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 لبلذٌت قفصت الثانٍت التشاركٍتهحضز الجلست 

 2019حىل اعذاد البزناهج السنىي التشاركً لالستثوار لسنت  

 2018 دٌسوبز 29بتارٌخ 

 :معطيات بخصوص البلدية  -1

 قفصة: إسم البلدية - أ 

  ساكن111.170  :عدد السكان بالبلدية - ب 

 2018 ديسمبر 29 :تاريخ الجلسة - ت 

 مقر بلدية قفصة : مكان الجلسة- ث 

 -:إسم ميسر الجلسة - ج 

  السيدة عواطف ظاهري رئيس مصلحة التفقد:محضر محرر من قبل - ح 

  رئيس البلدية:محضر مصادق عليه من طرف - خ 

 :معطيات بخصوص الجلسة  -2

 :عدد المشاركين في الجلسة العامة – أ 

ألً ِٓ )ػذد اٌشثاْ  ػذد االٔاز اٌؼذد اٌدٍّٟ 

 ( سٕح35

 10 13 51 اٌؼذد اٌدٍّٟ

 20 25 100 (℅)إٌسثح 

 :جدول أعمال الجلسة  –          ب

 ذمذ٠ُ اٌدٍسح ٚاطاس٘ا- 1

 ذزو١ش تاٌدٍسح اٌؼاِح األٌٚٝ ٚخٍساخ إٌّاطك- 2

 ذزو١ش ذٛص٠غ اػرّاداخ اٌؼٕٛاْ اٌثأٟ اٌّخظض ٌٍّشاس٠غ اٌدذ٠ذج- 3

 2019لائّح اٌّشاس٠غ اٌدذ٠ذج اٌّرفك ػ١ٍٙا ٚاٌّضِغ ذٕف١ز٘ا خالي سٕح - 4

 ٚاٌرٟ س١رٛاطً أداص٘ا خالي 2018لائّح اٌّشاس٠غ اٌّذسخح تثشٔاِح االسرثّاس اٌسٕٛٞ - 6

 2019سٕح 
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 2019ذمذ٠ُ ٚث١مح تشٔاِح االسرثّاس اٌسٕٛٞ - 7

 ٔماش ػاَ- 8

 :تقذٌن الجلست واطارها 

 اٌزٞ ٠ؼرّذ ػٍٝ 2019ذٕذسج ٘زٖ اٌدٍسح فٟ اطاس االػذاد ٌثشٔاِح االسرثّاس اٌثٍذٞ ٌسٕح 

إٌّٙد١ح اٌرشاسو١ح ٌضّاْ االٔرفاع تاٌّساػذاخ اٌّٛظفح ٚغ١ش اٌّٛظفح ٚاٌرٟ ذٕذسج ضّٓ 

 2014 ٌسٕح 3505تشٔاِح اٌر١ّٕح اٌسضش٠ح ٚاٌسٛوّح اٌّس١ٍح ٚػّال تّمرض١اخ األِش ػذد 

تضثظ ششٚط ئسٕاد اٌمشٚع ِٕٚر اٌّساػذاخ تٛاسطح  ٚاٌّرؼٍك 2014 سثرّثش 30اٌّإسش فٟ 

ٚس١رُ . فٟ اٌّشزٍح إٌٙائ١ح ٌّساس اػذاد اٌثشٔاِحج طٕذٚق اٌمشٚع ِٚساػذج اٌدّاػاخ اٌّسٍٟ

تشاِح اٌمشب ٌىً ِٕطمح ٚاٌثشاِح ا١ٌّٙىٍح : خالٌٙا ذمذ٠ُ لائّح اٌّشاس٠غ إٌٙائ١ح تأطٕافٙا اٌثالز 

 .ٚاٌثشاِح االداس٠ح

ٚػثّش اٌس١ذ سئ١س اٌّدٍس فٟ اٌثذا٠ح ػٓ ذأسفٗ ٌٍسضٛس اٌّسرشُ ٌٍّٛاط١ٕٓ سغُ اػالُِٙ 

 .تاٌدٍسح ػٓ طش٠ك ػذ٠ذ اٌٛسائً

 تذكٍز تىسٌع اعتواداث العنىاى الثانً الوخصص للوشارٌع الجذٌذة 

 ٚذٛص٠ؼٗ ت١ٓ أطٕاف 2019ثُ رّوش تاالػرّاداخ اٌّشطٛدج ٌٍثشٔاِح اٌسٕٛٞ ٌالسرثّاس ٌسٕح 

