
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 المدينة  بالمنطقةمحضر الجلسة 
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المدينة  اسم المنطقة :     صفاقس:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 17377  :منطقة بال السكان عدد   ألف ساكن 300 بالبلدية السكان عدد -ب 

 2018ديسمبر  9: الجلسة تاريخ -ت 

 دائرة المدينة : الجلسة مكان -ث 

 ،عبد الرحمان القالل 1 احسان الطرابلسي : الجلسة ميسر إسم -ج 

  سلوى الفقي المنيف : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس البلدية   : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 : دائرة المدينة بالجلسة بالمنطقة  في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 47 9 3

 (%)النسبة   100% % 19.14 %.0.6

 : 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
 .ةألولوي  بة حسب امرت   2019خالل سنة  دائرة المدينة مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة .4
 .ممثلي المنطقة انتخاب .5
 .حسب األولوية 2019االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .6
  انتخاب ممثلي المنطقة .7
 .نتائج الجلسة .8

 

 

 

 

 

 

 



  

   : مدينة دائرة ال  حصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بمنطقةتذكير باإل – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 
الربط بشبكة 

تطهير المياه 

 المستعملة )%(

وجود إشكاليات لتصريف 

 نسبة الطرقات في مياه األمطار

 أو متوسطة جيدة ةحال

(%) 

نسبة الطرقات في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 

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 % 100 % 100 % 10 % 90 % 20 % 80 ....منطقة 

والجهوية والمشاريع الوطنية  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  - 4

 :المدينة األخرى المتواصلة أو المبرمجة بمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  البلدية تقوم بالمجهودات كبيرة للتوصل الى حل في

 المدينة العتيقة  فتدخلت في العديد من المناسبات 

 

  كانت جل تدخالت المواطنين تمثلت

 مشاكل التي تواجهها المدينة العتيقة خاصة 

  امكانية اقتراح هذا المشروع ضمن المشاريع

 المخصصة لمنطقة صفاقس المدينة    

  كما تدخل بعض المواطنين القاطنين بالمدينة

والمشاكل التي يواجهونها خاصة من قبل التجار 

 والصنايعية  وقلة االنارة بها أثناء الليل 

لق بتحسين ظروف عيش المواطنين تتعذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب ت – 5

 :المدينة  قةمنطب

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 الترابية  المنطقة

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 المدينة منطقة  أد  400

 2019خالل سنة المدينة بالمنطقةمشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال –6

 ة:بة حسب األولوي  مرت  

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 

 نهج جامع الكبير ) حجارة بيضاء (  تعبيد المدبنة العتيقة   . د75000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

 بداية من القصبة الى مقر الدائرة  تعبيد المدبنة العتيقة   . د165000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

بن قدور ونهج سيدي عباس أمام جامع  تعبيد المدبنة العتيقة   د 105000

 سيدي الياس 

 محيط الصور من الداخل والخارج  انارة وتهيئة المدبنة العتيقة   د 50000 قبول المشروع
 2000حي الزيتونة صفاقس  انارة صفاقس الجديدة   د 21600 قبول المشروع



  

 

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش – 6

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 لكن البلدية تسعى جاهدة الى المزيد بالعناية بالمدينة العتيقة
ة حاولبامكانيات البلدية ال يمكنها أن تتدخل بها بصفة جذرية رغم م

 لمدنالعثور على تمويالت من الوزارة في نطاق العناية بالتراث وبا
 العتيقة 

اكل سكان المدينة العتيقة وباب بحر يشكون من العديد المش
ة وخاصة بالمدينة العتيقة كثرة الفأران التي تهدد المنطق

 كلة تمركز صناعة االحذية بها وخاصة من من مش
 
 

 : ممثلي المنطقةل قائمة اسمية – 8

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

 شاب  صفاقس المدينة   31 حبيب النيفر

 رجل  صفاقس المدينة  صاحب مصنع  51 لسعد عبد الناظر 

 امرأة  بحر  باب ناشطة  50 نزيهة عزيز 

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -9

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
رأت البلدية من الضروري توفير فضاء يضم جنميع الفئات 

 العمرية وخاصة منها ذات الحاجات الخصوصية  
 

ح تحويل وجهة الجلسة من دائرة المدينة الى قاعة االفرا
 البلدية  

 
 

 

 : دائرة المدينة  بالمنطقةنتائج الجلسة   -10

وتاريخ اإلعالن عن نتائج  دائرة المدينة تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة ال بخصوص مالحظات - 1.10

 :بالبلديةمن قبل المصلحة الفنية 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 

نهج جامع الكبير )  تعبيد العتيقة   المدبنة 31 هام جدا  . د75000

 حجارة بيضاء ( 

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

بداية من القصبة  تعبيد المدبنة العتيقة   28 هام جدا  . د165000

 الى مقر الدائرة 

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

بن قدور ونهج  تعبيد المدبنة العتيقة   14 هام جدا  د 105000

سيدي عباس أمام 

 جامع سيدي الياس 
انارة  المدبنة العتيقة   8 هام جدا  د 50000 قبول المشروع

 وتهيئة

محيط الصور من 

 الداخل والخارج 

حي الزيتونة  انارة صفاقس الجديدة   7 هام جدا  د 21600 قبول المشروع

 2000صفاقس 



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

 

 لديةمن قبل المصلحة الفنية بالبالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 23/12/2018 يوم  الموافق لـ

 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.10

 

جلسة يجب فضاء الوبالرغم من المجهودات من طرف الخلية إال انه نقص في إيصال المعلومة لكافة متساكني المنطقة البلدية  -

 أن يكون في مقر دائرة المدينة  

 

 

 :خطة المنهجية المعتمدة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.10

 

 
 

 مزيد االعتناء بالمدينة العتيقة ال يمكن أن ينجح ضمن مشاريع القرب وذلك لضعف عدد متساكني المنطقة  
 

 

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  - 4.10

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
/  

 
/ 

 
 

 

 

 مالحق : –5.10

 
 عرض البلدية : – 1.5.10

 

 التشحيص الفني  -
 التشحيص المالي -

 
 : صفاقس المدينة   بالمنطقةصور الجلسة  – 2.5.10



  

  

  

 

 رئيس الجلسة     مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

 

 السيد رئيس دائرة النمدينة                    سلوى الفقي المنيف  السيد)ة(   احسان الطرابلسي السيد)ة( 

 منير العفاس                                  عبد الرحمان القالل           


