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 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 :  06بالمنطقة عدد  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 13 0 1
 النسبة (%) % 100 % 0 % 8

 : األعمال جدول –ب 
 عرض التشخیص الفني لحي شعبان  -1
 عرض مقترحات البلدیة في المشاریع المزمع برمجتھا  -2
 ورشة عمل لضبط المشاریع المقترحة من طرف المتساكنین و ضبط األولویات  -3
 إنتخاب ممثلي المنطقة -4

 
 
 

 :  06حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد تذكیر باإل – 3

 (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

 األرصفة الطرقات
التنو�ر 
الر�ط �شبكة تطهیر  العمومي 

 المیاه المستعملة (%)
وجود إشكالیات 

 لتصر�ف میاه األمطار
نسبة الطرقات 
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)%( 
)1(  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل

)%( 
)1( 

نسبة األرصفة 
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة

)%( 
)1(  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سیئة  ةحال

 التدخل

)%( 
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نسبة التغطیة 
�شبكة التنو�ر 

 العمومي
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�شبكة التطهیر نسبة التغطیة 
 العمومي
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 نعم  % 0 % 80 % 100 % 0 % 100 % 0 1منطقة 

 لجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها االطرقات أو األرصفة المعنیة على مساح) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة مساحة 1(
 ) یتم احتساب هذه النسبة �قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة2(

 



  
 :مرتبة حسب األولویة 2017سنة خالل    06بالمنطقة عدد مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

 المشروع نوعیة التدخل الكلفة التقدیر�ة
 تعبید الطرقات بكامل حي شعبان  دینارا  300.000,000

 
 

 تعبید الطرقات  -1
 

 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش – 5

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
إن ھذا المقترح غیر مبرمج للسنة المقبلة لعدم توفر اإلعتمادات الكافیة 

 في الوقت الراھن 
 
 
 

 دعا الحاضرون إلى إنجاز معبر على مستوى مدخل الحي 
 

 

 : المشار�ین معمواضیع أخرى للنقاش  – 6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
 عن طریق فریق الشرطة البیئیة إن ھذه الظاھرة سیتم معالجتھا 

 
 

دعا الحاضرون إلى التفكیر في كیفیة التصدي لظاھرة إلقاء الفواضل 
 الصلبة بمحیط الحي من طرف جرارات الخواص 

 
 

 :  06�المنطقة  الجلسة نتائج - 7
 : 06تدخالت المطلوب إنجازها �المنطقة ال �خصوص مالحظات – 1.7

 إن البلدیة إستجابت للطلب الملح لسكان حي شعبان المتعلق بتعبید الطرقات . 

 : مالحق – 2.7
 : البلد�ة عرض – 1.2.7

 
 أنظر المالحق 

 
 

 
 

 : 06  �المنطقة الجلسة صور – 2.2.7
 أنظر المالحق 

 

 

 


