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قمرت محضر جلسة منطقة    
(   2018)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    

  
 

   
 

 .قمرتسم املنطقة : إ                     معطيات بخصوص البلدية :-1
 .ساكن 15.000 : عدد السكان ابملنطقة                    .  املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2017نوفمرب  19األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 .بدار الثقافة قمرت : مكان اجللسة -ث
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية ر اجللسة:إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبحمضر حمرر من قبل :  -ح
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلديةحمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  :  بالمنطقةعدد المشاركين في الحلسة  -أ  

 
 

 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين  
 سنة   35و    16تتراوح أعمارهم بين  

 5 16 54 لي  جمالعدد ال

 % 10 % 30  %النسبة  
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 جدول األعمال :  -ب
 

 ستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب: إ -
 اجلنس   ✓
 ،  العمر ✓

 ، توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ، التشخيص الفين للمنطقةتذكري بنتائج  -
 ،تذكري ابملوارد املالية املخصصة للمنطقة -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ،يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،مة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة تقدمي االيضاحات الفنية واملالية الالز  -
يتكونون وجواب من ممثل    3التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  -

 ، عن املرأة والشباب والرجال( 
 .ن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية  عال إعالم املشاركني مبوعد اإل  -

 

 :تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة   -ج
 

 منطقة ال

 التنوير العمومي  األرصفة  الطرقات 
الربط بشبكة  
تطهير المياه  

 المستعلمة 

وجود 
 إشكاليات 

لتصريف مياه  
 األمطار

نسبة  
الطرقات في  
حالة جيدة أو  

متوسطة 
(% ) 

نسبة  
الطرقات في  
حالة سيئة  
تتطلب  
 التدخل 

(% ) 

نسبة  
الطرقات  
في حالة 
جيدة أو 
متوسطة 

(% ) 

نسبة الطرقات  
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل 

(% ) 

 نسبة التغطية 
بشبكة  التنوير  

 ( %العمومي)

نسبة التغطية 
 بشبكة  

التطهير  
العمومي 

(% ) 

  

 % 60 % 50 % 60 % 40 % 40 % 60 رت ـــــ قم 

منطقة منخفضة     
)حروش(  

تستوجب دراسة  
 شاملة 
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ة  ــــــــــوالمشاريع الوطنية والجهوي   2017المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    -3

 :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 
 مرحلة االنجاز  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين    الكلفة  بيان المشروع 

 دراسة تنفيذية  يوما   150 30.000 د   900,000 الطرقـات تعبيد  

 فرز العروض  يوما   120 15.000 د   500.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

 إعداد الدراسة األولية  يوما   120 10.000 د   500.000

بصدد نشر إعالن طلب   يوما 150 15.000 د   500.000 تنوير عمومي 
     العروض 

 
  التنوير العمومي  الطرقـات  األمطار تصريف مياه  

نهج عالء الدين بن   -
 المغيث 

نهج عبد الرحمان   -
 الغافقي 

 نهج عبد الرحمان الغافقي  -

 نهج سعد إبن أبي الوقـاص  -

النهج المتفرع عن نهج   -
 سعد إبن أبي الوقـاص 

 نهج محمد بن قـاسم  -

نهج سعد    نهج متفرغ عن  -
 إبن أبي الوقـاص 

نهج سعد إبن أبي   -
 الوقـاص   

 
 
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
التساؤل عن مآل مشاريع القرب املربجمة   -

 .  2016/2017خالل سنيت 
  30قم ر  مت ت إعادة تالوة حمتوى الصفحة -

م وتوضيح مآل مجلة هذه من العرض املقد  
 املشاريع.  
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بة حسب  مرت    2018مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    -4
   :األولوية

 

 
المشروع / نوعية  

 التدخل 
 موقع التدخل 

 ) األنهج واألحياء( 
 الكلفة 

 التقديرية 
رأي المصلحة الفنية / المرافق  

 الفني 
 

       
 الطرقاتتعبيد    
 

---- عبيدة البكري هنج أبو   قابل لإلجناز  
هنج الصقر والنهج املتفرعة  

 عنه
 2017برانمج  ----

 قابل لإلجناز  ---- هنج خري الدين ابشا  

 
 

