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 محضر جلسة 
 بین البلدیة ومكونات المجتمع المدني

و مشروع میزانیة  2016حول النظر في اعداد مشروع مخطط االستثماري البلدي لسنة 
2016والمشاریع المقترح انجازھا خالل سنة  2016  

  2015نوفمبر  24الثالثاء 
 
 

لبلدیة المروج الكائنة بشارع الشھداء المروج االول یوم  رئیس النیابة الخصوصیة عقد
 عامةجلسة على الساعة الخامسة مساءا و بمقر قصر البلدیة  2015نوفمبر  24الثالثاء 

مكونات المجتمع مع تعلق ببرنامج مخطط االستثمار التشاركي الم للنظر في جدول االعمال
و مشروع  2016ري البلدي لسنة و للنظر في اعداد مشروع المخطط االستثما المدني

 . 2016و المشاریع المقترح انجازھا خالل سنة  2016میزانیة 
مجوعة مواطنین تمثل  السید محمد كحلون معتمد المروج و و قد حضر ھذه الجلسة 

من  35ھم بلغ عدداحزاب و منظمات و جمعیات و مواطنین  مكونات المجتمع المدني من
 رجال و نساء 

  وھم السادة: اعضاء من المجلس البلدي جلسة عدد منو قد حضر ال 
 اوي: المساعد االول لرئیس النیابة الخصوصیة.بدهللا الخلفـــع -
 ادق الغضباني: مساعد رئیس النیابة الخصوصیة.الصـ - 
 محمد الصغیر الضیفي: مساعد رئیس النیابة الخصوصیة - 
 وجي: مساعد رئیس النیابة الخصوصیةمھدي الع - 
 و حضر عن االدارة البلدیة كل من السادة: 
 مراد بالھجالة : رئیس مصلحة الصفقات - 
 امال بن محمود : رئیس مصلحة الجبایة المحلیة. - 

 .السید الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة وترأس الجلسة
 لجلسة.لمقرر ك الرحیم رئیس مصلحة بالبلدیة رضا عبد واقترح السید
السید الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة مرحبا بالحاضرین و  افتتح الجلسة

تعرض الى الموضوع العام لالجتماع و المتمثل اعداد مشروع المخطط السنوي لالستثمار 
و المشاریع المقترح انجازھا خالل سنة  2016و مشروع میزانیة  2016البلدي لسنة 

داد المخطط المذكور لیكون مستجیبا باعتماد منھجیة مشاركة المواطنین في اع 2016
ھاما للتدرب  المنھجیة التشاركیة اطارر لتطلعات المتساكنین و تلبیة حاجیاتھم واعتب

و  یجمع بین مقترح المواطنمخطط محلي  إلعدادالتدریجي على ضمان مشاركة ھادفة 
اضرین ثم احال مع میزانیة البلدیة و التي سیتم التعرض الیھا بكل شفافیة امام الح  تالئمی

و اكد على اھمیة مشاركة المواطن  حضورالكلمة الى السید معتمد المروج الذي رحب بال
في اطار المرحلة االنتقالیة  2016في اعداد المخطط االستثماري لبلدیة المروج لسنة 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Logo_commune_El_Mourouj.svg


تشریعي جدید یشرك المواطن في اتخاذ القرار صلب الجماعة  بإطارالحالیة المتمیزة 
 تي یرجع لھا بالنظر.المحلیة ال

ثم احال الكلمة الى السید عادل بالطیبي كاتب عام بلدیة المروج الذي عبر عن اھمیة  
 30المؤرخ في  3505المنھجیة الجدیدة في اعداد المخطط االستثماري و تعرض الى االمر 

الجدیدة للتمویل و اسناد المنح و على وجھ الخصوص  باآللیاتو المتعلق  2014سبتمبر 
الشروط الدنیا المستوجبة بما في ذلك مشاركة المواطنین في اعداد برامج التنمیة و التھیئة 

 بالباب السابع للدستور. 139المضمنة بالفصل 
 15" جدولة كاملة لمیزانیة البلدیة الى حد Power Pointثم عرض بطریقة منظومة " 

لعنوان الثاني و المشاریع من مداخیل و نفقات سواء بالعنوان االول او ا 2015نوفمبر 
التي انجزت خالل الفترة الحالیة و المشاریع التي بصدد االنجاز و كل الشراءات من معدات 

   ھا .ضروریة للعمل البلدي بالتفصیل مع تحدید كامل لكلفة كل من
 لتشریكھم و ابداء الراي.الكلمة للحاضرین ثم احال 

