محضر الجلسة العامة األولى بخصوص البرنامج السنوي التشاركي لإلستثمار 1029
ببلدية بفوسانة

 -2معطيات بخصوص البلدية :
أ -إسم البلدية  :فوســـــــــــــــــانة
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

عدد السكان بالبلدية  9000 :نسمة 1022/
تاريخ الجلسة  1922/21/90 :الساعة الثانية مساء
مكان الجلسة  :المركب الثقافي بفوسانة
إسم ميسّر الجلسة / :
محضر محرر من قبل  :المسؤول الفني بالبلدية

خ -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس بلدية فوسانة
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
عــــــدد المشاركين في الجلسة العامة :

أ-

عدد
المشاركين
25
/

العدد الجملي
%

عدد النساء ضمن
المشاركين
52
%83

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم
بين  61و  53سنة
02
%01

ب -جدول األعمال:

 إعداد البرنامج السنوي التشاركي لالستثمار لسنة 1029 -5وصف لعرض البلدية:
في إطار اعداد مخطط االستثمار البلدي برنامج  9102انعقدت الجلسة التشاركية العامة األولى برئاسة السيد محمد الطاهر العوني رئيس
البلدية في الزمان والمكان المبينين أعاله وقد قدمت االدارة البلدية عرضا مميزا للحاضرين بالصورة والصوت أوضحت خالله أنه تم
ما يلي:
•

تكوين خلية اعداد البرنامج السنوي لالستثمار  9102بتاريخ 9102/01/92:

•

عقد جلسة عمل مع المجتمع المدني بتاريخ  9102/01/92بهدف االعالم بمسار إعداد المخطط السنوي  9102وضمان مشاركة
المنظمات ومعاضدة مجهود البلدية خاصة في مجال التوعية والحرص على مشاركة فعلية وتمثيلية المناطق والسكان وكافة
الشرائح االجتماعية.



عقد لقاء تحسيسي مع إطارات وأعوان البلدية لتعريفهم بمنهجية وأهداف برنامج التنمية الحضرية والحكومة المحلية.

•

تقسيم الحدود الترابية للبلدية إلى مناطق بعقد جلسة عمل إدارية بحضور خلية البرنامج بتاريخ .9102/00/12

•

عقدت جلسة عمل بتاريخ  9102/00/12بحضور خلية البرنامج تم خاللها إعداد خطة اتصالية وتنفيذها لضمان مشاركة واسعة
للمواطنين في الجلسات التشاركية.

•

إعداد التشخيص الفني والمالي وفق منهجية التشخيص المعتمدة ونشر نتائجه على موقع الواب للبلدية وتعليقه بلوحة االشهار
بالبلدية إلطالع العموم على هذه النتائج التي أفضت إلى إقتراح تخصيص الموارد المالية لسنة  9102واستغاللها .

 عقدت جلسة بتاريخ  9102/09/12للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخالت الثالث وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات
األولوية ودعوتهم الى مزيد العمل وتحمل المسؤولية لتحسين مؤشرات تقييم االداء في المستقبل.

 -4المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -2162والمشاريع الوطنية والجهوية
األخرى المتواصلة بالمنطقة البلدية :
المشروع

الكلفة

مرحلة التنفيذ

تمديد شبكة التطهير العمومي
بالمنطقة عدد  11حي
االنطالقة برنامج 2162

 252أ.د

نسبة تقدم االشغال %41

شراء معدات نظافة وطرقات
برنامج 2162

 692أ.د

تم االعالن عن طلب العروض القتناء شاحنة ضاغطة و عدد  51حاوية سعة
 771لتر والملف لدى مراقب المصاريف للتأشير على التعهد بالنفقة القتناء
عدد  51حاوية وإعادة طلب العروض للشّاخنة.
أجوبة البلدية/أو االطراف المعنية

أهم أسئلة ومالحظات المشاركين
 /0التوقيت الذي تنعقد فيه الجلسة غير مالئم مع مالحظة تغيب أغلب
أعضاء المجلس .

 /0بالنسبة للتوقيت تم تحديده بإلحاح من الطبقة الشغيلة للحضور يوم العطلة االسبوعية لمواكبة
الجلسة ونحن ال نرى اليوم عدد هام منهم وسنعمل على مزيد التحري في اختيار موعد الجلسات في
المستقبل أما بالنسبة لتغيب أعضاء المجلس عن الجلسة أوال لكل ضروفه الخاصة وثانيا لقد حدد
المجلس باألغلبية خالل جلسة خاصة مناطق التدخل والمبالغ المخصصة لمشاريع القرب ونحن
اليوم نجتمع بكم لالعالن عن المناطق التي تم اختيارها.

