الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية تونس
--*--

محضر الجلسة العامة التشاركية الثانية
للبرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة 2020
 )Iمعطيات عامة حول البلدية:
إسم البلدية :بلدية تونس.عدد السكان 637 568 :ساكن (حسب إحصائيات .)2014عدد الدوائر 15 :دائرة بلدية.عدد األعوان.4669 :عدد المستشارين 60 :عضو.ميزانية  185 451 461 :2019د. )IIمعطيات خاصة بالجلسة:
بيـــان الجلســة :الجلسة العامة التشاركية الثانية.تاريـخ الجلســــة :الثالثاء  24ديسمبر  2019على الساعة الثالثة مساءا.مكــان الجلســـة :قاعة التشريفات بالقصبة.المشاركون في الجلسة:العدد الجملي
النسبة المائوية

المشاركون
80
() %

العنصر النسائي
23
%29

عدد الشبان (دون  30سنة)
13
%16

 )IIIجدول أعمال الجلسة:
إستقبال المشاركين وتسجيل الحضور.تقديم اإلطار العام للجلسة.جلسات المناطق. توزيع اإلعتمادات حسب البرامج :إدارية /مهيكلة /قرب. قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها إثر جلسات المناطق. توزيع اإلعتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة لفائدة الدوائر البلدية. -النقاش والمصادقة على نتائج الجلسة (النتائج النهائية .)PAI 2020
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 )IVفعاليات الجلسة:
 )1- IVاإلفتتاح:
إفتتحت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة الجلسة بكلمة الترحيب بالمواطنين ومكونات المجتمع
المدني وبأعضاء المجلس البلدي وبإطارات البلدية مشيدة بمستوى الحضور وبمدى اإلستجابة للدعوة
الموجهة إليهم ومؤكدة أن البلدية في تواصل دائم مع المواطنين وتتفاعل إيجابيا مع مالحظاتهم ومقترحاتهم
كما نوهت بإسهامات جميع األطراف ودورهم الفعَال إلنجاح المسار التشاركي.
بعد ذلك تولت تقديم اإلطار العام للجلسة وأشارت أن البلدية شرعت في تنفيذ بعض المشاريع
المدرجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  2019خالل شهري نوفمبر و ديسمبر من العام
الجاري ومن ثم أحالت الكلمة إلى السيدة الكاتبة العامة لمواصلة تقديم جدول أعمال الجلسة.
في مستهل كلمتها ،رحبت السيدة الكاتبة العامة بالحضور وذكرت بأهم المحطات والمراحل
التحضيرية للمخطط اإلستثماري التشاركي لسنة  2020وما أفرزته الجلسة العامة التشاركية األولى
وجلسات المناطق من نتائج والتي سيتم بلورتها بشكل نهائي خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية مشددة
على إعطاء األولوية لمشاريع القرب على حساب المشاريع اإلدارية والمهيكلة.
جدير بالذكر أنه بعد التعديالت المدخلة على المقترح األولي لتوزيع اإلعتمادات المخصصة
للمشاريع الجديدة بأصنافها الثالثة ،أصبح اإلعتماد الجملي المتاح للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة
 2020يبلغ تسعة عشر مليون ومائتان وتسعمائة وأربعة وثالثون ألف ومائتان دينار ( 19.934.200د)
سيوزع على مختلف التدخالت كالتالي:
مبلغ البرنامج اإلستثماري 2020
 19.934.200د

 5.850.000د

 4.794.200د

 9.290.000د

المشاريع اإلدارية ()%29

المشاريع المهيكلة ()%24

مشاريع القرب ()%47

وفيما يلي تفاصيل المشاريع الجديدة المزمع إنجازها في إطار البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي
التشاركي بعنوان :2020
 )1المشاريع اإلدارية:

