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البحر األزرق محضر جلسة منطقة    
(   2018)إعداد برنامج اإلستثمار التشاريكي لسنة    

  
 

   
 . البحر األزرق سم املنطقة : إ                     معطيات بخصوص البلدية :-1
 .ساكن 27.987 : عدد السكان ابملنطقة                    .  املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2017نوفمرب  26األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 . البحر األزرق  دار الثقافة : مكان اجللسة -ث
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية ر اجللسة:إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبر من قبل : حمضر حمر   -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  

 7 14 37 لي  جمالعدد ال
 

 % 19 % 38  %النسبة  
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 جدول األعمال :  -ب
 

 س تقبال إملشاركني وتسجيل أ سامهئم حسب:إ   -

 إجلنس  ✓

 ، إلعمر ✓

 ،توزيع قامئة برإمج إلقرب عىل إملشاركني -

 ،إلتشخيص إلفين للمنطقةتذكري بنتاجئ  -

 ،تذكري ابملوإرد إملالية إخملصصة للمنطقة -

 ، تكوين فرق معل لتحديد إملقرتحات )إملشاريع وإلتدخالت(  -

 ، يضاحات إلفنية إل ولية إلالزمةتقدمي إل   -

جرإء تصويت عىل إملشاريع إملقرتحة  -  ،إ 

 ،عالن عن نتاجئ إلتصويت إل   -

جناز إملشاريع إملقرتحة   -  ،تقدمي الايضاحات إلفنية وإملالية إلالزمة للتأ كد من قابلية إ 

يتكونون وجواب من ممثل  3إلتصويت عىل ممثيل إملنطقة )ل ميكن أ ن يقل عدد إملمثلني عن  -

 ،عن إملرأ ة وإلش باب وإلرجال( 

عالم إملشاركني مبوعد إل   -  . ة إلهنائية ن عن نتاجئ إدلرإسات إلفنية وإملاليعالإ 
 

 :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  

سيئة  حالة 
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 % 45 % 65 % 35 % 40 % 60 البحر األزرق 

منطقة منخفضة مع  
تواجد شبكات   عدم   

رئيسية لتصريف مياه  
 األمطار 
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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 تعبيد الطرقـات 

 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 العروض  يوما 150 15.000 د   500.000 تنوير عمومي 
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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 

 
 الطرقات تعبيد       

 
 

 قابل لإلجناز  --- كرر م النفيس إبن نهج
 إبن جابر نهج عل الفاتحة الممرات 

 حيان 
 قابل لإلنجاز  ---

قابل لإلنجاز شريطة وجود   --- ( « Opéra » طريق)  نوبل لفراد أ نهج

 شبكة تصريف صّحي 

 
 
 
 

 تصريف مياه األمطار 

 قابل لإلنجاز  ---  قرطاج نهج 

 قابل لإلنجاز  --- مصطفى  بن هللا خير نهج

 قابل لإلنجاز  --- (سالمة  حي) سافاري آالن نهج

 قابل لإلنجاز  --- (جزء) ديغول شار نهج

 قابل لإلنجاز  --- مكرر  النفيس إبن نهج

عدم تواجد شبكة لتصرف   --- ( جزء) رشد  إبن نهج

 مياه األمطار 

 غير قابل لإلنجاز  ---  البحري أرض 

2017برنامج   بوزيد ) حي سالمة (نهج سيدي   

 قابل لإلنجاز  ---  حنبعل نهج

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  المشاركين أسئلة ومالحظات  
التساؤل عن سبب تأخر بداية أشغال جميع   -  

المشاريع المبرمجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  

2017 . 

 

 

المطالبة بالمتابعة الدوريّة للمقاولين عند  -

إنجازهم لألشغال و تغريمهم عند عدم مطابقتها 

 بعقد الصفقة . للمواصفات المنصوص عليها 

  إجراءات إعداد الصفقات المتعلقة بجملة هذه   - 

عرض،   طلب  إعالن  )دراسة،  معقّدة  المشاريع 

  ، المصادقة   ، المقاولة  إختيار  العروض،  فرز 

 إنطالق األشغال( وتتطلّب وقت إلنجازها. 
 

