
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 2حي الحبيب بالمنطقة محضر الجلسة 
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 1حي الحبيب  اسم المنطقة :                            صفاقس : البلدية إسم -أ 

 ساكن  31400 :منطقة بال السكان عدد   الف ساكن 300: بالبلدية السكان عدد -ب 

 2018نوفمبر  25 : الجلسة تاريخ -ت 

  قاعة الرياضة بحي البحري : الجلسة مكان -ث 

  ألفة بن عرب,عبد الرحمان القالل, إحسان الطرابلسي حافظ معتوق, : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سلوى الفقي المنيف  : قبل من محرر محضر -ح 

 الدائرة رئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 : 222  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 222 63 26

 (%)النسبة  100 % %28.37 %11.71

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة.تذكير باإلحصاء  .1
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   :2بيبحي الح  حصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقةتذكير باإل – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 
الربط بشبكة 

تطهير المياه 

 المستعملة )%(
وجود إشكاليات 

لتصريف مياه 

 األمطار
نسبة الطرقات 

 جيدة ةحال في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة الطرقات في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 

نسبة األرصفة 

 حالتها جيدة في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة األرصفة في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 
نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

 العمومي

)%( 

بشبكة نسبة التغطية 

 التطهير العمومي

)%( 

 : دائرةحي الحبيب4ة منطق

1  
 توجد اشكاليات % 60 % 60 % 40 % 60 % 35 % 65

والجهوية والمشاريع الوطنية  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  - 4

 : 2حي الحبيب  األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ن أبامكانيات البلدية المتواضعة ال يمكن للمشاريع 

تشمل جميع المنطقة البلدية فنحن نصبو تدريجيا 

ة بتجربة ثالث سنوات الى تلبية رغبة المواطن نتيج

التراكم الذي شهدته جل المناطق من نصيبها في 

 التنمية . 

 

 
ل تظهر عند نزو جميع األنهج او أغلبها في حالة سيئة وكل عيوب االنهج

هم االمطار وتراكم برك الماء وعدم قدرة المواطنين على التنقل خاصة من
 االطفال والكبار في السن  

كما أن بعض المناطق وخاصة منها المحاذية للوادي تشهد بعض الزواحف 
 الخطيرة ) الثعابين  ( 

عيش المواطنين تتعلق بتحسين ظروف ذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب ت – 5

 :حي الحبيبقة بالمنط

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 المنطقة الترابية 

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 2حي الحبيبمنطقة  أد 400

خالل سنة  حي الحبيببالمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال –6

 ة:بة حسب األولوي  مرت   2018

المصلحة  رأي

 الفنية/المرافق الفني

الكلفة 

 التقديرية

 موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

 المشروع نوعية التدخل

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير للتثبت 

 من حالة الشبكة 

 2مدرسة حي البحري  تعبيد 2حي الحبيب د 263.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير للتثبت 

 من حالة الشبكة 

األنهج ما بين اليمن وجنوب افريقيا ونهج  تعبيد 2حي الحبيب د 180.000

 أسمرة حي البحري 

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير للتثبت 

 من حالة الشبكة 

  2الكحلة حي األنس طريق سكرة كلم زنقة  تعبيد 2حي الحبيب د 95.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير للتثبت 

 من حالة الشبكة 

محيط مدرسة الناصر والمدخل  تعبيد  2حي الحبيب  د 450.000

 الرئيسي لها



  
سيتم احالة المشروع على 

الديوان الوطني للتطهير للتثبت 
 من حالة الشبكة 

 بورة دمق حي الفتنام  تعبيد  2الحبيب حي  د 70.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير للتثبت 

 من حالة الشبكة 

  2زنقة األربع مرار طريق سكرة كم  تعبيد 2حي الحبيب  د 98.000

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش – 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
منطقة شاسعة  وحي البحري  حي الحبيبمنطقة 

وحضيت مؤخرا باعتمادات طائلة ضمن برنامج 

تهذيب االحياء الشعبية  وغيرها من برامج وطنية 

 كما ان البلدية ترصد اعتمادا هاما كل سنة  

 2018مشاريع المتواصلة والمشاريع الخاصة بالبرنامج االستثمار البلدي 
 ئرةالمواطنين لعدم تنظيم جلسات لطرح اشكاليات خاصة بالدااحتجاج بعض 

  لتحتيةانية احتجاج المواطنين لتهميش المنطقة وعدم تلبية احتياجاتهم خاصة الب

 : ممثلي المنطقةل قائمة اسمية – 8

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

 شاب  2حي الحبيب موظف 29 مالك سودا 
 رجل  2حي الحبيب تاجر 69 محمد الحديجي 
 امرأة  2حي الحبيب مجتمع مدني  45 لبنى شقرون 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -9

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 ستنطلق االشغال بالنسبة للمشاريع المبرمجة لسنة

حي خالل االيام القادمة بالنسبة لمنطقة  2018

 الحبيب

مشاريع المتواصلة والمشاريع الخاصة بالبرنامج 

 2018االستثمار البلدي 
 احتجاج المواطنين لتهميش المنطقة وعدم تلبية -

 احتياجاتهم خاصة البنية التحتية

 : حي الحبيب بالمنطقةنتائج الجلسة   -10

وتاريخ اإلعالن عن نتائج  حي الحبيبتدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة ال بخصوص مالحظات - 1.10

 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات 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 

 2مدرسة حي البحري  تعبيد أنهج  77 هام د 263.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

ما بين اليمن  األنهج تعبيد أنهج  61 هام د 180.000

وجنوب افريقيا ونهج 

 أسمرة حي البحري 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

زنقة الكحلة حي األنس  تعبيد أنهج  59 هام د 95.000

  2طريق سكرة كلم 

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

محيط مدرسة  تعبيد أنهج  52 هام د 450.000

الناصر والمدخل الرئيسي 

 لها



  
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

بورة دمق حي  تعبيد أنهج  23 هام د 70.000

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

زنقة األربع مرار طريق  تعبيد أنهج  16 هام د 98.000

  2سكرة كم 

 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 األحد يوم 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.10

 
 

 :خطة المنهجية المعتمدة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.10

 

 تحديد مهام ممثلي المناطق بدقة  -
 إحداث لجنة متابعة  -
 استعمال االنتخابات غير منصف  -

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  - 4.10

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
رة مجهودات البلدية كبيرة في هذا الميدان وشهدت الفترة االخي
لى قفزة نوعية حيث تم اقتناء العديد من الحاويات وتم توزيعها ع

 الدوائر 

 
 

 رفع الفضالت وتوفير حاويات للنظافة -

 

 مالحق : –5.10

 عرض البلدية : – 1.5.10
 

 

 التشحيص الفني  -
 التشحيص المالي -
 المشاريع المتواصلة   -

 

 
 : سيدي منصور بالمنطقةصور الجلسة  – 2.5.10

 



  

 

 

 رئيس الجلس     مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

  حي الحبيبرئيس دائرة  لسيدا                             سلوى الفقي المنيف السيد)ة(                                              السيد)ة(

   سمير الشريف          عبد الرحمان قالل 

                                  حافظ معتوق      

 الفة بن عرب

 احسان الطرابلسي

  

                                           