 /9طلب التدخل لتركيز إدارات محلية على غرار مصلحة المياه،
التجهيز ،الحماية المدنية صندوق التأمين على المرض ......
البحث مع الجهات المعنية إليجاد حلول للخط الكهربائي ذو الضغطالعالي الذي يالصق البناءات بالشارع الرئيسي ويمثل خطرا محدقا على
المارة والمتساكنين.
 /3طلب توفير حاويات جمع الفضالت المنزلية وتوزيعها على األحياء
السكنية لتفادي ظاهرة المصبات العشوائية وخاصة بحي الرياض.

 ./9قامت البلدية بمراسلة الجهات المسؤولة للمطالبة بإحداث االدارات المحلية الضرورية والزلنا
نسعى وراء ذلك والبلدية تعمل حاليا على توفير قطعة أرض لبناء مقر للحماية المدنية.
مسألة الخط ذو الضغط العالي تمت مراسلة الشركة المعنية باالسراع بإيجاد حلول لتغيير مسارالخط المذكور في إطار تطهير شبكة الكهرباء بالمدينة ونحن في انتظار االجابة .
 /3تم ادراج اقتناء عدد  31حاوية سعة  771لتر ضمن برنامج االستثمار  9102وكذلك شاحنة
ضاغطة وتم االعالن عن طلب عروض للغرض والملف حاليا وبعد اعداد تقرير التقييم أحيل
للسيد مراقب المصاريف البداء الرأي وانشاء اهلل في بداية سنة  9102ستكون الحاويات مركزة
باألحياء.
 /4بالفعل حي الفتح  9أي المنطقة عدد  13في الجزء األكبر منها تفتقر الى عديد المرافق حسب ما
يبينه التشخيص الفني وقد تم رصد نصيب األسد من مشاريع القرب لهذه المنطقة بعنوان سنة
 9102وستتعرفون على ذلك بعد حين.

 /4غياب كل المرافق العمومية ومشاريع القرب بحي الفتح وخاصة
الماء الصالح للشراب بحي الفتح الغربي .

 -3اعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  2169ومصادرها :

مصدر التمويل

مصدر التمويل
تمويل ذاتي

المبالغ المتاحة
 311أ.د

المبالغ المبرمج استغاللها
 311أ.د

صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية

مساعدة استثنائية

 01أد

 01أد

مساعدة غير موظفة

 313أ.د

 313أ.د

/
/

/
 115أ.د

/
 115أ.د

البلدية

هياكل أخرى
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع :
أهم أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية/أو االطراف المعنية

/0طلب تخصيص الجزء الكبير من االعتمادات المذكورة لمشاريع
القرب لتوفير المرافق الضرورية التي تمس المواطن في حياته اليومية.

 /0تم تخصيص  % 71من االعتمادات المرصودة لبرنامج  9102لمشاريع القرب مع االشارة الى
انه تمت برمجة مشروع تهذيب حي الرياض  9بكلفة  9011ألف دينار بمساعدة موظفة وهو أول
مشروع سينجز ببلدية فوسانة بهذا الحجم المادي والنوعي حيث سينجز التعبيد بالخرسانة االسفلتية
وستنطلق االشغال خالل سنة .9102

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين
برامج مهيكلة للمدينة
برامج إدارية
المجموع
-7

 373أ.د

% 68,43

/

/

 09أ.د

% 73,37

 883أ.د

%799

تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق :

أ -تقديم التقسيم الترابي :

المنطقة عدد 16

جنوبا  :وادي الحطب شماال :السكة الحديدية في جزء والمساكن الشعبية القديمة لحي االنطالقةفي جزء آخر.
-شرقا  :حي البساتبين القديم .

المنطقة عدد 12

غربا  :وادي سارق البقر.شماال :نهج عمر المختار حي الرياضجنوبا :المنطقة عدد  + 10السكة الحديدية .-شرقا  :شارع إفريقيا  +شارع المغرب العربي الكبير.

