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الوثائق  أنظر)تنقيح التنظيم الهيكلي لإلدارة البلدية النظر في موضوع مراجعة و -01
 :  (المصاحبة

 

مساعد رئيسة البلدية أنه تمت إحالة موضوع مراجعة و تنقيح التنظيم الهيكلي  أشار السيد المنصف بنمنصور      
 .لإلدارة البلدية على أنظار المجلس البلدي بغاية فتح األفاق لألعوان للترقية و لتنظيم العمل باإلدارة البلدية 

  4102مصادق عليه خالل سنة ثم تولى السيد الكاتب العام للبلدية تقديم عرض موجز حول التنظيم الهيكلي ال     
والتنظيم الهيكلي الفعلي حاليا كما عرض على أنظار المجلس أهم اإلشكاليات و النقائص المسجلة مقترحا عرض 
الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية و لجنة الشؤون المالية بحضور ممثلين عن المصالح المعنية لدرس التنظيم 

إلشكاليات واقتراح الحلول الممكنة و ترتيبها حسب أهميتها مع األخذ بعين االعتبار لعدة الهيكلي للبلدية و تحديد ا
معطيات ثم إحالة الملف على المجلس البلدي للتداول و اتخاذ القرار المناسب، خاصة وأن الوضع المالي للبلدية 

 صعب 
المشتركة في ظل مجلة الجماعات المحلية عالوة  وارتفاع كتلة األجور و المديونية و الصالحيات المنقولة والصالحيات   

و دفعهم لمزيد بذل الجهد و على ضرورة فتح اآلفاق أمام األعوان للترقية في الخطط الوظيفية بهدف تحفيزهم ماديا 
 .تحقيق مردود أفضل و لمزيد تنظيم العمل بمختلف المصالح اإلدارية و المالية و الفنية 

 الــــــنقــــــاش
عبر عن رفضه لمراجعة التنظيم الهيكلي لإلدارة :  السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية-       

البلدية حاليا نظرا لما سيترتب عليه من مفعول مالي ومصاريف للترقيات سيكون لها انعكاس سلبي على ميزانية 
 .البلدية 

دارة البلدية وتسليط عقوبات لكّل متقاعس، أو إعفا  من الخطة الوظيفية كل كما بّين أنه يمكن إعادة تنظيم اإل        
 .عون تبين عدم كفا ته لإلضطالع بالمهّمة التي تّم تكليفه بها وفقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل

هيكلي لإلدارة البلدية أكد على ضرورة إعادة النظر في التنظيم ال:  السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي-      
 .باالستعانة ببطاقات الوصف الوظيفي

 قرار المجلس البلدي
سدا  الخدمات باإلطالع على التنظيم الهيكلي بعد النقاش تمت المصادقة و        على تكليف لجنة الشؤون اإلدارية وا 

عداد تقرير مفصل  لإلدارة البلدية حلول يعرض على –اشكاليات -تشخيص)ومختلف الوثائق ذات العالقة لدراستها وا 
 (.أنظار المجلس البلدي للتداول في شأنه

 :كالتالي  نتيجة التصويتوكانت        
 90:  عدد أعضا  المجلس البلدي الحاضرون   
 90 : عدد أعضا  المجلس البلدي الموافقون  
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II)  (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل عقارية : 

من قبل مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية ( و شراء كراء)اختبار للقيمة العقارية  طلب إعداد-1      

 :في خصوص األمالك البلدية التالية 

  تونس الكائنة بنهج صبرة  646111موضوع الرسم العقاري عدد  2م 601قطعة األرض الماسحة
 :  ية قرطاج الياسمينةالمنصور 
  و الكائنة بقرطاج درمش 10941الرسم العقاري عدد  ستخرجة منم 2م 620قطعة األرض الماسحة 

  والكائنة بقرطاج حنبعل  10941موضوع الرسم العقاري  2م 46قطعة األرض الماسحة. 
 

 قرار المجلس البلدي
  من قبل وزارة أمالك الدولة( كرا و  شرا )للقيمة العقارية اد اختبار طلب إعدوبعد النقاش تمت المصادقة على       

الشؤون العقارية في خصوص األمالك البلدية المذكورة أعاله بعد اإلخراج من الملك البلدي العام إلى الملك البلدي و 
عرض على ضو  نتيجة االختبارات و  المستوجبةاإلجرا ات  ثم إتمام االختبار ههو إجرا  إداري يستوجبو الخاص 

بدا  الرأي أعاله على أنظار المجلس البلدي المواضيع المذكورة كما اتفق األعضا  على النظر في  .لإلطالع وا 
   .السابقة ها من طرف المجالس البلديةعليالمصادقة  تتمّ  الملفات التي لم علىالمصادقة 

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت 
   (غادرت السيدة هيفاء قيراط)  90:  المجلس البلدي الحاضرونعدد أعضا 
  90:  عدد أعضا  المجلس البلدي الموافقون 
 السيدة ريم العاصمي نويرة ) 91:  عدد أعضا  المجلس البلدي المعترضون

 .(برأيها تتمسكالتي 
 

 حياة بيوض رئيسة البلدية أنه بينت السيدة: دراسة الوضعية العقارية للسيد شهاب الدين الوصيف  -2           
و هو مدرج بمثال التهيئة العمرانية ( piste)بعد أن كان مسلكا  9111خالل سنة " Tuodor"تم برمجة تعبيد نهج 

 بمادة الخرسانة اإلسفلتية( 9111)و تم إنجاز الطريق في نفس السنة  9121أوت  82لبلدية قرطاج المؤرخ في 
(enrobé).  
الذي ( شهاب الدين الوصيف)اص و خأحد العلى ملكية  األخيرة أن جز  من النهج المذكورإال أنه اتضح في الفترة  

 :ما يلي  مقترحا طالب بحقه
 المعاوضة لكامل العقار. 

 أو           
  غلق الطريق. 

 .منازلهممتساكنين بهذا النهج من المرور ودخول غلق جز  من الطريق ال يعيق العلما أن    
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حتى يتسنى المطالب به من الطريق  جز الفالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على إقرار مبدأ غلق 
استكمال اإلجرا ات القانونية المستوجبة في هذا بعد  مساحة العقار الراجع له بالملكيةمر استغالل كامل للمعني باأل

 .الشأن 

 قرار المجلس البلدي
ستغالل كامل باألمر احتى يتسنى للمعني المطلوب الطريق الجز  من غلق وبعد النقاش تمت المصادقة على       

 .استكمال اإلجرا ات القانونية المستوجبة في هذا الشأن بعد  مساحة العقار الراجع له بالملكية
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت 

 (غادرت السيدة هيفاء قيراط)  90:  عدد أعضا  المجلس البلدي الحاضرون 
 90:  عدد أعضا  المجلس البلدي الموافقون 
 (ريم العاصمي نويرةالسيدة ) 91:  ونظمحتفعدد أعضا  المجلس البلدي ال. 

I)  الواردة على البلدية عبر متابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني
البريد اإللكتروني و صفحة التواصل اإلجتماعي تبعا للبالغ الذي تم نشره في الغرض 

  :  1212جوان  21للعموم بتاريخ 

 

 المواطنين ومالحظات إقتراحات     اإلسم واللقب
 

 والمجلس اإلدارة ردود

 

 

 

 

 

 

 لطفي عزوز

أسباب عدم تنظيم جلسة تمهيدية ونشر بالغ 
للعموم إليداع مالحظاتهم بالبريد اإللكتروني 

 .الخاص بالبلدية أو بمكتب الضبط 

نشرت البلدية مشروع رزنامة اجتماعات المجلس    
الجلسات التمهيدية و المكتب البلدي والدورات ) البلدي 
 بصفحة التواصل اإلجتماعي و صفحة الواب ( العادية 

في أخر الجدول و التعليق بمقر البلدية ووقع التنصيص 
على أن هذه الرزنامة قابلة للمراجعة والتعديل عند 

 .اإلقتضا  
ماي  32وحيث تمت برمجة الجلسة التمهيدية بتاريخ    

و هو ما تزامن أوال مع عطلة عيد الفطر المبارك  3232
وثانيا مع جائحة كورونا وهو ما تعذر معه عقد هذه 
الجلسة وكنا أشرنا لذلك ضمن البالغ الذي نشرناه 

 بعد استئناف العمل  3232جوان  23للعموم بتاريخ 
 دية على متابعة مشاغل المواطنين  و ذلك حرصا من البل

