
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

  بستانصفاقس ال بمنطقةمحضر الجلسة 
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

   بستانالدائرة  اسم المنطقة :     صفاقس:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 17446  :منطقة بال السكان عدد   ألف ساكن 300 بالبلدية السكان عدد -ب 

 2018ديسمبر  9: الجلسة تاريخ -ت 

 بستاندائرة ال: الجلسة مكان -ث 

 ، وحافظ معتوق  ألفة بن عرب: الجلسة ميسر إسم -ج 

   المنيف  سلوى الفقي : قبل من محرر محضر -ح 

   الدائرة رئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :  بستاندائرة البالجلسة بالمنطقة  في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 123 40 36

 (%)النسبة   100% % 32.52 %.26.26

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة. .1
لمتواصلة أو اوالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي تذكير  .2

 .المبرمجة بالمنطقة 
 .قةتتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطتذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب  .3
 .ةي  بة حسب األولومرت   2019سنة خالل البستان مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة  .4
 .ممثلي المنطقة انتخاب .5
 .حسب األولوية 2018االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .6
  انتخاب ممثلي المنطقة .7
 .نتائج الجلسة .8

 

 

 

 

 

 

 



  

   :  لبستاندائرة ا  حصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بمنطقةتذكير باإل – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 
الربط بشبكة 

تطهير المياه 

 المستعملة )%(

وجود إشكاليات لتصريف 

نسبة الطرقات  مياه األمطار

أو  جيدة ةحال في

 (%) متوسطة

 ةحالنسبة الطرقات في 

 تتطلب التدخلسيئة 

(%) 

نسبة األرصفة 

 حالتها جيدة في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة األرصفة 

سيئة  ةحالفي 

 تتطلب التدخل

(%) 
نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

 العمومي

)%( 

بشبكة نسبة التغطية 

 التطهير العمومي

)%( 

 توجد اشكاليات % 90 % 90 % 30 % 70 % 50 % 50 : دائرة البستان 2منطقة 

والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة والمشاريع الوطنية  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  - 4

 : بستانالبمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 اداتتم توضيح أن للبلدية برنامج في ميدان التعبيد يتطلب اعتم 

كة لشبكبيرة غير أن الديوان الوطني للتطهير لم تقم بمدنا بحالة ا

 ويلالموجودة حاليا وببرامجها المستقبلية على المدى القصيروالط

 

  مشاكل كانت جل تدخالت المواطنين تمثلت خاصة

  المنطقة عند نزول االمطار التي تواجهها 

 قة البستان:تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب ت – 5

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 المنطقة الترابية 

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 

 منطقةالبستان أد  400

بة حسب مرت   2018خالل سنة  بستانال بالمنطقةمشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال –6

 ة:األولوي  

رأي المصلحة 

 الفنية/المرافق الفني

الكلفة 

 التقديرية

 موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

 المشروع نوعية التدخل

سيتم احالة المشروع على الديوان 
الوطني للتطهير للتثبت من حالة 

 الشبكة 

 أبو عبد هللا البتاني جيمس جون  تعبيد البستان  د 88000

سيتم احالة المشروع على الديوان 
الوطني للتطهير للتثبت من حالة 

 الشبكة 

 1نهج ضفر هللا خان طريق المهدية كلم  تعبيد البستان  د 88000

 تجميل حديقة حي المعارف  تجميل البستان  د 47825 قبول المشروع مبدئيا

 نهج الفسفاط  تنوير البستان  د 11500 قبول المشروع مبدئيا

سيتم احالة المشروع على الديوان 
الوطني للتطهير للتثبت من حالة 

 الشبكة 

 نهج محمد البقلوطي  تعبيد البستان  د 140000

سيتم احالة المشروع على الديوان 
الوطني للتطهير للتثبت من حالة 

 الشبكة 

 نهج محمد العكروت  تعبيد البستان  د 90000

 نقاش وتفاعل مع المشاركين : -6

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
يع اذا تمكن للبلدية توفير اعتمادات الالزمة فهي تتدخل في جم