2

بيان نوعية التدخالت

ع/ر

المبلغ بحساب الدينار

1

إقتناء معدات النظافة والطرقات

2

اقتناء معدات وتجهيزات

60.000

3

إقتناء وسائل النقل

500.000

4

إقتناء معدات لألرشيف

50.000

5

إقتناء معدات اإلعالمية

400.000

6

دراسة تهيئة سوق السيارات القديمة

50.000

7

أشغال تهيئة بمقر إدرة حديقة الحيوانات

150.000

8

أشغال إعادة بناء حجرات المالبس واألدواش والفضاءاتالصحية بمصلحة مقاومة الحشرات

300.000

9

أشغال توسعة بمقر الدائرة البلدية بالعمران األعلى

50.000

10

أشغال تهيئة بمقر الدائرة البلدية بالسيجومي

430.000

11

أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز األول لقصر البلدية

70.000

12

أشغال تهيئة بالمسرح البلدي

280.000

13

أشغال بمقبرة الجالز

50.000

14

أشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل

200.000

15

أشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء

50.000

16

أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية

180.000

17

أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالوردية

250.000

18

ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي

30.000

19

ربط المنشآت البلدية بشبكة الماء الصالح للشراب

50.000

20

أشغال تهيئة المبنى الكائن بـ  9أفريل 1934

200.000

2500.000

مجموع اإلعتمادات المخصصة للمشاريع اإلدارية ()%29

5850.000
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 )2المشاريع المهيكلة:

ع/ر

المبلغ بحساب الدينار

بيان نوعية التدخالت

1

 البناءات
أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء

250.000

2

أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير

400.000

3

تهيئة ملعب الشاذلي زويتن

650.000

4

تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني

800.000

5

انجاز خزان كهرباء ضغط متوسط بالبلفيدير

400.000

6

إستكمال مشروع الفضاء البديل بالعمران األعلى

800.000

7

مشروع تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية

1034.200

8

إحداث دورات مياه بسوق المالبس المستعملة بحي الزهور

1

 المرور
إقتناء ووضع حواجزحديدية أمام بعض المؤسسات التربوية

200.000

2

تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات األفقية

200.000

60.000

(أ)

(ب)

مجموع اإلعتمادات المخصصة للمشاريع المهيكلة (أ  +ب) ()%24

4394.200

400.000

4794.200

 )3مشاريع القرب:

4

تنوير

طرقات وأرصفة

المناطق

مالعب

اإلعتماد الجملي

عمومي

وتصريف مياه

الخضراء

األحياء

بحساب الدينار

1

باب بحر

_

_

800.000

_

800.000

2

حي الخضراء

_

560.000

_

_

560.000

3

المنزه

_

330.000

50.000

_

380.000

4

باب سويقة

50.000

250.000

40.000

400.000

740.000

5

سيدي البشير

420.000

300.000

_

_

720.000

6

حي التحرير

80.000

500.000

_

_

580.000

7

المدينة

100.000

350.000

_

_

450.000

8

العمران

_

300.000

_

300.000

600.000

9

جبل الجلود

_

450.000

60.000

_

510.000

10

الزهور

_

600.000

_

_

600.000

11

الوردية

20.000

350.000

80.000

100.000

550.000

12

العمران األعلى

250.000

400.000

_

_

650.000

13

الكبارية

300.000

300.000

50.000

300.000

950.000

14

السيجومي

_

500.000

_

_

500.000

15

الحرايرية

_

700.000

_

_

700.000

1.220.000

5.890.000

ع/ر

الدائرة البلدية

1100.000 1080.000

مجموع اإلعتمادات المخصصة لمشاريع القرب ()%47

9.290.000

9.290.000

 )2- IVالنقاش والتفاعل مع المشاركين:

5

على إثر العرض الوصفي الشامل المقدم فنيا وماليا تم فسح المجال للحاضرين قصد النقاش
والتفاعل كاآلتي:
ع/ر

المشارك

أسئلة ومالحظات المشاركين

تفاعل اإلدارة مع المتدخلين

1

السيد فوزي كانون
رئيس جمعية

لفت النظر إلى ضرورة تهيئة مداخل بعض مقراتالدوائر البلدية وكذلك المؤسسات العمومية األخرى
بممرات خاصة لفائدة ذوي اإلحتياجات الخصوصية
وتجهيزها بمتكأ حديدي لتسهيل دخول وتنقل هذه الفئة بما
يكفله حقهم في ذلك الدستور واإلتفاقيات الدولية مع العلم
وأنه سبق تسجيل نفس المالحظة دون تجاوب معها.
ذكر حاالت وعينات في أماكن محتلفة على مستوى خمسةدوائر تمثل فيها الطرقات واألرصفة عائق لتنقل المعوقين
إما بسبب اإلستغالل المفرط للرصيف من طرف الخواص
أو بسبب ضعف المتابعة والمراقبة للمقاوالت أو لعدم
العناية واإلصالح عقب تحفَر الطرقات وخراب األرصفة
بفعل المتدخلين العمومين الذين ال يرجعون الحالة إلى ما
عليه وترك البالوعات وخزانات التجهيزات دون غطاء.