 .سيتم اإلعالن عنها في اإلبان  تحديد موعد الجلسة التمهيدية القادمة 
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إزالة حاجز تم تركيزه بطريقة غير قانونية 
بالمواني البونيقية للسماح بمرور المواطنين بكل 

 . حرية 

الحاجز ال يمنع المترجلين من المرور وتم تركيزه لمنع 
 .السيارات فقط مرور 

صيانة شبكة التنوير العمومي نهج الحبيب ثامر 
 .قرطاج بيرصا 

 .تم التدخل 

 .يتم التدخل بصورة دورية  عشاب الطفيلية باألرصفةقلع األ
 

 

IV ) (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام: 

 

 : 0909تماعات المجلس البلدي لسنة تعديل رزنامة الجلسات التمهيدية و اج -(1

 الــــتعديل
 0920اجتماعات المجلس البلدي لسنة رزنامة مشروع  

 (المكتب البلدي و الجلسات التمهيدية و الدورات العادية )

 التاريخ  الجلسة أو الدورة الشهر

 و التوقيت

 المالحظات

 4141جانفي 01 األربعاء جلسة المكتب البلدي جانفي 

 على الساعة السادسة مساء

 منجز

 

 ـريـفــــيف

 4141فيفري  11األربعاء  جلسة المكتب البلدي

 على الساعة السادسة مساء

 منجز

الجلسة التمهيدية للدورة 

 العادية األولى

 4141فيفري   44السبت 

 على الساعة العاشرة صباحا

 منجز

 

 مــــــارس

 4141مارس  12 األربعاء جلسة المكتب البلدي 

 على الساعة السادسة مساء 

 منجز

 الدورة العادية األولى 

 للمجلس البلدي

 4141مارس  40السبت

 على الساعة العاشرة صباحا 

 منجز

  4141 أفريل 10األربعاء  جلسة المكتب البلدي أفريل

 على الساعة السادسة مساء

 منجز

 

 

 

 

 

 4141ماي  01األربعاء  جلسة المكتب البلدي

 (شهر رمضان المبارك)

 تحديد التوقيت الحقاسيتم 

لم تنعقد نظرا آلفة 

 الكورونا  

الجلسة التمهيدية للدورة 

 العادية الثانية

  4141ماي  41السبت 

 على الساعة العاشرة صباحا

لم تنعقد نظرا آلفة 

الكورونا والحجرالصحي 

الشامل و الموجه وتم 

نشر بالغ للعموم بتاريخ 
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لتمكين  4141جوان  04 مــــــاي 

إرسال المتساكنين من 

مالحظاتهم واقتراحاتهم 

عبر صفحة التواصل 

اإلجتماعي والموقع 

 الرسمي للبلدية

 4141ماي  42الجمعة  جلسة المكتب البلدي

 على الساعة السادسة مساء

 منجز

 

 

 جــــــــوان

 4141جوان  01األربعاء  جلسة المكتب البلدي 

 على الساعة السادسة مساء

 لم تنعقد

 الدورة العادية الثانية 

 للمجلس البلدي

 4141جوان  41السبت 

 على الساعة العاشرة صباحا

 تأجلت

 

 

 جــــويلية

 4141جويلية  10االربعاء  جلسة المكتب البلدي

 على الساعة السادسة مساء

 منجز

 الدورة العادية الثانية 

 للمجلس البلدي

 

 4141جويلية  00السبت 

 صباحاعلى الساعة العاشرة 

 منجزة

 

 اوت

 

 4141أوت  04االربعاء  جلسة المكتب البلدي

 على الساعة السادسة مساء

 مبرمجة

 الجلسة التمهيدية 

 للدورة العادية الثالثة

 4141أوت  44السبت 

 على الساعة العاشرة صباحا

 

// 

 

 رــــــبتمبــــس

 4141سبتمبر  12األربعاء  جلسة المكتب البلدي

 السادسة مساءعلى الساعة 

// 

 الدورة العادية الثالثة 

 للمجلس البلدي

 4141سبتمبر  02السبت 

 العاشرة صباحاعلى الساعة 

// 

 4141أكتوبر  10األربعاء  جلسة المكتب البلدي أكتوبر

 على الساعة السادسة مساء

// 

 

