
 الجمهوري  الهونسي     
ؤو ور  الشؤو  اجمحسي ؤ  السيي  

بحدري سسدي بهورد      

 حي النوامر وحي اوالد شمبي: محضر الجمسة بالمنطقة 
 

  : ةـــــــــــــات بخصوص البلديـــــــمعطيــ  1 
 حي النوامر وحي اوالد شمبي:   اسم المنطقة بمدية سيدي بوزيد:  أ ـ إسم البمدية 

 8000:     عدد السكان بالمنطقة 60000:  ب ـ عدد السكان بالبمدية 
  07/12/2016:  ت ـ تاريخ الجمسة 
 حي النوامر:  ث ـ مكان الجمسة 

 محمد الصالح خصخوصي : ج ـ اسم ميسر الجمسة 
  سامية قدري  بمدية سيدي بوزيد: ح ـ محضر محرر من قبل 

  رئيس النيابة الخصوصية: خ ـ محضر مصادق عميو من طرف 
  : معطيات بخصوص الجلســـــة ـ 2

  .حي النوامر وحي اوالد شمبي:  أ ـ عدد المشاركين في الجمسة بالمنطقة 
 
 

عدد الشبان ضمن الممشاركين  عدد النساء ضمن المشاركين عدد المشاركين 
 و 16والذين تتراوح اعمارهم بين 

  سنة35
 02 03 14 العدد الجممي 

 - - % 0,01 (%)النسبة 
 :                  ب ـ جدول األعمال 

 ــ تقديم منيجية  اعداد المخطط التشاركي السنوي
 ــ تقديم مقترحات الجمسة التشاركية االولى

 ــ المقترحات 
 ــ الحوصمة 

 .حي النوامر وحي اوالد شمبي:  ــ تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري لمبنية األساسية بالمنطقة 3
  (يمكن لمبمدية اعتماد األنموذج التالي )

التنوير  االرصفـــــــــــــــــــــــــــة الطرقـــــــــــــــــــــــــات
 العمومي

الربط بشبكة 
تطهير المياه 
المستعممة 

(%) 

وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األطار

نسبة الطرقات 
في حالة جيدة أو 

( %)متوسطة 
(1) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
تتطمب التدخل 

(%( )1) 

نسبة األرصفة 
في حالة جيدة 

أو متوسطة 
(%( )1) 

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 
تتطمب التدخل 

(%( )1) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

( %)العمومي 
(2) 

نسبة التغطية 
بشبكة التطيير 

( %)العمومي 
(2) 

ال وجود إلشكاليات 
تصريف مياه 

 األمطار

75 % 25 % 0 % 100 % 75 % 75 %  
 يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات او األرصفة المعنية عمى مساحتيا الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  (1
 .يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجيزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  (2



 مرتبة 2017 خالل سنة حي النوامر وحي اوالد شمبي:  ــ االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة 4
 : حسب األولوية 

 الكمفة التقديريــــــــــة نوعية التدخــــــــــــل المشـــــــــــــروع
 ـــ الترصيف 

 مناطق 03ـــ احداث وانجاز عدد 
 خضراء 

ـــ ترصيف بالقوالب المصنعة 
 وحواشي الطرقات 

  أد 100
  أد100

 :  ــ نقاش وتفاعل مع المشاركين 5
 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 

  ـ الترصيف 1
  ـ احداث المناطق الخضراء 2
  ـ التشجير 3
  ـ مساءل عامة 4

 ـ برامج ال يشمميا المخطط االستثماري السنوي 
 ـ سيتم التنسق مع اليياكل والوزارات المعنية 

 :  ــ مواضيع أخرى لمنقاش مع المشاركين 6
 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 

 ـ بناء مدرسة 
 ـ تفعيل دور الشرطة البيئية  

 ـ مراسمة إدارة المياه العمرانية لتغطية الوا دي
 ـ وضع مخفظات سرعة داخل الحي 

 ـ برامج ال يشمميا المخطط االستثماري السنوي 
 ـ سيتم التنسق مع اليياكل والوزارات المعنية 

 حي النوامر وحي اوالد شمبي : نتائج بالمنطقة ــ 7
 .حي اليدى وتقسيم الياسمين  : مالحظات بخصوص التدخالت المطموبة إنجازها بالمنطقة ــ 1.7

 ــ االعتناء بالطرقات واالرصفة 
 ـــ العناية باشجار التصفيف 
 ــ حراسة المناطق الخضراء 

  : مالحق ــ 2.7
  : عرض البمدية ــ 1.2.7

 
 
 

  : ................صور الجمسة بالمنطقة ــ 2.2.7
 
 
 

 


