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وعلى    1975  ماي   14المؤرخ في    75لسنة    33عمال بمقتضيات الق انون األساسي للبلديات عدد  
عدد   الق انون  وخاصة  تممته  أو  نقحته  التي  النصوص  في    2006لسنة    48جميع    17المؤرخ 

 .   2006جويلية  

المتعلق بمجلة    2018ماي   08المؤرخ في    2018لسنة    29وعلي الق انون عدد األساسي عدد 
 الجماعات المحلية. 

عدد   األمر  بمقتضيات  في    2017لسنة    938وعمال  بتسمية    2017أوت    16المؤرخ  المتعلق 
  نيابات خصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية .

عدد  وإستنادا   لألمر  وعلى    2016ماي    26بتاريخ    600على  بوشمة  بلدية  بإحداث  المتعلق 
عدد   لالنتخابات  العليا  الهيئة  في    2018لسنة    142قرار  المتعلق    2018ماي    17المؤرخ 

بلدية بوشمة وعلى الجلسة االنتخابية للمجلس البلدي المنعقدة  بالتصريح بالنتائج النهائية النتخابات  
وعلى االستدعاءات الموجهة من طرف السيد رئيس البلدية إلى السادة   2019أفريل    28بتاريخ  

لعقد الدورة   2021أوت    18بتاريخ    2021-270أعضاء المجلس البلدي والمسجلة تحت عدد  
النصاب خالل الجلسة األولي وإنعقدت بمن حضر يوم    العادية الثالثة و التي تأجلت لعدم حصول



السيد أبولبابة فرحاتي    ترأس الجلسة ،   بمقر البلدية  17.30على الساعة    2021اوت    26الخميس  
 رئيس بلدية بوشمة وبحضور االعضاء األتي ذكرهم: 

 سمير فرحاتي،ممتاز مامي،حمزة عون ،حسام مسعودي،صبرين رزق،باسم عرضاوي -

 وتغيب بقية األعضاء دون عذر شرعي. 

مرحبا   2021لسنة    لثةوافتتح السيد أبولبابة فرحاتي رئيس البلدية أشغال الدورة العادية الثا
 :   قدم جدول أعمال الجلسة وهو كاألتيبالحضور شاكرا لهم تلبيتهم الدعوة ثم  

 
النظر في إمكانية المصادقة علي مشروع إتف اقية بين بلدية بوشمة و منظمة أنا  -1

 يقظ. 
النظر في إمكانية المصادقة علي مشروع إتف اقية بين بلدية بوشمة و منظمة  -2

 إرادة و مواطنة. 
النظر في إمكانية تخصيص جزء من مساحة خضراء علي ملك بلدية بوشمة لف ائدة  -3

 ببوشمة إلستغاللها في إطار مشروع ناس الحومة . جمعية الغرفة الفتية  
النظر في العقد الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للتصرف في النف ايات بغاية  -4

 بمصب الديسة. إمضائه إلنجاز مشروع المعالجة الميكانوبيولوجية  
النظر في إعادة توزيع قيمة المنح االجتماعية)منحة العيدين،منحة العودة  -5
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 المصادقة علي جدول االعمال بإجماع الحضور. **
 

النظر في إمكانية المصادقة علي مشروع إتف اقية بين بلدية بوشمة و  -1
 منظمة أنا يقظ: 



 
أنا يقظ بمشروع إتف اقية   منظمة  و بين  لتقدمت  البلدية  التعاون بين  وضع آليات 

البلدية  المنظمة بين  التشاركي  التدبير  دعم  إلي  و    وتهدف  المدني  المجتمع  و 
النزاهة و   و تعزيز قيم  اللرشيدة  الحوكمة  مبادئ  و  ونشر ثق افة  المساهمة في ترسيخ 

 إرساء قواعد الشف افية . 
 

 قة بإجماع الحضور. القرار: المصاد
 

النظر في إمكانية المصادقة علي مشروع إتف اقية بين البلدية و منظمة  -2
 إرادة و مواطنة : 

تقدمت منظمة إرادة و مواطنة بمشروع إتف اقية تحت عنوان  )بلدية شف افة و  
من خالل تكوين و توعية    مسؤولة ( ويهدف المشروع إلي تحسين الشف افية اإلستباقية

إطارات البلدية بحق النف اذ إلي المعلومة و تعزيز المساءلة من خالل توعية المواطنين  
 بحقهم في ذلك. 

 
 القرار : المصادقة باإلجماع. 

 

النظر في إمكانية تخصيص جزء من مساحة خضراء علي ملك بلدية    -3
بوشمة لف ائدة جمعية الغرفة الفتية ببوشمة إلستغاللها في إطار مشروع ناس  

 : الحومة  
 



في إطار مشروع ناس الحومة الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وبعد نجاج  
تمويل بفرضة  الفوز  في  ببوشمة  الفتية  الغرفة  للطف ل    جمعية  إعالمية  نادي  مشروع 

بمنطقة حي النور ،وبغاية إنجاح المشروع طلبت الغرفة الفتية ترخيص في إستغالل جزء  
 من فضاء بلدي )مساحة خضراء ( بمنطقة حي النور السوق القديمة لف ائدتها .