_ أكدت الرئيسة أنها تساند طلباته وتعمل
على حمل المؤسسات العمومية المتواجدة
بالمنطقة البلدية على تسهيل حركة تنقل ذوي
اإلحتياجات الخصوصية من خالل توجيه
مراسالت تحسيسية للغرض وإتخاذ تدابير
ردعية عند اإلقتضاء بالنسبة للمتدخلين في
الطريق العام دون إحترام الشروط الالومة
لسهولة تنقل هذه الفئة.

2

السيد سمير قمش
الوردية

أثنى على المجهودات المبذولة من طرف أعوان النظافةبالمنطقة البلدية.
-مقترح لتخصيص فضاء يخصص لنشاط نادي المتقاعدين.

_

3

السيد محمود
البوزيدي
حي الخضراء

إعتبر أن اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بدائرةالخضراء ال يلبي الحاجيات المطلوبة.
 غياب قنوات تصريف المياه على مستوى نهج لوي برايوالذي يمثل وجه المنطقة وهي نفس المالحزة بالنسبة
لمونبليزير.
 -طالب بتهيئة الحدائق وتسييجها وإحداث ممرات داخلها.

_

4

السيد صالح معيط
الحرايرية

5

السيد عبدالعزيز
الورهاني
الحرايرية

أشار إلى مسألة تراكم الفضالت وغياب شبكة تصريف -أفادت الرئيسة أنه تم إقرار إعتماد إضافييفوق المليون دينار لفائدة الفضاء البديل
المياه المستعملة على مستوى بعض األنهج.
وبوصفه عضو منتخب ضمن لجنة متابعة مشاريع بالحرايرية في إطار التمييز اإليجابي وذلكالمنطقة ،عبر عن رضاه على قيمة اإلعتماد المخصص لمقاومة ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي.

َ
لدائرة الحرايرية.
الدعوة إلى مزيد التركيز على جمالية شارع النخيل نظراألهميته وللحركية التي يشهدها على إعتباره طريق عبور.
لفت النظر إلى تحول بعض األنهج إلى أودية عقب نزولاألمطار متأتية خاصة من جهة العقبة في إتجاه نهج
.4459
 -معالجة ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي على مستوى شارع

_

6

النخيل.
 القضاء على الكالب السائبة بالمنطقة.6

السيد توفيق شقوال
حي الخضراء

مقترح إلحداث مهرجان سنوي للموسيقى والثقافة والفنون أفادت الرئيسة أن البلدجية منفتحة على جميعالمقترحات والمبادرات الخاصة في مجال
بالمنطقة.
الثقافة والفنون وأنها تتفاعل معها إيجابيا
 غياب تام لنصيب الثقافة ضمن مشاريع القرب. الدعوة إلى دعم المشروع الثقافي على مستوى الدائرة مؤكدة أنه تم إرجاع الجائزة الكبرى وجائزةعلي البلهوان.

7

السيد نبيل المناعي
السيجومي

غياب تام لإلستثمار ولمرافق الخدمات العامة بالسيجومي -دعت الرئيسة إلى التقيد بموضوع الجلسةوالدعوة إلى تفعيل منظومة الحكم المحلي إلستحداث مشيرة إلى وجود لجنة قيادة للنظر في إرساء
مواطن شغل لفائدة أبناء المنطقة من خالل بعث منطقة مشروع حول تثمين سبخة السيجومي.

8

السيدة سنية
الطرودي
الحرايرية
السيد نوفل العياشي
العمران

10

السيد حافظ بلحاج
المدينة

وإبرام شراكة مع وزارة التربية .

9

11

صناعية مالصقة للسبخة.
تقديم الشكر لعمل الدائرة وما تقدمه من خدمات علىمستوى النظافة والتنوير العمومي.

