
  

 

 أكواش دار الحنشة وحي الزياتينمنطقة بجلسة محضر 
 7142نوفمبر  41الثالثاء 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

أكواش دار الحنشة  :اسم المنطقة                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 
 حي الزياتين+ 

                        ساكن 0555  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 05555 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 7542نوفمبر  41 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر الدائرة البلدية بالزهراء:  الجلسة مكان -ث 

 إنصاف عبيد : الجلسة ميسر إسم -ج 

 ياسين صفر : قبل من محرر محضر -ح 

 لنيابة الخصوصية لبلدية المهديةرئيس ا : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :أكواش دار الحنشة وحي الزياتين  بالمنطقة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

 

  الجملي العدد 62 7 3

,,11 62,9 ,11 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

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

 : ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ 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

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(2) 

  

  111  111  01 21  01  11 1منطقة 

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ايتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح( 1)



  

 المرقمة يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات( 2)

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  7142المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  تم برمجة تعبيد النهج بالخرسانة

األسفلتية في إطار برنامج تعصير 
لق األشغال نهية سنة المدن وستنط

 8102أو في جانفي  8102
ويشتمل المشروع على تعبيد النهج 

 .وترصيفه وتنويره

 العناية بإعادة تعبيد نهج اميلكار 
 

مرتبة  7148سنة خالل أكواش دار الحنشة وحي الزياتين بمشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 1
 :حسب األولوية

رأي المصلحة 
 افق الفنيالمر /الفنية

األنهج )موقع التدخل  الكلفة التقديرية
 (واألحياء

 المشروع نوعية التدخل

إمكانية إنجاز 
 . المشروع

 :أكواش دار الحنشة  أد  161

 نهج صدر بعل 

 نهج سيدي داود 

 نهج العامرة 

  نهج سيد عامر 

 نهج سيدي علوان 

 نهج سيدي منصور 

 نهج منزل تميم 

 نهج باردو 

 نهج الميدة 

 :ين حي الزيات

 نهج بنزرت 

 جزء من نهج النظافة 

 نهج قرمبالية 

 
 

 
تعبيد أنهج 

 طبقات 3باإلسفلت 

 

 
 تعبيد

 

 

 



  

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  مراقبة المشاريع متواصلة من قبل اإلدارة

البلدية بخصوص الصيانة فيجب على 
المواطن أن يحافظ على الملك العمومي 
ويؤدي واجبه الجبائي لتدعيم الموارد البلدية 

 .وليشارك فعليا في تنمية مدينته
  عديد المشاريع أنجزتها بلدية المهدية راعت

فيها الجانب الجمالي على غرار الفسحة 
الشاطئية الصخرية وسوق السمك ومتحف 
دار البحار وتهيئة قسم الحالة المدنية بدائرة 

 ..الزهراء
  سيتم مكاتبة شركة السكك الحديدية حول

العناية بمحيط السكة من حيث النظافة أو 
 ..سالمة المواطنين

 نجاز المشاريع البلديةمزيد المتابعة والمراقبة عند إ 
  لصيانة الطرقاتتوفير االعتمادات الالزمة 
  مزيد التنسيق مع المتدخلين العموميين عند إنجاز

 مشاريع تخص تهيئة الطرقات
  العمل على إضفاء مسحة جمالية عند إنجاز

 المشاريع البلدية
  العناية بنظافة محيط السكة الحديدية والتنبيه على

الشركة بضرورة تسييج جزء من السكة لسالمة 
 المواطنين

 زراعة شجرة الزيتون أمام  ضرورة تنظيم عملية
 المحالت السكنية

 :منطقة أكواش دار الحنشة وحي الزياتينقائمة اسمية لممثلي  – 6

 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب
 الشباب نهج أميلكار  34 زياد غالي

  05 لطفي صفر
 نهج أميلكار

 الرجال

  35 فايزة الشريف
 نهج أميلكار  

 المرأة

 :أكواش دار الحنشة وحي الزياتينب الجلسة نتائج -2

وتاريخ اإلعالن  أكواش دار الحنشة وحي الزياتينبتدخالت المطلوب إنجازها ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج 

رأي المصلحة 
 ق الفنيالمراف/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*(للمنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

مصادقة  هام  أد 161 إمكانية اإلنجاز
بإجماع 

 الحاضرين

 :أكواش دار الحنشة 

 نهج صدر بعل 

 نهج سيدي داود 

 نهج العامرة 

  نهج سيد عامر 

 نهج سيدي علوان 

 ج سيدي منصورنه 

 نهج منزل تميم 

 نهج باردو 

 
تعبيد باألسفلت 

 طبقات 3

 
 

 
 تهيئة طرقات

 



  

 نهج الميدة 

 :حي الزياتين 

 نهج بنزرت 

 جزء من نهج النظافة 

 نهج قرمبالية 

 

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

ديسمبر  55 الجمعة  يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةلية الدراسات الفنية والماعن نتائج سيتم اإلعالن 
 .خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 7542

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 ,أنظر الملحق عدد 

 
 
 

 
 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 6أنظر الملحق عدد 

 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 8

 متميزة

 :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة   -9

 متميزة يجب تدعيمها

 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -45
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

 
منطقة الزهراء شملتها عديد مشاريع تهيئة الطرقات 

حي الطاهر حيث تم برمجة تهيئة منطقة الزقانة و
في إطار  8102صفر وجزء من حي السالم سنة 

 
حي أكواش حول شروط وكيفية اختيار تهيئة 

 دار الحنشة وحي الزياتين 
 



  

مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني وضمن 
نفس برامج الوكالة يتم حاليا إنجاز تهيئة حي 

 0وسيتم بعده مباشرة تهيئة حي الروضة  8الروضة 
 ...كما تم تهيئة عديد األنهج بمنطقة الطرمس 

 

 

 

 

 اإلمضاء

 المساعد األول : دمحم حواص 

 

 سة دائرة الزهراءيرئ: إنصاف عبيد

 

 

 

 اطلعت عليه

 رئيس النيابة الخصوصية

 حسن الحنشي