تصريف مياه  
 األمطار

 قابل لإلجناز  ---- هنج حسن حسين عبد الوهاب  
هنج سعد زغلول )متفرع عن  

 هنج حسان إبن النعمان( 
 قابل لإلجناز  ----

 قابل لإلجناز  ---- هنج بنو هالل )حي الصنوبر(  
حميط املدرسة ا إلبتدائرة )قمرت  

 حروش( 
 قابل لإلجناز  ----

 قابل لإلجناز  ---- طريق املقربة ) شارع البيئة(
 

       
 بناء األرصفة     

 قابل لإلجناز  ---- هنج الصقر )جزء(  
التدخل  ---- قمرت العـــــــــــــــــريب    املقرتح  اجلزء  ضبط 

 فيه
التدخل  ---- قمرت حــــــــــــــروش  املقرتح  اجلزء  ضبط 

 فيه
 
 التنوير العمومي   

 قابل لإلجناز  ---- هنج حسان إبن النعمان 
هنج عبد الكرمي اخلطايب )زنقة  

 ( 5عدد 
 قابل لإلجناز  ----

 
 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :   -5
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 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 

العمومي   - التنوير  شبكة  بصيانة  املطالبة  مت ت 
 . بكامل املنطقة بصفة دورية

 
 
إجناز  املطال- مبتابعة  املقرت بة  ضمن املشاريع  حة 

لسنة   التشاركي  اإلستثمار  من   2018برانمج 
اإللتزام   عدم  عند  وتغرميهم  املقاولني  طرف 

 مبقتضيات كراس الشروط املعدة يف الغرض.
 
 
التحتي  - البنية  بصيانة  قمرت  املطالبة  ملنطقة  ة 

ن البلدية من إجناز مجلة  بصفة شاملة حّت  تتمك  
 .ل وجهملشاريع على أفضهذه ا

 

التنوير العمومي ابلبلدية القيام   ةتتوّل  مصلح  -
ج اليت  تتط لب صيانة شبكة جبرد حول األهن

 .  وير العمومي مث  إصالح مجيع األعطابالت ن
متابعة إجناز املشاريع عموما تتم من طرف   -

نطقة ماملصاحل الفنية وممثل ي املواطنني لك ل 
تنفيذ  وعند حصول جتاوزات وعدم 

ظيف غرامات يف و الصفقة يت م ت مقتضيات 
الغرض مع املطالبة بتفادي التجاوزات  

 وإصالحها. 
البلدية املختصة على القيام  مصاحل حترص  -

ع اإلستجابة دورّي  م  بعمليات الصيانة
 .كل ما وجدت   املواطننيلشكاوي 

 

 :   قـائمة إسمية لممثلي المنطقة    -  6
 

 

 ممثل عن   العنوان  اإلختصاص/ المهنة  العمر  اإلسم واللقب 

) الشباب / المرأة  

 الرجال (  /

 مرأة إ هنج فاقا قمرت حروش  16 انشطة يف اجملتمع املدن  64 زهرة السويح  
 إمرأة   هنج حممد إدريس  8 أستاذة لغة فرنسية متقاعـــدة     64 راضية طيبة 
 إمرأة   هنج إبن أمية  6 اتجـــــــــــــــــــــــــــــــرة 58 منية الصيد 

مات  حرة : خد مهنة  54 حممد فوزي فتح هللا  
 ية ر ة و عقاــــــــــــــــــــإداري

 رجل هنج حممد إبن القاسم 

 شباب هنج أبو زكرّيء احلفصي  14 اتجـــــــــــــــــــر  35 مهدي الساملي 
   

 : ة  ــــــ نتائج الجلسة بالمنطق  -7
 

وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات    المطلوبة إنجازها بالمنطقة   مالحظات بخصوص التدخالت   –  7-1
   الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية: 
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نوعية    / المشروع 
 التدخل 

 موقع التدخل 
 ) األنهج واألحياء( 

 نتائج 

 التصويت 

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية/  
 المرافق الفني 

 
 تعبيد الطرقات      

 
 

 2017برانمج  ---- هام  األغلبية  هنج أبو عبيدة البكري 

 2017برانمج التنمية  ---- هام  األغلبية  هنج الصقر والنهج املتفرعة عنه  

مرتبط إبعادة شبكة   ---- هام  األغلبية  هنج خري الدين ابشا  
 التطهري 

 
 
 
 

 تصريف مياه األمطار 

 قابل لإلجناز  ---- متوسط  األغلبية  هنج حسن حسين عبد الوهاب  

هنج    عن  )متفرع  زغلول  سعد  هنج 
 حسان إبن النعمان( 

 2017برانمج التنمية  ---- هام  األغلبية 

مرتبط إبعادة شبكة   ---- هام  األغلبية  هنج بنو هالل )حي الصنوبر(  
 التطهري 

 صيانة  ---- متوسط  األغلبية  طريق املقربة ) شارع البيئة( 

)قمرت   ااإلبتدائرة  املدرسة  حميط 
 حروش(

تدعيم شبكة تصريف   ---- هام  األغلبية 
 مياه األمطار 

 
  