_

-الدعوة للتسريع في إجراءات التسوية العقارية.

أشارت الرئيسة إلى أنه تم تمكين بعضالمواطنين من عقود تمليك بالنسبة للحاالت
المستوفية للشروط القانونية بخصوص الملك
البلدي وستسعى اإلدارة إلى التسريع في
معالجة بقية الملفات.

صعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بالدائرة البلديةبالمدينة
التنويه بالمسار التشاركي واإلشارة إلى تعطل بعضالمشاريع بالمنطقة بسبب الديوان الوطني للتطهير.
الدعوة إلرساء رؤية وتصور كامل وشامل على مستوىالمدينة ككل ومزيد اإلعتناء بداخل األحياء واألزقة وعدم
األكتفاء بالمسالك السياحية وبحزام ومداخل المدينة
 -التنبيه إلى حالة بعض المساكن اآليلة بالسقوط

 قدمت الرئيسة شكرها إلى الكشافةإلسهامها في العمل التشاركي.
 أفادت الرئيسة إلى أنه يجري التنسيق معمصالح ديوان التطهير في إطار جلسات
دورية لحث المقاولين المكلفين من طرفها
للتسريع بإنجاز تدخالتهم حتى يتسنى للبلدية
التدخل الحقا.
بالنسبة للمساكن اآليلة للسقوط ،دعتالرئيسة إلى ضرورة التشريعات في هذا
المجال إليجاد حل جذري لها.
 ستتولى اإلدارة البلدية مراسلة مصالحالديوان الوطني للتطهير في الموضوع ألخذ
رأيها الفني وبعد إبداء موافقتها يمكن للبلدية
قبول المقترح.
برمجة زيارة ثنائية بين الجمعية والبلديةللتنسيق مع مصالح ديوان التطهير.

السيد جالل دباجي -إعتراض على عدم اإلحتفاظ ببعض المقترحات المقدمة
في جلسة المنطقة والمتعلقة بتعبيد الطرقات حيث لم يقع
المنزه
إعتمادها من طرف اإلدارة بسبب غياب شبكة تصريف
(هضاب المنار)
المياه التابعة لديوان التطهير والحال أن المواطنين قاموا
&
السيد حمادي بن ميم بتركيز ثالث بالوعات على نفقتهم وأبلغوا مصالح الديوان
بذلك.
عقد إجتماع ثالثي يضم جمعية هضاب المنار والبلدية ومصالحديوان التطهير بخصوص البالوعات المحدثة من طرف السكان.

12

السيدة إيمان
العجرودي
حي التحرير

اإلشارة إلى وجود مشاريع مدرجة وهي غير مقترحة  -تم اإلعتماد على محضر جلسة المنطقةوالذي يتضمن المشاريع المصوت عليها.
خالل جلسة المنطقة منها إحداث مالعب أحياء.

المطالبة بمعالجة إشكالية قنوات الصرف الصحي خاصةعلى مستوى شارع عبدهللا الصثوفي وحي المعلمين وأمام
مدرسة التحرير.

7

13

السيد شاكر الشايبي
المدينة

14

السيدة يمينة
الزغالمي
عضو مجلس
النواب

15

السيد شهاب الفالح
المدينة

16

السيدة حياة عبد
الخالق
المدينة

-صعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بالدائرة البلدية  -هنالك  30حاوية فنية سيقع تركيوها.

بالمدينة والمشاكل المترتبة عن تدخالت ديوان التطهير.
مشاكل االنتصاب الفوضي واإلستغالل المفرط للرصيف.الدعوة إلى عقلنة الميزانية التشاركية والرفع من مستوىوعي المواطن ومزيد تحسيسه.
 -التشكي بسبب نقص عدد الحاويات بعدة أماكن بالمدينة