 النقاش
 قائد الكشافة بالمروج  سمیر الذي تدخل في ثالثة نقاط : -1-
 تمركز المشاریع في المروج االول فقط و غیاب فضاءات للترفیھ من المروج الثالث * 
 الى المروج السادس.   
 .تعبید حي سبرولس المروج الخامس * 
 .2000* ایجاد مقر لفوج كشافة المروج المحدث منذ سنة  

 ب العام للبلدیةاجابة السید الكات
 شاغرة افاد السید عادل بالطیبي الكاتب العام للبلدیة ان بلدیة المروج ال تمتلك عقارات

للجمعیات واذا توفرت االمكانیات فان البلدیة لن تبخل على اي منظمة او لتوفیرھا كمقر 
 جمعیة في االستجابة لھذا الطلب.

 تساؤل حول النقاط التالیة: الحبیب عبدالملك -2-
 ؟* دور فضاء المواطن

 ؟* المشروع المزمع اقامتھ خلف موبالتاكس المروج الثالث
 اجابة السید الكاتب العام للبلدیة 

 قتنتھامنظومة اعالمیة جدیدة ا یعتمد علىفضاء المواطن  السید عادل بالطیبي ان وضح
 طلب رخص بناءكل الخدمات التي تقدمھا البلدیة للمواطن من  على ملتتش و االدارة البلدیة

رد على عرائض المواطن  و مطالب ادخال عداد للماء الصالح للشراب او الكھرباء الى
یتكمن من خاللھ  من رمز كمعرف لملفھ  عند اتصالھ بفضاء المواطن یمكن المواطن حیث

و في صورة تعطل الخدمة یمكن لرئیس االدارة من  االنترنتملفھ عبر  من متابعة تقدم
مصلحة التي لم تؤدي خدمتھا في االجل المحدد و ستشرع البلدیة في انجاز التعرف على ال

 في خالل االیام القریبة حال انتھاء اشغال قسم الحالة المدنیة.ھذا الفضاء 
 عزوز العزابي: تعرض الى ثالث نقاط -2- 
 * موضوع رفع الفواضل و رسكلتھا 
 من عدمھا. البلدي داخل المستودع إلصالح المعداتوجود ورشات * حول  
 وضع الفضالت امام المحالت التجاریة في المفترق الرابط بین شارعایجاد حل ل*  

 الشھداء و شارع افریقیة     
 اجابة السید الكاتب العام للبلدیة.



 بصدد االنجاز داخل المستودع و االشغال قاربت على االنتھاء عدة ورشات توجد حالیا
 اعوان النظافة.ستحمام ال جدیدة اماكنكذلك تم احداث و

رغم فع الفضالت في كل مكان بالمروج وو اشار الى ان البلدیة تعمل بكل ما في وسعھا لر
شاحنات من الوكالة لیتم رفع  03تعطب ثالث شاحنات فان االدارة لم تتوانى في كراء عدد 

ل وقت وھو ما الفضالت في وقتھا المعتاد اال ان اصحاب المحالت یضعون الفضالت في ك
 امام المحالت رغم قیام اعوان النظافة بواجبھم. تیتسبب في تواجد الفضال

 تعرض الى النقاط التالیة:سالم بن یحي  -3- 
 ؟الطریقة المعتمدة في اعداد المشاریع و برمجتھاحول * 

لفائدة الف دینار لتھیئة االرصفة و المستغلة  400* اعتراض على المبلغ المقدر ب
 المقاھي فقط دون المواطن.اصحاب 

* اعتراض على المبالغ المخصصة للمناطق الخضراء و التي تستغل من اصحاب المقاھي 
عدة مقاھي تعتمد طریقة طلب شراكة من البلدیة و تستغل المنطقة اشار ان فقط و 

مقھى ساحة العلم التي تستغل  ومن بینھاالخضراء لوضع الطاوالت و الكراسي للحرفاء 
 و تسببت في ازعاج راحة و سكینة االجوار. لھا ة الخضراء المحاذیةالمنطق

نفقات ال* امكانیة ابرام اتفاقیات مع الخواص لتنظیف المدینة مما یمكن البلدیة من تقلیص 
 مخصصة القتناء معدات نظافة.الضخمة ال
 : تدخل مرتین انیس المزوغي -4- 
 و معامل ساجام تعبید الطریق الكائنة بین حي المزوغيحول *  
 الى حي المزوغي بدال من توقفھا امام 3710و  410الحافالت  إلیصال* التدخل  

 سوق الجملة.     
 تركیز لمعاینة برك المیاه الراكدة و اقتراح * طلب زیارة المسؤولین لمنطقة حي عمر 
 تصریف المیاه.لقنوات    
 .الضروریة صالحاتاللقیام باللمشاركة في ا * اقترح فكرة الترخیص لرجال االعمال 
 * تركیز مخفض سرعة من طرف المواطنین بجانب نقطة بیع البنزین المروج الخامس. 

