
 لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة 

 بلدية سوسة  

 

 

 2020جوان 11التاريخ 

 10: 00. : التوقيت المعلن

 صباحا   10: توقيت بداية االجتماع 

 : 14.00توقيت االنتهاء 

 الحضور  

 

 كان عبر صفحة الفايسبوك وتم االتصال بي   اإلعالم  

 التشاركية بوبكر الحامدي  رئيس لجنة  : المجلس البلدي

 محمد احمد السعدواي : مقرر اللجنة 

 سنيا الفرجاني  : رئيسة لجنة المالية

 روضة شحاتة : رئيسة لجنة الشؤون الثقافية

 االدارة .. االطار الفني المكلف بالمشروع  

 

 من بين مواطنين ومجتمع مدني   23: عدد الحضور 

 

 

 

 

 

 



 

اجتماع لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة على الساعة   2020جوان 11انعقد يوم الخميس 

 : صباحا بمقر بلدية سوسة و ذلك للنظر في  10

 ماقبلها  و 2020متابعة مشاريع المخطط االستثماري البلدي لسنة  ✓

 سجل المجتمع المدني   المتساكنين وأراء متابعة أعمال مكتب سجل  ✓

 2021اإلعداد للمخطط االستثماري البلدي لسنة  ✓

المشاريع المدرجة البرنامج االستثماري   تنفيذ عرضا ولمحة عن  األولتخلل االجتماع في جزئه و

   2020الى سنة  2017لتشاركي منذ سنة ا

 : الطار الفني المكلف بكل مشروع وقد حظر االجتماع ا

 

بن حسن الذي قدم بسطة  مثله السيد رمزي  قطاع الطرقات وتهيئة المفترقات و تركيز مخفضات السرعة 

عن المشاريع المنجزة و التي الزالت في طور الدراسة واعداد ملف طلب العروض ومشاريع اخرى في  

 طور اجراءات المنافسة الختيار مكتب دراسات  . 

 لطفي االكحل  مثله السيد  االرصفة قطاع 

 السيد ماهر عمارة  لمالعب االحياء وبالنسبة    

   السيدة يسرى مشماش   ظراءالمناطق الخ 

 مثله السيد نور الدين داقة  للتنوير العمومي وبالنسبة 

تواجد االطار الفني المكلف بالمشاريع ساهم في اثراء النقاش بين جميع الحضور خاصة ممثلي  

 مختلف مكونات المجتمع المدني  حياء واال

و في هذا  ي خصص للحديث حول سجل المجتمع  المدني وسجل اراء المتساكنين الجزء الثان 

البلدية خصصت مكتبا قارا للغرض  ببهو المكان واضح   السياق اشار رئيس اللجنة بوبكر الحامدي ان

 للعيان يتوفر فيه سجلين  يمكن الي مواطن ان يبادر بتسجيل مالحظاته و تساؤالته  

رئيس   على وقد عرضوا BALADIA.TNالمشرفين على تطبيقة  األعضاء هذا وقد حضر االجتماع 

  أخرها   التنسيق فيما بينهم بغاية التحاق بلدية سوسة بباقي البلدية التي اعتمدت هذه التطبيقة اللجنة امكانية 

ان مثل هذه التطبيقات و المنصات الرقمية لم   أجابه رئيس اللجنة  أن بلدية المسعدين من والية سوسة اال 

 خاصة امام حجم  ال  أم حد االن صمودها و هل هي قادرة على حماية المعطيات الشخصيات  إلى تثبت 

 .سكان بلدية سوسة مضيفا ان البلدية ستعتمد حليا على محمل ورقي فقط 

بهدف  المدني ان تتفدم بمطلب يمكن لمختلف مكونات المجتمع   هوفي االخير اشار رئيس اللجنة ان

ممثلين عن مكونات المجتمع المدني   اإلدارة المجلس و  أعضاء جانب  إلىتكوين لجنة خاصة تشمل 



من مجلة   78لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها وذلك حسب ما جاء في الفصل 

اإلعداد  و لالشارة فقد تم تاجيل النقطة االخيرة من جدول االعمال و المتعلقة ب الجماعات المحلية 

 ق . الى اجل الح 2021للمخطط االستثماري البلدي لسنة 

 

 مالحظات الراصدة

 جلسة تمهيدية حيث كثرت التساؤالت من قبل المواطنين   إلىما  االجتماع تحول في وقت  •

   األحياءغياب ملفت لممثلي  •

ذات العالقة بالديمقراطية  بعض المواطنين وجدوا صعوبة كبيرة في تحديد مفهوم السجالت  •

الذي جعل رئيس   األمر ربحا للوقت   التشاركية واقترحوا تعميم مكتب السجل بباقي الدوائر 

مر الهين حيث انه يتطلب مكان  اللجنة يوضح ان توفير مكتب  و مكلف  بمسك السجلين ليس باال

 خاص ومكلف بمسك السجلين  

جمعت   وأنها ارتياحهم النعقاد مثل هده الجلسات  خاصة   اأبدوعدد كبير من الحضور  •

 المواطنين و المسؤولين و المستشارين  

   

 

 