من   - المطلوب  و  يومية  تكون  تكاد  المتابعة 

مشاركة   و  التواصل  المواطنين  ممثلي 

 اإلدارة الفنيّة في عمليات المتابعة .
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 بناء األرصفة       

 قابل لإلنجاز   حيان  إبن جابر نهج

 قابل لإلنجاز  --- (جزء) رشد  إبن نهج

 
 
 

 التنوير العمومي 
 
     

 قابل لإلنجاز  ---   26/26تقسيم  

 قابل لإلنجاز  --- نهج إبن رشد )جزء( 

 قابل لإلنجاز  --- إبن الجزار )جزء( نهج 

 قابل لإلنجاز  --- نهج الولي 

 قابل لإلنجاز  --- نهج إبن النفيس مكرر 

 قابل لإلنجاز  --- 2أرض آغا 

 قابل لإلنجاز  --- نهج جابر إبن حيان )جزء( 

 قابل لإلنجاز  --- أرض البحري

 

 

 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :   -5
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
بصيانة  مت ت    - بكامل  املطالبة  العمومي  التنوير  شبكة 

 املنطقة . 
 
 

ابملنطقة   - املتواجدة  البالوعات  جبهر  املطالبة  مت ت 
حيث أن  أغلبها يشكو إنسدادا متواصال إضافة  

ا غري مغط اة . إىل   أّن 
املطالبة إبعطاء األولوية يف تنفيذ املشاريع لنهجي   -

يشك الن   حيث  اجلز ار  إبن  و  ديغول  شارل 
 .الشراين األكثر أمهية لكامل املنطقة

  

سوف تقوم مصلحة التنوير جبرد يف األّنج اليت   -
تتطلب صيانة شبكة التنوير العمومي وستتم   

ن وبكامل املنطقة. عمليات الصيانة يف   اإلاب 
 

ذه البالوعات و غلقها  سيقع العمل على جهر ه -
 ع الديوان الوطين للت طهري . ابلت نسيق م

 
تت جه ني ة البلدية إىل إعطاء األولوي ة املطلقة هلذين   -

 النهجني . 
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 :   لي المنطقة  ة لممثـ  قـائمة إسمي    -  6
 

 ممثل عن  العنوان اإلختصاص/ المهنة  العمر اإلسم واللقب

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

ّنج إبن النفيس    5عدد تشفى اجلامعي املنجي سليمموظفة ابمل 53 وسيلة الغزي 
 مكرر 

 مرأة  إ
 

 إمراة  أميلكار ّنج  4عدد  صاحبة معمل رخام  46 هبيجة املثلوثي 
  شباب أرض آغا   طالبة  23 إميان الفهري 

 شاب ّنج خري الدين مصطفى  ر " كارفو "عون ابملركب التجاري   30 وسام املثلوثي 
 رجل ّنج إبن النفيس  6 وكيل شركة  40 سليم الزلطين 

 رجل ّنج إبن الن فيس  سائق بدار "رونو"  43 حممد الدريدي 
 رجل 2أرض آغا مستشار يف ميدان اإلعالمية  47 أمحد ضيفي 
 رجل ّنج عقبة إبن انفع  جنار 55 يزيد الغريب  

 

 : ة  ــــــ نتائج الجلسة بالمنطق  -7
 

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

المشروع/ نوعية  
 التدخل 

 نتائج  موقع التدخل )األنهج واألحياء(   

 التصويت 

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

 رأي المصلحة الفنية/ المرافق الفني 

 
 تعبيد الطرقات      

 
 

 2017برنامج  ----   هام   األغلبية ّنج إبن النفيس مكرر 

هام     األغلبية املمرات الفاحة على ّنج جابر إبن حيان   2017برنامج التنمية  ---- 

هام     األغلبية ( « opéra »نوبل )طريق  ّنج الفراد   مرتبط بإعادة شبكة التطهير  ---- 

 
 
 
 
 

 تصريف مياه األمطار 

متوسط    األغلبية ّنج قرطاج     2017برنامج التنمية  ---- 

متوسط    األغلبية ّنج خري هللا بن مصطفى  مرتبط بإعادة شبكة التطهير  ---- 

تدعيم شبكة تصريف مياه  ----  متوسط   األغلبية ّنج آالن سافاري )حي السالمة( 
 األمطار

 قابل لإلنجاز  ---- هام األغلبية  ّنج إبن النفيس مكرر

 قابل لإلنجاز  ---- هام األغلبية  ّنج إبن رشد )جزء( 

 قابل لإلنجاز  ---- متوسط  األغلبية  أرض البحري

 قابل لإلنجاز  ---- هام األغلبية  ّنج حنبعل 
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 بناء األرصفة        

ضبط الجزء المقترح التدخل   ----   هام   األغلبية ّنج جابر إبن حيان
 فيه

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية ّنج إبن رشد )جزء( 

 
 
 
 
