
  

 

 المدينةمنطقة بجلسة محضر 
 8902ديسمبر  90األحد 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المدينة :اسم المنطقة                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 

                        اكنس 00555  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 05555 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 8502ديسمبر  50 : الجلسة تاريخ -ت 

 البلديةمقر :  الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني : الجلسة ميسر إسم -ج 

 ياسين صفر : قبل من محرر محضر -ح 

 بلدية المهديةرئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :بالمنطقة ةالجلس في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

 

  الجملي العدد 211 21 21

1,2 12,22 211 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

  8102عرض منهجية برنامج االستثمار التشاركي 
 ترحة ضمن الجلسة العامة التشاركية األولى التذكير بقائمة المشاريع المق 
  التذكير بنتائج التشخيص الفني بالمنطقة 
 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة 
   (المشاريع والتدخالت)تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات 
 التصويت على المقترحات 
 اختيار ممثلي المنطقة  

 : ساسية بالمنطقةبنية األالوصفي التقديري لل حصاءباإلتذكير  – 3

 

التنوير  األرصفة الطرقات
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 )%(المياه المستعملة 

وجود إشكاليات 
 لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات 
 جيدة ةحال في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 متوسطة أو
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(2) 

  

 نعم 199  199  09 09  19  09 1منطقة 

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها اعلى مساحيتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية ( 1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة( 2)



  

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  8902المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 :لمبرمجة بالمنطقةأو ا

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  المشروع بصدد الدراسة من قبل

مكتب الدراسات وبالتنسيق مع 
منظمة المدن الكتوسطية في إطار 
تبادل الخبرات ونقل التجارب وسيت 
إنجاز المشروع في الثالثي األول 

 .8102لسنة 

 لطاقة فوطوضوئية تركيز وحدة إنتاج ا
 .بمقر البلدية

 

 :حسب األولويةمرتبة  8900سنة مشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4
رأي المصلحة 

 المرافق الفني/الفنية
الكلفة 
 التقديرية

 المشروع نوعية التدخل (األنهج واألحياء)موقع التدخل 

 20222 إمكانية اإلنجاز

12222 

12522 

12522 

25222 

 المنصف باينهج 
 نهج اشبيلية مكرر

 نهج وهران
 نهج سجنان

جزء من نهج كاب أفريكا من بطحاء 
 المصمودي في اتجاهالمقبرة

 التعبيد تعبيد طرقات 

 نهج طرابلس  تندرج ضمن مشاريع الصيانة
 نهج اشبيلية مكرر

 الترصيف إحداث أرصفة

تندرج ضمن مشاريع الصيانة 
 تندرج ضمن مشاريع الصيانة

 إمكانية اإلنجاز

 
 

12222 

 نهج سيدي جابر
 نهج رأس افريقيا

 نهج المنصف باي

إعادة شبكات 
 التنوير العمومي

 التنوير

 إمكانية اإلنجاز
 

 صيانة

 تجميل محيط الولس سيدي جابر 12222
 إصالح النافورة

تعويض السالت البالستيكية للفضالت 
 بسالت مقصدرة

 التجميل التجميل

 :مع المشاركين نقاش وتفاعل  – 5
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

  بخصوص المدينة العتيقة يتم التنسق مع كافة
المتدخلين والمجتمع المدني حول مزيد العناية 
بالبنية التحتية بها والحفاظ على طابعها 

 .المعماري
  تصريف مياه األمطار قرب مدرسة البشير

راسة من قبل ديوان التطهير صفر موضوع د
 1122وسيم إنجاز المشروع سنة 

 مزيد العناية بالمدينة العتيقة 
  مزيد العناية بقنوات تصرف مياه األمطار قرب

 مدرسة البشير صفر

 :المدينةمنطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6
 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب

حي بورقيبة  متقاعد 80 إبراهيم حمودة
 زويلة

 الرجال

 شؤون المنزل 55 شاذلية الكرسي
 نهج المنصف باي

 المرأة

 بيوض 10 أماني بيوض
 نهج المنصف باي

 الشباب



  

 :الجلسة نتائج -7

الدراسات الفنية وتاريخ اإلعالن عن نتائج  بالمدينةتدخالت المطلوب إنجازها ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةلمالية وا

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*(للمنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 20222 إمكانية اإلنجاز

12222 

12522 

12522 

25222 

موافقة  هام
باألغلبية 

 النسبية

 نهج المنصف باي
 نهج اشبيلية مكرر

 نهج وهران
 نهج سجنان

جزء من نهج كاب 
أفريكا من بطحاء 

المصمودي في 
 اتجاهالمقبرة

 التعبيد تعبيد طرقات 

تندرج ضمن مشاريع 
 الصيانة

موافقة  هام 
باألغلبية 

 النسبية

 نهج طرابلس
 نهج اشبيلية مكرر

 الترصيف إحداث أرصفة

تندرج ضمن مشاريع 
نة تندرج ضمن الصيا

 مشاريع الصيانة
 إمكانية اإلنجاز

 
 

12222 

موافقة  هام
باألغلبية 

 النسبية

 نهج سيدي جابر
 نهج رأس افريقيا

 نهج المنصف باي

إعادة شبكات 
التنوير 
 العمومي

 التنوير

 إمكانية اإلنجاز
 

 صيانة

موافقة  هام 12222
باألغلبية 

 النسبية

تجميل محيط الولس 
 سيدي جابر

 نافورةإصالح ال
تعويض السالت 
البالستيكية للفضالت 

 بسالت مقصدرة

 التجميل التجميل

 هام -متوسط  –ضعيف : تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية )*( 

 

ديسمبر  80الجمعة  يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 .عامة التشاركية الثانيةخالل الجلسة ال 8502

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 2أنظر الملحق عدد 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 1أنظر الملحق عدد 

 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 2



  

 متميزة

 :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة   -0

 متميزة يجب تدعيمها

 : المشاركين معفيها لنقاش تم اى مواضيع أخر  -05
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

- - 

 

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة


