محضرجلسة تهذيب حي مدرج في إطار البرنامج الخصوص ي لتهذيب األحياء الشعبية للحد
من التفاوت الجهوي
 -1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية  :منزل فارس ي
ب  -عدد السكان بالبلدية 4000 :
ت  -تاريخ الجلسة 2018/12/15:
ث  -مكان الجلسة :ساحة املندرة بحي التطور
ج  -إسم ميسر الجلسة *****:
ح  -محضر محرر من قبل :الكاتب العام رياض أحمد
 -2معطيات بخصوص الجلسة:

اسم املشروع /الحي  :حي التطور
عدد السكان بالحي 2300 :

أ – املشاركون في الجلسة (إرفاق قائمة الحضور):
عدد المشاركون
41
2%

العدد الجملي
النسبة ((%

ب – جدول األعمال

عدد النساء
08
20%

عدد الشبان الذين تتراوح
أعمارهم بين  16و 35سنة
12
29%

:

 .1تقديم االطار العام للجلسة.
 .2عرض نتائج التشخيص الفني للحي وتحديد مناطق التدخل.
 .3فتح باب النقاش للعموم للتساؤل وتقديم اإليضاحات.
3

– تذكير بالحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالحي:

العناصر

نسبة
التغطية

الكمية (الطول ،عدد ن ضوئية،عدد
املساكن املرتبطة بالشبكة)......

طرقات وأرصفة
التنوير العمومي
تطهير املياه املستعملة
تصريف مياه األمطار

%0

املاء الصالح للشراب

%100

الحالة(ذكر الكمية أو النسبة)
رديئة
متوسطة
حسنة

% 15

 600متر

0

150

450

%95

 68نقطة

15

28

25

%100

 830مسكن

%100

 830مسكن

%100

 – 4تذكير بالمشاريع المتواصلة بالحي المعني:
مكونات المشروع

نوعية التدخل

الكلفة التقديرية

المرحلة التي بلغها

 – 5املشارع املقترحة بالحي ضمن برنامج االستثمار السنوي ( 2019بما فيها مشروع التهذيب):
نوعية التدخل

املشروع

تعبيد الطرقات

مشروع تهذيب اإلحياء الشعبية

الكلفة التقديرية

 1500ألف دينار

رأي املصلحة الفنية

مع املوافقة

 – 6نقاش وتفاعل م املشاركين:
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين

تدخل ديوان التطهير بكافة األنهج دون تم االتفاق مع ديوان التطهير على عدم اعادة الطرقات على الحالة التي كانت
إعادة الطرقات على الحالة التي كانت عليها بسبب عدم نجاعة اإلصالح بأنهج عبدت منذ مدة طويلة وعدم
عليها وما مصير اعتمادات إصالح احتساب الكمية الغير منجزة وتعويضها بإضافة التدخل بأنهج أخرى.
الطرقات
تساؤل عن عدم برمجة بعض األنهج بحي بعض األنهج بحي التطور لم تبرمج ضمن مشروع التهذيب بسبب أنها عبدت
حديثا وأن حالتها ال تزال جديدة وأن ديوان التطهير مدعو إلعادة الطريق
التطور والتي تدخل بها ديوان التطهير.
على الحالة التي كانت عليها.
تساؤل حول اقتصار املشروع على بما أن ديوان التطهير قد تدخل بحي التطور خالل الثالث السنوات األخيرة
التعبيد وعدم برمجة عناصر أخرى فقد تضررت حالة كافة األنهج بالحي ،لهذا فان البلدية رأت أنه من الضروري
املطالبة بتعبيد كافة الطرقات بالحي وأنه في حالة برمجة الترصيف والتنوير
كالترصيف والتنوير العمومي
فال يمكن إتمام تعبيد كافة الطرقات املحطمة.
 – 7قائمة اسمية ملمثلي الحي:
العمر

اإلسم واللقب

اإلختصاص/المهنة

العنوان

ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال)

فتحي املبروك

57

فني متقاعد من STEG

نهج موريطانيا

ممثل عن الرجال

عبد العزيزالعجيمي

53

مقاول أشغال عامة

نهج افريقيا

ممثل عن الرجال

أيمن النعيجة

35

مهندس معماري

نهج تونس

ممثل عن الرجال

رفيق املبروك

48

أستاذ تعليم ثانوي

نهج الجزائر

ممثل عن الرجال

املنجي بن عبد هللا

64

عون بلدي متقاعد

نهج مالك بن
أنس

ممثل عن الرجال

سالم النعيجة

40

عامل مختص في الدهن

نهج اليمامة

ممثل عن الرجال

فارس قروش

25

مهندس مدني

نهج بيروت

ممثل عن الشباب

كوثربن عبد هللا

32

مجازة عاطلة عن العمل

نهج ابن رشد

ممثلة عن النساء

 -8نتائج الجلسة بالحي:
وبعد النقاش وتبادل اآلراء تمت املصادقة على عناصر املشروع املقترحة باإلجماع

 – 1.8مالحظات بخصوص التدخالت املطلوب إنجازها بالحي:
نوعية التدخل (مرتبة
حسب األولوية)

 -1تعبيد الطرقات

موقع التدخل (األنهج مرتبة حسب
األولوية)

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29

1

نهج األمل
نهج محمد الخامس
نهج موريطانيا
نهج أبو حنيفة
نهج مالك بن أنس
نهج االمام سحنون
نهج خير الدين
نهج بيروت
نهج األرض
نهج النورس
شارع قرطاج
نهج حنبعل
نهج القدس
نهج عقبة بن نافع
نهج الزهراء
نهج أحمد باي
نهج لبنان
نهج ابن رشد
نهج الرباط
نهج األفق
نهج أملكار
نهج افريقيا
نهج الناظور
نهج نيجيريا
نهج الجزائر
شارع الحرية
شارع الجمهورية
نهج أبو القاسم الشابي
نهج النسيم

المواصفات الفنية
المعتمدة

تغليف بطبقة
اسفلتية/

نتائج التصويت

التصويت
باإلجماع
على كافة
األنهج

الكلفة

التقديرية

أد
30000
30000
30000
30000
66000
66000
10500
75000
60000
30000
60000
30000
78000
36000
30000
30000
30000
45000
25000
24000
78000
30000
24000
37500
150000
200000
75000
65000

رأي المصلحة

الفنية/المرافق الفني

مع الموافقة

( )1اعتماد نفس الترقيم/التسميات الواردة بالدراسة الفنية المقدمة ضمن الملف الذي شاركت به البلدية،
 – 2.8تأثيرالتدخل على الحي  :ضعيف
التعليل:

متوسط

جيد

x

تقدمت البلدية بملف الترشح يضم  33نهج بكلفة قدرها  2074.800ألف دينار وبما أن صندوق القروض وافق
على إسنادنا  1500.000ألف دينار فقط ،لذا فان البلدية اضطرت إلى مزيد التثبت من استجابة األنهج
لشروط التدخل فتبين أن األنهج التالية( :مراكش،وهران،األندلس،الساحل) لم تتدخل بها شبكة املاء الصالح
للشراب كما أنه تم تعويض نهج الكمرون بنهج نيجيريا بسبب ورود خطأ في التسمية عند تعمير امللف في املرة
األولى ،ليضم امللف عند املصادقة  29نهج بكلفة تقدر بـ  1499.000ألف دينار

 – 3.8مالحق :
 – 1.3.8عرض البلدية :

 – 2.3.8صور الجلسة باملنطقة:

 – 9رأي املشاركين في خطة االتصال املعتمدة:

 -10رأي املشاركين في املقاربة التشاركية املعتمدة :

