مدرض الجلسح ةاملنطلح عذد 2
 -1معطياخ ةخصىص التلذيح :
اسم املنطلح :املنطلح عذد 2

أ  -إسم التلذيح  :منزل فاسيس

عذد السكان ةاملنطلح  8221 :ساكن .

ب  -عذد السكان ةالتلذيح  0033 :ساكن
خ  -داسيخ الجلسح  32:ديسمرب . 2380
ث  -مكان الجلسح :املذسسح اإلعذاديح ةمنزل فاسيس .
ج  -إسم ميرس الجلسح  :فاديح العايث.
ح  -مدرض مدشس من كتل  :عزيزج الذىي.

خ  -مدرض مصادق عليه من طشف  :اخمذ سلمان سئيس النياةح الخصىصيح .
 -2معطياخ ةخصىص الجلسح :
أ – عذد املضاسكني يف الجلسح ةاملنطلح  44 :مضاسك .

امعدد امجميل

امنظتح ((%

عدد املشازكني

عدد امنظاء طمن املشازكني

عدد امشتان طمن املشازكني وامرين
درتاوح أعمازهم ةني  61و 53طنح

44
% 5.1

13
% 0.9

16
% 1.1

ب – جذول األعمال :

 عسض امذشخيص امفني منمنطلح.
 دلديم املىازد املاميح املخصصح منمنطلح.
 دكىين فسق عمه مذدوين ملرتحاخ املذدخنني ةخصىص دحديد املشازيع.
 إجساء امذصىير ودسديث املشازيع امللرتحح ودلديم االيظاحاخ.
 إنذخاب ممثيل املنطلح.
 – 0دزكري ةاإلخصاء الىصفي الذلذيشي للتنيح األساسيح ةاملنطلح: 2
(يمكن للتلذيح اعذماد األنمىرج الذايل)

امطسكاخ
نظتح امطسكاخ
يف حامح جيدج أو
مذىططح ()%
()6

منطلح 2

% 34

األزصفح
نظتح األزصفح
يف حامذها جيدج
أو مذىططح

نظتح األزصفح يف
حامح طيئح دذطنث
امذدخه

()%

()%

()6

()6

()6

%8

%13

%53

نظتح امطسكاخ يف
حامح طيئح دذطنث
امذدخه
()%

امذنىيس
امعمىمي

امسةط ةشتكح دطهري املياه
املظذعمنح ()%

نظتح امذغطيح
ةشتكح امذنىيس
امعمىمي
()%
()2

نظتح امذغطيح ةشتكح امذطهري امعمىمي
()%
()2

%83

%0

( )6يذم احذظاب هره امنظتح ةلظمح مظاحح امطسكاخ أو األزصفح املعنيح عىل مظاحذها امجمنيح وذمك دون اعذتاز امطسكاخ املسكمح
( ) 2يذم احذظاب هره امنظتح ةلظمح طىل امطسكاخ املجهصج عىل امطىل امجميل منطسكاخ وذمك دون اعذتاز امطسكاخ املسكمح

وجىد إشكامياخ مذرصيف
مياه األمطاز

 – 2االسذثماساخ امللرتخح من طشف املضاسكني ةاملنطلح  2خالل سنح : 2382

نىعيح امذدخه

املرشوع

امكنفح امذلديسيح

 .8مضاسيع اللشب:

-

إنازج شازع امجمهىزيح.
درصيف مياه األمطاز.
دحظني امطسكاخ ةاملنطلح.
ةناء أزصفح يف امشىازع امجديدج.
درصيف املياه املظذعمنح.

 .2املضاسيع املهيكلح :

-

طىق أطتىعيح.
ةناء حماو.
كاعح زياطيح نظائيح.
نادي أطفال.
كظم إطذعجايل.
منذصهاخ –مظاحح خرضاء.
إحداز منطلح صناعيح.

 – 5نلاش ودفاعل مع املضاسكني :

أجىةح امتنديح و/أو األطساف املعنيح

أطئنح ومالحظاخ املشازكني

امللرتحاخ املذعنلح ةاملشازيع دم دسديتها حظث امذصىير عنيها من طسف
امحظىز ودم إدزاجها حظث األومىيح ميذم إعذمادها حظث االمكانياخ املاميح املذىفسج
واملخصصح منمنطلح ةعد املعاينح امليدانيح امذي طذلىو ةها املصنحح امفنيح منتنديح منذثتر
من كاةنيح إنجاشها ودحديد دكنفذها امذلديسيح.
 – 0مىاضيع أخشي للنلاش مع املضاسكني :

أطئنح ومالحظاخ املشازكني
 دعميم امحاوياخ عىل املنطلح.
 طنث امذدخه مدي امظنط املعنيح مذعنيح طىز
املدزطح اإلعداديح.
7

أجىةح امتنديح و/أو األطساف املعنيح
أشاز امظيد زئيع امنياةح امخصىصيح أنه طيذم دزض
املىاطيع املطسوحح حظث إمكانياخ امتنديح ومساطنح امهياكه
املخذصح مرضوزج امذدخه يف املىاطيع امذي من مشمىالدها .

 نذائج الجلسح ةاملنطلح :2 صىخ املشازكىن يف امجنظح عىل امللرتحاخ ودم دسديتها كما ييل :
 مشازيع املسب :
 .8طشكاخ ( 9أصىاخ).
 .2درصيف مياه األمطاس ( 0أصىاخ).
 .0إناسج صاسع الجمهىسيح ( 2أصىاخ).

 املشازيع املهيكنح:
.8
.2
.0
.2

منذزه( 85صىخ).
كسم إسذعجايل ( 5أصىاخ).
سىق أستىعيح ( 2أصىاخ).
ةناء خمام( 8صىخ).

 إنذخاب ممثيل املنطلح اآلدي ذكسهم:
 .8طاسق النعيجي (ممثل عن الكهىل).
 .2سهيل ةىهالل (ممثل عن الضتاب).
 .0نجاح غماض(ممثلح عن النساء).

