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بحدري سسدي بهورد

محضر الجمسة التشاركية العامة الثانية
بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 2018

ـــــــــــــة :
ـــــــات بخصوص البلدي
 1ـ معطي
بمدية سيدي بوزيد

أ ـ إسم البمدية :

ب ـ عدد السكان بالبمدية :
ت ـ تاريخ الجمسة :

حوالي  50ألف نسمة

2017/11/23

بمدية سيدي بوزيد

ث ـ مكان الجمسة :

ج ـ اسم مسير الجمسة  :محمد الصالح خصخوصي
ح ـ محضر محرر من قبل  :القادري عيساوي

خ ـ محضر مصادق عميه من طرف  :رئيس النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد

 2ـ معطيات بخصوص الجلســـــة :
أ ـ عدد المشاركين في الجمسة بالمنطقة :
عدد المشاركين

..............................
عدد النساء ضمن المشاركين

عدد الشبان ضمن الممشاركين والذين

تتراوح اعمارهم بين  16و  35سنة

العدد الجممي

39

14

10

النسبة ()%

0,001

0,001

0,001

ب ـ جدول األعمال :
ـ الترحيب بالحضور
ـ تقديم موضوع جمسة التشخيص الفني والمالي
ـ تقديم المقترحات المقدمة من طرف سكان المناطق (المشاريع )
ـ النقاش

 5ــ تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  2018وفق األنموذج :

 6ـــ نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئمة ومالحظات المشاركين
ـ كيفية توزيع االعتمادات

ـ التنظيف والتشجير

أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية
ـ توزيع االعتمادات باالعتماد عمى الكمية التي ستنجز

بكل منطقة .

 7ـ ـ أري المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :
أسئمة ومالحظات المشاركين

أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

ـ تم االتصال بالمشاركين عن طريق االنترنت واالعالنات

في الجرائد وكذلك االستدعاء المباشر والبالغات

 8ـ ـ أري المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجمسة العامة التشاركية الثانية :
أسئمة ومالحظات المشاركين

أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

ـ الترحيب بالمقاربة التشاركية

 9ـ ـ مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنها :
ـ ـ النظافة ـ التشجير ـ ـ الصيانة ـ ـ ـ تهيئة الحدائق بالمعدات .
 10ـ ـ نتائج الجمسة العامة :
ـــ قائمة المشاريع الجديدة المتفق عميها والمزمع تنفيذها خالل سنة : 2018

المشروع
تعبيد الطرقات

الكمفة أ.د
1.100

مكان التدخل
تدعيم تقسيم الحدائق – تدعيم طرقات بالحي الفالحي – الطريق الرابطة بين طريق فائض و
الطريق الحزامية  -الطريق الرابطة بين تقسيم الياسمين و الطريق المؤدية إلى المستشفى

الجهوي
الترصيف

400

تقسيم الياسمين و أانهج بحي النوامر -جانب من الطريق الرابطة بين حي القوافل و حي

التنوير العمومي

300

أجزاء من أحياء (الفالحي-البراهمية –أوالد شمبي)-ضيعة 17

تهيئة المناطق الخضراء

200

الروابي أمام مدرسة قدورة –حي الدريدية – حي الهناء – حي القوافل

تصريف مياه االمطار

150

حي القوافل

الجممة

الروابي -محيط دار الشباب – حي الفرايجية – حي النصر

 2.150أد

ــ قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  2017والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة : 2018

المشروع

الكمفة د

التعبيد

979.323,670

الترصيف

281.725

التنوير العمومي

149.932

تهيئة المناطق

58.520

نسبة اإلنجاز

منطقة التدخل

%40

حي السايحة وشريفة
حي النوامر

%40

الحي اإلداري الجديد

%40

حي توفيق الجاللي

جزء من الطريق الرئيسي
الخضراء

حي الورود

100%

(نهاية األشغال  -قبول
أولي)