أكدت أن حضورها في الجلسة العامة التشاركية الثانية هوبصفتها عضو مالحظ وتقدمت بالمالحظات التالية:
*شددت على أهمية الجلسات التشاركية وعلى ضرورة
حضور المواطن فيها الذي يلعب دور الرقيب لرفع
اإلخالالت.
*دعت الى التركيز أكثر فأكثر على متابعة المشاريع إلى
غاية قبولها وقتيا ونهائيا لضمان حسن تنفيذها طبقا
للشروط والمواصفات المطلوبة وضمانا لجودة ونجاعة
إمجازات اإلدارة.
*تنويه بحجم اإلعتماد المخصص لمشاريع المناطق
الخضراء والحرص على عمليات التعهد والصيانة والخفاظ
عليها بعد إنجازها.
*شكر خاص لدور الكشافة في مساعدة البلدية في القيام
بعملية التشخيص.
*مساندة البلدية في تطبيقها للقانون خاصة فيما يتعلق
بإخترام الرصيف والحد من اإلشغال المفرط.
*الدعوة إلى جعل شارع النخيل شارع نموذجي بإعتباره
شارع حيوي وطريق عبور.
*اإلشادة بمجهودات الدوائر البلدية وعلى نتائج جلسات
مناطقها حيث قدمت مشاريعها بشكل مفصل مع شكر
خاص لدائرة الكبارية على المجهودات المبذولة وحثها على
مزيد العناية باألنهج المحاذية للسوق.
*تأييد توجه البلدية بخصوص تحويل أرض بن عمر
بالحرايرية إلى فضاء بديل للقضاء على اإلنتصاب
الفوضوي.
تشكيات المواطنين بخصوص مستودع الخفصيةإيجاد حل لموضوع المساكن اآليلة بالسقوطصعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بالدائرة البلديةبالمدينة والمشاكل المترتبة عن تدخالت ديوان التطهير.
التمييز اإليجابي ال يجب أن يتم على حساب مناطق أخرىال تقل تأخرا عن غيرها من حيث التنمية والبنية التحتية.
يجب برمجة تهيئة السوق المركزي بشكل مغاير لسوقسيدي السريدك بتصور مشابه لمركب تجاري شامل
ومتكامل.
 -التفكير في إخراج مركز التجميع من نهج الخربة

_

 على المواطنين تقديم مقترح فضاء بديللنقلة المستودع البلدي إليه.

_
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السيد أحمد شبلي
المدينة

التساؤل عن الحل في ظل غياب بديل للمصب الكائن فيالحفصية.
معالجة ظاهرة التبول في الشوارع.دعم المبادرات الخاصةوالحمالت التطوعية التي يقوم بهالمجتمع المدني لطالء الجدران وترميمها وتبليط األرصفة.
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السيدة آمنة الشامخ
حي الخضراء

صعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بالدائرة البلديةحي الخضراء خاصة وأنها منطقة صناعية.
عدم كفاية اإلعتماد المخصص للطرقات لتغطية كلفة تعبيدنهج لوي براي.
عدم كفاية اإلعتماد المخصص لسوق حي الخضراء الذييشكو من عدة نقائص.
إحداث شبكات تصريف المياه أجلت إجراءات القيامبالدراسات الالزمة.
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السيد مروان
الخالدي
المنزه
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_

_

سيتم النظر في تخصيص إعتمادإضافي لفائدة السوق.
اإلعتماد المخصص للدراسات مرصودفي باب آخر من الميزانية.

النظر في إمكانية إضافة زنقة ونهج عزوز الرباعي في -للدرس. تم إتخاذ قرار على مستوى المجلس البلديضمن مقترح تعبيد الطرقات واألرصفة.
تساؤل حول برنامج البلدية بخصوص إعادة تهيئة إلعادة بناء الورشات البلدية الكائنة بشارعأوالد حفوز طبقا للمواصفات الحديثة.
مستودع الورشات البلدية.

قدم تصحيح إلصالح خطأ في تسمية أحد األنهج المبرمجةالسيد المنصف
_
للتعبيد والترصيف حيث أن الصواب هو نهج مالقا خلف
بسباس
دار الطبيب بدال عن نهج الطاهر بلحاج.
المنزه
لفت نظر للتركيز على الجمالية والمنظر العام لوجه مدينةتونس في إطار مناظرة ورصد جائزة ألحسن عرض
تصميم.
طلب تدخل البلدية لرفع العالمات والركائز اإلشهارية -هنالك قرارات إزالة سيتم تنفيذها.العمالقة في الطرقات والشوارع والتي تحجب الرؤية
وتشوه الجمالية.
_
السيدة كريمة بوغانم -تبليط ساحة الجمهورية.
اإلنتصاب الفوضوي على مستوى سكة الميترو.باب البحر
مشكلة شبكة تصريف المياه في محيط تونس البحرية.معضلة سيارات النقل الجماعي على مستوى مقر كومار._
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السيد معز بن زايد
المدينة
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السيد فريد الرزقي
العمران األعلى

