محضرالجلسة املنطقة " 1منزل فارس ي "
 -1معطيات بخصوص البلدية :
إسم املنطقة :منزل فارس ي .
أ  -إسم البلدية  :منزل فارس ي
عدد السكان باملنطقة  3250 :ساكن .
ب  -عدد السكان بالبلدية  3600 :ساكن
ت  -تاريخ الجلسة  2017/11/11:على الساعة  16:00مساءا.
ث  -مكان الجلسة :دار الشباب بمنزل فارس ي.
ج  -إسم ميسر الجلسة  :الصادق املجدوب
ح  -محضر محرر من قبل  :الكاتب العام رياض أحمد .
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :الهادي سلمان رئيس النيابة الخصوصية .
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد املشاركين في الجلسة باملنطقة  44 :مشارك .
عدد املشاركين

العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن عدد الشبان ضمن املشاركين والذين
تتراوح أعمارهم بين  16و 35سنة
املشاركين

44
% 1. 4

12
% 0.4

2
% 0. 1

ب – جدول األعمال :
 عرض التشخيص الفني للمنطقة.
 تقديم املوارد املالية املخصصة للمنطقة.
 إجراء التصويت وترتيب املشاريع املقترحة وتقديم االيضاحات.
 إنتخاب ممثلي املنطقة.
 – 3تذكيربالحصاء الوصفي التقديري للبنية الساسية باملنطقة :1
األرصفة

الطرقات

نسبة األرصفة
نسبة
نسبة الطرقات
نسبة
الطرقات في في حالة سيئة األرصفة في في حالة سيئة
تتطلب
حالتها جيدة
تتطلب
حالة جيدة
التدخل
أو متوسطة
التدخل
أو متوسطة
()%
()%
()%
()%
()1
()1
()1
()1

منطقة 1

% 72

%28

%60

%40

الربط بشبكة
التنوير العمومي تطهير املياه
املستعملة ()%
نسبة التغطية
بشبكة التنوير
العمومي
()%
()2

نسبة التغطية
بشبكة التطهير
العمومي
()%
()2

%94

%0

( )1يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة املعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة
( )2يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات املجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة

وجود إشكاليات
لتصريف مياه األمطار

 -1املشاريع املدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  2017واملشاريع الوطنية والجهوية الخرى املتواصلة أو املبرمجة
باملنطقة :1
أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أسئلة ومالحظات املشاركين

 -1مشروع تجميل املدينة بمبلغ بين السيد رئيس النيابة الخصوصية أن املشروع املبرمج بمنطقة
منزل فارس ي بعنوان سنة  2017بمرحلة إعداد كراس الشروط
قدره  110أد .
 – 4مشاريع القرب املقترحة من طرف املشاركي باملنطقة  1خالل سنة  2018مرتبة حسب الولوية:
نوعية التدخل

املشروع

صيانة الطرقات واملسالك
بناء األرصفة
اإلنارة العمومية

موقع التدخل (األنهج
واألحياء)

الكلفة
التقديرية
(أد)

صيانة الطرقات بمادة  touvenantحي التطور وحي البساتين
حي التطور
ترصيف
طريق امللعب البلدي

تنوير

رأي املصلحة
الفنية/املرافق
الفني

45
3
7

 – 5نقاش وتفاعل مع املشاركي :
أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أسئلة ومالحظات املشاركين
 – 6قائمة اسمية ملمثلي املنطقة :1

اإلسم واللقب

العمر

املنجي الشريف
عزيزة التوي
محمد علي املبروك

 60سنة
 38سنة
 27سنة

املهنة

العنوان

متقاعد
موظفة
مهندس

نهج السالم منزل فارس ي 5024
نهج الزهراء منزل فارس ي 5024
نهج الحديقة منزل فارس ي 5024

ممثل
عن(الشباب/املرأة/الرجال)
ممثل عن الرجال
ممثلة عن املرأة
ممثل عن الشباب

 -7نتائج الجلسة باملنطقة :1
 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت املطلوب إنجازها باملنطقة 1وتاريخ العال عن نتائج الدراسات الفنية واملالية من
قبل املصلحة الفنية بالبلدية:
املشروع

صيانة الطرقات
بناء األرصفة
اإلنارة العمومية

موقع التدخل (األنهج واألحياء)

حي التطور وطريق املعهد
حي التطور
طريق امللعب البلدي

نتائج التصويت

جدوى املشروع
للمنطقة (*)

تم التصويت بإجماع هام
على هام
الحاضرين

الثالث مشاريع

متوسط

الكلفة
التقديرية(أد)

1

45
3
7

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

سيتم العال عن نتائج الدراسات الفنية واملالية من قبل املصلحة الفنية بالبلدية خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية
يوم  25نوفمبر. 2017

 -8رأي املشاركي في املقاربة التشاركية املعتمدة :

 -9مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع املشاركي :
أسئلة ومالحظات املشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

 النظر في استغالل الفضاء الخلفي لدار
الشباب إلحداث فضاء رياضة.

أشار السيد رئيس النيابة الخصوصية أن مشروع
إستغالل الفضاء الخلفي لدار الشباب سيتم عرضه
على أنظار املندوبية الجهوية للشباب والرياضة .

 توسعة القاعة املعملية ببناء طابق أول.

أشار السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه سيتم
درس املواضيع املطروحة حسب إمكانيات البلدية .

 إقتناء عقارات الستغاللها عند الحاجة.
 –10مالحق :
 – .10عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة باملنطقة: 1

