
 الجمهوري  الهونسي           

   الش و  اجمحسي    السيي   و ور     
بحدري سسدي بهورد         

 01محضر الجمسة بالمنطقة عدد
  حي الخضراء– حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية 

 
  : ةـــــــــــــخصوص البلديبات ـــــــمعطيــ  1 

   بمدية سيدي بوزيد:  أ ـ إسم البمدية 
  حي الخضراء–حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية : اسم المنطقة

  ألف ساكن25:  عدد السكان بالمنطقة ألف نسمة50حوالي :   ب ـ عدد السكان بالبمدية
  28/11/2018:  ت ـ تاريخ الجمسة 
  قصر البمدية:  ث ـ مكان الجمسة 

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

  رئيس بمدية سيدي بوزيد: خ ـ محضر مصادق عميو من طرف 
 : معطيات بخصوص الجلســـــة ـ 2

  حي الخضراء–حي النور الغربي و الشرقي  -  المنطقة المركزية : أ ـ عدد المشاركين في الجمسة بالمنطقة
 

 
 

عدد الشبان ضمن الممشاركين والذين  عدد النساء ضمن المشاركين عدد المشاركين 
  سنة35 و 16تتراوح اعمارهم بين 

 08 11 26 العدد الجممي 
 0,001 0,001 0,001 (%)النسبة 

 :                  ب ـ جدول األعمال 
 ـ الترحيب بالحضور

 ــ تقديم موضوع جمسة التشخيص الفني والمالي  
 ــ تقديم المقترحات 

 ــ الحوصمة 
 . حي الخضراء– حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية :  ــ تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري لمبنية األساسية بالمنطقة 3
  (يمكن لمبمدية اعتماد األنموذج التالي )

التنوير  األرصفة 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 

 (1( )%)التدخل 

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) 

 

80 % 20 % 30 % 70 % 75 % 25 %  



 .يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو 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

 والمشاريع الوطنية والجيوية األخرى المتواصمة او المبرمجة 2018 ــ المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي 3
  حي الخضراء– حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية : بالمنطقة 

 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 
 ـ ماىي المشاريع التي ىي بصدد االنجاز  في المنطقة  

 ىل يمكن إضافة مشروع تييئة مأوي السيارات  -
 أو استغالل الكباالت  أو اآللة الرافعة  -

  ــ تعبيد بعض الطرقات 
 ــ تصريف بعض االنيج

 ــ  سيتم استغالل الكباالت  أو اآللة الرافعة في القريب
 حي – حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية :  ــ مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة 4

 :  مرتبة حسب األولوية 2019 خالل سنة الخضراء
 موقع التدخل  نوعية التدخـــل المشـــــــــــــروع

  (األنهج واألحياء)
/ رأي المصمحة الفنية الكمفة التقديريــة

 المرافق الفني
 ـــ ترصيف االنيج 

 
ــ ترصيف بالقوالب 

 المصنعة  
 

  -المنطقة المركزية 
حي النور الغربي و 

   حي الخضراء–الشرقي 

  أد250 
مشروع 

  أد250:الترصيف

يمكن انجاز مشروع 
 الترصيف

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

 ـ ماىي المشاريع التي ىي بصدد االنجاز  في المنطقة  
 ىل يمكن إضافة مشروع تييئة مأوي السيارات  -

 أو استغالل الكباالت  أو اآللة الرافعة 

  ــ يمكن انجاز مشروع الترصيف

 :  حي الخضراء– حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية : ــ قائمة اسمية لممثمي 6
 (الرجال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/اإلختصاص العمر االسم والمقــــــب

 المرأة حي النور الغربي  35اكبر من  منيرة بوعزيزي 
 الرجال حي النور الغربي  35اكبر من  سمير برقوقي  
 الشباب حي النور   35اقل من  مريم يوسفي  

  حي الخضراء– حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية  : نتائج الجمسة بالمنطقة ــ 7
 – حي النور الغربي و الشرقي  -المنطقة المركزية  : مالحظات بخصوص التدخالت المطموبة إنجازها بالمنطقة ــ 1.7

 : وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصمحة الفنية بالبمدية حي الخضراء
 

االنهج )موقع التدخل  نوعية التدخل المشروع 
  (واألحياء

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

/ رأي المصمحة الفنية الكمفة التقديرية 
 المرافق الفني

 ــ ترصيف االنيج 
 
 
 

 ــ ترصيف 
بالقوالب 

 المصنعة 
 

 –المنطقة المركزية ــ 
حي النور الغربي -  

  حي الخضراء–والشرقي 
 

ــ الحفاظ عمى 
 البنية األساسية 

  

  أد250 
مشروع 

  اد250:الترصيف

يمكن انجاز المشروع 
 المذكورة

 ـــ ىام : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)



 2019سيتم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصمحة الفنية بالبمدية في شير مارس 

 :مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 
 

 

  :.......بالمنطقة الجمسة صور  –2.2.7

 



 
 



 
 

 

 :رأي المشاركين في خطة االتصال المعتمدة – 8

 

 : رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة - 9



 

 

 : المشاركين معمواضيع أخرى تم النقاش فيها - 10

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