 نوفمبر

 4141نوفمبر  00األربعاء  جلسة المكتب البلدي

 مساءعلى الساعة السادسة 

// 

 الجلسة التمهيدية 

 للدورة العادية الرابعة

 4141نوفمبر   40السبت

 على الساعة العاشرة صباحا

// 

 4141ديسمبر  12األربعاء  جلسة المكتب البلدي ديسمبر

  السادسة مساءعلى الساعة 

// 

  الرابعةالدورة العادية 

 للمجلس البلدي

 4141ديسمبر  02السبت 

 على الساعة العاشرة صباحا 

// 

 
  الجلسات و االجتماعات قابل للمراجعة و التعديل عند اإلقتضاء  رزنامةمشروع. 
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  : 2020جوانإلى غاية موفى شهر متابعة سير اإلستخالصات  -(0  
      .في إبانها عملت البلدية منذ بداية تنفيذ الميزانية على تحقيق كل الموارد المتاحة واستخالصها     

عن السنة المنقضية محققة  ℅2.90 إلى تطور بنسبة 8282جوانوقد أفضت النتائج المحققة إلى حد موفى شهر 
.8291خالل نفس الفترة من سنة د 9.121.8123221مقابلد 8.8,1.2203228بذلك مداخيل بلغت  

 
:وقد تم تسجيل أهم المداخيل بالفصول التالية  

 

 -المعلوم على العقار ات المبنية:
حيث حقق مبلغ . مقارنة بنفس الفترة المنقضية ℅41نسق استخالص هذا المورد بعنوان السنة بنسبة بلغت تراجع

.8291سنة ,919.1,0391مقابل  د,20.0213,9  
 -المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

مقابل  8282سنة  د082.2913118، حيث تم تسجيل مبلغ   ℅01تطورت مداخيل هذا الفصل بنسبة
.8291دسنةد 822.2123108  

 -معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام: 
مقابل د 0.0123222حيث سجل مقابيض ℅49بنسبة  8282مداخيل هذا المعلوم خالل سنة تراجعت

.8291سنة د 92.1213222  

 -معلوم اإلشهار:
حيث حقق مبلغ خالفا للسنة المنقضية  8282لم يحقق هذا الفصل مداخيل إلى حد موفى شهر جوان 

. 8291سنة د 90.8,13022  
 -مداخيل قاعات العروض واألفراح :

  8282سنة  د2.0223222,حيث حقق مبلغ . مقارنة بالسنة الفارطة℅,.90مردود هذا الفصل بنسبة  تراجع
.8291سنة د2.2223222,مقابل  

 -مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري :
مقابل   8282سنة د,18.8,218حيث سجلت  .مقارنة بالسنة المنقضية℅02 مداخيل هذا الفصل بنسبة تراجعت

.8291سنة  د,982.1883,2  
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 :متابعة خالص الديون  -(3
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المعلوم على العقارات 
 المبنية

المعلوم على 
 المؤسسات

معلوم اإلشغال الوقتي 
 للطريق العام

مداخيل قاعات  معلوم اإلشهار
 العروض واألفراح

مداخيل كراء عقارات 
 معدة لنشاط تجاري

ـل  ـ ـ ـ لمداخي ا أهم  ـور  ـ ـ ـة تطـ ـ ـ ـ  (℅)نسب
 (موفى شهر جوان) 2020-2019لسنتي

سنوات  المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة المالحظات
 الخالص

المبالغ الجملية 
المستحقة بعنوان 

 7102سنوات 
 7102و
 7102و

المستحقات 
الجديدة خالل 

 7102سنة 

 الديون المسنحقة

المبلغ المستحق  2020  سنة  2021سنة  2022سنة 
بعنوان سنتي 

7102/7102 

 الطرف الدائن

: للجدولة 
545.387,410 

الشركة التزنسية  541.086,533 485.051,933 1.026.138,466 3 180.753,056 150.000,000 150.000,000
 للكهرباء والغاز

الشركة الوطنية  626 65  626 65 3 500 14 563 25 563 25 
إلستغالل وتوزيع 

 المياه

 إتصاالت تونس 32.583,033 9.900,384 42.483,477 3 14.161,159 14.161,159 14.161,159 

 صندوق القروض 747 222  747 222 2 249 74 249 74 249 74 

المركز الوطتي  331  17  331 17 1 000 8 331 9  
 لإلعالمية

 14 765 14 765 11 898 3 41 429  41 429 A-M-S-E 
 8 191 8 191 6 000 3 22 383  22 383 ANGED 
 وزارة الصحة 458  458 1 458   

