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عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

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

 4 13 56 العدد الجملي  

    14 ,7 %    23,21 %  النسبة %

 
 
 

 



 جدول األعمال :  -ب
 

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

 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، -
 ، توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ،  تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة -
 ،  صة للمنطقةتذكري ابملوارد املالية املخصّ  -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ، يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،و قائمة املشاريع املقرتحة  عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،تقدمي االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة  -
نون وجواب من ممثل  يتكوّ  03التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  -

 ، عن املرأة والشباب والرجال( 
وتبليغ هذه  ن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية  ن ععال إعالم املشاركني مبوعد اإل  -

 . الّنتائج إىل ممثّلي املنطقة 
 

 تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة : -ج
 

 المنطقة

 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 قمـــــرت 

منطقة منخفضة     
)حروش( تستوجب  

 دراسة شاملة 



والمشاريع الوطنية والجهويــــــــــة    2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    -3
 :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 

 نجاز مرحلة اإل  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين  الكلفة  بيان المشروع 

بصدد إعداد ملف تقييم  يوما   150 30.000 د  764.800 تعبيد الطرقـات 
 العروض 

إعداد ملف تقييم بصدد   يوما   150 15.000 د   500.000 الترصيف 
 العروض 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

بصدد إعداد الّدراسة  يوما   150 10.000 د   500.000
 األّولية

مّت اإلعالن عن طلب  يوما 120 15.000 د   550.000 تنوير عمومي 
 العروض 

 

 رصيف ّ  الت تعبيد الطرقات
تصريف مياه 

 االمطار 
 وير العمومي نالت

   الرحمان الغافقي نهج عبد •
 الوقاص أبي  نهج سعد إبن  •
النهج المتفرع عن نهج سعد  •

 الوقاص أبي  إبن

عبد   نهج •
الكـــريم الخطابــي  

   جزء()
 

 
 

  

نهج عالء الدين بن    •
 المغيث 

  الرحمان عبد هجن •
   الغافقي

تخصيص أرض لبناء   •
 محول كهربائي  

 نهج محمد بن قاسم  •
عن • متفرغ  نهج  نهج 

 سعد إبن أبي الوقاص 

إبن  • سعد  أبي   نهج 
    الوقاص

 

 

 
 

 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 

ر بداية أشغال مجيع  التساؤل عن سبب أتخّ   -
اإلستثمار   ببانمج  املبجمة  الّتشاركي  املشاريع 

 .  2018و   2017لسنيت

إجراءات إعداد الصفقات املتعلقة جبملة    -
هذه املشاريع معّقدة )دراسة، إعالن طلب  

ة ،  ـــــــــــ، فرز العروض، إختيار املقاول ضو عر ال
املصادقة ،  إنطالق األشغال( وتتطّلب وقت  

 إلجنازها.
 



 :   لوية حسب األو  ة  ـــــــــ مرت ب   9201المشاركين بالمنطقة خالل سنة  مشاريع القرب المقترحة من طرف    -4

 ل موقع التدخ   ل المشروع / نوعية التدخ  
 ) األنهج واألحياء( 

 الكلفة 
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية / المرافق  
 الفني 

 
       

  
 
 
 تعبيد الطرقات    

 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- نهج أميلكار
 العمراني 

 ---- نهج الفل ) أرض دار النصر( 
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

 ---- نهج سعد إبن أبي الوقاص  
التهذيب و التجديد برنامج وكالة 

 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- لنهج الفرابي   نهج موازي
 العمراني 

 ---- بنهج عبد الكريم الخطابي  1زنقة عدد 
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

 ---- بنهج الفرابي  2+1زنقة عدد 
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

 ---- نهج عالء الدين إبن المغيث
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- نهج نجيب محفوظ 
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- نهج بشارة الخوري  
 العمراني 

التجديد برنامج وكالة التهذيب و  ---- نهج المندرة 
 العمراني 

 
 تصريف مياه األمطار 

 ---- نهج بنو أمية 
 قابل لإلنجاز 

 ---- نهج عبد الكريم الخطابي  
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