 :اٌّشاس٠غ 

  أد1200: اٌّثٍغ اٌدٍّٟ - 

  أد1000: ِشاس٠غ اٌمشب - 

  أد200: ِشاس٠غ االداس٠ح ٚا١ٌّٙىٍح - 
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 :تذكٍز بالجلست التشاركٍت العاهت األولى وجلساث الوناطق 

عدد  الكمفة المنطقة (*)نوعية التدخل 
 المنتفعين

 المالحظات التاريخ المتوقع 

النطالق 
 األشغال

النتهاء 
 األشغال

برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف - 1
       عيش المواطنين

 مشروع تعبيد - 1
رأس 
 الكاف

  2019ديسمبر  2019أوت    أد160

 مشروع تنوير- 2
رأس 
 الكاف

  2019سبتمبر  2019جوان    أد20

 مشروع تنوير- 3
المناطق 
 الجديدة

  2019سبتمبر  2019جوان    أد100

 مشروع تعبيد- 4
حي 

 النهوض
  2019ديسمبر  2019أوت    أد180

 مشروع تعبيد- 5
حي 

القمودي 
وسيدي 

أحمد 
 زروق

  2019ديسمبر  2019أوت    أد180

 مشروع تبميط- 6
  2019ديسمبر  2019أوت    أد50 المولى

 مشروع تعبيد- 7
حي 

 السرور
  2019ديسمبر  2019أوت    أد100

 مشروع ترصيف- 8
المدينة 
العتيقة 
 والقيطنة

  2019أكتوبر  2019جوان    أد120

 مشروع تعبيد- 9
  2019ديسمبر  2019أوت    أد90 الحميمة

      هيكلة للمدينةمبرامج - 2

 مشروع صيانة شبكة التطهير بالسوق المركزية- 1
السوق 
 المركزية

  2019أوت  2019جوان   
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اٌدٍسح األٌٚٝ اٌرشاسو١ح ٚخٍساخ : أػطٝ اٌس١ذ تسطح ػٓ اٌّشازً اٌساتمح الػذاد ٘زا اٌثشٔاِح 

إٌّاطك اٌرٟ ذُ ف١ٙا اخر١اس اٌّشاس٠غ ِٕٚاطك اٌرذخً تاػرّاد األ٠ٌٛٚح ٌألز١اء راخ اٌث١ٕح اٌرسر١ح 

 .اٌّٙرشئح

ّٚٚضر أْ ِثٍغ االػرّاداخ اٌّشطٛدج ٌٙزا اٌثشٔاِح ال ذفٟ تىً اٌساخ١اخ ٌىٓ ٕ٘ان ِشاس٠غ 

 ...اٌّدٍس اٌدٙٛٞ ، تشٔاِح ذٙز٠ة األز١اء اٌشؼث١ح ، : ِٛاص٠ح ذمَٛ تٙا أطشاف أخشٜ ِرذاخٍح 

. ٚاٌّٛاطٓ ٌٗ دٚس س٠ادٞ ٌٍشفغ ِٓ ١ِضا١ٔح اٌر١ّٕح ِٓ خالي خالص اٌّؼا١ٌُ اٌّرشذثح ػ١ٍٗ

ٌّٚض٠ذ اٌشفغ ِٓ ٔسثح االسرخالطاخ س١رُ ذٕظ١ُ ِساتمح داخ١ٍح تاألز١اء الخر١اس أزسٓ زٟ 

. ٠سرخٍض األداءاخ ٚسرخظض ٘زٖ االػرّاداخ ٌالسرثّاس تٙزا اٌسٟ

 

      إداريةبرامج - 3

مشروع تهيئة قاعة االجتماعات الكبرى بمقر - 1
مقر  البمدية

االدارة 
 البمدية

  2019ديسمبر  2019أوت   

      أد1200  المجموع
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  .2017ػالٚج ػٍٝ رٌه ذُ سٓ لأْٛ اٌؼفٛ اٌدثائٟ تخظٛص ِرخٍذاخ ِا لثً 