التدخل على مستوى منطقة الزرارعية (نهج الشوك /نهجالقصبة /نهج البالر)
مشكلة تراكم مياه األمطار على مستوى نهج حكيم كسارواألحواز
برمجة تسقيف سوق سيدي محرز.المطالبة بتخصيص إعتماد إضافي لفائدة مشاريع القرببالدائرة البلدية بالعمران األعلى وعدم اإلكتفاء باإلعتماد
المرصود لفائدة الفضاء البديل الذي يدخل في المشاريع
المهيكلة وذلك على غرار ما وقع مع دائرة الحرايرية.
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السيد عماد بالشيخ

-مالحظة حول عدم التطابق بين ما ورد في الكتيب  -لقد تمت اإلستجابة للطلب وإقرار

تمت الدراسة وسيتم التسقيف في .2020
 وافقت رئيسة البلدية على الطلب وأذنتبإضافة مبلغ تكميلي لفائدة الدائرة بعنوان
مشاريع القرب (  400مليون طرقات +
 250مليون تنوير).

9

&
السيد ياسين
المشرقي

المعروض وما تم اإلتفاق عليه في حلسة المنطقة.
المطالبة بتخصيص مبلغ إضافي لفائدة مشاريع القرب.عدم وجود ممر باألدراج في سوق سيدي السريدك-دعم النشاط الثقافي (مهرجان ربيع الطفولة)

تخصيص مبلغ  650مليون لمشاريع القرب
بمنطقة العمران األعلى.

العمران األعلى
تعمل البلدية جاهدة لتحسين مستوىالعيش بالمنطقة تدريجيا وقد ضاعفت من
حجم تدخالتها في الدائرة من خالل
أشغال التعبيد والتنوير إال أن عمليات
التوسع العمراني والبناء الفوضوي
يعرقل جهود البلدية.
 تم إحداث مقر جديد للدائرة وسيتمإستغالل الفضاء السابق كإدارة سريعة.

25

السيد محمد صالح
الرياحي
دائرة الحرايرية

مالحظة حول تراجع اإلعتماد المخصص لمشاريع الدائرةالبلدية بالحرايرية مقارنة بالسنة الفارطة خاصة وأنها األقل
ترتيبا على مستوى مؤشر التنمية.
تأخر تاريخ اإلعالن عن موعد الجلسة العامة الثانيةالتشاركية.
 معالجة ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي على مستوى شارعالنخيل والعمل على تنوير الحديقة وحل مشكلة تراكم مياه
األمطار في محيط المدرسة.
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السيد محمد بن
عثمان
دائرة الحرايرية

مالحظة حول إنحصار مشاريع القرب في جهة بعينها -اإلدارة ملتزمة بتنفيذ ما تم اإلتفاق عليه فيجلسة المنطقة بمقتضى محضر جلسة.
داخل منطقة الدائرة البلدية.
التنبيه من مغبة نقلة مقر الدائرة إلى البناية الجديدة لما  -سيتم اإلحتفاظ بالمقر القديم إلسداءالخدمات لفائدة المواطنين كإدارة سريعة.
لذلك من إثارة للحساسيات بين متساكني الدائرة البلدية.

مطالبة بتوسيع تدخالت التعبيد والترصيف واإلنارة.27
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السيد مبارك
المنصوري
المنزه

بوصفه عضو لجنة متابعة المشاريع ،يعيب على المصالحالبلدية المختصة عدم األخذ بعين اإلعتبار لمالحظاته
وتحفظاته المسجلة بخصوص القبول الوقتي لبعض
المشاريع المنجزة في إطار التشاركية بعنوان 2018
و.2019
التحقيق معه في شبهة فساد بتهمة إستغالل صفة لعضويتهفي لجنة متابعة المشاريع المتفق عليها في التشاركيات
السابقة.
ضعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بالنسبة للدائرةالبلدية بالمنزه مع تغييب المقترحات بطلبات التنوير.
التفكير في بعث سوق بلدي نموذجي بالمنزه.معالجة مسألة النزاعات حول الحدود الترابية بين البلديات-غياب مثال للتهيئة العمرانية بمنطقة حدائق المنزه