نهج فاقا    ---- 
غياب قنوات : غير قابل لإلنجاز 

ي  الصرف الصح 

 
 بناء األرصفة     

 ---- المتفرعة عن نهج عبد الكريم الخطابي األنهج
برنامج وكالة التهذيب و التجديد 

 العمراني 

 ---- نهج عبد الرحمان الغافقي  
 قابل لإلنجاز 

 ---- نهج عمر المختار) شارع البيئة (  
 قابل لإلنجاز 

 
 

 التنوير العمومي  

 ---- ماجد ) قرب العمارات( نهج شهاب الدين إبن
 قابل لإلنجاز 

 2016برنامج  ---- ( قمرت حروش)نهج أمام المدرسة اإلعدادية   

 2017برنامج  ---- نهج سعد إبن أبي الوقاص

 قابل لإلنجاز  ---- نهج بنو أمية  

 2018برنامج  ---- نهج حسان إبن النعمان 



 
 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :   -5

 

 ة أجوبة البلدية و / أو األطراف المعني   أسئلة ومالحظات المشاركين 

برانمج   - ضمن  املبجمة  املشاريع  إجناز  مبتابعة  املطالبة 
لسنوات  اإلس التشاركي     2019و    2017/2018تثمار 

مبقتضيات   اإللتزام  عدم  عند  وتغرميهم  املقاولني  طرف  من 
 كراس الشروط املعدة يف الغرض.

 
 

 

املطالبة بصيانة البنية التحتّية ملنطقة قمرت بصفة شاملة    -
تتمّكن   العمران   البلديةحّّت  الّتجديد  و  الّتهذيب    ووكالة 

 من إجناز مجلة هذه املشاريع على أفضل وجه. 
 
 

 

املنطقة    - بكامل  العمومي  التنوير  شبكة  بصيانة  املطالبة 
 بصفة دورية و متواصلة .

  
 
وجهة   - إبعتبارها  قمرت  منطقة  مدخل  بتجميل  املطالبة 

 سياحّية إبمتياز . 
بقنوات الّصرف    ( %80مساكن املنطقة )  املطالبة بربط    -

قصد  للّتطهري  الوطين  الّديوان  مع  التّنسيق  و  الصّحي 
 اإلسراع يف إجراءات الّربط . 

 املطالبة ابلرّتكيز على مشاريع تصريف مياه األمطار .  -

عموما تتم من طرف و مراقبته  متابعة إجناز املشاريع   -
وعند و جملس الّدائرة  املصاحل الفنية وممثّلي املواطنني  

يّتم   حصول جتاوزات وعدم تنفيذ مقتضيات الصفقة 
بتفادي  املطالبة  مع  الغرض  يف  غرامات  توظيف 

 التجاوزات وإصالحها.
 

البلدية املختصّ  - القيام بعمليات حترص مصاحل  ة على 
الصيانة دورّّي مع اإلستجابة لشكاوي املواطنني كّلما 

و    وجدت  وّ  الّتهذيب  ووكالة  مع  الّتنسيق  سيقع 
يف  املشاريع  مجلة  إجناز  قصد  العمران  الّتجديد 

 .ظروف طيبة و جبودة عالية 
جبرد   - القيام  ابلبلدية  العمومي  التنوير  مصلحة  تتوىّل 

تتطّ  اليّت  األهنج  الّتنوير  حول  شبكة  صيانة  لب 
الّتجاوب  مع  األعطاب  مجيع  إصالح  مثّ  العمومي 

 الفوري جلميع الّشكاوى الّصادرة يف الغرض . 
مثّ   - ومن  الّدائرة  جملس  على  املقرتح  عرض  ميكن 

 عرضه على اجمللس البلدي قصد املوافقة . 
جوان   - شهر  من  الّديوان    سيشرع   2019بداية 

الوطين للّتطهري يف أشغال ربط منطقة قمرت حّروش   
 بقنوات الّصرف الصّحي .

