
 
               73.643.866الهاتف:                                     الجمهورية التونسيـة              
 73.643.336: الفاكس                                                   تنمية المحلية والبيئةوزارة ال 
 والية  المهديـة         

 بلدية الشـابة        

  --------------:  عــدد

ــمحض                     ــىــمنطقــــــــــة  ـــــــــــجلس  ر  ـــــــــــ           ة المرســــــــــــ
  :  معطيـــات بخصوص  البلديـــة-1

 : منطقة المرســـى اسم المنطقـــــة             : الشابـــــــــــــــــة     إســــــــم البلديــــــــة -أ
 22777:     عدد  السكان  بالبلدية -ب
  على الساعة الثالثة مساءا 2016ديسمبــــر   14:     تاريخ الجلســــــــــــة -ت
 ــةـــــــالشاب: قصـــر بلديـــــــــــــة     مكـــــــــــان الجلســة -ث
  ـادـــــــــــــــــة عي: فاطمــــــــــــــ إسم ميســـــر الجلســة   -ج
 عمـــــــر ــاج ـــــــلحـ د اـــــــ: ماج    محضر محرر من قبل  -ح
 ة ــــ: رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشاب محضر مصادق عليه من طرف -خ

ــــة-2   : معطيـــات بخصوص الجلسـ

 عدد المشاركين في الجلسة العامـــة : -أ

  

 عدد المشاركيـن

 

 المشاركينعدد النساء  ضمن 

 

عــــــــــدد الشبـــــان ضمـــن  

 راوحـن تتــن والذيـــالمشاركي

 ةـــسن 35و 16أعمارهم بين 

 6 4 19 العدد الجملـــي

 %  31 %  21   (%النسبــــة )
 

 جــــــــــــــــدول  األعمـــــــــــــــــــال:-ب

 رب للمنطقـــــــــــــــــــة.ـــــــــــــتقديــــــم قائمـــة برنامـــج الق -1
 ي للمنطقـــــــــة.ـــــــص الفنــــــتذكيــــر بنتائـــــــــــــج التشخي -2
 ـــة المخصصة للمنطقـــــــــــة.ـــوارد الماليـــــــــــتذكيــــر بالم -3
 ات.ــد المقترحـــــــــــفــــــــــــــرق عمــــــــــل لتحديتكويــــن  -4
  اإليضاحات الفنيـــــــــة األوليــــــــــة الالزمـــــــــــــــــة. تقديم -5
 إجـراء تصويت على المشاريع المقترحة واإلعـالن عــن النتائج. -6
 التصويـــت علــــــــــى ممثلـــــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــة. -7

 



  األساسية بمنطقة المرســـــــــى :تذكيـــر باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية  -3

   الربط بشبكة تطهير  التنوير العمومي    الطرقـــات     

 (%المياه المستعملة )

نسبة التغطية بشبكة التنوير  نسبة الطرقات المعبدة

  (%العمومي )
 التطهيرة بشبكة ـنسبة التغطي

(%)  

 %  48 %   70 %  25  منطقة المرسى

  مرتبة حسب األولوية : 2017المقترحة من طرف المشاركين بمنطقة المرسى خالل سنة    اإلستثمارات-4

 الكلفة التقديريــــة نوعيـــــة التدخــل مشـــــروعال

 أ.د 140 تعبيد الطرقـــــات مشاريع القـــــــرب 

  نقـــــــاش وتفـاعل مع المشاركيـــــــــــــــــــن :-5

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  المشاركيـــنأسئلة ومالحظات 

المعايير التي سيتم إعتمـــادها إلختيار أماكن -

 التدخــــل.

 مصـــــــــــدر تمويـــــــــــل المشــــــروع -

ضرورة وجود شبكة تصريف المياه المستعملة والماء -

 .الصالح للشراب

ادات الجملية المخصصة ـــمن اإلعتم  % 23يمثل نسبة  -

 2017ة ـــلمشاريع القرب ضمن المخطط اإلستثماري لسن

 وحسب الخطة التمويلية التاليــــة : 

 ــرضـــــــــــــأ.د : قـــــــ 275-

 أ.د : مساعدة غير موظفة 149 -

 ذاتــــــــــــي  أ.د  : تمويل 169-

  المشاركيـــــــــــــــــــن :مواضيع أخرى للنقـاش  مع  -6

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  أسئلة ومالحظات المشاركيـــن

 تراكم فواضل البناء بسبخة قبوديـــــــة -

 

ة ـوجود اشكال في بعض المسالك الغير مهيئ -

 . بداخل المنطقة البلدية ببعض المناطق األخرى

دورية في التدخل إلى جانب وجود ستقوم البلدية بصفة  -

 . 2016ديسمبـــر  17برنامج جهوي يوم 

بالتدخل في وضع كمية  2017ستقوم البلدية خالل سنة  

 من التربة.

 



 

  منطقــة المرســــــــــــــــــــــى :النتائـــــــــــــــــــج الجلســـة ب-7

 : مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بمنطقــة المرســى -7-1

تم التوافق والتصويت لتعبيد الطرقات التالية بواسطة الخرسانة اإلسفلتية حسب الترتيب التالي وفي حدود 

 اإلعتمــــادات المرصودة : 

 .ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــج قبوديـــــــــــــــــــــــــــــنهـ -1
 ل سودريكــــو.ـــــمستوى معم ي علىالطريق الرابط بين نهج علي بلهوان ونهج محمد عل -2
 .(ONASة ــجزء من نهج صالح الشريف ) المجهز بشبك -3
 د علـــــي.ــــــــــــــــــــج محمـــــــــــــــــــــة نهــبقيــــــــ -4

 

 : منطقــة المرســى ممثلــــي  -7-2

 تم التوافق  على تعييـــن الممثليـــن اآلتي ذكرهـــــــــــم : 

 الحبيــــب عبد اللــــه -
 محمـــــد خليـــــــــف -
 منـــــــذر بالعايبــــــة -
 إيمــــان المكشــــــــر -
 منصــــف العائبــــــة -
 أم الخيــــر المكشــــر -
 مـــروى الجريبـــــــي -

 

 الشابة في،

 رئيس النيابة الخصوصية            
 
 عمر المدوري                             
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