 مقترحات المواطنين دون استثناء 
التي تتطلب تدخل سريع غير أن حضور  بالنسبة لبعض االنهج

المواطن القتراح هذه المشاريع ضعيف وبذلك يكن حظوظها في 
 االنجاز ضعيف لذا يتوجب على البلدية النظر في التدخل فيها



  

 : ممثلي المنطقةل قائمة اسمية – 8

 (رجالال/المرأةممثل عن)الشباب/ العنوان المهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

 شاب  1بودريار مهندس 28 الشعريوفي 
طريق المهدية كلم  جامعي  45 محمد علي قاسم

2.5 
 رجل 

 امرأة  حي السلطنية  ربة بيت 56 زينة العبيدي 

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -9

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 وسيتم انجاز جميع األنهج موفى انطلقت األشغال ببعض األنهج

  2019 مارسشهر
 

  2018التسائل حول انجاز مشاريع قرب لسنة 
 
 

 

 :  بستانالبمنطقة نتائج الجلسة   -10

ج وتاريخ اإلعالن عن نتائ  بستانمنطقة التدخالت المطلوب إنجازها بال بخصوص مالحظات - 1.10

 :الفنية بالبلديةمن قبل المصلحة الدراسات الفنية والمالية 

 

رأي المصلحة 

الفنية/المرافق 

 الفني

الكلفة 

 التقديرية

جدوى المشروع 

 للمنطقة )*(

نتائج 

 التصويت 

موقع التدخل 

)األنهج 

 واألحياء(

نوعية 

 التدخل

 المشروع

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

تهيئة وتهذيب  د 88000
ولسالمة المترجلين 

 بالمنطقة  ) هام(

أبو عبد هللا البتاني  تعبيد البستان 26

 جيمس جون 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

تهيئة وتهذيب  د 88000
ولسالمة المترجلين 

 بالمنطقة  ) هام(

ضفر هللا خان  نهج تعبيد البستان 23
طريق المهدية كلم 

1 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

تهيئة وتهذيب  د 47825
ولسالمة المترجلين 

 بالمنطقة  ) هام(

تجميل حديقة حي  تجميل  البستان 19

 المعارف 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

تهيئة وتهذيب  د 11500
ولسالمة المترجلين 

 بالمنطقة  ) هام(

 نهج الفسفاط  تنوير  البستان 18

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

تهيئة وتهذيب  د 140000
ولسالمة المترجلين 

 بالمنطقة  ) هام(

نهج محمد  تعبيد البستان 16
 البقلوطي 

 هام /متوسط  /المعنية : ضعيف  )*( تأثير المشروع على المنطقة البلدية

 

 لديةمن قبل المصلحة الفنية بالبالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 23/12/2018 الموافق لـ االثنينيوم 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.10

 



  
 
 

م اعالمهم توطنين المجهود التي قامت به البلدية في ميدان االتصال كان جيدا فقد كانت خطة اتصالية ناجحة بحيث أن بعض الم
 ية ة البلدالمعلقة بجميع أنحاء المنطق عن طريق الجذاذة التي وزعت والبعض اآلخر عن طريق االذاعة المسموعة واالفتات

 

 

 :خطة المنهجية المعتمدة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.10

 

 
 

 ال تعليق
 
 

 
 

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  - 4.10

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 ال شيء ال شيء

 

 

 مالحق : –5.10

 
 عرض البلدية : – 1.5.10

 

 مشاريع المتواصلة التي تخص المنطقة 
 

 
 : بالمنطقة .....صور الجلسة  – 2.5.10

 



  

 

 
 

 

 رئيس الجلسة     مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

   الدائرة  رئيس  السيد بالنيابة عن                              سلوى الفقي المنيفالسيد)ة(   ألفة بن عرب السيد)ة( 

  رئيس دائرة الشمالية  وليد الفقي                                        ة مصلحة التخطيط رئيس   وحافظ معتوق 


