الجمهوري الهونسي

و ور الش و اجمحسي السيي

بحدري سسدي بهورد

محضر الجمسة بالمنطقة
حي الورود  1وحي الحدائق وحي الروابي وحي المستقبل

ـــــــــــــة :
ـــــــات بخصوص البلدي
 1ـ معطي

أ ـ إسم البمدية :

بمدية سيدي بوزيد اسم المنطقة :

ب ـ عدد السكان بالبمدية :

حي الورود  1وحي الحدائق وحي الروابي وحي المستقبل

حوالي  50ألف نسمة عدد السكان بالمنطقة :

ت ـ تاريخ الجمسة :

2017/09/17

ث ـ مكان الجمسة :

المركب الشبابي والثقافي  17ديسمبر

 25أد ساكن

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

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

 2ـ معطيات بخصوص الجلســـــة :

حي الورد  1و 2وحي الحدائق وحي المستقبل .

أ ـ عدد المشاركين في الجمسة بالمنطقة :

عدد النساء ضمن المشاركين

عدد المشاركين

عدد الشبان ضمن الممشاركين والذين
تتراوح اعمارهم بين  16و  35سنة

العدد الجممي

39

15

24

النسبة ()%

0,001

0,001

0,001

ب ـ جدول األعمال :
ـ الترحيب بالحضور
ـ تقديم موضوع جمسة التشخيص الفني والمالي

ـ تقديم المقترحات
ـ الحوصمة

 3ـ تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري لمبنية األساسية بالمنطقة  :حي الورود  1وحي الحدائق وحي الروابي وحي المستقبل .
(يمكن لمبمدية اعتماد األنموذج التالي )
الطرقـــــــــــــــــــــــــات

التنوير

االرصفـــــــــــــــــــــــــــة

العمومي

الربط بشبكة

تطهير المياه

وجود إشكاليات

لتصريف مياه األطار

المستعممة ()%
نسبة الطرقات في

نسبة الطرقات في

نسبة األرصفة

نسبة األرصفة

نسبة التغطية

متوسطة ()%

التدخل ()1( )%

أو متوسطة

تتطمب التدخل

العمومي ()%

حالة جيدة أو

()1

50

%

حالة سيئة تتطمب

50

%

في حالة جيدة

()1( )%

70

%

في حالة سيئة

()1( )%

30

%

بشبكة التنوير

()2

90

%

نسبة التغطية

بشبكة التطيير
العمومي ()%

()2

% 90

 )1يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات او األرصفة المعنية عمى مساحتيا الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة .
 )2يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجيزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة .

 3ـ المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  2018والمشاريع الوطنية والجيوية األخرى المتواصمة او المبرمجة
بالمنطقة  :حي الورد  1و 2وحي الحدائق وحي المستقبل

أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

أسئمة ومالحظات المشاركين
ـ تعبيد الطرقات

ـ تعبيد بعض الطرقات

ـ ترصيف االنيج

ـ ترصيف بعض االنيج

ـ تنوير عمومي

ـ احداث مناطق خضراء

ـ احداث مناطق خضراء

 4ـ مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة  :حي الورد  1و 2وحي الحدائق وحي المستقبل خالل سنة

 2018مرتبة حسب األولوية :

نوعية التدخـــل

المشـــــــــــــروع

الكمفة التقديريــة

موقع التدخل

(األنج واألحياء)

ـ ـ تعبيد طرقات بحي الحدائق

ـ تدعيم الطرقات

ـ حي الحدائق

ـ  300أد

ـ صيانة منطقة خضراء

ـ ـ تييئة المناطق

ـ حي القوافل و الروابي

ـ  30أد

ـ ـ ترصيف انيج بحي القوافل

ـ ترصيف

ـ حي القوافل

رأي المصمحة الفنية/
المرافق الفني

يمكن انجاز المشاريع
المذكورة

ـ  35أد

الخضراء
ـ تنوير عمومي

ـ تنوير ضيعة 17

 35أد

ـ ضيعة 17

 5ـ نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

أسئمة ومالحظات المشاركين

ـ يمكن انجاز مشروع تصريف مياه االمطار وتنظيف

ـ اقتراح مشروع تصريف مياه االمطار

النقاط السوداء .

ـ تجييز الحدائق بالمعدات

ـ تنظيف النقاط السوداء بصفة دورية

 6ـ قائمة اسمية لممثمي المنطقة حي اوالد شمبي وحي النوامر :
االسم والمقــــــب

العمر

العنوان

اإلختصاص/المهنة

ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال)

محمد جاللي

اكثر من 35

حي الورود1

الرجال

ىناء عبدولي

اكثر من 35

حي المستقبل

المرأة

ريم بن عمي

اكثر من 35

حي النور

الشباب

زايد دربالي

اقل من 35

ضيعة 17

الشباب

اسامة ظاىري

اقل من 35

حي البراىمية

الشباب

منصف زينوبي

اكثر من 35

حي القوافل

الرجال

 7ـ نتائج الجمسة بالمنطقة  :حي اوالد شمبي وحي النوامر

 1.7ـ مالحظات بخصوص التدخالت المطموبة إنجازها بالمنطقة  :حي اوالد شمبي وحي النوامر وتاريخ اإلعالن
عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصمحة الفنية بالبمدية :

المشروع

نوعية التدخل

ـ ـ تدعيم حي

ـ تعبيد الطرقات

موقع التدخل

(االنهج

واألحياء)
الحدائق

ـ ترصيف االنيج ـ ترصيف

ـ حي الحدائق

نتائج التصويت

جدوى المشروع

لممنطقة (*)

ـ الحفاظ عمى
البنية االساسية

ـ حي القوافل

ـ منع انجراف

ـ حي الروابي

االتربة

ـ احداث منطقة

ـ صيانة

خضراء

المناطق

ـ خمق فضاء

الخضراء

ترفييي لمعائالت

(*) تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  :ضعيف ـ متوسط ـ ـ ىام

الكمفة التقديرية

رأي المصمحة

الفنية /المرافق

الفني
ـ  30أد
ـ  15أد

يمكن انجاز
المشاريع

المذكورة

ـ  30أد

سيتم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصمحة الفنية بالبمدية في شير مارس 2018

