
  

 أجنة المهدية بهيبون منطقة بجلسة محضر 
 7152نوفمبر  51األربعاء 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 أجنة المهدية بهيبون :اسم المنطقة                                              المهدية  :  البلدية إسم -أ 

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

 7552نوفمبر  50 : الجلسة تاريخ -ت 

 بهيبونمقر الدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 دمحم الهادي السقا : الجلسة ميسر إسم -ج 

 ياسين صفر : قبل من محرر محضر -ح 

 دية المهديةرئيس النيابة الخصوصية لبل : 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 32 4 0

0 3,72 300 (% )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 
   (تالمشاريع والتدخال)تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات 
 التصويت على المقترحات 
 اختيار ممثلي المنطقة  

 : ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 0

 

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) 

 نعم

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



  

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  7152المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي المشاريع  -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  البلدية قامت بالتقسيم العقاري لهذا الحي منذ

ثمانينات القرن الماضي ولم تشمله منذ ذلك 
 ملية تهيئةالحين ع

  مطالبة متساكني الحي بتعيد الحي خاصة أن
 بالمائة 01نسبة بناء المقاسم تجاوزت الـ

 تم ربط كامل الحي بالشبكات العمومية 
  الحي الجامعي –يحاذي المنطقة السياحية 
  ال يمكن برمجة تهيئة الحي ضمن برامج

وكالة التهذيب والتجديد العمراني باعتباره ليس 
 حيا شعبيا

 مكن برمجة تهيئة الحي ضمن مشاريع ال ي
صندوق تنمية المناطق السياحية باعتباره حي 
سكني ال توجد به مؤسسات أو مرافق سياحية 

 .8باستثناء المنطقة المطلة على الكرنيش 
  عديد األحياء سيتم تهيئتها في إطار تدعيم

البنية التحتية بكافة األحياء على غرار الروضة 

حي جبل دار واجة وجزء من  8والروضة  0
وتعبيد بعض األنهج بالطرمس وبرمجة تعبيد 
أحياء الطاهر صفر والزقانة وجزء من حي 

 .السالم
 . 

  غياب مشاريع البنية التحتية بمنطقة
 .أجنة المهدية بهيبون

 

 :حسب األولويةمرتبة  7158سنة خالل  بأجنة المهدية بهيبون مشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

األنهج )موقع التدخل  الكلفة التقديرية
 (واألحياء

 المشروع نوعية التدخل

جزء من حي أجنة المهدية  أد  054 إمكانية اإلنجاز
 بهيبون

 تهيئة الطرقات التعبيد 

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 1

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
سيتم األخذ بعين االعتبار موضوع سيالن مياه 
األمطار عند اإلعداد للدراسة الفنية التي سيتم فيها 
دعوة عن ممثلي الحي إلبداء الرأي وكذلك دعوة كافة 
المتدخلين العموميين كما ستوجه مراسالت لمالكي 
األراضي البيضاء لتسييجها وربطها بالشبكات التحتية 

 .اظا على ديمومة المشروعحف

  األخذ بعين االعتبار سيالن مياه األمطار بالحي
 وإعداد دراسة فنية للغرض

  ضرورة تهيئة القسم الجزء الغربي من كمرحلة
 أولى

  وفي اقتراح مساهمة المواطن في مثل هذه المشاريع
 .إطار الشراكة مع المواطن

  التنبيه على عدد من المالكين بتسييج أراضيهم
 طها بالشبكات التحتيةورب

  التنسيق مع المتدخلين العمومين قبل انطالق
 األشغال

 ضرورة تسوية الوضعيات العقارية العالقة 



  

  اقتراح إحداث فريق لمراقبة األشغال من قبل
 .متساكني الحي

  تنمية حي أجنة المهدية "اقتراح إحداث جمعية
 "بهيبون

 :بهيبون أجنة المهدية منطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6

ال/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب
 مهنة

ممثل  العنوان
 (رجالال/المرأة /الشباب)عن

 الرجال حي أجنة المهدية بهيبون  27 دمحم المصمودي

  05 حسن بنور
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الرجال

  27 جابر صفر
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الرجال

  07 صابر منصور
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الرجال

  05 منصف الحداد
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الرجال

  02 إيمان الحفيان
 حي أجنة المهدية بهيبون

 المرأة/ الشباب 

  02 السيدة بن عمر
 حي أجنة المهدية بهيبون

 المرأة

  77 إلياس الحداد
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الشباب

  70 بنور بنور 
 حي أجنة المهدية بهيبون

 الشباب

 :بأجنة المهدية بهيبون  الجلسة نتائج -2

وتاريخ اإلعالن عن نتائج  بأجنة المهدية بهيبون تدخالت المطلوب إنجازها ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية 

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*( للمنطقة

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

مصادقة  هام أد  054 إمكانية اإلنجاز
 جماعباإل

جزء من حي أجنة 
 المهدية بهيبون

 :األنهج حسب األولوية 

 نهج الفلين 
 نهج الزيتون 
 نهج السفرجل 
 شارع النعيم 
 نهج الرمان 
 شارع الجنان 
 نهج الهداية 
 تقوىنهج ال 
 نهج السراج 
 نهج االستبرق 
 نهج الفيروز 
 نهج الكوثر 
 نهج األساور 
 

تعبيد باإلسفلت 
 طبقات 2

 تهيئة طرقات

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

ديسمبر  55  الجمعة يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 .خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 7552



  

 

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 3أنظر الملحق عدد 

 
 
 

 
 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 3أنظر 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  -55
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

بعد تهيئة وبرمجة عديد األحياء بمدينة المهدية فإن 
من أولى اهتمامات بلدية المهدية استكمال تهيئة حي 

ت العقارية فهي أجنة المهدية وبخصوص اإلشكاليا
بصدد الدرس وفضل اإلشكاليات ضمن لجنة أجنة 
المهدية أو لجنة الشؤون العقارية التي تم إحداثهما 

  .للغرض

العمل على برمجة تهيئة كامل الحي من ترصيف 
وتنوير عمومي وتعبيد وإحداث تجهيزات جماعية 
لفائدة الحي بالعقارات التي هي على ملك البلدية فضال 

 .مختلف اإلشكاليات العقارية العالقة بالحيعن تسوية 

 

 اإلمضاء

 المساعد األول : دمحم حواص 

 س دائرة هيبونرئي: دمحم الهادي السقا

 

 

 اطلعت عليه

 رئيس النيابة الخصوصية



  

 حسن الحنشي