٠ٚدذس ذفاػً وً األطشاف ٌٍشفغ ِٓ اٌّٛاسد اٌثٍذ٠ح خاطح أٔٗ ٌٓ ٠رُ اٌرؼ٠ًٛ فٟ اٌّسرمثً ػٍٝ 

 .ِساػذاخ اٌٛصاسج

 .وّا س١رُ اٌضغظ ػٍٝ إٌفماخ ٚخاطح األخٛس ِٓ خالي ػذَ االٔرذاب

 .ٚذمذَ تاٌشىش ٌٍدّؼ١اخ ٚاٌشثاب اٌز٠ٓ ساّ٘ٛا فٟ أداذ ٘زا اٌّساس

 2019قائوت الوشارٌع النهائٍت الوبزهجت لسنت 

 : تأطٕافٙا اٌثالز 2019اسرؼشع اٌس١ذ سئ١س اٌّدٍس لائّح اٌّشاس٠غ إٌٙائ١ح اٌّثشِدح ٌسٕح 

 

 

ها خالل إنجازوالتي سيتواصل  2018قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي 
 :2019سنة 

التاريخ  مالحظات
المتوقع 
النتهاء 
األشغال 

 مرحمة/نسبة
اإلنجاز 

تاريخ اإلنطالق  مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

 الكمفة عدد المنتفعين

 المحينة

 الكمفة

 األصمية

  بيان المشروع

)*( 

  تهيئة مستودع الحجز-1  أد50  أد50      

مراجعة مثال التهٌئة - 2  أد50  أد50      
 العمرانٌة

 GPSتركٌز منظومة -3  أد56  أد56      

 اقتناء معدات نظافة- 4  أد650  أد650      

 المجموع        

 

 :نقاش عام حىل ها تن عزضه 

ثُ فرر اٌس١ذ سئ١س اٌّدٍس اٌّداي ٌٍّٛاط١ٕٓ اٌساضش٠ٓ ٌرمذ٠ُ ذساؤالذُٙ أٚ ِالزظاذُٙ فٟ 

 :ٚاٌرٟ ذّسٛسخ خاطح زٛي إٌماط اٌرا١ٌح ٚوأد االخاتح ػ١ٍٙا وا٢ذٟ . خظٛص ِا ذُ ػشضٗ
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 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
من أهم المقاٌٌس التً تم اعتمادها الختٌار مناطق - 

 2019التدخل فً اطار البرنامج السنوي لالستثمار 

هو عدم ادراجها ببرامج أخرى على غرار برنامج 
تهذٌب األحٌاء الشعبٌة وحً النور من أهم المناطق 
المشمولة بهذا البرنامج وتم التعهد بمواصلة التدخل 

 .بكامل المنطقة

وبالنسبة لمنطقة رأس الكاف فان العائق األساسً -  
للتدخل بطرقاتها هً عدم ربطها بشبكة التطهٌر وقد 
سبق أن تعهدت مصالح دٌوان التطهٌر لتغطٌة قرابة 

 . من المنطقة بشبكة التطهٌر فً ظرف سنتٌن℅ 90

كما أن هذه الجلسة مخصصة الستعراض تقسٌم - 
االعتمادات المخصصة لمشارٌع القرب على مناطق 

التدخل وخالل مرحلة االنجاز سٌتم التواصل مع 
متساكنٌها الختٌار الطرقات التً سٌتم التدخل فٌها فً 

حدود االعتمادات المخصصة مع اعطاء األولوٌة 
للطرقات الرئٌسٌة والطرقات بمحٌط المإسسات 

 .التربوٌة

حالة شبكة الماء الصالح للشراب بالمنطقة مؤساوٌة - 
وسٌتم التدخل لتجدٌدها قبل تعبٌد الطرقات فً اطار 

برنامج تهذٌب األحٌاء الشعبٌة ولهذا السبب تعطل 
. المشروع  

 أد للقٌطنة والمدٌنة العتٌقة وسٌتم 120تم تخصٌص - 
تقسٌمها حسب الدراسة اضافة الى األخذ بعٌن 

