف موازٌن جل المؤسسات العمومٌة فً اطار خٌارات - 

 مركزٌة مما ٌعٌق انجاز مشارٌع هامة لتجدٌد الشبكات

 ضعف الموازين والبحث عن تمويالت خارجية لتمويل المشاريع البلدية

 2018اشارة الى تدنً المبلغ المبرمج للمشروع التشاركً لسنة - 

اقتراح تصور مشارٌع والبحث عن ممولٌن لتموٌلها كحل لضعف - 

 الموازٌن البلدٌة بمساندة من الجمعٌات الناشطة فً هذا المجال



 غٌاب المبادرة وغٌاب االمكانٌات البشرٌة بالبلدٌة للبحث عن ممولٌن- 

وبخصوص المالحظات المتعلقة بالتواصل مع المواطن أفاد السٌد رئٌس 

المجلس أنه ٌتم استدعاء المواطنٌن ومختلف مكونات المجتمع المدنً عن 

طرٌق االذاعات الجهوٌة وبموقع البلدٌة بشبكة التواصل االجتماعً عالوة 

 .على توجٌه استدعاءات شخصٌة لرؤساء الجمعٌات

وأكد أنه ٌعول على جهودات مختلف الجمعٌات لمساهمتها فً التواصل مع 

المواطن وحثه على الحضور والمشاركة فً الجلسة التشاركٌة العامة لٌكون 

 .شرٌكا فاعال فً اتخاذ القرار

واجابة على التدخالت المتعلقة بمنطقة قفصة الشمالٌة ، وّضح السٌد رئٌس 

أما بالنسبة . المجلس أنه ٌتم التدخل بهذه المنطقة فً اطار البرنامج التنموي

 بالتجمعاتلتدخالت البلدٌة فستقتصر حالٌا فً االعداد لبرنامج تدخل 

 2018أما برنامج االستثمار البلدي لسنة . السكنٌة بالشبٌبة بمجال النظافة

 .فسٌتقتصر مجاالت تدخالته على مدٌنة قفصة فقط

وأكد السٌد السٌد صوان الكاتب العام بالنٌابة فً هذا االطار على أن 

االعتمادات المرصود لبرنامج االستثمار البلدي محددة مسبقا قبل توسٌع 

علما أن صالحٌات البلدٌة اتسعت دون دعمها بوسائل . المنطقة البلدٌة

وبالتالً فسٌتم االقتصار حالٌا على التدخل فً نطاق . واعتمادات اضافٌة

 .الحدود القدٌمة للمنطقة البلدٌة بالمشارٌع التً سٌتم برمجتها

ووضح طبٌعة المشارٌع التً ٌمكن برمجتها فً برنامج االستثمار البلدي 

 مشارٌع قرب ومشارٌع ادارٌة ومشارٌع :والتً تنقسم الى ثالثة أنواع وهً 

 .مهٌكلة



 

  وستتحدد خٌاراتنا تبعا لقٌمة التموٌل المخصص لذلك والوضع البلدي

والحاجٌات الملحة فً المجاالت التً تشكو نقائص والمشارٌع المنجزة 

 . وبطور االنجاز والمبرمجة سابقا ألخذها بعٌن االعتبار

وبخصوص المالحظات المتعلقة بالتدخل بالطرٌق العام من طرف 

المؤسسات العمومٌة ، أشار السٌد شكري ابراهٌم عضو النٌابة الخصوصٌة 

الى غٌاب التنسٌق هذه المؤسسات مع المصالح البلدٌة بخصوص تدخالتها 

وٌعتبر دور مكونات المجتمع المدنً رٌادي فً . قبل انجاز مشارٌع التعبٌد

هذا المجال من خالل مراقبة أشغال التدخل بالطرٌق العام ورفع االخالالت 

 .المالحظة الى السلط المعنٌة

ٌّد السٌد رئٌس المجلس ذلك ودعا الجمعٌات الى التواصل مع البلدٌة  كما أ

وللمواطن دور رٌادي للتعبٌر . لتبلٌغها باالخالالت أو التجاوزات المالحظة

 .عن رفضه لتجاوزات المقاولٌن والمؤسسات

ٌّن السٌد الكاتب العام للبلدٌة ضخامة التدخالت فً مجال البنٌة األساسٌة  وب

أنه ال ٌتم االنطالق فً انجازها اال بعد التنسٌق مع المؤسسات العمومٌة 

للتدخل بالطرٌق قبل االنطالق فً انجاز أي مشروع للبنٌة األساسٌة وكذلك 

اعالم المواطنٌن عن طرٌق وسائل االتصال دون جدوى وتم اتالف 

 .المشارٌع المنجزة بالتدخالت العشوائٌة

كما نّوه بدور المجتمع المدنً بشتى مجاالت العمل البلدي الذي سٌقوم على 

الالمركزٌة ودورها فً تأطٌر المواطن لتكون تدخالته ومالحظاته وانتقاداته 

 .للبلدٌة فً كنف المصداقٌة واثارة المشاكل الحقٌقٌة المتعلقة بها



وبالنسبة للمالحظات المتعلقة بالبحث عن مصادر تموٌلٌة للمشارٌع البلدٌة ، 

أّكد السٌد رئٌس المجلس على أن ذلك مسؤولٌة جماعٌة وعلى كل مكونات 

 . المجتمع المدنً معاضدة البلدٌة لتصور المشارٌع والبحث عن الممولٌن

ثم فتح السٌد رئٌس المجلس المجال لممثلً الجمعٌات الحاضرٌن لتكوٌن 

خلٌة اتصالٌة ٌعهد لها استحثاث المواطنٌن على حضور الجلسة التشاركٌة 

 . ودعوتهم للمساهمة فً أشغالها بكثافة

 :فتقدم الى عضوٌة اللجنة الممثلٌن اآلتً ذكرهم 

 حاتم زٌتونً عن جمعٌة صٌانة مدٌنة قفصة- 

 صالح منوبً عن جمعٌة قفصة الرٌاضٌة- 

 صالح الدٌن بن عمر عن الجمعٌة التونسٌة للدفاع االجتماعً- 

 الهادي بالساكر عن جمعٌة قفصة الرٌاضٌة- 

 فرٌد زعٌش عن جمعٌة أحباء وادي الباي- 

 فوزٌة مسعودي عن جمعٌة أمل المرأة- 

 أثار مسعودي عن جمعٌة شباب بال حدود- 

 أنٌس مسعود عن جمعٌة شباب بال حدود- 

 ٌاسٌن الناصر عن جمعٌة كابصا الجدٌدة- 

 عزٌزة بالضٌاف عن جمعٌة سند للخدمات االجتماعٌة- 

 سلوى مناري عن جمعٌة نساء حرفٌات- 

 الهاشمً ناصري عن جمعٌة مراحل- 



 محمد رؤوف خذٌري عن جمعٌة صوت الشباب- 

 نور الدٌن فوراتً عن جمعٌة - 

 نوارة بالضٌاف عن جمعٌة سند للخدمات االجتماعٌة - 

 .ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساء

 :                                        قفصــــة فً 

رئيس النيابة الخصوصية                                                       

 



 

 



 


