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   : جلسةال بخصوص معطیات -2

 :  1بالمنطقة المروج  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 

  الجملي العدد 09 01 03
 النسبة (%) % 100 % 11,11 % 33,33

 : األعمال جدول –ب 

 عرض المشاریع المقترحة من طرف البلدیة  -
 مناقشة األولویات  -
 تحدید إقتراحات الحاضرین  -

 :  1 المروج حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقةتذكیر باإل – 3

 

التنویر  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطھیر  العمومي 

 المیاه المستعملة (%)
وجود إشكالیات 

 لتصریف میاه األمطار
نسبة الطرقات 

 حالتھا جیدة في
 أو متوسطة

)%( 

نسبة الطرقات في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل
)%( 

نسبة األرصفة 
 حالتھا جیدة في

 أو متوسطة
)%( 

نسبة األرصفة في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل
)%( 

نسبة التغطیة 
بشبكة التنویر 

 العمومي
(%) 

 بشبكة التطھیر العمومينسبة التغطیة 
(%)   

 ال 100 100 50 50 9,76 90,23 1المروجمنطقة 

 : 2016خالل سنة    1االستثمارات المقترحة من طرف البلدیة بالمنطقة المروج  – 4

 المشروع التدخل نوعیة الكلفة
220.000,000 

 
150.000,000 

 
100.000,000 

تھیئة الطرقات و إعادة تركیز طبقة سیر 
 بالخرسانة اإلسفلتیة 

تنظیف الحدیقة و إعادة غراستھا و تركیز 
 مختلف المرافق بھا و إحداث نقطة ري ...
 تركیب األرصفة ببعض األنھج و الشوارع 

تعبید الطرقات بإقامة بن منظور و إقامة 
 و بعض األنھج المتضررة  أمل البساتین 

 تھیئة حدیقة علي بلھوان 
 

 ترصیف األرصفة 

 : المشاركین مع وتفاعل نقاش – 5
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة



أكدت البلدیة أن حي الروضة یتطلب كلفة كبیرة لتھیئتھ زیادة على 
یمكن تأجیلھ للسنوات أن وضعیة طرقاتھ لیست متردیة بشكل كبیر 

 المقبلة 
 

الموافقة على مقترح البلدیة ـ و النظر في إمكانیة إضافة نھج حافظ 
إبراھیم و النھج الرابط بین نھج محمد عزیز تاج و نھج محمد 

بحي و تنویر األنھج و إمكانیة إدراج تعبید الطرقات  الزغباني
 .الروضة 

 : المشاركین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6
 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

أشجار التصفیف  تؤكد البلدیة أنھا تركز أولویاتھا على غراسة
بالشوارع في حدود إمكانیاتھا المالیة و البشریة حیث توفقت خالل 
السنة الجاریة من غراسة عدد كبیر من األشجار بالرغم من تعمد 

البعض إتالف بعضھا . أما بالنسبة إلستغالل العقار المذكور و بعث 
مركز ثقافي فقد تم إدراج ھذا المشروع ضمن مخطط التنمیة المحلي 

 في إطار المجلس المحلي للتنمیة 

دعا الحضور إلى مزید غراسة أشجار التصفیف على كافة 
الطرقات و دعوا إلى التفكیر في بعث مركز ثقافي لفائدة 
الشباب و إستغالل األرض البیضاء الكائنة قرب المعھد 

 الثانوي بالمروج األول

 :  1المروج بالمنطقة  الجلسة نتائج - 7
 : تدخالت المبرمجة بالمنطقة .......ال بخصوص التحسینات/  التنقیحات – 1.7

بعد دراسة مختلف اإلقتراحات تمت الموافقة من طرف البلدیة على إدراج شارع حافظ إبراھیم و النھج الرابط بین نھج محمد عزیز 
ء تعبید الطرقات بحي الروضة إلى تاج و نھج محمد الزغباني كما تمت الموافقة على صیانة التنویر العمومي بحي الروضة و إرجا

 برنامج الحق 

 : مالحق – 2.7
 : البلدیة عرض – 1.2.7

 
 

 إنظر القرص المضغوط 

 : بالمنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7
 

 أنظر المالحق 
 

 إمضاء المیسرین 

 بوجمعة العبیدي   حنان الغالي    فاطمة الزواغي 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة         الكاتب العام 
 الحبیب الحامدي        عادل بالطیبي 
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