  
 بناء األرصفة      

 قابل لإلجناز  ---- متوسط  األغلبية  هنج الصقر )جزء(  

 لإلجناز قابل  ---- هام  األغلبية  قمرت العـــــــــــــــــريب  

 قابل لإلجناز  ---- هام  األغلبية  قمرت حــــــــــــــروش 
 

 
 التنوير العمومي    

هنج عبد الكرمي اخلطايب )زنقة عدد   
5) 

 قابل لإلجناز  ---- هام  األغلبية 

 قابل لإلجناز  ---- هام  األغلبية  هنج حسان إبن النعمان  

 
 مارس   31 سيتم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم 

2018 . 
 

 

 :    ق ــــــــــ مالح   –  2.7
 . نظر املصاحيب أ  عرض البلدية :   1.2.7
 . نظر املصاحيبأ : صور الجلسة بالمنطقة    –  2.2.7
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 رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    -8
 

 
 تلك  طريق  عن  سواء  الجلسة  هذه  فعاليات  لحضور  دعوتهمل  لتي توّصلوا بها  ا   بالرسائل  المشاركون  نّوه

 بوك  الفايس   جتماعي اإل  التواصل  لشبكة  الرسمية  والصفحة  البلدية  واب  بموقع  المنشور  بالغال   أو  الرسائل

و  وجريدتي    للبلدية  البالغ   تعليقو  قمرت  منطقةب   الالّفتات  تعليق  طريق  نع أو  Le Quotidienالشروق 

خاصة   البلدية  والقباضة  والمعتمدية  البلدية  والدوائر  يةعالفر  واإلدارة  البلدية  بمقّرات مطويات  توزيع  و 

للمنطقة  المواطنين  توزيعها من طرف ممثّلي  أو  البلدية  الدائرة  الوافدين على  للحضور سواء على  بالدعوة 

 .ثّهم على المشاركة حعلى المواطنين قصد و ميسري الميزانية التشاركية  2017/ 2016لسنتي 

 
 

 المعتمدة : رأي المشاركين في المقـاربة التشاركية    -9
 

 التشاركية المقاربة إعتماد خصوص في البلدية المصالح طرف من المتوّخاة بالمنهجية المشاركون رّحب

المدرجة   لالمفصّ   التقديم   ةوخاص  2018  لسنة   التشاركي  اإلستثمار  برنامج  إعداد  إطار  في للمشاريع 

 م إنجازها والتشخيص الفني للمنطقة .وتقدّ  2017/ 2016ببرنامج اإلستثمار التشاركي لسنتي  

هذا ، و إستحسن المشاركون تمكينهم من تقديم و الدفاع عن جميع إقتراحاتهم المتعلّقة بالمشاريع المزمع 

لسنة   التّشاركي  اإلستثمار  ببرنامج  المص   2018إدراجها  توضيح  من و  إنجازها  قابلية  لمدى  الفنيّة  الح 

عدمها ، كما عبّروا عن رغبتهم في التواصل مع ممثّلي مواطني المنطقة قصد المتابعة الّجدية لمدى تقدّم   

 إنجاز أشغال المشاريع المقترحة من إنطالقها إلى قبولها النّهائي.
 

 

 النقـاش فيها مع المشاركين :    مواضيع أخرى تم    -  10
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
 

لتمويل   - المخّصصة  الموارد  بتقسيم  المطالبة 

لسنة   التّشاركي  اإلستثمار  على    2018برنامج 

 كافة المناطق البلدية مناصفة.

 

المطالبة بمزيد العناية بمنطقة قمرت كمنطقة   -

طقة سياحية والتنسيق مع اإلدارات ن سيادة وكم

 خلة في هذا المجال. االمتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيتم األخذ بعين اإلعتبار هذا المقترح. -

 

 

 

والتهئية   - واإلسكان  التجهيز  وزارات  مع  التنسيق 

والفالحة   التقليدية  والصناعات  والسياحة  الترابية 

المائية   البحري   والموارد   إدارة  والصيد   (

الغابات( متواصل ودوري والبلدية حريصة على  

وكقطب  سيادة  كمنطقة  قمرت  بمنطقة  العناية 

 سياحي. 
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