 . القرار : الموافقة بإجماع الحضور 
 

النظر في العقد الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للتصرف في  -4
 : النف ايات بغاية إمضائه إلنجاز مشروع المعالجة الميكانوبيولوجية بمصب الديسة 

تداول المجلس البلدي في عقد  المناولة الذي تقدمت به الوكالة الوطنية  
مقتضي بنوده  للتصرف في النف ايات والذي من خالله تحيل بلدية بوشمة للوكالة ب

تنفيذ عمليات أو إق امة منشآت تصرف في النف ايات المنزلية ،حيث أن المشروع المقترح  
سيعوض ماهو  والذي  يعرف بالمعالجة الميكانوبيولوجية للفضالت المنزلية و الشبيهة  

ق ائم اآلن بالمصبات المراقبة )ردم كلي للفضالت ( والتي لم تعد ذات جدوي فنيا و  
لمالحظ كون منظومة التصرف في النف ايات تشوبها عديد اإلخالالت البيئية  إجتماعيا  ،و ا

و الصحية مع عدم مواكبة التطور الحاصل في هذا الميدان علي المستوي العالمي و هو  
 مايحتم علي بالدنا العمل علي تطوير المنظومة الحالية .

تدخل السيد رئيس البلدية : أكد علي كون تقنية المعالجة الميكانوبيولوجية ال  
تحضى بقبول داخل الوسط البيئي بوالية ق ابس و هي محل خالف بسبب طريقة التصرف  

والذي يعتبر   حيث أن نسبة ردم الفضالت تعتبر مرتفعة  في النف ايات التي تعتمدها  
ما يتم رسكلته إلنتاج الكومبوس )السماد الف الحي(    خطر كبير علي المائدة المائية ،أيضا

تم تحريم إستعماله في فرنسا و ألمانيا لعدم مطابقته للمواصف ات وبالتالي الخطر الذي  
يره الردم  ،هذه التقنية تم إعتمادها  سيمثله علي األرض و الف الحة بالتالي سيكون مص



ايا وتم إيق اف العمل بها في  في فرنسا و المانيا  و قد رفعت ضدها العديد من القض
،علما وكون بلدية   2022عدة مناطق في فرنسا وسيتم رفضها كليا في أوروبا سنة  

 رفض المجتمعي . قنية رغم تقدم اإلجراءات نتيجة للجربة تخلت عن الت
السيد حمزة عون: التقنية ال تقدم اإلضافة المرجوة بيئيا و إجتماعيا مع خطر ارتف اع  

 . كلفة اإلستغالل  
تعود بالنفع المادي من خالل    السيد سمير فرحاتي : هدف البلدية هو إعتماد تقنية

 تثمين الفضالت المنزلية مثل  ماهو معتمد في دول العالم المتطور.
 

في األخير تم االتف اق علي ضرورة عقد حوار موسع علي مستوي والية ق ابس يجمع  
هياكل قصد بلورة تصور للتقنية  كل الف اعلين في المجال البيئي و كل منظمات و ال

األنسب إعتمادها و التي من خاللها تجنب المنطقة ويالت ما مرت به من جرائم بيئية و  
تكون سباقة في ملف تثمين الفضالت علي مستوي وطني و بالتالي رفض تقنية  

 المعالجة الميكانوبيولوجية و البحث علي تقنية أكثر نجاعة خاصة بيئيا .
 ي القرار بإجماع الحضور. **المصادقة عل 

 

النظر في إعادة توزيع قيمة المنح االجتماعية)منحة   -5

 العيدين،منحة العودة المدرسية ( لفائدة عملة و أعوان بلدية بوشمة: 

شروط و    المتعلق بتنطيم  2021ماي   06بتاريخ    2021لسنة   08علي إثر صدور المنشور عدد
إجراءات إسناد التمويل العمومي لف ائدة وداديات األعوان بعنوان المساعدات  

مبلغ   2021،إنعقدت جلسة في الغرض وحيث أن بلدية بوشمة رسمت بالميزانية لسنة   االجتماعية
 ألف دينار بعنوان المنح االجتماعية و تم ال إتف اق علي توزيعها كاألتي :  14قدره  

 دة جمعية أولياء و أصدق اء المعوقين ببوشمة. د منحة لف ائ  3000-



د  100د للفرد منحة عيد اإلضحي ،   400د لف ائدة أعوان و إطارات بلدية بوشمة )،   11000-
 للفرد منحة العودة المدرسة ( 

 
 **القرار : المصادقة علي القرار بإجماع الحاضرين . 

 
 الجلسة في حدود الساعة السابعة مساًء وجدد من خاللها رئيس البلدية شكره للحضور.   ورفعت 

 
 

                                                         رئيس المجلس البلدي                             
 

 

 

 