 رد السید المعتمد
 3710ان الحافلة رقم  واكدافاد السید المعتمد انھ عقد جلسة مع ممثلین عن شركة النقل 

 منذ مدة و حذفتو التي  81الحافلة رقم  اشار الى غیاب كما سوف تدخل الى حي المزوغي
تقسیم  المواطنین في نقلل خط حافلةكما یسعى لتوفیر  من طرفھ الموضوع محل متابعة ان

 المروج السادس.
 محمد ثامر -5- 

 بطحاء الكائنة خلف جامع الحرمین ھل ستستغل كمنطقة الخضراء.حول ال* 
 االلتفات الى الطرقات الغیر مبلطة.* اعادة تبلیط الطرقات الجدیدة و تحسینھا دون 

 صالح الرحماني:  -6- 
 متر من سوق الجملة. 50ركود المیاه بعد نزول االمطار على بعد * حول 

 االسعد ھالل:  -7- 
 الخاص بالبلدیة. التعریف بخدمات و انجازات البلدیة على موقع الواباقترح * 

من حدادة و  التي تحدث الضجیج متكامل یجمع كل الحرف موحد و * اقترح احداث فضاء
 تطلبات مما یساھم تنمیة اقتصادیة.نجارة الخ و كل الم

 .مع تواجد مستودع سابق للحجز دور المستودع الثانيحول * 
 * استعمال الكباالت للمخالفات المروریة النھا اقل كلفة.



 * غیاب فضاءات للترفیھ للشباب و الكھول.
 تعرض الى النقاط التالیة: تدخل مرتین: صادق الجلجلي -8- 

شوارع بحي السلم المروج  03* اعادة تعبید الطرقات المعبدة رغم الحالة السیئة لعدد 
 .بدون استجابة او رد بالرفض اانھ إالالرابع و رغم المطالب المقدمة للبلدیة 

 منھا عدة مواطنین وتشكل خطر یتنقل* تھیئة ھضبة متواجدة خلف مقر حسین غیث 
 ناتج عن االنزالق اثناء النزول منھا.  

 * تھیئة االرصفة ھل ستقام ارصفة جدیدة ام سیعاد تھیئة االرصفة القدیمة.
 .الرصفة من طرف المنتصبین لبیع الخضر و الغالل بشارع النصرل المفرط * استغالل

 من و عدم الغاءھا القدیملمجلس * مواصلة انجاز المشاریع التي لم تنتھي من طرف ا
  المجلس الجدید  

 المنتفع من تھیئة المناطق الخضراء قبالة میامي ھل ھو المواطن ام من اقاممن * 
 العاب؟  

 .المروج الثالث اصبحت نقطة سوداء اتصاالت تونس* المنطقة الخضراء الكائنة قبالة 
 الطریق المؤدي الى مركز الفحص الفني ببئر القصعة و تنظیفھ. و اصالح * تھیئة

 .* تھیئة منطقة صناعیة في مكان واحد
 * نقص في تركیز اشارات المرور تسبب في عدة حوادث مع تغییر اماكن بعض عالمات

 منع الوقوف.   
 * اسباب غلق االكشاك الكائنة بالمنطقة االداریة المحاذیة لمعتمدیة المروج.

 یت المبني قبالة مقر الكھرباء والغاز المحاذي للمفترق المؤديالب ھویة صاحب حول* 
 الى سوق الجملة.  