 الخواص 586 67  586 67 3 00111 16.293 16.293 

 المجموع العام  1.506.181,943  345.019,215 312.553,159 303.222,159 
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 . (أنظر الوثيقة المصاحبة )متابعة سير المشاريع البلدية ( 4
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 : البرنامج المحلي للّنظافة والعناية بالبيئة -(5
 

انتهى العقد المبرم بين وزارة الشؤون المحلية و البيئة و المقاولة  4141بداية من شهر ماي : رفع الفضالت المنزلية *( 

الخاصة لرفع الفضالت المنزلية حيث كانت هذه االخيرة ترفع الفضالت من قرطاج محمد علي و الياسمينة و جز  من 

لمعدات محدود مع تكاثر الفضالت في الفترة قرطاج بيرصا مما جعل البلدية تقوم بهذه العملية علما أن عدد العملة و ا

 . الصيفية و عدم احترام المواطنين لتوقيت إخراجها

مع مقاولة خاصة قصد صيانة عدد من  4141قامت البلدية بالتعاقد خالل شهر جوان : صيانة المناطق الخضراء *(

 ارع الباجي قائد السبسيالمناطق الخضرا  و قد تم التدخل بشارع الطاهر بن عمار و شارع البيئة و ش

 .و حديقة صالمبو  

ألف دينار كما قام الفريق البلدي بصيانة المناطق الخضرا  بقرطاج بيرصا  20أشهر بمبلغ  6األشغال متواصلة لمدة 

 . و االشغال متواصلة ( الهادي شاكر-بيرصا)

 :أما بالنسبة للمنتزهات 

 .أشهر  6ألف دينار على فترة  10ماي بمبلغ حوالي  صيانة خالل شهرالانطلقت عملية : منتزه قرطاج - 

 .إنطلقت عملية الصيانة عن طريق متسوغ للمشرب و العملية متواصلة :منتزه صالمبو -

 عدم توفر اعتمادات  بسببتأخرت مصالح البلدية في قلع األعشاب ورفع الحجارة بالمقابر  :صيانة المقابر *( 

 .بعدد من الحمالت بمقبرة المكان كما قام متساكنو قرطاج محمد علي 

 .أحد المواطنين بتنظيف جز  من مقبرة بيرصا وآخر بمقبرة حنبعل تطوع و 

قامت البلدية باستشارة الستكمال عملية نظافة المقابر و تم إيداع الملف لدى مراقبة المصاريف العمومية قصد التأشيرة و 

 .ألف دينار  02ذلك بمبلغ 

تم مداواة جميع أوكار توالد الحشرات وال توجد مخافر إيجابية حسب مراقبة المصالح الجهوية :مقاومة الحشرات *(  

 .للصحة 
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 .كما يقوم الفريق بالمداواة بالضخ الحراري بالمسا  لمقاومة الحشرات الطائرة 

سبعة يق متكون من تقوم مصالح البلدية بتقليع األعشاب بالطرقات البلدية عن طريق فر : تقليع األعشاب بالطرقات*( 

 عملة  (10)

إذ قامت البلدية باستشارة في الغرض و الملف في انتظار تأشيرة مراقبة المصاريف غير كافية  و تبقى هذه التدخالت

 ألف دينار  02العمومية بمبلغ 

 المختلفةانطلقت البلدية بمعداتها الذاتية في التنظيف األولي أواخر شهر ماي و ذلك برفع الفضالت : تهيئة الشواطئ *( 

 .تقليع األعشاب و  

عملة  01كما قامت بتركيز فريق متكون من عملة التنظيف اليومي بكامل الشواطئ و تم اإلعالن عن استشارة لتكليف 

 .ف للتأشير عليه للفترة المقبلة و الملف لدى مراقبة المصاري

 

 :برنامج الفترة المقبلة *( 
 .المبارك لعيد اإلضحى  اإلعداد-       
 .االعشاب  مواصلة تقليع -       
 .الشواطئ  تنظيف-       
 .مواصلة مقاومة الحشرات -       
 .و المساحات الخضرا  المنتزهات  صيانة المقابر و-       

