
  

 

 التوسعمنطقة بجلسة محضر 
 9102ديسمبر  12السبت 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 

 أوالد عمار -السعفات  –الدخيلة  –شيبة  :اسم المنطقة 

                        ساكن 0000  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 60000 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 1029ديسمبر  12 : الجلسة تاريخ -ت 

 أمام مستوصف السعفات:  الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني  : الجلسة ميسر إسم -ج 

 لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية : قبل من محرر محضر -ح 

 لدية المهديةبرئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

 

  الجملي العدد 401 92 14

42,01 96,74 400 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 0202ج االستثمار التشاركي عرض منهجية برنام 
  التذكير بنتائج التشخيص الفني بالمنطقة 
 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة 
  (المشاريع والتدخالت)عمل لتحديد المقترحات   ورشاتتكوين 
 التصويت على المقترحات 
 اختيار ممثلي المنطقة  

 : بالمنطقة ساسيةالوصفي 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) 

  

 نعم - 52  55 5  02  22 1منطقة 

 ة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةلجمليتها 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  1029المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
انطلقت عملية الصيانة للوحدات الضوئية 

 .الموجودة التي سيتم تدعيمها
  ضرورة إعطاء األولوية لتهيئة المسالك

 وئية ضالفالحية وتركيز وحدات 
 

 :حسب األولويةمرتبة  1010سنة خالل  التوسعبمنطقة مشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

 أد

 المشروع نوعية التدخل (األنهج واألحياء)موقع التدخل 

 تعبيد  تهيئة طرقات الطريق الرابطة بين السعفات والزقم 08 مسلك فالحي يجب المعاينة

 طريق الزقم 80 يمكن اإلنجاز

 طريق أوالد عمار 98 زيمكن اإلنجا

 الطريق الرابطة بين الجامع والمدرسة بشيبة 11 يمكن اإلنجاز

 مدخل أوالد غرس هللا 1,51 يمكن اإلنجاز

يجب المعاينة للتثبت من 
 .الشبكات التحتية

 تجمع سكني أوالد الجيالني بالسعفات 88

 طريق أوالد بونوارة والسكارة بشيبة ,85, يمكن اإلنجاز

تركيز وحدات  طريق السعفات ,2 يمكن اإلنجاز
 ضوئية

 تنوير

طريق الزقمالدخيلة األم من محطة الحافلة على دار  18 يمكن اإلنجاز
 جابر

 الدخيلة بجانب المدرسة ,2,5 يمكن اإلنجاز

 أوال عمار الجمع وما جاوره ,295 يمكن اإلنجاز

 شيبة الجديدة 22 يمكن اإلنجاز

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 

ألف دينار لتهيئة مناطق التوسع  9410خصص بلغ 
كما سيتم تخصيص اعتمادات إضافية من قبل بلدية 

التي  المهدية لمزيد تهيئة مشاريع القرب باألحياء
 ..تشملها مناطق التوسع لتحسين جودة الحياة

 العناية بالمسالك الفالحية 
 تهيئة الطرقات أمر متأكد 
  التنوير العمومي ضرورة للحفاظ على سالمة

المواطنين وممتلكاتهم حيث تشهد مناطق التوسع 
 .نقصا كبيرا 



  

 :التوسعمنطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6

 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/صاإلختصا العمر اإلسم واللقب
 الرجال الزقم -السعفات -  36 الهادي ذويب

-  54 نجوى تيتش الوزوازة
 السعفات

 لمرأةا

-  30 مروى الوزوازة
 السعفات

 الشباب

 :التوسعبمنطقة  الجلسة نتائج -7

الدراسات تاريخ اإلعالن عن نتائج و  بدائرة الزهراءتدخالت المطلوب إنجازها ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالفنية والمالية 

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*(للمنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

مسلك فالحي يجب 
 المعاينة

الطريق الرابطة بين  10 هام 08
 السعفات والزقم

 تعبيد تهيئة الطرقات

   طريق الزقم 11 هام 80 يمكن اإلنجاز

   طريق أوالد عمار 18 هام 98 يمكن اإلنجاز

الطريق الرابطة بين  18 هام 11 يمكن اإلنجاز
الجامع والمدرسة 

 بشيبة

  

مدخل أوالد غرس  10 هام 1,51 يمكن اإلنجاز
 هللا

  

عاينة للتثبت من يجب الم
 .الشبكات التحتية

تجمع سكني أوالد  11 هام 88
 الجيالني بالسعفات

  

 طريق أوالد بونوارة 18 هام ,85, يمكن اإلنجاز
 والسكارة بشيبة

  

تركيز وحدات  طريق السعفات 18 هام ,2 يمكن اإلنجاز
 ضوئية

 تنوير

طريق الزقم الدخيلة  ,2 هام 18 يمكن اإلنجاز
ة الحافلة األم من محط

 على دار جابر
الدخيلة بجانب  19 هام ,2,5 يمكن اإلنجاز

 المدرسة
أوال عمار الجمع وما  19 هام ,295 يمكن اإلنجاز

 جاوره
 شيبة الجديدة ,1 هام 22 يمكن اإلنجاز

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

جانفي  27الجمعة  يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية ج عن نتائسيتم اإلعالن 
 .الخاصة بمنطقة التوسع خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 1010

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1



  

 4أنظر الملحق عدد 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 9أنظر الملحق عدد 

 : ي خطة اإلتصال المعتمدةرأي المشاركين ف – 8

 متميزة

 :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة   -9

 متميزة يجب تدعيمها

 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -20
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

مع مكتب الدراسات الموضوع بصدد الدرس 
ل التهيئة العمرانية وموضوع الدائرة بخصوص مثا

 0202سيتم الحسم فيه خالل سنة 

مقر الدائرة البلدية التفكير في اإلسراع بتهيئة 
واإلسراع بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية 

 لمنطقة التوسع

 

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