السيد نور الدين عبد -طلب توطيد العالقة بين مجلس الدائرة ومكونات المجتمع
المدني
القادر
المطالبة بتغيير شبكة التوير العمومي بشارع مفيدةحي التحرير
بورقيبة
ضرورة أن يكون التشخيص الفني تفصيلي ودقيق بذكرالسيد نوفل العاتي
عدد وإسم األنهج وأن يوضع في متناول إطالع المواطنين
العمران
على مستوى الدائرة البلدية الراجعين لها بالنظر.
تهيئة فضاء القبة وإستغالله كمصدر للموارد البلدية.التساءل عن تأخر تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمنالتشاركية  2018و.2019
-مصير المقترحات غير المبرمجة بسبب غياب شبكات

_

 الطلب مدرج ضمن البرنامج التشاركي2018
 أخذ المالحظة بعين اإلعتبار مستقبال.ترجع بالنظر لدائرة المنزه وسيقعتهيئتها في إطار المشروع الخاص
بالبلفيدير.
-سيتم الشروع قريبا في إنجاز سوق حي
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السيدة
حريز

أم

الصرف الصحي.
إشكالية إلقاء الفضالت بوادي السبعي.تعميم تغطية الويفي في متطقة العمران.الخير -فواضل األتربة بنهج عدد  -10258الوردية .3

الكبارية
السيد إسكندر شلبي
المدينة

تحسين المدرج للدخول لسوق سيدي السريدك.معالجة ظاهرة إحتكار المآوي.مقاومة إحتكار الرصيف من طرف التجار واصحابالمقاهي في األسواق العتيقة وخاصة داخل األحياء السكنية.
السيد ناجي الشايبي -مقترح لتعيين مكتب دراسات مختص قصد متابعة تنفيذ
المشاريع.
المدينة
إرتفاع مستوى الطريق على حساب مستوى البناءات بنهجبوخريص.
مقترح إحداث مصلى بالبلفيدير.اإلنتصاب الفوضوي للمقاهيعبدالعزيز -إنحصار مشاريع القرب في جهة بعيتها داخل المدينة دون
السيد
أخرى.
بالرجب
مشكلة المصب الكائن بجهة المر.المدينة
معالجة ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي.تحسين حالة سوق الحوت بالصباغين.حي هالل هي عبارة عن نهج وحيد يتمثل في نهج عددالسيد بالل الشاهد
السيجومي
 3024ومع ذلك يفتقر لكافة المقومات وغياب تام للمرافق
الخدمية من نقل عمومي ودار للثقافة ومناطق خضراء.
مشروع شبكة المترو السريع عاد على المنطقة بالوبال منحيث مزيد تدهور البنية التحتية وإنعكس سلبا على الوضع
الصحي والبيئي.
مقترح لتهيئة الحزام الخلفي لحي هالل الممتد من نصبالشهداء إلى حدود منطقة المالسين والعمل على إستجالب
مشاريع لخلق مواطن شغل ألبناء الجهة.
مقترح لبعث إذاعة تعنى بالنشاط البلدي لإلعالموالتحسيس والتوعية والتواصل.
إصدار قرار هدم في البناية الراجعة ملكيتها لوالي تونسلمخالفتها تراتيب البناء والعمران.
السيد معز الشرفي
الزهور
السيد منير كسابي
جبل الجلود
السيد
الراجحي
الكبارية

التدخل على مستوى سانية حي الزهور وتوفير اإلنارة. تركيز مخفضات سرعة على مستوى شارع  13أوت.ضعف اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بجبل الجلود.-إدخال برامج تنشيطية وترفيهية في المناطق الخضراء.

أسامة -مقترح لبعث فضاء ترفيهي ثقافي بالمروج..2
تكثيف حمالت النظافة وتركيز مزيد من الحاويات بمنطقةالمروج.2

الزياتين.

 -أخذ المالحظة بعين اإلعتبار.

