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 :  03بالمنطقة  عدد  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 32 1 4
 النسبة (%) % 100 % 3 % 12.5

 : األعمال جدول –ب 
  الرابععرض التشخیص الفني لمنطقة المروج  -1
 عرض مقترحات البلدیة في المشاریع المزمع برمجتھا  -2
 ورشة عمل لضبط المشاریع المقترحة من طرف المتساكنین و ضبط األولویات  -3
 إنتخاب ممثلي المنطقة -4

 : 03عدد   حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقةتذكیر باإل – 3

 (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)
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 نعم  % 100 % 100 % 70 % 30 % 30 % 70 1منطقة 

 لجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على مساح1(
 ) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2(



 

 :مرتبة حسب األولویة 2017خالل سنة   03بالمنطقة عدد مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة التقدیر�ة
 دینارا  200.000,000
 دینارا  200.000,000

 دینارا  97.000,000

 تعبید الطرقات بالخرسانة اإلسفلتیة 
 ترصیف الشوارع الرئیسیة 

تھیئة حدیقة خلف دار الشباب و بعض الحدائق 
 األخرى

 تعبید الطرقات بالمروج الرابع و صیانتھا  -1
 ترصیف الشوارع و األنھج  -2
 تھیئة الحدائق  -3
 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
 بصدد الحصول على التراخیص الالزمة من اللجنة الجھویة المروریة 

 
یتعذر اإلستجابة لعدم إمتالك البلدیة لعقار بالصبغة الالزمة نظرا ألن 

 البطحاء المذكورة مقسم خواص 
سیتم دراسة المشروع بالتنسیق مع مصالح المندوبیة الجھویة للشباب و 

 الریاضة 

نیة إنجاز مخفظات سرعة بالشوار طلب الحاضرین النظر في إمكا
 الرئیسیة و المحاذیة للمؤسسات التربویة 

إقترح الحاضرین إحداث روضة بلدیة في البطحاء الكائنة بنھج 
 فرنكفورت 

 وإقترح الحاضرین إنشاء ملعب صغیر لألطفال 
 
 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
تقوم مصلحة النظافة بالبلدیة بتعھد ھذه المساحات بالتنظیف بصفة دوریة كل 

 أسبوع 
راسلت البلدیة مصالح الوكالة العقاریة للسكنى لجبر أصحاب المقاسم المھملة 

مقاسمھم و في خالف ذلك ستتولى البلدیة إنجاز  على تنظیف و تسییج
 المطلوب على نفقة المالكین 

لقد تكثفت الحمالت األمنیة للتصدي لھذه الظاھرة خالل السنة الجاریة زیادة 
 الشرطة البیئیة سیساعد في التحكم في ھذه الظاھرة على أن جھاز 

المساحات الشاغرة التي  طلب الحاضرون مزید العنایة و تنظیف
 أصبحت مصبا للفضالت 

 طلب الحاضرون تسییج أو التصرف في جملة من المقاسم المھملة 
 
 

طلب الحاضرون مزید الحزم في التصدي لظاھرة اإلستغالل 
 المفرط للرصیف من طرف المحالت المفتوحة للعموم 

 : 03عدد �المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 :  03عدد تدخالت المطلوب إنجازها �المنطقة ال �خصوص مالحظات – 1.7

 إن أغلب التدخالت المطلوبة تم اإلستجابة لھا و تتالءم مع مقترحات اإلدارة التي إستندت للتشخیص الفني 

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7

 
 أنظر المصاحیب 

 
 

 
 

 : 03عدد  �المنطقة الجلسة صور – 2.2.7



 
 أنظر المصاحیب 

 

 

 


