
الة لقد تمكنا من صياغة هذا الدليل بفضل الدعم السخي المقدم من الشعب األمريكي من خالل الوك
ئة تقع فحوى هذه الدالئل تحت مسؤولية وزارة الشؤون المحلية و البي). USAID(األمريكية للتعاون الدولي 

.و هي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتعاون الدولي أو الحكومة األمريكية

المنهجية التشاركية لتهيئة المنطاق الخضراء
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مراحل إنجاز المشروع

العناية تشريك سكان الحي مقترحات ورشة لمناقشة
و تصورات السكان

جرد المناطق 
ةالخضراء ذات أولوي

المرحلة 
1

التدخل بانتظام قبول األشغال يذتجسيم طريقة التنف الجمعيات إنتقاء
في البيئةالمتدخلة

المرحلة 
2

Ø جميع إستدعاء
األطراف المتدخلة

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

رأي إستجواب
المواطنين

المرحلة 
3

Ø Ø عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

ورشة إستشارة 
إلختيار منطقة 
التدخل التدخل

المرحلة 
4

Ø Ø Ø نتائج عرض
االستشارة

المرحلة 
5

إختيار
منطقة 
التدخل

تصميم 
حسب المشروع

خصوصية 
المنطقة

إنجاز 
المشروع

المتابعة 
موالتقيي
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الخضراء المالئمةإختيار المنطقة 1)

جرد المناطق الخضراء 
ذات أولوية

إختيار الجمعيات 
المتدخلة في البيئة

رأيإستجواب
المواطنين

ر ورشة إستشارة إلختيا
منطقة التدخل 

نتائج االستشارةعرض

)اجبارية(االختيارمعايير

مطابق لمثال التهيئة العمرانية•

ملكية البلدية•

موقع مركزي وإستراتيجي•

(accessible)يمكن الوصول إليها بسهولة•

²م1200و ²م 600المساحة بين •

وجود نقطة مياه للري•

 (Approche genre)مراعاة النوع االجتماعي•
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الخضراء المالئمةإختيار المنطقة 1)

ديةمواقع التواصل االجتماعي موقع البل

:استبيانالمواطنين عن طريقإستشارة

تشريك جمعيات في تنفيذ االستبيان

إختيار الجمعيات 
المتدخلة في البيئة

المواطنينرأيإستجواب

ر ورشة إستشارة إلختيا
منطقة التدخل

نتائج االستشارةعرض

تقديم االضافةلضمانإختيارجمعيات في مجال البيئة والمناطق الخضراء

جرد المناطق الخضراء 
ذات أولوية
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الخضراء المالئمةإختيار المنطقة 1)

:إنجاز ورشة تحديد األولويات حسب أولوية التدخل

ير لضمان حسن سمع الجمعيات وأطراف المتداخلة في البيئة 
الورشة وتقديم االضافة

الجمعيات إختيار
المتدخلة في البيئة

رأيإستجواب
المواطنين

ر ورشة إستشارة إلختيا
منطقة التدخل

نتائج االستشارةعرض

جرد المناطق الخضراء 
ذات أولوية

للمصادقةالبلديالمجلسعلىاالستشارةنتائجعرض

تهدف هذه المرحلة إلختيار المنطقة الخضراء المالئمة والمصادق عليها من المجلس البلدي
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  2)

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات 

السكان

يذتجسيم طريقة التنف

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

مع الجمعيات ورشة لجمع مقترحات و تصورات السكان
والمواطنين أو األجواروأطراف المتداخلة في البيئة

D 3إنجاز المشروع بتقنیة ثالثي األبعاد 

Animateur de 
l’atelier 

Designer 

Participants 
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  2)

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات 

السكان

يذتجسيم طريقة التنف

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

تصميم الحديقة من قبل الخبير
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تصميم مكان التدخل حسب خصوصية المنطقة  2)

يحدد فيها شروط إعداد كراس الشروط 
التهيئةأشغال 

ورشة لمناقشة
مقترحات و تصورات 

السكان

يذطريقة التنفتجسيم 

إعداد كراس الشروط 
ألشغال التهيئة

عرض على مجلس 
البلدي للمصادقة

طريقة مباشرة•

...)،جمعية شركة خاصة(استعانة •

شراكة بين البلدية والمواطنين•

للمشروع تقديم الميزانية المقدرة


Feuil1

		N°		DESIGNATION DES PRESTATIONS ET NORMES		Unité		Qté		Prix U		Prix T

				  						  en (DT) H.T		en (DT) H.T

		   I.                  TRAVAUX DE PREPARATION DU TERRAIN



				Travaux de terrassement, nettoyage du terrain et supression parielle de l'autobloquant 

				Valeur de la suppression partielle de l’autobloquant existant+ certaines bordures de trottoir et évacuation des déchets

				Décapage du terrain sur 20cm et évacuation des déblais.