_

 حسب التراتيب الجاري بها العمل ،فإنالقبول الوقتي للمشاريع يتم وجوبا بناء
على رأي فني.

_

 تعمل البلدية على مضاعفة الجهدللعناية أكثر بمنطقة السيجومي وتحسين
مستوى عيش المواطنين تدريجيا.

 بالنسبة إلحداث المخفضات ،هنالكعدة متدخلين يتعين التنسيق معهم.
 سيتم التجاوب مع المقترحات المقدمةمن طرف الجمعيات في هذا الخصوص.
_
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38

عزالدين -النظر مع مصالح التجهيز لحل مشكل مياه األمطار
السيد
المتأ‘تية من ديار بن محمود مرورا بالعقبة عبر خزندار
الجالصي
وباردو.
الحرايرية
التواصل مع مصالح ديوان التطهير لتوسعة قنواتتصريف المياه.

_
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السيد رضا الزقرني
جبل الجلود

لفت النظر إلى ان الحديقة المبرمجة سيتم إقتطاع جزء  -تم البرمجة مع إدراج مالحظة تقضيمنها لفائدة طريق مبرمجة.
باإلستقصاء عن وضعيتها.
تدعيم حمالت النظافة والتشجير.وضع عالمات إرشادية لتفاقم حوادث المرور على  -تقديم مطلب كتابي لمتابعة الموضوعمع الوالية.
مستوى نهج  9007بحي ثابت
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السيد أيوب القاسمي
سيدي البشير

عدم التطابق بين المشاريع المعروضة بالكتيب مع ما تم - -يتم اإلعتماد محضر جلسة المنطقة.اإلتفاق عليه بجلسة المنطقة.
تساءل ما إذا كانت عملية التوير تشمل تجديد الشبكة هنالك برنامج لتبليط الممرات وتركيزوتركيز القناديل معا.
مقترح لتحويل حديقة القرجاني كحديقة نموذجية تجهيزات حضرية.وتجهيزات بتجهيزات حضرية وإفتتاح مشرب أو مقهى بها  -النظر في الوضعية العقارية والملكية
 إدراج مقترح ملعب الحيوإتخاذ القرار المناسب.

السيد هشام ناجي
سيدي البشير

خطر البالوعات التي بدون أغطية على مستوى ديبوزفيلوقرب معمل اإلسمنت إلى حدود باب عليوة.
المدخل الجنوبي للعاصمة يعتبر المسلك السياحي الرئيسيللمدينة وعليه المطلوب مزيد العناية به.
مقترح إرجاه مجسم باب عليوة.مقترح لتثمين سبخة السيجومي في نطاق شراكات أومشروع توأمة.
إحتالل الرصيف من طرف السيارات على مستوى الباباألول لمقبرة الجالز.
 مقترح اإلبقاء على الزرص بدال عن تعبيد األنهج بالنسبةلمنطقة الحجامين حفاظا على خصوصيتها العمرانية.
مقترح ربط الحجامين بنهج سيدي بوخريص ونهج الباشاإنتهاءا بجامع صاحب الطابع.
إخراج النقل الجماعي من منطقة باب الجزيرة.-التدخل العاجل لمنع سقوط قبة سوق البركة.

41

 تكليف السيدة هندة عباس لمتابعةموضوع اإلختناق المروري.
 تكليف السيدة نرجس الرياحي لمتابعةوضعية قبة سوق البركة.

 )Vنتائج الجلسة العامة الثانية:
بعد النقاش والتفاعل مع أراء ومالحظات المتدخلين ،صادق الحاضرون من مواطنين ومكونات
المجتمع المدني على مخرجات المسار التشاركي وعلى النتائج التي أفرزتها الجلسة العامة األولى
التشاركية وجلسات المناطق وعلى كافة التعديالت المدخلة عليها إثر تجاوب اإلدارة مع المالحظات
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والمقترحات اإلضافية والتي وقع تأكيدها وبلورتها خالل الجلسة التشاركية العامة الثانية وسيتم عرضها
لمصادقة المجلس البلدي في جلسته اإلستثنائية يوم  27ديسمبر .2019
رفعت الجلسة في حدود الساعة السابعة والنصف ليال.

الكاتبة العامة

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

13