المنطقة عدد 15

غربا  :شارع الحرية  +جزء من المنطقة عدد 10
شماال  :النهج الموازي والمالصق للمركب الثقافي من الجهة الشمالية .جنوبا  :السكة الحديدية .-شرقا  :شارع الحرية.

المنطقة عدد 14

المنطقة عدد 13

غربا  :حدود مثال التهيئة العمرانيةشماال  :وادي قرقورجنوبا  :المنطق عدد  3والمنطقة عدد 9و .0شرقا  :حدود مثال التهيئة العمرانية .غربا  :حدود مثال التهيئة العمرانية .
شماال  :المنطقة عدد 14
جنوبا  :شارع المغرب العربي الكبير.
شرقا  :حدود مثال التهيئة العمرانية .-غربا  :شارع إفريقيا.

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

ب – تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية :

%
%

%

41

%

21

 – 7المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 2169

9102

 69أ.د

73,08
%

 303أ.د

86,30
%

 799أ.د

77,43
%

 375أد

% 011

–

أجوبة البلدية/أو االطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين
/0تساءلت مواطنة عن المناطق الريفية التي شملها التوسع البلدي ومتى ستشملها
التدخالت البلدية بالمشاريع وغيرها.

 /0بالنسبة للمناطق الريفية التي شملها المجال البلدي والتي تهم بودرياس عين جنان
صحراوي أم األحواض زاوية المولدي العذيرة فوسانة االحواز ووادي الرشح سيقع
اعداد برامج التدخل بهذه المناطق خالل اعداد مشاريع برنامج . 9191

 /9غياب الفضاءات الترفيهية والشبابية بالمنطقة

 /9بالفعل مدينة فوسانة تفتقر الى عديد الفضاءات الشبابية والترفيهية واالهتمام
باألطفال وسنعمل على ايجاد هذه الضرورة خالل البرامج االستثمارية المستقبلية مع
االشارة الى أنه تمت برمجة مشروع ملعب اختصاص مالصق لمدرسة الفتح ضمن
المشاريع المهيكلة لسنة  9102مثلما سبق ذكره .

0.3
قام السيد رئيس البلدية أثناء الجلسة العامة بإعطاء بسطة عن النقائص بمشاريع القرب بكل منطقة من خالل التشخيص الفني عززته االدارة البلدية وخلية
اعداد البرنامج التشاركي  9102بتقديم شامل أوضحت فيه المنهجية المعتمدة إلعداد برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة  9102من خالل كشوفات و صور
و تصاميم وتقسيم االحياء الى مناطق و أمثلة وكشوفات تتعلق بتشخيص فني و تشخيص مالي باإلضافة إلى عرض المشاريع المتواصلة والمبرمجة بالمنطقة
البلدية سواء كانت جهوية أو وطنية و أوضحت األسباب الفنية المعتمدة إلختيار المناطق عــدد  10و  13و  14إلنجاز مشاريع قرب بها وإعالمهم ببرمجة
مشروع اداري يتعلق بإعداد دراسات المشاريع.وتمت المصادقة من كافة الحضورعلى المقترح .

5.3
اشار السيد رئيس البلدية الى عدم حضور المواطنين بالعدد المطلوب رغم توزيع إستدعاءات مباشرة سواء باألماكن العمومية او بالمنازل باب
باب ورغم اشهار استدعاء بموقع الواب للبلدية وتعليق الفتات بالشارع العام واستعمال مضخم الصوت للدعوة للحضور.
وقد عبر احد الحاضرين عن اكتمال خطة االتصال المعتمدة من طرف االدارة اال ان المواطن ال يزال في عزوف من االدارة .

8.3
عبر أحد الحاضرين عن انبهاره وإعجابه بمنهجية اعداد المخطط المتبعة واألعمال التنظيمية والترتيبية التي تقوم بها االدارة البلدية والشفافية
والوضوح الذي لم تعشه االدارة البلدية من قبل.

4.2
6.4.2





–

عدد  13نسخ من بطاقة حضور
صورة الستدعاء مسلمة مباشرة لعامة المتساكنين وموزعة باألماكن العمومية .
التشخيص الفني
التشخيص المالي
2.4.2

-الصور المرفقة بالمحضر عدد  12صور  +مثال التقسيم الترابي للمناطق داخل األحياء .

فوسانة في

1922/21/90 :

رئـــيس البـــــــــــــلدية
حممد الطاهر

العـــــــــوني