				Egalisation du terrain

		  II.		FOURNITURE ET REALISATION DES SURFACES MINERALES ET ACCESSOIRES D’AMENAGEMENT

		1		Fourniture et mise en place du revêtement en gravier de couleur blanc (compacté y compris lit de tout-venant et géotextile)		m²



		2		Fourniture et mise en place du revêtement en gravier de marbre couleur rouge (compacté y compris lit de tout-venant et géotextile)		m²



		3		Fourniture et pose de bordure de trottoir type T3 y compris lit de béton dosé à 250/m3 		ml

		4		Fourniture et pose de bordure jardin type T2 y compris lit de béton dosé à 250/m3		ml

				Fourniture et pose (pavés autobloquants de 6 cm (marque Néapolis) , couleurs gris et rouge)		m²

		5		Fourniture et confection de banc en béton circulaire (Diamétre = 3m) creu
H=40 cm assise; largeur assise 50cm,dossier H=60 cm avec une épaisseur du dossier de 10cm  (assise et dossier en craquelure de faïences suivant plans et 3D) 
		Banquette

		6		Fourniture et mise en place de craquelures de faïences qui reprend les motifs anciens-Habillage du banc en maçonnerie-Conformément au CCTP		Banquette

		7		Sable pour aire de jeux		m3

		8		Fourniture et pose des poubelles métalliques (couleur verte)		1

		9		Fourniture et pose des bancs avec assise en craquelure de faïences		1

		   III.   FOURNITURE DES VEGETAUX, APPORT DE TERRE VEGETALE ET AMENDEMENTS ORGANIQUES

		1		Strelitzia réginae

		2		Yucca elephantipes  H 2m

		3		Callestemon arbre (rince bouteille) H 2m

		4		Pennisetum rouge

		5		Pennisetum blanc

		6		Crassula (276m²*12p/m²)

		7		Carrissa pot d 0,3m

		8		Agave ferox  pot d 0,5m

		9		Palmier (Phœnix canariensis)- Stipe = 2,5m

		10		Yucca sur tige H 1m

				Amendements organiques                                                   Fourniture et étalage d’engrais bio-organique (type humus ou bio-fumure de lapin) 		m3

		IV.   POSE DES VEGETAUX, ETALAGE DE TERRE VEGETALE ET DES AMENDEMENTS ORGANIQUES

		1		Pose des végétaux et des tuteurs et étalage de la terre végétale et de l’amendement organique		Forfait

		V.   FOURNITURE ET POSE DES ARTICLES DE L'AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

		1		Fourniture TOURNIQUET ROND 

		2		Fourniture BALANCOIRE 

		3		Fourniture des jeux à ressorts 

		4		Pose et transport des articles de l'aire de jeux

		   VI.   FOURNITURE ET POSE DES ARTICLES DU CABLAGE ET DES CANDELABRES D’ECLAIRAGE

		1		Fourniture et pose câblage électrique		Forfait 

		2		Fourniture et pose des candélabres d’éclairage-Poteau à 4 têtes



				(1)  Total estimatif H.T non assujetti à la TVA (dt) 		0

				(2)   Total estimatif H.T assujetti à la TVA  19% (dt) 		0

				(3)  * Total général H.T (dt) 		0

				(4)  ** TVA 19% (dt)  		0

				(5)  *** Total TTC (dt) 		0



				*(3) = (1) + (2)

				**(4)= (2)* 0.19

				***(5)= (3) + (4)





				Arrêté la présente offre à la somme de (En toutes lettres) : Trente huit mille et quatre-vingt trois dinars 650 millimes



				A…………………., le…………………………







				DRESSE PAR LE MAITRE D’ŒUVRE

				                                  Signature et cachet





				Le Maitre de l'ouvrage

				                                 Signature et cachet







DOSSIER C - AMENAGEMENT PAYSAGER D'UN SQUARE 
23/01/2020
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إنجاز المشروع 3)

تشريك سكان الحي

اإلنجاز

جميع األطرافإستدعاء
المتدخلة

تشريك المواطنين والجمعيات وكامل األطراف المتداخلة في تهيئة المنطقة •
الخضراء

ضمان حسن تعامل المواطنين مع المكان من خالل تبنيهم للمشروع•

المشروعديمومةضمان 
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أمثلة من إعادة تهيئة المناطق الخضراء 
بطريقة تشاركية 
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)قوس عين النصر(إعادة تهيئة المساحة الخضراء : مكثر

بعدقبل
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إعادة تهيئة المساحة الخضراء ببرنوصة: الكاف

بعدقبل
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المتابعة والتقييم 4)

العناية

التدخل بانتظام

لضمانمبإنتظاالتدخلوالخضراءالمنطقةبصيانةالبلديةتتعهد
المشروعنجاح

خضراءمنطقةبصيانةبلديةتعهدمنمثال
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