
ة                      قة م جل ةم ا ة س أبي ل   دائ
ار (                    نامج ال لالس ة  ال  )2017ل

ة  - 1 ل ص ال ات   :مع

  سيدي أبي لبابةدائرة : اسم المنطقة                        قابس :       البلدية إسم -أ 

 37751 :منطقة بال السكان عدد                         99426 :     بالبلدية السكان عدد -ب 

  6201ديسمبر  01 :     الجلسة تاريخ -ت 

  مقر دائرة سيدي أبي لبابةقاعة اإلجتماعات ب:     الجلسة مكان -ث 

 فاطمة منصور و فراس الناصفي :     الجلسة رميسّ  إسم -ج 

 قابس رضا ساسي كاهية مدير ببلدية :   قبل من رمحرّ  محضر -ح 

   رئيس دائرة سيدي أبي لبابة :   طرف من عليه مصادق محضر -خ 

ات - 2 ة ص مع ل   : ال

د – أ ار ع ة في ال ل   : العامة ال

 
المشاركين  ضمن ناالشبّ  عدد

 بين أعمارهم تتراوح ذينالّ و
 سنة 35و 16

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

 الجملي العدد 60 02 01

 (%) النسبة %0.15 %3 %1.6

ول –ب  ال ج  : األع

 ميزانية المخطط السنوي لالستثمار 1

 مقترح توزيع ميزانية التنمية 2

 التقسيم الترابي للمنطقة البلدية 3

 نتائج تشخيص المناطق الترابية البلدية 4

 المناطق التي تنوي البلدية التدخل بها 5

اء ال  – 3 اإلح ة األت  ي لل ق ة صفي ال   قابس المدينة حسب الجدول التالي  قةساس

  المنطقة 
نسبة الطرقات 
في حالة جيدة 

  متوسطةأو 

نسبة 
الطرقات في 
حالة سيئة 
تتطلب 
  التدخل

نسبة 
األرصفة 
في حالتها 
جيدة أو 
  متوسطة

نسبة 
األرصفة في 
حالة سيئة 
تتطلب 
  التدخل

نسبة 
التغطية 
بشبكة 
التنوير 
  العمومي

نسبة 
التغطية 

بكة بش
التطهير 
  العمومي

وجود 
إشكاليات 
لتصريف 

مياه 
  األمطار

  

  نعم  %80  %70  %88  %12  %29  %71  دائرة سيدي أبي لبابة



ارات ا - 4 قةاالس ة  ل ف ال حة م  ق ة ل ا ة س أبي ل ة  دائ    : 2017خالل س

لفة خل  ال ة ال ع وع ن  ال
 

  ألف دينارا 350

 تعبيد الطرقات -

 ر العموميالتنوي -

 الترصيف -

 تركيز شبكة تصريف مياه األمطار -

  

 ريع البنية األساسيةمشا

 

ار مع وتفاعل نقاش - 5   : ال

  
ة                  ة أج ل لة          ال ات أس ار ومالح  ال

على التشخيص الفني و المالي و بعد عرض المسألة على ا بناء -1

  األولى المجلس البلدي و الجلسة العامة

المعطيات صحيحة بما أن تهذيب حي زريق حي األمل المنجز بكلفة  -2

 تفوق أربعة مليون دينار تم احتسابه في عملية التشخيص الفني

يمكن ذلك بعد إعداد دراسة و طلب تمويل خاص بهذا المشروع من  -3

  أو المجلس الجهويطرف المجمع الكيميائي 

  إما بالتوافق أو المرور إلى التصويت -4

عن طريق التصويت على إختيار ممثلين للمنطقة كما يبقى المجال  -5

  .مفتوحا للجميع للحضور او توجيه مراسالت في الغرض

 2016سيقع تعبيد مدخل حي المعرفة قريبا ضمن برنامج التعبيد لسنة -6

 يمكن برمجته ضمن هذا المشروع -7

 يمكن برمجته ضمن هذا المشروع -8

تمادات كانت غير عير أن اإلنوات الفارطة غسكانت مبرمجة في ال -9

 2017متوفرة و يمكن برمجته ضمن هذا المشروع 

يمكن برمجتها ضمن عدة مشاريع موازية                                  - 10

 يمكن برمجته ضمن هذا المشروع - 11

هذه األنهج توجد ضمن منطقة التدخل لمشروع تهذيب حي سيدي  - 12

 أبي لبابة

أو ضمن عدة مشاريع موازية                                  يمكن برمجتها ضمن هذا المشروع - 13

