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2بمنطقة: حي عبد ربه محضر الجلسة 
معطيات بخصوص البلدية :-1

2حي عبد ربه                                               اسم المنطقة : الكريبأ - إسم البلدية :     

                        1200                                    عدد السكان بالمنطقة :   21000ب - عدد السكان بالبلدية :  

28/12/2018ت - تاريخ الجلسة : 

2حي عبد ربه ث - مكان الجلسة: 

الكاتب العامج - إسم ميسر الجلسة : 

 عدنان العبيديح - محضر محرر من قبل : 

 رئيس البلديةخ - محضر مصادق عليه من طرف : 

معطيات بخصوص الجلسة :-2

2أ – عدد المشاركين في الجلسة بحي عبد ربه 

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح

 سنة35 و16أعمارهم بين 
عدد المشاركينعدد النساء ضمن المشاركين

العدد الجملي3232

) النسبة%)%2.5 %9%7

ب – جدول العمال:

تقديم الجلسة واطارها والمخصصة لمواصلة اعمال الجلسة التشاركية الولى وهي مخصصة لختيار نوعية التدخل

في الحي حسب العتمادات والولوية التي تم التفاق عليها في الجلسة التشاركية الولى.
 تقديم المشرفين على الجلسة
.التذكير بالتشخيص الفتي للبتية الساسية
تذكير بالعتمادات المخصصة للمنطقة
 التذكير بالمشاريع المتواصلة بالحي
التفاق على برنامج التدخل بالحي
 اختيار ممثلي المنطقة
نقاش عام  

2بحي عبد ربه حصاء الوصفي التقديري للبنية الساسية بالمنطقة:  – تذكير بال   ج

التنويرالرصفةالطرقات
العموم

ي 

الربط بشبكة
تطهير المياه
المستعملة

وجود
إشكاليات
لتصريف
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مياه(%)
المطار

 

نسبة
الطرقات
في حالة
جيدة أو
متوسطة

)%(

نسبة
الطرقات
في حالة

سيئة تتطلب
التدخل

)%(

نسبة
الرصفة

في حالتها
جيدة أو
متوسطة

)%(

نسبة
الرصفة في
حالة سيئة

تتطلب
التدخل

)%(

نسبة
التغطية
بشبكة
التنوير

العمومي

(%)

نسبة التغطية بشبكة
التطهير العمومي

(%)

حي
عبد
2ربه 

%70%30%60
%40

 ل%80%100

 والمشسساريع2018المشاريع المدرجسسة ببرنامسسج السسستثمار السسسنوي -3
:2والجهوية الخرى المتواصلة أو المبرمجة بحي عبد ربهالوطنية 

لشايء

أسئلة وملحظات المشاركينأجوبة البلدية و/أو الطراف المعنية

ل شيءل شيء

 خللا2بحسسي عبسسد ربسسه مشسساركين  – مشاريع القرب المقترحة من طسسرف ال4
 مرتبة حسب الولوية:2019سنة 

رأي
المصلحة

الفنية/المراف
ق الفني

الكلف
ة

التقدي
رية

موقع التدخل
(النهج

والحياء)

نوعية
التدخل

المشروع

حي عبد ربه (المثال ا.د100الموافقة 
أسفل الجدول)

تعبيد الطريق بالخرسانة
السفلتية 

تعبيد الطرقات 

5

– نقاش وتفاعل مع المشاركين :
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أسئلة وملحظات المشاركينأجوبة البلدية و/أو الطراف المعنية

تم برمجة هذه الشغال للحد من التفاوت داخل نفس الحي

وهو ما يستجيب لمطالبهم.
 هذا النجاز سيفك العزلة عن المنطقة
انجاز النارة مرتبط بتوفير التمويل الضروري او في

حالة ووجود فواضل.

التذمر من الحالة السيئة للطرقات بهذا الجزء من الحي دوت غيره

حيت ان به بعض الطرقات مازالت ارضيتها ترابية.
عدم ووجود طريق يعطل دخول جرار البلدية للمنطقة لرفع

الفضلت المنزلية
 تحسين النارة

2 – قائمة اسمية لممثلي حي عبد ربه6

العمالسإم واللقب
ر

الخاتصاص/الم
هنة

ممثلالعنوان
عن(الشباب/المرأة/الرجا

ل)

حي عبببد ربببهفلح55عبد العزيز السليطي 
2

ممثل عن الرجال

حي عبببد ربببهعامل بمؤسسة 33معز الشنوفي 
2

ممثل عن الشباب

حي عبببد ربببهعاملة بمؤسسة خاصة 22امل السليطي 
2

ممثلة عن المرأة 

2-نتائج الجلسة بحي عبد ربه7

2تدخلت المطلوب إنجازها بحي عبد ربه  – ملحظات بخصوص ال1.7
من قبل المصلحةالدراسات الفنية والمالية وتاريخ العلنا عن نتائج 

الفنية بالبلدية:

رأي المصلحة
الفنية/المرافق

الفني

الكلف
ة

التقدير
ية

جدوى
المشروع

للمنطقة (*)

نتائج
التصوي
ت 

موقع التدخال
(النهج

والحأياء)

نوعية
التدخال

المشروع

تعبيد الطريق اقصى شمال الحيبنعم 32هامأ.د 100الموافقة
بالخرسانة السفلتية

 تعبيد الطرقات

من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يومالدراسإات الفنية والمالية عن نتائج سإيتم العلن    
2018 ديسمبر الموافق لـيوم السبت من سإتة 29
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 ملحق: –2.7

عرض البلدية: – 1.2.7

 الترحيب بالمواطنين ووضعهم في إطار الجلسة
 تقديم التشخيص الفي للمنطقة
 تقديم الشغال المزمع القيام بها
فتح باب النقاش
اختيار ممثلي الحي
 التصويت على برنامج التدخل

2 صور الجلسة بحي عبد ربه  –2.2.7

:رأي المشاركين في خطة التصالا المعتمدة – 8
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ابدى المواطنين رضاهم على الخطة التصالية المعتمدة ـمـع تأكـيـدهم ان تبرـمـج البلدـيـة مـسـتقيل
هذه الجلسات بأيام العطل 

 المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة:-رأي9

ابدى المواطنين بالمنطقة ارتياحأهم لعتماد هذه المقاربة وتـشـريكهم ـفـي تحدـيـد برناـمـج الـتـدخال
بمنطقتهم وعبروا عن اسإفهم للموارد المحدودة التي ل تمكن بالتدخال كما يريدونه 

-مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين:10

أسإئلة وملحأظات المشاركينأجوبة البلدية و/أو الطراف المعنية

البلدية ستعمل على تلفي الخللت المقدور عليها حاليا

وتدعو المواطنين للحضور بالدورات التمهيدية للتعبير
علو مشاكهم وعدم النتظار حضور البلدية لمكانهم.

كثرة العاطلين عن العمل وضرورة تدخل البلدية في هذا المجال
عدم ووجود فضاءات للعب الطفال والترفيه
  انتشار ظاهرة الكلب السائبة
العمل على رفع الفضلت المنزلية بصفة مسترسلة

 رئــيس البلدية

 لطفي السليطي

 بطاقات حضور

 رئيــــس البلدية
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