
   

  األولىمحضر الجلسة العامة 
 بخصوص البرنامج السنو لالستثمار 

 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  بلدیة بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

 26763 : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018دیسمبر  08 : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة االجتماعات بقصر البلدیة:  الجلسة مكان -ث 

 لعانيحسین الص : الجلسة میسر إسم -ج 

 ھیكل بن یوسف : قبل من محرر محضر -ح 

  المجلس البلدي ببوفیشة : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : العامة الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 

  الجملي العدد 38 07 05
 النسبة (%) 0,14% 18,42% 13,15%

 : األعمال جدول –ب 

 
  ) ضمن المقاربة التشاركیة 2018مراحل إنجاز برنامج االستثماري السابق (تقییم  -

 2019تحدید التوجھ العام لإلعداد للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة  -

 : البلدیة عرضل وصف – 3

 2019جاز مشاریع القرب وعدم برمجة مشاریع مھیكل وإداریة ضمن البرنامج السنوي لالستثمار لسنة االقتصار على إن

  مع اعتماد النسبیة والتمییز اإلیجابي  في توزیع االعتمادات حسب المناطق

 : 2018السنوي  االستثماروالمدرجة ببرنامج    2018 سنة خالل اإلنجاز بصدد ھي التي المشاریع - 4 

ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار
القتناء شاحنة  2018تم تخصیص مبلغ المساعدة غیر الموظفة لسنة 

 ضاغطة لتدعیم أسطول النظافة على إثر توسیع حدود المنطقة البلدیة
  2018مآل البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 خصص للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامجتوزیع اعتمادات العنوان الثاني الم – 5

ة  المقترحة برامجال  الكلفة  النس
 ف عیش المواطنینوتحسین ظرتتعلق ب القرب برامج  100%

 مھیكلة للمدینةبرامج  - -
 إداریةبرامج  - -

 المجموع  100%



   
  :ة بتلك المناطق ساسیتقدیري للبنیة األ إحصاء وصفيتقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة و – 6

  : تقدیم التقسیم الترابي -أ

ة حدودها ) ةإسم  حدودها ( تسم  المنطقة التراب
:  شرقا: حدود معتمدیة النفیضة ،  جنوبا: حدود والیة نابل ،  شماال

 : حدود والیة زغوان غرباالبحر األبیض المتوسط ، 
 كامل حدود منطقة معتمدیة بوفیشة

  )الذي قامت بھ البلدیةالترابي  تقسیمالبخارطة المنطقة البلدیة مبین بھا الجدول ھذا (یمكن إرفاق 

  ساسیة بالمناطق البلدیة :تقدیري للبنیة األالوصفي الحصاء تقدیم اإل –ب 
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 نعم 0 40 90 20 60 40 1منطقة 
 نعم 98 95 40 60 30 70 2منطقة 
 نعم 0 25 95 5 70 30 3منطقة 
 نعم 0 85 45 55 35 65 4منطقة 
 نعم 0 65 95 05 85 15 5منطقة 
  ذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةو بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على المساحة الجملیة) یتم احتساب ھذه النسبة 1(

  وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة ) یتم احتساب ھذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجھزة على الطول الجملي للطرقات2(

 2019ضمن برنامج سنة فیھا لتدخل اتم سیالمناطق البلدیة التي  – 7

ة التي تم االحتفا ب اإلعتمادات المخصصة ها لسنة المنطقة التراب
2019 

ألف دینار 92   1منطقة 

ألف دینار 60   2منطقة 

ألف دینار 92   3منطقة 

ألف دینار 60   4منطقة 

ألف دینار 96   5منطقة 

ین مع وتفاعل نقاش –   : المشار

ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

اعتماد التمییز اإلیجابي  التفاعل إیجابا مع ھذا المقترح والتأكید على
  في توزیع االعتمادات

إجماع على ضرورة صرف مبلغ االعتمادات المرصودة 
إلنجاز مشاریع القرب لتحسین ظروف عیش المواطنین 

السیما بالعمادات الملحقة بالتراب البلدي في إطار توسیع 
 الحدود



   

ع  -    :شأنها في نقاشال تم مختلفة مواض

ة ة أجو ة ألطرافا أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار
 

ستعمل البلدیة خالل مدة نیابتھا على برمجة مشاریع تھیئة البنیة 
 التحتیة لمختلف العمادات التي تشكو نقصا واضحا في ھذا الشأن

 
إیالء المناطق الملحقة حدیثا بالتراب البلدي األولویة في تھیئة 

قات والتنویر العمومي بناھا األساسیة خاصة في مستوى الطر
 وإحداث أمثلة تھیئة عمرانیة  

 
 

 : العامة الجلسة نتائج -8
حات – 1.8 خصوصالمقدم  البرنامج بخصوص التحسینات/  التنق ة و  : المعتمدة المنهج

 دون إدخال أي تعدیالت 2019تم اعتماد المقاربة التشاركیة في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

  : حمال – 2.8
ة عرض – 1.2.8  : البلد

 
 

مومیة وتھیئة قدم من طرف المصالح البلدیة وذلك ببرمجة إنجاز مشاریع قرب تشتمل خاصة على اإلنارة العتم التأكید على العرض الم
 وصیانة بعض األنھج

 : العامة الجلسة صور – 2.2.8

 
 
 

 

  


