
  

 "الشواشين"  2املنطقةحضر الجلسة م
 

 معطيات بخصوص البلدية : -1

 .الشواشين سم املنطقة :إمنزل فارس ي إسم البلدية :  -أ 

 ساكن . 350عدد السكان باملنطقة :                              ساكن  4000عدد السكان بالبلدية : -ب 

 .مساءالثالثة على الساعة  09/12/2018تاريخ الجلسة : -ت 

 : املدرسة اإلبتدائية بالشواشين.مكان الجلسة -ث 

 /إسم ميسر الجلسة : -ج 

 الكاتب العام رياض أحمد .محضر محرر من قبل : -ح 

 . جميع االطراف الحاضرين بالجلسةمحضر مصادق عليه من طرف : -خ 

 معطيات بخصوص الجلسة: -2

 مشارك . 35: باملنطقةعدد املشاركين في الجلسة  – أ
عدد الشبان ضمن املشاركين والذين 

 سنة  35و 16تتراوح أعمارهم بين 
عدد النساء ضمن 

 املشاركين

 عدد املشاركين
 

 العدد الجملي 35 18 13

 %)النسبة ) 9 % 55 % 37%

 جدول األعمال : –ب 

 .عرض التشخيص الفني للمنطقة 

 .تقديم املوارد املالية املخصصة للمنطقة 

  وترتيب املشاريع املقترحة وتقديم االيضاحات.إجراء التصويت 

 .إنتخاب ممثلي املنطقة 

 :2 ساسية باملنطقةالوصفي التقديري للبنية ال  حصاءبال تذكير  –3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات

الربط بشبكة 

تطهير املياه 

 املستعملة )%(

وجود 

إشكاليات 

لتصريف مياه 

 األمطار

نسبة 

الطرقات في 

جيدة أو  ةحال

 (%متوسطة )

(1)  

نسبة الطرقات في حالة 

 سيئة تتطلب التدخل

(%) 

(1) 

نسبة األرصفة في 

حالتها جيدة أو 

 (%متوسطة )

(1)  

نسبة األرصفة في حالة 

 سيئة تتطلب التدخل

(%) 

(1)  

نسبة التغطية بشبكة 

 التنوير العمومي

)%( 

(2) 

نسبة التغطية بشبكة 

 التطهير العمومي

)%( 

(2) 

  

% %35 %  62 2منطقة  04  % 06  %88 % 0  

 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة املعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة1)

 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات املجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة2)

 



  

والجهوية الخرى واملشاريع الوطنية  2018املشاريع املدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  -1

 : 2املتواصلة أو املبرمجة باملنطقة 

 أسئلة ومالحظات املشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

البلدية أنه تم التدخل في حدود اإلعتمادات بين السيد رئيس 

  ألف دينار. 18بمبلغ   املرصودة ملشروع الترصيف

لم يقع التدخل بترصيف كامل الطريق 

 الرئيسية 

 مرتبة حسب الولوية: 2019خالل سنة   2باملنطقة شاركين مشاريع القرب املقترحة من طرف امل – 4

رأي املصلحة 

 الفنية/املرافق الفني

الكلفة 

 التقديرية

 )أد( 

 نوعية  موقع التدخل )األنهج واألحياء(

 التدخل

 املشروع

الرابطة  الطريق الرئيسية - 12 

 بين املكنين وبني حسان

 بناء األرصفة   ترصيف 

للصيانة التدخل 

بتغليف 

 الطرقات  حسب

  املتطلبات

 طريق أوالد معمر - 25

 مسلك دار الشطي -

 مسلك دار سالمة -

 طريق املقبرة -

 امام مسكن عزيزة شوشان -

ات تغليف الطرق

 بمادة التيف أو

 يةبطبقة أسفلت

أو إسمنتية 

 حسب الدراسة  

 صيانة الطرقات

تطهير شبكة 

التنوير العمومي  

تخص فقط 

الطريق املؤدية 

 للمكنين

الطريق الرئيسية الرابطة  - 13

 بين املكنين وبني حسان

 حومة دار سالمة -

 حومة دار الكبير -

 شارع أوالد معمر -

 طريق املقبرة -

 دار كمال الدريدي -

ة تطهير الشبك  

 وإضافة 

 عموميتنور 

 ةـــــــالكلف 50 

 نقاش وتفاعل مع املشاركين : – 5

 أسئلة ومالحظات املشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

ستتولى البلدية مراسلة شركة النقل إلضافة 

 محطات إضافية بمنطقة الشواشين.
 

 

 

طلب إضافة محطة لخط الحافالت الرابط بين 

 املكنين ومنطقة الشواشين 

 طلب تركيز حاويات ببعض التجمعات السكنية
 
 



  

 : 2قائمة اسمية ملمثلي املنطقة  – 6

ممثل  العنوان اإلختصاص/املهنة العمر اإلسم واللقب

 عن)الشباب/املرأة/الرجال(

الشواشين   عامل يومي سنة  51  الحميد بن فرجعبد 

القديمة منزل 

  5024فارس ي 

 ممثل عن الرجال 

 ممثل عن الشباب  عامل بمصنع سنة  34  مروان امبارك

 ممثلة عن املرأة  شؤون املنزل  سنة  34 عيادية الهاشمي 

 : 2نتائج الجلسة باملنطقة  -7

وتاريخ العالن عن نتائج  2تدخالت املطلوب إنجازها باملنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7

 من قبل املصلحة الفنية بالبلدية:الدراسات الفنية واملالية 

الكلفة  1

 )أد(التقديرية

جدوى املشروع 

 للمنطقة )*(

 املشروع موقع التدخل )األنهج واألحياء( نتائج التصويت 

 صوت 11 هام  12 

 

ة الطريق الرئيسية الرابط

نبين الشواشين واملكني  

 

 بناء األرصفة  

صوت 13 هام  25   صيانة الطرقات عبدالرزاق دار حومة 

صوت 22 هام 13   العموميالتنوير   

 هام -متوسط  –)*( تأثير املشروع على املنطقة البلدية املعنية : ضعيف 

خالل الجلسة العامة من قبل املصلحة الفنية بالبلدية الدراسات الفنية واملالية عن نتائج سيتم العالن 

 . 2018ديسمبر  16الحد يوم التشاركية الثانية 

 مالحق :– 2.7

 عرض البلدية : – 1.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 : 2صور الجلسة باملنطقة – 2.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 : املعتمدة رأي املشاركين في خطة التصال – 8

 

 رأي املشاركين في املقاربة التشاركية املعتمدة : -9
 

 مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع املشاركين : -10

 أسئلة ومالحظات املشاركين املعنيةأجوبة البلدية و/أو األطراف 
 

تولى أشار السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه 

اإلتصال باملندوب الجهوي للمرأة واألسرة 

والطفولة  لبرمجة إنجاز مشروع نادي أطفال 

بمنطقة الشواشين كما تولى اإلتصال باإلدارة 

الجهوية ألمالك الدولة لتخصيص ارض لفائدة 

 هذا املشروع.

  باملنطقة طلب بناء نادي أطفال 

  بين منطقة بلدية منزل تهيئة املسلك الفالحي

 .فارس ي وبلدية بني حسان

 

 

 


