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ألتشاركي برنامج االستثمار البلدي 

 ببلدية الكريب

 

 حي االستقالل : بالمنطقة محضر جلسة 

  :البلدية بخصوص معطيات -1

 حً االستقالل :                                                    اسم المنطقة الكرٌب : ةــــــــــــــــالبلدي إسم- أ 

       2500 :منطقة بال السكان عدد                                                   8000  :بالبلدية السكان عدد- ب 

 21/12/2017 :الجلسة تاريخ- ت 

 حً االستقالل :الجلسة مكان- ث 

  سنٌة العبٌدي  :الجلسة ميسر إسم- ج 

 الكاتب العام :قبل من محرر محضر- ح 

رئٌس النٌابة الخصوصٌة    :طرف من عليه مصادق محضر- خ 

  :الجلسة بخصوص معطيات -2

  :بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 

المشاركين  ضمن الشبان عدد

 16 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و

 ضمن النساء عدد

 المشاركين
 المشاركين عدد

    عدد 

 المشاركين

              

النسبة             

 الجملي العدد 60 23 7

%0.3 %0.92 %2.4  
النسبة بالنسبة لعدد 

 سكان الحي

  :األعمال جدول– ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقبال المشاركٌن -1

 تذكٌر المبلغ المرصود للحً  -2

 تذكٌر بالتشخٌص الفنً و حالة الحً -3

 تقدٌم االضاحات الفنٌة و المالٌة حول المشروع -4

 التصوٌت على المشارٌع المقترحة -5

 إعالن نتائج التصوٌت -6

 اختٌار ممثلً الحً من النساء و الشباب و الرجال -7

 .تحدٌد موعد اعالن النتائج -8
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: تقديم اعضاء النيابة الخصوصية و اعضاء الخلية و الميسرين–  3

 

 

: حصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بحي االستقالل تذكير باإل -4

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
الربط بشبكة تطهير  العمومي

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 

لتصريف مياه األمطار 
نسبة الطرقات 

  جيدةة حالفي
 أو متوسطة

(%) 
(1) 

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

التدخل 
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
  حالتيا جيدةفي

 أو متوسطة
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة في 
تتطمب  سيئة ةحال

التدخل 
(%) 

(1) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

العمومي 
)%( 

(2) 

بشبكة التطيير نسبة التغطية 
العمومي 
)%( 

(2) 

 ال   حالة سيئة جدا 90  95 80 20 70 30 حي االستقالل

يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتيا الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات  (1)
المرقمة 

 يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجيزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

 :2018بالمنطقة بحي االستقالل  خالل سنة مشاركين االستثمارات المقترحة من طرف ال–  5

النسبة   االعتمادات المخصصة لها
المناطق الترابية التي سيتم 

 2018التدخل فيها سنة 

 حً االستقالل   د602.000 62 %

 . بحي االستقالل 2017قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي لسنة  -6

المالحظات 
نسبة 

 االنجاز

مدة 

االنجاز 

تاريخ 

االنطالق في 

االنجاز 

عدد 

المنتفعين 
الكمفة   المشروع

 الشًء  الشًء الشًء الشًء الشًء الشًء الشًء

 الجملة  00

 

تولى كل من أعضاء النٌابة الخصوصٌة و أعضاء الخلٌة و المرافق تقدٌم أنفسهم للحاضرٌن بصفة موجزة حٌث 

لقب و المهنة و مركز العمل   قدم كل فرد االسم و ال



         
  

 الجمهورية التونسية
ة الشؤون المحلية و البيئةوزار  

ألتشاركي برنامج االستثمار البلدي 

 ببلدية الكريب

 

 .المشاريع الوطنية و الجهوية االخرى المتواصلة او المبرمجة بالحي -7

 

المالحظات 
نسبة 

 االنجاز

مدة 

االنجاز 

تاريخ 

االنطالق في 

االنجاز 

عدد 

المنتفعين 
الكمفة   المشروع

 الشًء  الشًء الشًء الشًء الشًء الشًء الشًء

 الجملة  00

 .تذكير بقائمة مشاريع القرب -8

 

النسبة   االعتمادات المخصصة لها
المناطق الترابية التي سيتم 

 2018التدخل فيها سنة 

 حً االستقالل   د602.000 62 %

 .انتخاب ممثلي المنطقة -9

: تم انتخاب ممثلً الحً كما ٌلً

 15/10/1955 المولود فً 04370254 صاحب بطاقة تعرٌف وطنٌة عدد  محمد شوشان -

 07/09/1976 المولود فً 04511721صاحبة بطاقة تعرٌف وطنٌة عدد  لبنة المناعً  -

 19/5/1958 المولود فً 04362584صاحب بطاقة تعرٌف وطنٌة عدد  خلٌفة العرقوبً  -

 8/12/1995 المولود فً 09931747صاحب بطاقة تعرٌف وطنٌة عدد  أسامة السنوسً -

 :رأي المشاركين في خطة االتصال المعتمدة – 10

 .تم اعتماد خطة اتصالية جيدة و ىو ما يبينو الحضور الكبير من طرف المواطنين  -

: رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة - 11

-  

 

 

 .حضور مكثف لممواطنين الذين عبروا عن حسن  تعاونهم و استعدادهم لدعم هذه التجربة -
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  :المشاركين مع وتفاعل نقاش–  12
 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة

سٌكون ممثلً المنطقة شركاء فً األعداد و تنفٌذ  -

المشروع و الذي ستسعى البلدٌة من خالله لتالفً 

 .كل االخالالت التً تم ذكرها

 

محدودٌة الموارد البلدٌة تجعلها تنجز المشارٌع  -

 .على مراحل 

الحالة السٌئة جدا لشبكة التطهٌر مما ٌدخل حالة من  -

 .الهلع على المواطنٌن خاصة عند نزول األمطار

علو الطرٌق على مستوى المنازل مما ٌعقد عملٌة  -

 إخراج المٌاه من المنازل

طلب اضافة اجزاء من الحً لم ٌشملها التدخل و  -

 خاصة التطهٌر و الطرقات

 

  :المشاركين معمواضيع أخرى لمنقاش –  6

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة

ستعمل البلدٌة على تحسٌن جودة الخدمات فً  -

مجال النظافة بتشرٌك المواطنٌن و المجتمع 

 .المدنً

تم االنطالق فً هذه الحملة و المتواصلة الى اخر  -

 شهر دٌسمبر

 القٌام بحمالت تنظٌف بالحً  -

 العناٌة بالمستودع البلدي و خاصة النظافة -

 القٌام بحمالت لقتل الكالب السائبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئٌس النٌابة الخصوصٌة 

 

 العجمـــــــــــــــــً جعوان
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 حي االستقالل :بالمنطقة الجمسة صور المالحق 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

           صور من الجلسة