 

 

ما هي المعايير المعتمدة في توزيع اإلعتمادات بين  -1

 المناطق

 نسبة التعبيد المدرجة بالتشخيص الفني غير صحيحة  -2

هل يمكن تمويل مشاريع مؤكدة مقترحة هذه السنة مثل  -3

را تصريف مياه األمطار خارج إطار هذا البرنامج نظ

 ألف دينار؟ 350إلرتفاع كلفة إنجازه التي تفوق 

 كيف يمكن تحديد األولويات بالنسبة للمشاريع -4

كيف يمكن للمواطن المشاركة في المراحل المقبلة من هذا  -5

 البرنامج؟

 بحديقة تعبيد مدخل حي المعرفة و بناء سياج و مدرج  -6

 تعبيد و تصريف مياه األمطار بنهج هونكونغ مع التنوير -7

 د و تنوير جزء من شارع الواليات المتحدة األمريكيةتعبي -8

نواق الشط .أنهج الجنة ( 1تعبيد أنهج داخلية بحي األمل  -9

 )و البشرة

صيانة شبكة تصريف مياه األمطار و التنوير العمومي  - 10

 . و العناية بالمناطق الخضراء

 تعبيد نهج الهداية - 11

تعبيد األنهج الفرعية للطرقات المعبدة في برنامج  - 12

2014 

 تسمية األنهج و ترقيم المحالت - 13

  

ع -  6  اض لفة م قاش ت م   :شأنها في ال

   
ة ة أج ل اف أو/و ال ة األ ع لة ال ات أس ار ومالح  ال

  غير مدرج ضمن مشاريع القرب هذا المشروع -1

ستعمل البلدية على إحكام متابعة المقاول المكلف بالنظافة  -2

 بالمنطقة

 للفضالت ؟ هل يمكن إنجاز مصب -1

 عدم تواتر رفع الفضالت المنزلية ببعض المناطق -2

 



ائج - 7 ة ن ل ة قة ال ا ة س أبي ل  :دائ

ات  –7-1 ق قّ / ال نامج ال ص ال ات  ّ ال ه ص ال ة م و ع از  :ة ال ت ح ي اإلن ة ت ا ه األول
الي  ول ال ال   :م 

   

  

   سيدي أبي لبابةمنطقة دائرة 

  

  نصريف مياه األمطار و التنوير بالخرسانة اإلسفلتية التعبيد تم التصويت على* 

  تعبيد و تصريف مياه األمطار بنهج هونكونغ بالشماطي بسيدي ابي لبابة   1

  )نواق الشط و البشرة.أنهج الجنة ( 1تعبيد أنهج داخلية بحي األمل     2

  ي أبي لبابةنهج الهداية بسيدتعبيد     3

   تعبيد و تنوير جزء من شارع الواليات المتحدة األمريكية   4

  تسمية األنهج و ترقيم المحالت   5

  : مالح – 7-2

  : البلدية عرض –1.2.7

  

 
1  

 تقديم لمفهوم المخطط السنوي لالستثمار 1

 المخطط  إعدادعرض لمختلف مراحل المقاربة التشاركية في  2

 2017لسنة عرض لميزانية التنمية  3

 نتائج تشخيص المناطق الترابية 4

 االستماع الى مالحظات الحضور و النقاش 5

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.7  

 

 : العامة الجلسة صور –2.2.7
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  رئيس الجلسة              محّرر المحضر              ميّسر الجلسة

 
 


