
 

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

 بلدية الشـابة        

  --------------:  عــدد

ــمحض                               وسط المدينـــــةة  ــمنطقــــــــــة  ـــــــــــجلس  ر  ـــــــــــ
  :  معطيـــات بخصوص  البلديـــة-1

 : منطقة وسط المدينة اسم المنطقـــــة: الشابـــــــــــــــــة                  إســــــــم البلديــــــــة -أ
 22777:     عدد  السكان  بالبلدية -ب
 رة صباحاــــــــة العاشـــــى الساعــــــعل 2016ديسمبــــر   14:     تاريخ الجلســــــــــــة -ت
 ــةـــــــالشاب: قصـــر بلديـــــــــــــة     مكـــــــــــان الجلســة -ث
  ـادـــــــــــــــــة عيفاطمــــــــــــــ:  إسم ميســـــر الجلســة   -ج
 عمـــــــر ــاج ـــــــلحـ د اـــــــ: ماج   محضر محرر من قبل  -ح
 ة ــــرئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابعمر المدوري :  محضر مصادق عليه من طرف -خ

ــــة-2   : معطيـــات بخصوص الجلسـ

 عدد المشاركين في الجلسة العامـــة : -أ

  

 عدد المشاركيـن

 

 عدد النساء  ضمن المشاركين

 

عــــــــــدد الشبـــــان ضمـــن  

 راوحـن تتــن والذيـــالمشاركي

 ةـــسن 35و 16أعمارهم بين 

 6 2 15 العدد الجملـــي

 %  40 %  13   (%النسبــــة )
 

 جــــــــــــــــدول  األعمـــــــــــــــــــال:-ب

 قائمـــة برنامـــج القـــــــــــــرب للمنطقـــــــــــــــــــة.تقديــــــم  -1
 تذكيــــر بنتائـــــــــــــج التشخيــــــص الفنـــــــي للمنطقـــــــــة. -2
 تذكيــــر بالمــــــــــوارد الماليـــــــة المخصصة للمنطقـــــــــــة. -3
 تحديــــــــــد المقترحـــات.تكويــــن فــــــــــــــرق عمــــــــــل ل -4
  اإليضاحات الفنيـــــــــة األوليــــــــــة الالزمـــــــــــــــــة.تقديم  -5
 إجـراء تصويت على المشاريع المقترحة واإلعـالن عــن النتائج. -6
 التصويـــت علــــــــــى ممثلـــــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــة. -7

 



  :  وسط المدينــةتذكيـــر باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بمنطقة  -3

   الربط بشبكة تطهير  التنوير العمومي    الطرقـــات     

 (%المياه المستعملة )

نسبة التغطية بشبكة التنوير  نسبة الطرقات المعبدة

 (%العمومي )
 التطهيرنسبة التغطية بشبكة 

(%)  

 %  88 %   93 %  95  المدينةوسط منطقة 

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

 الكلفة التقديريــــة نوعيـــــة التدخــل مشـــــروعال

 أ.د 130 تعبيد الطرقـــــات مشاريع القـــــــرب 

  المشاركيـــــــــــــــــــن :نقـــــــاش وتفـاعل مع  -5

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  أسئلة ومالحظات المشاركيـــن

تساءل عن الفترة الزمنيـــة التي ينطلق خاللها -

 اإلنجـــــــاز.

ستقوم البلدية بإعــــالم ممثلـــي المناطق وتشريكهم في -

 واإلنجـــــاز.مختلف مراحل إعداد الدراسات 

 

  مواضيع أخرى للنقـاش  مع المشاركيـــــــــــــــــــن :-6

 أجوبــــة البلديـــة / أو األطراف المعنيـــة  أسئلة ومالحظات المشاركيـــن

من المسؤول  عن قطع الطرقات وإرعاجهـــــا  -

 للحالــــــــة األصليــــة.

 

 

فتح الطرقات بالتقسيمات المصادق عليها وتنفيذ  -

 قرارات الهــــدم 

ة ة المتدخلة بالطرقات هي المسؤوليالمؤسسات العمومي -

على إرجاع الطرقات للحالة التي كانت عليها وهنـــــــاك 

تقصير خاصة من طرف الشركة  الوطنية إلستغـــــــالل 

 ذا اإلخالل.ــلتدارك ه وتوزيع الميــاه والبلديــــة ساعيـــة

البلدية لم تقم بتسليم قرارات التقسيمات إال بعـــــد فتح  -

 الطرقات وقرارات الهدم بصدد وضع روزنامة تنفيـــــذ.

 

 



  :  بمنطقـــة وســــــــــــــــط المدينـــــــــــــةنتائـــــــــــــــــــج الجلســـة  -7

 :  بمنطقــة وسط المدينــةمالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها -7-1

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

 اإلعتمــــادات المرصودة : 

 من مفترق نهج ابن الجــزار في إتجاه شارع الحبيب بورقيبة. ع الكبيـــرالجامــ نهـج -1
 .نهج بالحي اإلداري  المار أمام قسم اإلستعجالي بداية من شارع الهادي شاكر إلى شارع العربية السعودية-2
 ة السعوديـــــــة.ــــــنهج محمــــد علي من شارع الحبيب بورقيبـــة إلى شارع العربي-3
 ة السعوديــة.ــالعربي شارعــي البلهــــوان من شارع الحبيب بورقيبة إلى نهج علــــــ-4

 زنقـــــة أمــــــام قصـــــــــــر البلديـــــة.-5

 نهـــــــــــــــج الكويـــــــــــــــــــــــــــت. -6

 

 :  وســـط المدينــــةمنطقــة ممثلــــي  -7-2

 تم التوافق والتصويت على تعييـــن الممثليـــن اآلتي ذكرهـــــــــــم : 

 الــــم العجمــــي بوهجـــــــةس -
 ـــــف لحمــــــــــــــــــــرمنص -
 ـــــةـمحمــــد اميـــن بالعايبــــ -
 ــــم.ـنعمــــــــــــــــان سيدهـــــ -
 ـي.ـمــــــــروى الجريبــــــــــــ -
 ـي.ـالمولــــــــــــــدي الهيلـــــــ -

 الشابة في،

 رئيس النيابة الخصوصية            
 
 عمر المدوري                             
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