 :نشاط الدائرة البلدية  -(6
ة شراسة مشروع حديقة بنهج الهادي خفخصصتا لد  4141 جويلية 14جوان و 11جلستي عمل بتاريخ تم عقد        

الجزء  في جزء من الحديقة وإبقاء (Refuge)متساكني المنطقة وتم اإلتفاق على إحداث مأوى مجموعة من بحضور 

 .مساحة خضراء ك اآلخر

العمومية داخل منطقة الدائرة البلدية مع السيد محمد صالح الشريف  وتحديد معاينة ميدانية لإلنارة و تم اجراء        

 . مواطن العطب ليتم إصالحها وتفادي اإلخالالت المسجلة

     :       نشاط الّلجان  -(0                 

 :الفنون والثقافة والتربية والتعليم نشاط لجنة 
بطلب المتعلق  تم خاللها تدارس ملف السيد مالك الهيشري  8282جوان  81عقدت اللجنة جلسة عمل بتاريخ      

أفالم  عرض تتمثل في قرطاج أمام جامع مالك بن أنس منتزه لبرمجة عروض ثقافية بمأوىالحصول على ترخيص 
 .، كما تم استدعا  المعني باألمر واإلستماع إليه  بر شاشة عمالقةعبث تفيها من وزارة الثقافة  مرخص
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مكانية ورود مطالب أخرى الحقة،  ى إيداعإلونظرا  مطالب سابقة وردت على البلدية حول نفس الموضوع وا 
بواسطة  استشارة  اإلعالن عن اقترحت اللجنة الجميع ونفس الحظوظ بين من الشفافية وتكافؤ الفرص مزيد  وإلضافة

أوت شهر  خالل بمأوى منتزه قرطاج" Cinéma Drive In" " لسنما السيارات" الظروف المغلقة لتنظيم  دورة فنية 
 .( كل يوم سبت من الشهر) 

 :الشؤون اإلجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة نشاط لجنة 
مبقر البلدية وخصصت هذه  4141جوان  41عقدت  اللجنة جلسة عمل حبضور أعضاء خلية متابعة وجماهبة فريوس كورونا املستجد بتاريخ     

 :ظر يف املواضيع التالية اجللسة للن
 تقييم نشاط خلية متابعة وجماهبة فريوس كورونا املستجد -

 . تكرمي اجلمعيات واملنظمات واهلياكل اإلجتماعية والعمد واملواطنني املتطوعني املسامهني يف تنفيذ برنامج اخللية -

اقرتاح عقد جلسات بصورة دورية لضبط  -) اإلستماع إىل أراء واقرتاح احلاضرين خبصوص العمل املستقبلي جملاهبة الكوارث اجتماعيا  -
 ....( .وضع اسرتاتيجية موحدة لبعث مشاريع صغرى –قائمة املنتفعني 

 ا دراسة عدة مواضيع تم خالله 8282جوان  99عقدت اللجنة جلسة عمل بتاريخ : التعاون الالمركزيلجنة  -

 :كالتالي 
  مقترح وارد على البلدية من مديرة البرامج بقطاع المدن و الحوكمة المحلية لإلتحاد اإلفريقي يتعلق

   الرأي في الموضوع لمزيد الدرس باإلنخراط في الوكالة اإلفريقية اإلقليمية و تم تأجيل إبدا
  التنوع البيولوجي"المتعلق بـمشروع الجمعية الدولية للبلديات الفرنكفونية. " 
  مقترح بلدية صاالرنو اإليطالية عقد اتفاقية تعاون مع بلدية قرطاج. 

 
 :نشاط لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم 

 

  EDICITNETضمن برنامج  " les villes comestibles" قرطاج المدينة المغّذية "مشروع   -*
المستودع بالمقر اإلداري )بقاعة اإلجتماعات  8282جويلية  28جوان و 21بتاريخ  جلستي عملعقدت اللجنة   

وخصصت هاتين الجلستين لضبط رزنامة انجاز المرحلة الرابعة من المشروع والمتمثلة في وضع منهجية ( البلدي
 . مغّذية انتقال مدينة قرطاج إلى مدينة

 . برحاب صوفونيبة 8282ة جويلي ,8المزمع تنظيمه يوم " قرطاج المدينة المغّذية " حفل انطالق مشروع اإلعداد ل -
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