 تدخل السید رئیس النیابة الخصوصیة
للنظر في ھذه  یكون المواطن عضوا فیھا اقترح السید الحبیب الحامدي تشكیل لجنة

 و اقتراح الحلول بطریقة تشاركیة. المواضیع
 

 عفیف بن یونس -9- 
لمؤسسة بقرب ا یالء على منطقة خضراء من طرف صاحب المنزل المالصق والكائنةاست* 

 الذي حول منزلھ لمقھى و یحدث ضجیجا كثیرا.لتالمیذ بالمروج االول لالصحیة 
 

موضوع االشكال والموضوع محل  تدخل السید المعتمد و افاد انھ عاین المقھى
 متابعة                       

ان تدخل البلدیة في ردع المخالفات  تدخل السید رئیس النیابة الخصوصیة و اشار الىو  
و  الوطني تحت اشراف اقلیم االمن تقلص بسبب نقل اعوان التراتیب البلدیة الذین اصبحوا

باالظافة امنیا ثم ردع مخالفات التراتیب  االولم لیصبح دورھم بالتالي تزایدت مشموالتھ
المجلس الحالي  الى الكم الھائل من المخالفات المتراكمة منذ المجلس السابق و التي یسعى

الى ایجاد الحلول المناسبة لھا بالتنسیق مع مصلحة الشرطة  بكل االمكانیات المتاحة
 .البلدیة

لبلدیة في رفع عدید المخالفات وازلة عدید و ذكر بالحملة التي قام بھا فریق الشرطة ا 
ان التدخل ال یجب ان یكون حادا لتفادي التصادم مع المخالفین حیث تعمد اكد التیندات و 

نتصبین في السنة الفارطة الى االنتحار حرقا و تسبب في حرق المساعد مھدي ماحد ال
 العوجي الذي حاول منعھ من االنتحار.



الى االدارة البلدیة من طرف بعض المخالفین للقانون لتھدید  ینباالظافة الى جلب البنز 
 .او التھدید باالنتحار حرقا من طرف البعض االخر الموظفین بالحرق

اشار السید رئیس النیابة الخصوصیة الى انھ تم و فیما یتعلق بالعنایة بالمناطق الخضراء , 
بكل اختیار الحدائق بعنایة وق و یتم الف دینار للعنایة بالحدائ 600تخصیص مبلغ 

 .المروجات
 تدخل حول النقاط التالیة: انیس بن عیسى -10-

 * تمركز المشاریع بالمروج االول والثالث فقط دون باقي المروجات و بالتالي غیاب
 تنمیة بالمروج الرابع و الخامس     

 الیجاد الحل.اقترح تكوین لجنة الخضراء من طرف اصحاب المقاھي و *استغالل المناطق
 مارس الذي یشكو من عدة حفر. 20* تعبید الطرقات بشارع 

 تدخل المساعد محمد الضیفي
انھ توجد عدد  المساعد محمد الضیفي رئیس لجنة الحة و النظافة و العنایة بالبیئة افاد

حدائق موزعة على كامل  05مساحة خضراء و ان البلدیة برمجت لتھیئة عدد  127
ر االختیار ھو كبر الحدیقة و اختیار حدیقة بكل من المروج االول وصوال المروجات و معیا

 الى المروج الخامس.
 

 تدخل السید رئیس النیابة الخصوصیة
اشار السید الحبیب الحامدي الى تكلفة تعبید الطرقات و الشوارع الكبیرة و ال تقدر البلدیة 

 على مجابھتھا الن امكانیاتھا المالیة محدودة.
 تدخل حول النقاط التالیة:حسني االمجد  -11- 

* تعبید الطرقات و مشكل تسبب فیھ مقاول تابع للشركة الوطنیة الستغالل و توزیع المیاه 
 بشارع افریقیة و الذي لم یتم االشغال.

 المقھى المحاذي لھا. طرف صاحب من المستغلة* ساحة العلم 
 

 حبیبة الرحماني:  -12-
 مكان للعمل الجمعیاتيطالبت بتوفیر * 
 سمیر بسیس:  -13-

 * ابدى اعجابھ بالبرنامج البلدي الجدید المبني على التشاركیة.
* ایجاد حل للمشاكل المطروحة دون التصادم مع المواطن و اقترح التدخل التدریجي الیجاد 

 .الحل الوسط خاصة الصحاب المقاھي و التي توفر مواطن شغل عدیدة للعاطلین عن العمل
 تدخل حول النقاط التالیة: مجدي فرحات -14-

 * تھیئة المساحات الخضراء 
 * تمكین فوج الكشافة المروج الخامس من مقر الذي كان مخصصا للشعبة.

 

 امال المستوري: -15-
* تساؤل حول سبب تواجد طاوالت التابعة لمعھد المروج االول بالمسلك الصحي المروج 

 االول.
 العامرد السید الكاتب 

افاد السید عادل بالطیبي ان سبب تواجد الطاوالت التابعة للمعھد بالمسلك الصحي انھا 
طاوالت تخلت عنھا ادارة المعھد لقدمھا و اقترحت البلدیة اصالحھا وادخال تعدیالت فیھا 

 الستغاللھا الستراحة رواد المسلك.