التّ  - وكالة  استقوم  الّتجديد  و  برتكيز  هذيب  لعمران 
 ضّخ املياه ابملنطقة بكلفة مليار .  حمطّة

 

 



 
 لي المنطقة  : قـائمة إسمية لممثـ    -  6

 
 

 ممثل عن   العنوان  اإلختصاص/ المهنة  العمر  اإلسم واللقب 

) الشباب / المرأة  

 الرجال (  /

 إمرأة  هنج فاقا قمرت حروش  16 انشطة يف اجملتمع املدن  65 زهرة السويح  
 إمرأة   هنج إبن أمية  6 اتجـــــــــــــــــــــــــــــــرة 58 منية الصيد 

 شباب احلفصي   هنج أبو زكرّيء 14 اتجـــــــــــــــــــر  35 مهدي الساملي 
 رجل هنج إبن أيب الوقاص  16 متفّقد رئيس بوزارة املالّية  46 عمر خالدي 

 رجل هنج عبد الكرمي اخلطّايب  متقاعد  56 حسني الساسي 
   

 نتائج الجلسة بالمنطقــــــة :  -7
 

مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية    –  7-1
 والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:  

 

 المشروع/ نوعية  

 التدخل 

 موقع التدخل 
 ) األنهج واألحياء( 

 نتائج 
 التصويت 

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

المصلحة الفنية/  رأي  
 المرافق الفني 

 
      
 
 
 
 
 تعبيد الطرقات    
 
 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج أميلكار
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج الفل ) أرض دار النصر( 
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج سعد إبن أبي الوقاص  
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة لنهج الفرابي   نهج موازي
 العمراني 

عدد   الكريم   1زنقة  عبد  بنهج 

 الخطابي 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة بنهج الفرابي  2+1زنقة عدد 
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج عالء الدين إبن المغيث
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج نجيب محفوظ 
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج بشارة الخوري  
 العمراني 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج المندرة 
 العمراني 

 



 

 
 تصريف مياه األمطار 

 قابل لإلنجاز  ---- متوس ط األغلبي ة نهج بنو أمية 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة نهج عبد الكريم الخطابي  
 العمراني 

نهج فاقا   : غياب قنوات غير قابل لإلنجاز  ---- ---- األغلبي ة 
ي  الص رف الصح 

    
   

 بناء األرصفة      

المتفرعة عن نهج عبد الكريم  األنهج

 الخطابي 

برنامج وكالة التهذيب و التجديد  ---- ---- األغلبي ة
 العمراني 

 قابل لإلنجاز  ---- متوس ط األغلبي ة نهج عبد الرحمان الغافقي  

 قابل لإلنجاز  ---- متوس ط األغلبي ة نهج عمر المختار) شارع البيئة (  
 
 

 
  

 
 العمومي التنوير   

قرب   ( ماجد  إبن  الدين  شهاب  نهج 

 العمارات(

 قابل لإلنجاز  ---- هام األغلبي ة

قمرت ) نهج أمام المدرسة اإلعدادية    

 ( حروش

 2016برنامج  ---- هام األغلبي ة

 2017برنامج  ---- هام األغلبي ة نهج سعد إبن أبي الوقاص

 لإلنجاز قابل  ---- هام األغلبي ة نهج بنو أمية  

 2018برنامج  ---- هام األغلبي ة نهج حسان إبن النعمان 

 
 :    مالحــــــــــق   –  2.7

 أنظر املصاحيب . عرض البلدية :    1.2.7
 أنظر املصاحيب. صور الجلسة بالمنطقة :   –  2.2.7

 

 صال المعتمدة :  رأي المشاركين في خطة اإلت    -8
 

 
نّوه المشاركون بالرسائل التي توّصلوا بها  لدعوتهم لحضور فعاليات هذه الجلسة سواء عن طريق تلك 

بوك  الفايس  اإلجتماعي  التواصل  لشبكة  الرسمية  والصفحة  البلدية  واب  بموقع  المنشور  البالغ  أو  الرسائل 

بمنطقة  للبلدية    الالّفتات   تعليق  طريق  عن  الفرعية      قمرتأو  واإلدارة  البلدية  بمقّرات  البالغ  وتعليق 

والدوائر البلدية والمعتمدية والقباضة البلدية وتوزيع مطويات خاصة بالدعوة للحضور سواء على الوافدين 

  . قصد حثّهم على المشاركة  2018ة  على الدائرة البلدية أو توزيعها من طرف ممثّلي المواطنين للمنطقة لسن
 
 
 



 