االعتبار للبرامج الموازٌة بالمدٌنة العتٌقة لٌتم استثناء 
كما تم اقتراح منطقة القٌطنة . التدخالت المبرمجة

.لبرمجتها ببرنامج تهذٌب األحٌاء الشعبٌة  

ٌوجد برنامج متكامل للعناٌة بمحٌط المإسسات - 
 التعلٌمٌة 

مشروع المسلك الصحً ٌندرج ضمن برامج - 
المجلس الجهوي وسٌتم اعادة المخطط وسٌنطلق 

.االنجاز فً القرٌب  

وبالنسبة للمستشفى متعدد االختصاصات فقد تم لقاء - 
سفٌر فرنسا وتم تخصٌص اعتمادات وستوفر الحكومة 

وتمت معاٌنة مكان المشروع . التونسٌة جزء منها
.والبلدٌة مستعدة للمساهمة والتسرٌع فٌه  

هناك برامج بشراكة مع أطراف أجنبٌة للعناٌة - 
برنامج مسلك المٌاه بالتنسٌق مع : بالمدٌنة العتٌقة 

برنامج لتهٌئة مداخل - نادي الٌونسكو واأللكسو 
 المدٌنة بالشراكة مع جانب أمرٌكً

عدم برمجة بعض الطرقات بالمخطط - 
: االستثماري   

شارع طه حسٌن- حً النور*  

رأس الكاف*  

سٌدي بوٌحً*   

 

 

 

 

 

 

وضعٌة مزرٌة لشوارع بالمولى بسبب - 
 التدخل بها

 

 

 

 

: العناٌة بمحٌط المإسسات التربوٌة - 
...مخفضات سرعة ، انارة ،  

تساإل عن مآل مشروع المسلك الصحً - 
 والمستشفى متعدد االختصاصات

 

 

 

 

دعوة الى العناٌة بمداخل المدن واقتراح - 
اقتناء مجسد من معرض ثقافً ٌقام بدار 

 الثقافة وتركٌزه بمدخل قفصة

المحافظة على المعالم األثرٌة-   

اقتراح انفتاح البلدٌة على الممولٌن - 
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وسٌتم العمل على وضع برنامج لتحسٌن مداخل المدن 
.بالتوازي مع تدخالت المجلس الجهوي  

 

 

تم القٌام بحمالت لمراقبة الالفتات االشهارٌة - 
واستغالل الرصٌف من طرف المقاهً فً سبٌل 

تنظٌم وتسوٌة مختلف الوضعٌات فً اطار القانون 
وٌبقى التحسٌس . وتعبئة الموارد المترتبة عنها

.والتوعٌة واالرادة النجاح هذه الحمالت  

المسٌلة مكان انتصاب فوضوي وباحداث المؤوى - 
 سٌتم القضاء علٌه

 

 

 

 

انطلقت حملة للقضاء على االنتصاب الفوضوي - 
وتوفقت وقتٌا بسبب ظروف أمنٌة وسٌتم استئنافها فً 

.منطلق السنة الجدٌدة  

البلدٌات فً مرحلة انتقالٌة ولم تنتقل الٌها - 
الصالحٌات الجدٌدة ولٌس لها السلطة على االدارات 

 .الجهوٌة وٌتم التعامل معها فً اطار التنسٌق

الخارجٌٌن لٌكونوا شركاء فعلٌٌن على 
.غرار شركة فسفاط قفصة  

تفعٌل الموارد البلدٌة والبحث عن موارد - 
.جدٌدة وتوظٌف معالٌم جدٌدة  

 

 

احداث مؤوى سٌارات بالمسٌلة سٌساهم - 
 فً اختناق حركة المرور

تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بجبل مٌدة-   

طلب انجاز أماكن استراحة وسط المدٌنة - 
 واقتراح المكان بسوق الحفرة 

تفاقم ظاهرة االنتصاب الفوضوي-   

 

ضرورة تشرٌك االدارات الجهوٌة - 
وتحمٌلها المسإولٌة على تدخالتها 

 بالطرٌق العام

 
 رئيس البلديـــــــــة                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


