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: التاريخ  7102حول مشروع البرنامج االستثماري البلدي لسنة : محضر جلسة الموضوع 
 :مقر الدائرة البلدية بالكبارية الحاضرون: العاشرة صباحا المكان : التوقيت  7102أوت  01

عرض المشاريع  -تشخيص وضعية البنية األساسية بالدائرة البلدية  -: جدول األعمال - 
نقاش و تفاعل الحاضرين و تحديد  -و المشاريع المبرمج تنفيذها  7102بصدد االنجاز سنة 

مع تحديد األولويات في  7102المشاريع الجديدة المقترحة في البرنامج االستثماري لسنة 
بات إعداد وتنفيذ البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية إطار تأمين متطل

، والذي يعتمد على منهجية تشاركية 7102ومتطلبات ضبط البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة 
ومقاربة جديدة في ضبط وتمويل ومتابعة إنجاز البرامج اإلستثمارية البلدية، أساسها إسهام 

ف مكونات المجتمع المدني في مختلف مراحل اإلعداد والتنفيذ متساكني مدينة تونس ومختل
 .والتقييم

على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمل  7102أوت  01عقدت بالدائرة البلدية الكبارية يوم  
أشرف عليها السيد عبد العزيز شعبان مساعد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس و 

و المالية لتدارس مشروع البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة رئيس لجنة الشؤون اإلدارية 
كاهية مدير شؤون المجلس و  -رئيس لجنة التبتيت  -معتمد الكبارية : بحضور السادة  7102

ممثلين  -ممثلين عن اإلدارات و المصالح البلدية  -متصرف الدائرة البلدية  -اإلحاطة بالدوائر 
 .بالكبارية عن مختلف مكونات المجتمع المدني

فتتح الجلسة السيد متصرف الدائرة مرحبا بالحاضرين و شاكرا تلبيتهم الدعوة و قدم إ 
تشخيص عام حول الدائرة البلدية مبينا أن هذه الجلسة تندرج في إطار اعتماد المقاربة 

مع  7102التشاركية عند تحديد المشاريع الجديدة المقترحة في البرنامج االستثماري لسنة 
يد األولويات بالتوافق مع مكونات المجتمع المدني و البلدية و تم توزيع ورقات اقتراح تحد

و أحال الكلمة للسيد عبد . مشروع العتمادها من طرف الحاضرين عند اقتراح المشاريع
العزيز شعبان مساعد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس و رئيس لجنة الشؤون 

لذي رحب بالحاضرين واضعا الجلسة في إطارها و منوها بمجهود البلدية اإلدارية و المالية ا
لتحقيق التنمية داخل المنطقة البلدية في كل المجاالت الحيوية التي تهم المواطن معتبرا أن هده 

المنهجية التشاركية مع مكونات المجتمع المدني في اقتراح المشاريع البلدية هي تشريك 
ثم أحال الكلمة . و مراقبة العمل البلدي و الشراكة في اتخاذ القرار للمجتمع المدني لمساندة

للسيد معتمد الكبارية الذي رحب بالحاضرين و شكر اإلدارة البلدية على المجهودات المبذولة 



و أحيلت الكلمة للحضور للنقاش و . للنهوض بالمنطقة و تحسين ظروف عيش المواطنين
و قد تركزت . التفاعل مع ممثلي المصالح الفنية البلدية اقتراح المشاريع الجديدة في إطار

تدخالتهم حول اإلشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي رغم المجهودات الكبيرة و المبذولة من 
وتتمثل مشاغل المنطقة ذات العالقة بالعمل البلدي , طرف إدارة الدائرة و مصالح بلدية تونس
وضع , النقص الواضح في األعوان و المعدات بصفة خاصة في الوضع البيئي الناتج عن

... السوق البلدي و انقطاع التنوير العمومي عن العديد من األنهج و استفحال البناء الفوضوي
الرياضة , تهيئة المساحات الخضراء, و قد تم اقتراح العديد من المشاريع تخص السوق البلدي

 :تم االتفاق عليها و ترتيبها حسب األولوية التنوير العمومي و الطرقات و األرصفة, و الثقافة

 -0مع تحديد األولويات  7102المشاريع الجديدة المقترحة في البرنامج االستثماري لسنة  
 ( إعادة بناء السوق أو إحداث سوق جديد ) تجديد السوق البلدي بالكبارية  -: السوق البلدي

تهيئة المدخل الشرقي  - 7ربي بالمروج تهيئة المدخل الغ -: تهيئة المساحات الخضراء  - 7
تهيئة  - 0تهيئة مدخل الكبارية  - 7تهيئة المساحات الخضراء بالمروج  - 7بالمروج 

تهيئة  - 2-5-4-3-7المساحات الخضراء بحي ابن سينا و حي البلدية و أحياء الوردية 
منطقة )  4وردية تهيئة أرض بيضاء أمام جامع مالك ال -المسلك الصحي بغابة حي ابن سينا 

 (خضراء 

بناء مركب ثقافي بمنتزه  -إحداث مسبح بلدي بمنتزه المروج  -: مشروع رياضي و ثقافي -3 
 بناء روضة أطفال بلدية  -إحداث ملعب لكرة القدم  -المروج 

 - 2-5-4-3-7إعادة التنوير لشبكة التنوير العمومي بأحياء الوردية  -: التنوير العمومي -4
بجانب المبيت  0تنوير نهج بحي ابن سينا  -ة التنوير العمومي بأحياء الكبارية تهيئة شبك
و ما حوله  00415تهيئة طرقات أرض الهاني و نهج  -: الطرقات و األرصفة -5الجامعي 
تهيئة  -تهيئة طرقات حي النور  -( وراء المسلخ )  0تهيئة طرقات ابن سينا  -و فروعه 

ورفعت الجلسة في . تام تم شكر الحاضرين على تلبيتهم الدعوةطرقات حي السالمة و في الخ
 .حدود الساعة الواحدة بعد الظهر

 متصرف الدائرة البلدية بالكبارية  

 محمد اللومي

 