 
 التنوير العمومي    

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية   26/26تقسيم  

 لإلنجاز قابل  ---- هام   األغلبية نهج إبن رشد )جزء( 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج إبن الجزار )جزء( 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج الولي 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج إبن النفيس مكرر 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية 2أرض آغا 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية نهج جابر إبن حيان )جزء( 

 قابل لإلنجاز  ---- هام   األغلبية أرض البحري

 

سيتّم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يــــــــــــــوم                    

 . 2018مارس  31

 
 ق :  ــــــــــ مالح   –  2.7

 . نظر املصاحيب أ  عرض البلدية :   1.2.7
 . نظر املصاحيبأ : صور الجلسة بالمنطقة    –  2.2.7

 
 رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    -8
 

هاتفيةتوصّ   المشاركون  إستحسن   برسائل   عن  سواء  الجلسة  هذه  فعاليات  لحضور  دعوتهمل  لهم 

 التواصل   لشبكة  الرسمية  والصفحة  البلدية  واب  بموقع  المنشور  بالغال  أو  الرسائل  تلك  طريق

  الالّفتات  تعليق  طريق  عن   أو  Le Quotidienالشروق و  وجريدتي    للبلدية  بوك  الفايس  جتماعياإل

و  منطقةب األزرق   والمعتمدية  البلدية  والدوائر  يةعالفر  واإلدارة  البلدية  بمقّرات  البالغ  تعليقالبحر 

للمنطقة    البلدية  والقباضة المواطنين  ممثّلي  طرف  من  للحضور  بالدعوة  خاصة  مطويات  توزيع  و 

 .و ميسري الميزانية التشاركية على المواطنين قصد حثّهم على المشاركة  2017/ 2016لسنتي 
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 رأي المشاركين في المقـاربة التشاركية المعتمدة :   -9
 

 المقاربة   تبنّي  خصوص  في  البلدية  المصالح  طرف  من  المعتمدة  بالمنهجية  المشاركون  رّحب

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

 وتقدّم إنجازها والتشخيص الفني للمنطقة .  2016/2017المدرجة ببرنامج اإلستثمار التشاركي لسنتي  

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

و توضيح المصالح الفنيّة لمدى قابلية    2018المزمع إدراجها ببرنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

قصد المتابعة  إنجازها من عدمها ، كما عبّروا عن رغبتهم في التواصل مع ممثّلي مواطني المنطقة 

 الّجدية لمدى تقدّم  إنجاز أشغال المشاريع المقترحة من إنطالقها إلى قبولها النّهائي. 

  

 
 

 مواضيع أخرى تم النقـاش فيها مع المشاركين :    -  10
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
 

 المطالبة بالتّنسيق مع مختلف الوزارات  -

التّهيئة  و  اإلسكان  و  التّجهيز   ، النقل   (

   اإلتصاالت، الترابية ، الداخلية ، التربية ،  

مشاكل   حل  قصد   )... الثقافية  الشؤون 

 المنطقة و تركيز مشاريع تنمويّة بها . 

المطالبة بصيانة ) تصــــــــــــريف مياه   -

بناء األرصفــــــــــــة  األمطار ، التعبيد ، 

و التنوير العمومي ( الطرقات و األنهج 

األكثر إستعماال من طرف متساكني 

 المنطقة . 

 
 

المطالبة بالتنسيق قصد تركيز دوريات   -

 أمنيّة بالمنطقة . 

 

المطالبة بربط كامل المنطقة بشبكة  -

 التصريف الصحي . 

 

 

المطالبة بتنظيف الوادي المتواجد   -

 .حيث يُشّكل كارثة بيئيّة بالمنطقة 

 
 

 

اإلتّصال والتّنسيق و مراسلة مختلف هذه   -

الوزارات دوري و البلدية تعمل جاهدة  

على النّهوض بمنطقة البحر األزرق 

 إقتصاديا و ثقافيا . 

 

لسنة  - المنطقة  ممثلي  مع  التنسيق  سيقع 

و الممثلين الجدد قصد إجراء جرد    2017

تفاديه على  العمل  و  النواقص  ا  ــــــــــفي 

 و إصالحها . 

 

 
 

سيقع التنسيق مع منطقة األمن الوطني   -

 بالمرسى إلجراء المطلوب . 

 

 سيتّم ذلك تدريجيّا . -
 

 

 

 

التنظيف من إختصاص اإلدارة العاّمة   -

 للميــــاه بوزارة التّجهيــــــــــــــز  

و اإلسكان و التّهيئة الترابيّة و البلدية تقوم  

ببعض عمليات التنظيف حسب اإلمكانيات 

 الُمتاحة .
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