 

 بالمروجات.تدخل السید جالل البغدادي رئیس مركز الشرطة البلدیة 
رحب السید جالل البغدادي بالحاضرین معبرا عن فرحتھ بھذا اللقاء لتقریب وجھات النظر 

 علىبین مصالح الشرطة البلدیة و المواطن الذي اصبح على درجة كبیرة من الوعي 
جاھدا  یعمل ھواحترام القانون رغم حالة االنفالت التي عرفتھا البالد ابان فترة الثورة و

المتكون من رئیس مركز و عدد خمسة اعوان بكل االمكانیات المتوفرة لفرض  ھفریق ضمن
یتجنب التدخل الحاد باستعمال القوة لتفادي اي  احترام القانون وتقلیص في عدد المخالفات

و لعل الحملة االخیرة التي قاموا بھا لردع المخالفات الناجمة عن  تصادم مع المواطنین
 .خیر دلیل العام و التي تم بثھا على شاشة التلفزة االستغالل المفرط للطریق

 و الشرطة البلدیة تعمل بالتنسیق مع االدارة البلدیة و في كامل انحاء مدینة المروج و  
 ج مصنفة االولى في تطبیق القانون.و افاد ان ادارة بلدیة المرو 
 
 نقاط 03تدخل المساعد الصادق الغضباني:   

 االستغالل الفوضوي للرصیف تعرض الى عملیة انتحار حرقا بمقرمقاومة بالنسبة ل* 
 لشاب مخالف حیث تم تنظیم كیفیة استغالل جزء من الرصیف اذا كانت المساحة  البلدیة  
 تسمح لیبقى للمواطن الحق في استعمال الرصیف.  
 تالحالة السیئة للطرقات في بعض االحیاء یعود سببھا الى تعطب القنوا فیما یخص *
 القدیمة التي لم تعد تتالئم مع تطور عدد السكان و تزاید استغالل الطریق من عدد كبیر  
 سواء للعربات او شاحنات   

 * التفكیر في اعداد مخطط مروري لمدینة المروج.
 انشاء مسرح بالشراكة مع بلدیات مجاورة. *

 مھدي العوجي: رئیس النیابة الخصوصیة: تدخل مساعد
بالمروج  الى تواجد عدة جمعیات السید مھدي العوجي رئیس لجنة العمل التطوعي اشار 

اال ان مشاركة  التطوعیة دون القیام بدورھا حیث انھ قام بعدید الحمالت كحبر على ورق و
 .الجمعیات في الحمالت كان ضعیفا

 الى حي المزوغي من مشموالت شركة نقل 410و  3710ادخال الحافالت فیما یخص * 
 .تونس

 السعي لحمایة الرصیف من االستغالل المفرط عبر القیام بحملة شبیھة لحملة* 
 "سیب الرصیف" 

 .اعوان البلدیة التنسیق بین االدارة البلدیة و نقابة تكامل العمل بفضل * كما اشار الى
 

 تدخل المساعد االول عبدهللا الخلفاوي
الى اھمیة مشاركة  المساعد االول لرئیس النیابة الخصوصیة السید عبدهللا الخلفاوي اشار

التي اشارت الیھ مجلة  االستثماري الجدید للتنمیة المحلیة عداد المخططفي االمواطن 
تجمع بین الدیمقراطیة  جدیدة مقاربة یمثلالمواطن  تشارك حیث انالجماعات المحلیة 

 االنتخابیة و الدیمقراطیة التشاركیة.
 
 

 للبلدیة السید الكاتب العامتدخل 



اعتبر السید عادل بالطیبي ان الجدول الذي استعرضھ في تفصیل المیزانیة ھو مجرد 
مشروع وھو تدریب للمجتمع المدني على اتخاذ القرار و سیتم اعداد المشروع النھائي 

 المصادق علیھ في الجلسة القادمة 
لى الحكم المحلي باعتمادھا منھجیة و اعتبر ان مجلة الجماعات المحلیة تمثل ثورة ع 

 مشاركة المواطن في رسم المستقبل.
و فیما یخص توزیع المشاریع بطریقة عادلة بین المروجات اشار الى مقیاس للتوزیع و  

 سبة الخالص االكبر لمتساكني الحي. المتمثل في اعتماد ن
س الیوم والشھر و دقائق من نف 05الثامنة و  20.05اختتمت الجلسة على تمام الساعة 

 السنة.
 االمضاءات
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