
  

 

 هيبون  منطقةبجلسة محضر 
 8152ديسمبر  51السبت 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 هيبون :اسم المنطقة                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 

                        ساكن00555  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 05555 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 0502ديسمبر  00 : الجلسة تاريخ -ت 

 بهيبونمقر الدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني+ فائزة بوبكر بلخير  : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سمير بن سالم : قبل من محرر محضر -ح 

 بلدية المهديةرئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال 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 356 63 82

3286 86858 311 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

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

 : ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءإلباتذكير  – 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) 

األرصفة نسبة 
 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 88 80  08 08  28  08 هيبون منطقة 

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



  

هوية األخرى المتواصلة والجوالمشاريع الوطنية  8152المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  سيتم اإلعالن عن طلب العروض في القريب

 .العاجل
 تعبيد أنهج حي أجنة المهدية بهيبون 

 

 :حسب األولويةمرتبة  8152سنة خالل  بمنطقة هيبون مشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

األنهج )موقع التدخل  الكلفة التقديرية
 (واألحياء

 المشروع نوعية التدخل

 إمكانية اإلنجاز
 إمكانية اإلنجاز

 
 إمكانية اإلنجاز

000333 

200333 

 

200333 

 نهج بال ابن رباح
نهج دمحم + نهج عثمان بن عفان 

 عباس
 نهج الحرير

 التعبيد هيئة طرقاتت

قيام المواطنين بالترصيف 
والمطالب تخص أراض 

 غير مبنية

 الترصيف تهيئة أرصفة نهج أبو هريرة 

 التجميل تهيئة مساحة خضراء حي سيدي مسعود 00333 إمكانية اإلنجاز

محيط + نهج عثمان بن عفان  200333 إمكانية اإلنجاز
 نادي األطفال بهيبون

أمام المدرسة االبتدائية سيدي 
 مسعود

 نهج تازركة

تركيز وحدات 
 ضوئية

 التنوير

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 1

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
هناك عديد التدخالت بخصوص مشاريع القرب بعدد 
من األحياء على غرار أجنة المهدية بهيبون بكلفة 

أد فضال عن ما تمتعت به عديد األنهج بمشاريع  551
أد وتعبيد عديد  811البرنامج االستثماري بكلفة 

 .األنهج ضمن برنامج تعصير المدن

ضعف الموارد المخصصة لمشاريع القرب لمنطقة هيبون 
 .أد 351والمتمثلة في 

 :هيبون منطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6

 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان مهنةال/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب
 الشباب نهج دمحم عثمان  00 حسين بن عمر

  05 جيالني العابد
 دمحم عباسنهج 

 الرجال

  05 فطومة الغول
 أحمد بوبكرنهج   

 المرأة

 :الجلسة نتائج -7

من قبل ة والمالية الدراسات الفنيوتاريخ اإلعالن عن نتائج تدخالت المطلوب ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :المصلحة الفنية بالبلدية



  

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*(للمنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

موافقة  هام د 000333 إمكانية اإلنجاز
باألغلبية 

 النسبية

تدعيم بالخرسانة  نهج بالل ابن رباح
 األسفلتية

 تعبيد

موافقة  هام د 200333 إمكانية اإلنجاز
باألغلبية 

 النسبية

+ نهج دمحم عثمان 
 نهج دمحم عباس

تدعيم بالخرسانة 
 األسفلتية

موافقة  هام  د 200333 إمكانية اإلنجاز
باألغلبية 

 النسبية

تعبيد ثالث  نهج الحرير
 طبقات

موافقة  هام  - للمعاينة 
ألغلبية با

 النسبية

 الترصيف إحداث أرصفىة نهج أبو هريرة

موافقة  هام د 200333 للمعاينة
باألغلبية 

 النسبية

 نهج عثمان ابن عفان
أمام نادي األطفال 

 بهيبون
أمام المدرسة 

 االبتدائية سيد مسعود
 نهج تازركة

تركيز وحدات 
 ضوئية

 التنوير

-  للمعاينة موافقة  هام
باألغلبية 

 النسبية

تهيئة مدخل  دخل سيدي مسعودم
 للمدينة

 التجميل

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

ديسمبر  00 الجمعة  يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 .خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 0502

 

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 3أنظر الملحق عدد 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 8أنظر الملحق عدد 

 : تصال المعتمدةرأي المشاركين في خطة ال  – 2
 

 متميزة



  

 :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة   -5

 متميزة يجب تدعيمها

 : ركينالمشا معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -05
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو البلدية أجوبة

 
- 

 
- 

 

  

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة


