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  الجمھوریة التونسیة    

  والبیئةتنمیة المحلیة وزارة ال

  بلدیة الحمامات

 ---* --  

  
  
  
  
  

I.  اإلطار القانوني للجلسة : 

ة الجماعات المحلیة تعلق بمجلالم 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد أحكام عمال ب

  ،   الفصولوخاصة منھ 

والمسجلة تحت عدد   2018 جویلیة 24 الصادرة بتاریخ المجلس البلديووفق الدعوة الموجھة إلى السادة أعضاء 

  : والمتضمنة لجدول األعمال التالي  5693

  

 .التعریف ببرامج البلدیة -1

  .االستماع لمداخالت الحاضرین في المسائل ذات الصبغة المحلیة -2

  

  

الثالثون من االثنین الیوم  2018لسنة  ةالثالثلبلدیة الحمامات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة  المجلس البلديعقدت 

المعز بقصر البلدیة برئاسة السید  ة مساءالخامسعلى الساعة ) 30/07/2018( سنة ثمانیة عشرة وألفین  جویلیةشھر 

المواطنین عدد من ممثلي األحزاب السیاسیة والجمعیات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وحضور و البلدیةرئیس  مراد

  : اآلتي ذكرھمبلدي المجلس الوالسیدات والسادة أعضاء 

  

  الصفة بالمجلس  االسم واللقب 

  رئیس المجلس البلدي   معز مراد

  لرئیس المجلس البلدي ىاألول ةالمساعد  دّرة درویش

  رئیس الدائرة البلدیة ببئر بورقبة  مصطفى الحمزاوي

  رئیس الدائرة البلدیة بمنارة الحمامات  كمال مسعود 

  المساعد الثاني لرئیس المجلس البلدي   معز الباجي 

  لرئیس المجلس البلدي  ةالثالث ةالمساعد  سنیة السیاري 

  .رئیس اللجنة القارة للشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف  إسماعیل والي 

  .اللجنة القارة للنظافة والصحة والبیئة ةرئیس  أحالم الدرویش

  .اللجنة القارة لألشغال والتھیئة العمرانیةرئیس   نور الدین بنعبد الدایم

  .المفتوحةرئیس اللجنة القارة للدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة   محمد  نجیب بوسالمة

  .اللجنة القارة للشؤون اإلداریة وإسداء الخدمات ةرئیس  إیمان شھیدة

  .رئیس اللجنة القارة للطفولة والشباب والریاضة  مجدي بوذینة

 المجلس البلدي بالحمامات 

  2018لسنة لثالثة الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة ا

 2018جویلیة  30االثنین 
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  :عذر السیدة دون و تغیب ب

  

  

  

  

البلدي تولى السید سمیر السبوعي مدیر الشؤون اإلداریة العامة كتابة المجلس  مجلة الجماعات المحلیة من  218 طبقا ألحكام الفصل

  .  المتغیب بسبب حصولھ على إجازة مرضیةنیابة عن السید الكاتب العام للبلدیة 

II.  الجلسةافتتاح:   

مبینا أن المجلس البلدي حریص منذ الحاضرین كافة ب مستھلھا الجلسة بكلمة رّحب في البلدیةرئیس افتتح السید 

 تنصیبھ على خدمة المدینة ومتساكنیھا في كنف الشفافیة واحترام القانون إثر ذلك قدم نشاط المصالح البلدیة خالل المدة  

   : كما یلي  المنقضیة وذلك

   

  .اللجنة القارة للتعاون الالمركزي والعالقات الخارجیة ةرئیس  بن سالمة فایدة

  .التعلیمالتربیة واللجنة القارة للفنون والثقافة و ةرئیس  رندة النابولي

  .اللجنة القارة للشؤون االجتماعیة واألسرة ةرئیس  أنوار الخلفاوي

  .والتقییم اللجنة القارة لإلعالم والتواصل ةرئیس  منى الشعباني

 .رئیس اللجنة القارة للمدینة الذكیة واألنظمة الرقمیة  قیس العاصمي

  عضو مجلس بلدي  ھالة الشماخ

  عضو مجلس بلدي   حسان الفایض 

 عضو مجلس بلدي   منال عصادي 

 عضو مجلس بلدي   محمد علي خلیل 

 عضو مجلس بلدي   أمیمة مراد 

 عضو مجلس بلدي   غازي الغة 

 عضو مجلس بلدي   حفظ هللا  عبیر

 عضو مجلس بلدي   أسامة عطیة 

 عضو مجلس بلدي   ھالة الھرماسي 

 عضو مجلس بلدي   عمر إسماعیل 

 عضو مجلس بلدي   مروى القمبري 

  .اللجنة القارة للشؤون االجتماعیة واألسرة ةرئیس  أنوار الخلفاوي

 عضو مجلس بلدي   سوار بن سالم 

 عضو مجلس بلدي   بوبكر بوسالمة
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 : الحالة المالیة  .1

 إلى غایة شھر جویلیة 2018/2017مقارنة مداخیل أھم فصول العنوان األول             
 باأللف دینار 

 بیان الفصل
تقدیرات 
 المیزانیة

المقابیض المحققة 
المقابیض المحققة إلى  إلى غایة  

جویلیة  30غایة 
2018 

 النسبة 

 2017جویلیة  31

 %63,40 570,584503 443,901436 900 المعلوم على العقارات المبنیة  -

 %88,49 442,466192 403,578692 500 المعلوم على األراضي غیر  المبنیة  -

 %45,13 744,651689 835,447717 1650 المعلوم على المؤسسات  -

 %37,82 134,539106 1 908,325716 3000 المعلوم على النزل  -

 %51,94 47,783334 58,874000 92 مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة والظرفیّة ــ 

 %52,45 47,205200 53,364000 90 ــ معلوم التعریف باإلمضاء 

 %51,22 35,852000 43,805000 70 تسلیم بطاقات الحالة المدنیة 

 %70,25 140,499174 200,891050 200 معلوم رخص البناء 

 %24,08 14,450000 23,409900 60 اإلیواء بمستودع الحجزمعلوم 

 %0,00 0,000000 293,036000 700 المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي 

 %47,62 428,746000 1 499,205000 1 3000 المناب المتأتي من المال المشترك 

 %40,21 103,330542 128,513112 257 مداخیل كراء العقارات 

 %59,35 47,480676 60,923356 80 معالیم من أجل استعمال الطریق العمومي 

 جملة التقدیرات     

 278,000000 11 219,632810 5  :   2018جویلیة 30ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  

 923,000000 10 532,991110 5 :  2017جویلیة  31ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  

 600,000000 9 105,222575 5 : 2016جویلیة  31ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة   

 960,449002 4  :     2018جویلیة  30ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة   

 766,128303 4 :  2017جویلیة  31ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة     

 
 983,057462 4 :  2016جویلیة  31ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة   

 
 %46,28 :     2018جویلیة  30ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

 %50,65 : 2017جویلیة  31ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة  

 %53,18 : 2016جویلیة  31ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة  
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 : المشاریع البلدیة  .2

  2016البرنامج السنوي لالستثمار :   

 

  المشاریع  ر/ع
سنة 

البرمجة 
  بالمخطّ 

  الكلفة
  د.أ

اعتمادات 
الدفع 

بالسنوات 
  السابقة

اعتمادات 
الدفع 

بمیزانیة 
سنة 

  البرنامج

  اعتمادات
الدفع 

المتبقیة 
للسنة 
  الموالیة

تقدیرات 
المصاریف 
السنویة 
للصیانة 
  واالستغالل

  مالحظات -
  مرحلة تقدم المشروع -
الصعوبات التي حالت  -

  دون اإلنجاز
  

01  

المشاریع 
  البلدیة الصرفة

            
  

الطرقات 
  واألرصفة

2016  2.079  

  

2.079    100  

تّم تمكین المقاول باإلذن * 
بالمصلحة بتاریخ 

10/08/2017. 
 1تم إعداد مقرر تنبیھ عدد* 

  بسبب البطء في اإلنجاز 

التطھیر 
وتصریف میاه 

  األمطار
2016  194  

  
194  

    
 تّم إنجاز المشروع* 

التنویر 
  العمومي

2016  371  

  

371  

  

50  

نسبة تقدم األشغال   * 
، تّم إیقاف اآلجال 95%

التعاقدیة في انتظار تقویة 
عدادات التنویر العمومي من 

واالستعداد  (STEG)طرف 
  .لالستالم الوقتي

تعھد وصیانة 
  البنیة األساسیة

    
          

        710    710  2016  مشاریع إداریة
        300    300  2016  مشاریع مھیكلة

02  
مشاریع 

مشتركة بین 
  البلدیات

    
          

03  

مشاریع 
مشتركة مع 

  الوزارات
  
  

    

          

                البرامج الوطنیة  04

1-4  

برامج تھذیب  -
  األحیاء الشعبیة

تھذیب حي  -
وادي رمان 
وحي وادي 

  بالقاید

2016  
)1(  

1.814  

  

1.200  

    
سیتم عرض تقریر فرز * 

العروض على أنظار اللجنة 
المحلیة للصفقات یوم 

02/08/2018 .  

                برامج أخرى  2-4

05  

 2015مشاریع 
 الممولة بقرض

وتمویل ذاتي 
ولم تتحصل 

على المصادقة 
النھائیة 

/15/12قبل
2015  

    

          

06  

مشاریع 
متواصلة في 

طور اإلنجاز من 
السنوات 

  السابقة

    

          

  تّم إنجاز المشروع*       1.006  1.006  1.006  2014  تعبید طرقات  
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  .تّم إنجاز المشروع*       257  257  257  2014  تنویر عمومي  

        650  650  650  2015  الدراسات   

تھیئة الملعب   
البلدي 

ببئربورقبة 
  والحمامات

2015  2.098  2.098  2.098  

  

100  

بالنسبة لتھیئة ملعب كرة *  
القدم ببئربورقبة نسبة تقدم 

للھندسة  % 96األشغال 
لألقساط  % 92المدنیة  و 

  .الخاصة 
تّم بعث إلى المقاول مقرر * 

نظرا  ـدد2ـدد  وعـ1تنبیھ عـ
لتوقف األشغال والتأخیر في 

  .اإلنجاز
في ما یخّص تعشیب * 

  : الملعب البلدي ببئربورقبة
ملف طلب العروض لم 
یحظى بموافقة اللجنة 
المحلیة للصفقات نظرا لعدم 
مطابقة العروض لما ورد 
بكراس الشروط من  الناحیة 
الفنّیة وعدم توفر 
االعتمادات الخاصة بتمویل 

  . المشروع
ما یخّص إنارة ملعب  في*  

كرة القدم ببئربورقبة، نسبة 
  .% 90تقدم األشغال 

تّم إیقاف اآلجال التعاقدیة * 
في انتظار تركیز عداد 

من  (A160)كھربائي قوة 
طرف الشركة التونسیة 
للكھرباء والغاز بنابل 

  .واالستعداد لالستالم الوقتي

اقتناء وسائل   
  150  150  150  2015  النقل

  
  

ـدد شاحنات 2تّم اقتناء عـ * 
خفیفة لفائدة الشرطة 

  .البلدیة

تھیئة فسحة   
  للمترجلین

2013  350  350  350  

  

  

تّم إلغاء المشروع وذلك *  
في مضمون مداولة وسوف 
یتّم تحویل ھذا اإلعتماد إلى 
تمویل قسط وظیفي للتنویر 

 éclairage)العمومي 
d’ambiance)  بالحمامات

د .أ 770الجنوبیة بقیمة 
وتّمت مراسلة الوالیة 
وصندوق المحیط السیاحي 

 2018في شھر مارس 
بمكتوب مرفوق بدراسة 
أّولیة مفصلة لقسط وظیفي 
(pour une tranche 

fonctionnelle)  وذلك
لمزید الدعم من طرف وزارة 

 .السیاحة
  

الجموع 
  العام

  9.979  4.511  9.365    
  

  
  

 
  2018و 2017البرنامج السنوي لالستثمار لسنتي  : 

  بصدد تسجیل الصفقة بقیمة : 2017برنامج االستثمار البلدي : مشروع تعبید مجموعة طرقات بالمنطقة البلدیة

 دینارا  1.252.332,200:

 الغرض وبصدد تسجیل  تم تحویل االعتمادات الالزمة في:  2017برنامج االستثمار البلدي لسنة : مشروع التنویر العمومي

 .الصفقة 

 األولیة المفصلة  ةتم اإلعداد الدراس: 2018برنامج االستثمار البلدي لسنة : دراسة مشروع التنویر العمومي )A.P.D. ( 

 األولیة  ةتم تم اإلعداد الدراس: 2018برنامج االستثمار البلدي لسنة : دراسة مشروع تعبید محموعة طرقات بالمنطقة البلدیة

 ) .A.P.D( المفصلة 
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 في انتظار الحصول على طلب تزّود:  2017برنامج االستثمار البلدي لسنة : مد قنوات میاه األمطار. 

  في انتظار الحصول على طلب تزود للقیام :  2017تھیئة مقر الدائرة البلدیة بمنارة الحمامات برنامج االستثمار البلدي لسنة

 .الحاليبـاختبار لمقر الدائرة 

  إحداث ملعب حي بتقسیم(AFH) في انتظار الحصول على طلب : 2017برنامج االستثمار البلدي لسنة : بمارة الحمامات

   .تزود 

  بطلب من القابض البلدي االنتظار إلى حین إعداد  دراسة مجانا : 2017تھیئة القباضة البلدیة برنامج االستثمار البلدي لسنة

 .من طرف مھندس معماري

 بصدد اإلنجاز(  2018برنامج االستثمار البلدي لسنة : تھیئة مجموعة طرقات.( 

 تّم إعداد االستشارة للمرة الثالثة وفي انتظار : 2018برنامج االستثمار البلدي لسنة : إصالح الطرقات بالخرسانة اإلسفلتیة

 .الحصول على طلب تزود

 تم تأجیل المشروع في انتظار توفر باقي االعتمادات: لحمامات مشروع إحداث مدارج وحجرات مالبس بملعب مرة القدم با. 

 
 

  

  : النظافة والعنایة بالبیئة  .3

  كنس آلي لشوارع  مدینة الحمامات  استشارة: الكنس اآللي 

 2018جوان  01األشغال منذ  انطلقت 

  یوما من التدخل  15نابل ، یعفى لمّدة سنة قابلة للتجدید مع العمل الثنائي مع بلدیّة  185.924.000: مبلغ االستشارة

  .یوما من المنطقة البلدیة  الحّمامات 15بالمنطقة البلدیة  نابل و

  الشوارع التي تّم التدخل بھا عن طریق الكنس اآللي: 

  مدخل  –شارع المرازقة  –شارع محمد الخامس  –شارع األمم المتحدة  – 28الطریق الجھویة  –شارع الطیب المھیري

 –شارع أسد بن الفرات  - شارع الھادي والي - شارع فیصل بن عبد العزیز – 01الطریق الوطنیة رقم  –یاسمین الحمامات 

 .شارع العقبة  –شارع الحبیب بورقیبة 

  :كنس یدوي لشوارع مدینة الحمامات وتنظیف الّشواطىء

 یوم  183مدتھا  استشارة. 

 2018جوان  18األشغال یوم  انطلقت 

 138.222.000 االستشارةغ مبل 

  عامل قاموا بالتدخل حسب برنامج ینظّم طریقة توزیعھم وتّم التدخل بالشوارع  40: على عدد جملي للعملة  االستشارةتشتمل

 :التالیة  الشواطئومداخل 

  قة العمومیة الحدی –منارة الحمامات  –باتینو كراكسي  -01الطریق الرئیسیة  رقم  - شارع المنصف بالي –شارع الّسلم– 

وسط المدینة   -   la sirène- lycée –وادي بجانب عزیزة  عنق الجمل  –السلطان  –نھج البطریق  –وادي سیدي خالص 

 –وسط المدینة  –شارع أسد بن الفرات  –صالمبو  - الّسلم –نوفار  –وادي الریح  –أحمد المسّدي السندباد  –و بوحدید 

 العزیز شارع فیصل بن عبد –شارع البیئة 

  ) عامال 40:انظر جدول توزیع العملة.(  

 
  :عن طریق استشارة 130والطریق الجھویة  28كنس یدوي للطریق الجھویة      

 2018جویلیة  01األشغال یوم  انطلقت 

  عامال ویتّم كاآلتي 15التدخل حسب كراس الشروط الفنیة  یكون بعدد: 

    28من محول الطریق السیارة تونس الحمامات إلى نقطة التقاطع مع الطریق الجھویة  رقم  130رقم  الطریق الجھویة.  

  إلى حدود المنطقة البلدیة نابل 130من نقطة التقاطع مع الطریق الجھویة  8الطریق الجھویة رقم. 

  واشي الطرقاتوإزالة األعشاب  الطفیلیة بح تالطرقایتّم رفع الفضالت البالستیكیة  وكنس حواشي 

 :الرفع اآللي للفضالت المنزلیة  والّشبیھة   

      مناطق  03تنقسم  مدینة الحمامات إلى :  

  منطقة بئربورقبة  والمرازقة. 

 منطقة یاسمین الحمامات 

 منطقة وسط المدینة 

  یتّم الرفع اآللي للفضالت المنزلیة والشبیھة  كما ھو مبیّن بالجدول التالي:  
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 المبلغ الفترة المدة المقاول استشارة صفقة الموضوع

  رفع آلي للفضالت
 وسط مدینة الحمامات

 -----  
 

X یوما 90 لطفي ببلونة 
  انطالق األشغال

 2018جوان 18
100.000.000 

صفقة الرفع اآللي 
للفضالت بیاسمین 

 الحمامات
X  ------ VALORIA 05 سنوات 

  
2015-2020 

376.056.000  
 في السنة

بالمرازقة رفع آلي 
 وبئربورقبة

X  ------ SOBTAS 

سنوات  03
بدایة من 
أكتوبر 
2017 

  سنوات 03
2017-2020 

823.482.000  
 في السنة

كما یقوم   برفع  لبلدیة الحمامات برفع الفضالت آلیا بشارع التحریر  وشارع الجمھوریّة  والطیب العزابي ، یتدخل فریق العملة 

  .2018نقطة سوداء خالل شھر جوان  60النقاط  السوداء  بكامل المنطقة البلدیة  بالحمامات  حیث تدخل برفع 

 
  اإلجراء المتخذ  2018أفریل  28اإلشكالیات عند تسلم المصلحة یوم 

استشارة  القتناء معّدات صغیرة مّما انجّر عنھ انتھاء القفازات   عدم انجاز

  2018ماي  29وبالتالي وقفة احتجاجیة للعملة یوم 

إنجاز االستشارة  واإلسراع في اإلجراءات  لتمكین 

  العملة من قفازات

عدم إنجاز استشارة القتناء الجیر الحیوي مّما انجّر عنھ عدم  التمكن من وضع  

الحاویات خاصة وأنّنا على أبواب موسم صیفي مع ارتفاع درجات  الجیر تحت

  .الحرارة 

  .إنجاز االستشارة وتوزیعھا على المزودین

عدم إنجاز استشارة القتناء مبیدات الحشرات مما انجّر عنھ عدم تمكن فریق 

األشھر الفارطة مما سینجر  08مقاومة الحشرات  والمداواة من التدخل لمدة 

  الحشرات خالل الموسم الصیفيعنھ تكاثر 

  .إنجاز االستشارة وتوزیعھا على المزودین

ل مّما انجّر عنھ عدم تمكن فریق  240عدم إنجاز استشارة القتناء حاویة ذات 

  .الكنس من إجراء عملھ على أحسن وجھ

  .إنجاز استشارة وتوزیعھا على المزودین

استشارة القتناء أنصاف برامیل مما انجّر عنھ عدم التمكن من وضع  عدم أنجاز

  .أنصاف البرامیل بالشواطئ العمومیة وتعویض البعض منھا بمسالك الجرارات

  .إنجاز استشارة وتوزیعھا على المزودین

انطالق أشغال التنظیف بالقابر اإلسالمیة عن طریق  تراخي وعدم الحرص على

  .استشارة مّما انجّر عنھ عدم التدخل بالمقابر اإلسالمیة إلى حّد ھذا التاریخ

  .إعادة إنجاز استشارة وتوزیعھا على المزودین

كراسات المتابعة الیومیة للمقاولین غیر مختومة مع عدم تحدید اسم المراقب 

  منقوصة وكیفیة تعمیر الكراس 

جلسة عمل مع جمیل المراقبین  لتحدید كیفیة تعمیر 

كراسات المتابعة الیومیة والمراقبة المستمرة  

والمراقبات المیدانیة من طرف السیدة المكلفة عن 

  .مصلحة النظافة

نقص في الوثائق الخاصة بالصفقات نذكر على سبیل المثال غیاب قائمة في 

مع غیاب برنامج عمل واضح للمقاول  2018العملة  وفي المعدات لسنة 

  والمسالك التي یعتمدھا  بالنسبة لشركة سوبتاس

جلسة عمل مع وكیل شركة سوبتاس بخصوص كیفیة 

  .إسداء الخدمات واستكمال الوثائق اإلداریّة

عدم وجود برنامج عمل واضح یقع االعتماد علیھ بخصوص فریق الكنس 

ھ أن أصبح مستوى الكنس بمدینة الحمامات التابع لمصالح البلدیة مّما انجّر عن

  دون المرجو

جلسة عمل مع مراقب فریق الكنس الذي قام بالتنسیق 

مع المكلفة  عن مصلحة النظافة بضبط قائمة اسمیة 

مع مكان العمل لكّل عامل كنس والمتابعة مستمرة  

  .قصد التحسین في كیفیة ونجاعة العمل 

وجود كراس متابعة لّشكاوي المواطنین ومحاولة   الواردة على المصلحةعدم وجود كراس متابعة للّشكاوي 

  .التدخل في أقرب اآلجال

 –جرارات  –شاحنات ضاغطة  03( إضافة إلى كّل األعطاب الموجودة  

الشيء الذي یؤثّر مباشرة على مستوى النظافة  بمدینة ..) الشاحنة الكانسة 

  الحمامات

غازة لإلسراع في التنسیق مع مصلحة الورشات والم

  .إصالح األعطاب 
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  : العنایة بالمناطق الخضراء   -أ 

 

 ): البلدیة( فرق صیانة المناطق الخضراء  -
 غراسة العشب و زھور الزینة بالمحطة السیاحیة یاسمین الحمامات. 

 غراسة زھور الزینة بالمفترقات بمدینة الحمامات.  

 أشغال إزالة األعشاب الطفیلیة. 

 األشجار و الشجیرات تقلیم. 

 نقل الفضالت أشغال الصیانة. 

 إصالح قنوات الري. 

 نقل صھاریج الماء الصالح للشراب. 

 :المناولةعن طریق أشغال صیانة المناطق الخضراء  -
 صیانة المناطق الخضراء عن طریق صفقة مجمعة بین بلدیة الحمامات و بلدیة بوفیشة : المحطة السیاحیة یاسمین الحمامات

 .سنتین بإعتمادات من صندوق حمایة المناطق السیاحیة لمدة

 دینار سنویا 246533.920: مبلغ الصفقة.  

  أوت  03فتح العروض للمرة الثانیة یوم (طلب عروض للمرة الثانیة بخصوص صیانة المناطق الخضراء بالحمامات الشمالیة

2018.( 

  :الصعوبات -
  لةسواق جرارات و عم( نقص في عدد العملة بالمصلحة.( 

 صعوبة إیداع فضالت أشغال الصیانة نظرا لبعد المصب. 

  

ملخصا ألنشطة لجانھم منذ تنصیب إثر ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة لرؤساء اللجان البلدیة الذین قّدموا 

  . المجلس البلدي والجلسات التي عقدوھا

 

III -  رئیس البلدیة وأعضاء المجلس البلدي وردالتدخالت و المقترحات   :  

ومركز وإحداث دار ثقافة والعنایة بالبیئة النظافة حول تدّخالتھم جل تمحورت ) .........( ینمواطنستة  تناول الكلمة 

 النیابة وقد تمت اإلجابة على جل التدخالت من طرف السید رئیس ،...االحتیاجات الخصوصیة وتحسین البنیة التحتیة لذوي

  .الخصوصیة 

  : مفّصلة كما یلي واإلجابات وقد جاءت المقترحات  

ر/ع بقاللواســم     الردود على التدخالت  المقترحـــات و موضــــوع التدخـّــــل 

  معز عطیة  1

  دعوة المجلس البلدي المنتخب لتحسین ظروف العمل باإلدارة

 .البلدیة

 الدعوة إلیجاد حل لالنتصاب الفوضوي. 

  استحسان البث المباشر لجلسات المجلس البلدي والدعوة

 .لتشریك المجتمع المدني في أعمال اللجان البلدیة

 المطالبة بتحیین موقع الواب الخاص بالبلدیة.  

 

  العلنیة وانفتاح البلدیة التأكید على أھمیّة الجلسات

على المجتمع المدني وتدعیم ھذه العالقة بإحداث لجنة 

  .للتشاركیة

  توفیق التركي  2

  الدعوة للتصدي لالنتصاب الفوضوي لبیع األضاحي بمناسبة

 .عید األضحى

  التأكید على ضرورة إعطاء موضوع النظافة األولویة القصوى

ووضع منظومة متطورة لتحسین  في أعمال المجلس البلدي

 .خدمات النظافة بالمدینة

 الدعوة للتصدي لظاھرة االستغالل المفرط للرصیف.   

 

  

  البلدیة حریصة على التصدي لھذه الظاھرة وتطبیق

  .القانون على كل المخالفین
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  ة العربي حمادیّ  3

  دعوة البلدیة للتصدي لكل لمنتصبین على الشواطئ والذین یتسببون في غلق

 basse –البراكات  (توظیف معلوم علیھم اقتراح و الممرات أمام المصطافین

nautiques –  والشمسیات (.... 

  المطالبة بتحیین معالیم كراء المقاھي التابعة للبلدیة وإعادة كرائھا بواسطة

 .بتة عمومیة

 المطالبة بالتصدي لظاھرة االستخالص العشوائي للمآوي.  

  استغالل الشریط الساحلي من

مشموالت وكالة حمایة الشریط 

 . الساحلي

  

  ستتم إعادة إحصاء كل المحالت

التابعة للبلدیة ودرس إمكانیة  مراجعة 

  .األكریة 

4 
شریف 

  الزھروني 

 الدعوة الحترام توقیت عقد جلسات المجلس البلدي. 

  اإلشارة إلى وجود حاویات وسط الطریق أمام حمام الكیالني مما یتسبب في

  .تعطیل مرور المترجلین

  بصدد إیجاد حلول للنقاط السوداء

  .المنتشرة بكامل المنطقة

  المنصف عطیة 5

  المطالبة بضرورة تنظیف وجھر الوادي الممتد بجانب نزل الیاسمینة. 

 اقتراح غسل الطرقات بالمیاه المعقمة للقضاء تدعیم عمل مصلحة النظافة و

 .الحاویات غسل على الروائح الكریھة وكذلك الدعوة لضرورة دوریة 

 الدعوة للتصدي لالنتصاب الفوضوي واالستغالل المفرط للرصیف. 

  التأكید على ضرورة فتح الممرات المؤدیة للشاطئ والعمل على استرجاع

 .العقارات البلدیة

 وإعادة األراضي  ،الدعوة للتعجیل بالمصادقة على مثال التھیئة العمرانیة

 ..التي تم تغییر صبغتھا إلى صبغتھا األصلیة على غرار أرض التانیت

  التأكید على ضرورة إرجاع األراضي التي یتم استغاللھا في إنشاء نزل

  . ألصحابھا

  تحسیس المواطن بضرورة المحافظة

على نظافة األودیة وعدم وضع األتربة 

 .واألوساخ بھا

  

 إعداد ملفات قانونیة  البلدیة بصدد

  .حتى تتمكن من دراسة كل الحاالت

  البلدیة بصدد درس موضوع فتح

الممرات الشاطئیة وإعداد التقاریر 

والملفات الالزمة حتى تكون عملیة 

 .قانونیة

  تم إیقاف العمل بمثال التھیئة لسنة

وعادت كل األراضي إلى صبغتھا  2009

  .األصلیة

  علي مفتاح  6

  ضرورة مراقبة المقاولین المكلفین بالنظافةالتأكید على. 

 نقص في التنویر بكامل المنطقة البلدیة خاصة بشارع الحبیب بورقیبة. 

  تجدید مالحظة الوضعیة بمنطقة براكة الساحل في جل المجاالت خاصة

 ...النظافة واالنتصاب الفوضوي والتنویر 

  التفكیر في توفیر أعوان نظافة خالل اللیل بوسط المدینة. 

 كرنفال  –یوم البحر ( التفكیر في تنشیط وسط المدینة خالل فصل الصیف

 )الحمامات 

  التفكیر في إحداث إذاعة محلیة بمقر البلدیة للتواصل مع المواطنین. 

  لتسییجھاإلشارة إلى الحالة المزریة للسوق األسبوعیة بالحمامات والدعوة. 

 التي لیست لھا جدوى البلدیة القیام بلزمة لبیع المعدات.  

  

  ھناك مجھودات للحد من إشكالیات

التنویر بكامل المنطقة البلدیة رغم 

النقص الكبیر في عدد أعوان مصلحة 

 .التنویر بالبلدیة

  سیتم إعداد برنامج تنشیطي خاص

  .بالمدینة

  منذر عزوز  7

  القانون على الجمیعالتأكید على ضرورة تطبیق. 

 حل مشكل مثال التھیئة العمرانیة لمدینة الحمامات. 

  الحرص على فتح الممرات الشاطئیة. 

  التنویر العمومي ( اإلشارة إلى تردي البنیة التحتیة بمنطقة بئر البویتة– 

 .الصرف الصحي 
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 ضرورة تحسین الخدمات بالدوائر البلدیة. 

 إیجاد حلول لمشكل المآوي.  

  منجیة الدرعي  8
 اإلشارة إلى غیاب تسمیات األنھج بحي الناظور. 

  بالحي" الطابونة" الدعوة للتصدي لظاھرة تربیة المواشي وتواجد.   

   

  یاسین مامي  9

 من طرف بعض رجال األعمال الدعوة للتصدي للتجاوزات بالمنطقة الغابیة. 

 من  78 للفصوفقا ل العام بالبلدیةلمتابعة سیر المرفق  إحداث لجنة اقتراح

  .المحلیةمجلة الجماعات 

   

  زھیر رمان  10

  التأكید على أولویة النظافة والعنایة بالبیئة في العمل البلدي وتوعیة

  .المواطنین بضرورة الحفاظ على نظافة المدینة

  دعوة كل مكونات المجتمع المدني

والمواطنین لإلسھام مع البلدیة في 

  .الحفاظ على نظافة المحیط

11 

رمضان 

  درویش

  اقتراح تقدیم البلدیة لقضیة فیما یخص العقار الموجود بفضاء الیاسمینة

  .والذي ھو على ملك الوكالة العقاریة السیاحیة

   

  شكري عطیة  12

 التأكید على أھمیة موضوع النظافة في عمل المجلس البلدي. 

 

 الدعوة لتحسین الخدمات بالمستشفى المحلي. 

 المطالبة بتوفیر األمن بوسط المدینة لضمان سالمة السواح. 

  التصدي لمظاھر للبناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي واالستغالل المفرط

  .للرصیف وتطبیق القانون على المخالفین

  ال بد من تضافر كل الجھود إلنجاح

  .برنامج النظافة

13 
جالل 

  الباصومي 

 اللجان البلدیة في اإلجابة على تساؤالت المواطنین الدعوة لتشریك. 

 التسریع في فتح بعض الممرات الشاطئیة الممكن فتحھا.  

   

14 

رؤوف 

  الزھروني 

  التصدي لظاھرة وضع الحواجز على المعبد أمام بعض المحالت لمنع

 .السیارات من الوقوف

  المترجلین التصدي لظاھرة استغالل النزل لألرصفة لوضع السیارات ومنع

 .من المرور

  وضع عالمات خاصة بمخفضات السرعة بمنطقة بئر بورقبة. 

 ضرورة رصد اعتمادات لتھیئة قاعة الجلسات بالبلدیة .  

   

  فرج عطیة  15

 الدعوة لتشریك الجمعیات في أعمال اللجان. 

 اقتراح توفیر قارورات ماء للمواطنین الحاضرین في الجلسات بمقر البلدیة. 

  ة إلحداث فضاء ثقافي ترفیھي بیئيباستغالل فضاء الیاسمینالمطالبة. 

  المطالبة بمراجعة االتفاقیة المبرمة مع وكالة حمایة التراث والخاصة

 .بالتصرف في البرج األثري

 اقتراح تركیز أبواب حدیدیة لحمایة مسرح الشلمة. 

 التساؤل عن وضعیة دار الشباب التي یتم استغاللھا كمركز اصطیاف.  

   

  فاطمة الغربي  16

  الدعوة إلزالة الحائط الموجود أمام مخبزة حي ناظور والذي یتسبب في

 .حجب الرؤیة ووقوع حوادث

  محطة للقطار بحي الناظور إحداثاقتراح. 

  الصالح للشرابإثارة مشكل تزوید بعض المحالت بحي الناظور بالماء.  
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    . التساؤل عن المشاریع المبرمجة بمخططات االستثمار البلدیة   مراد  17

18 
نوفل 

  السلیمي

 الدعوة لمراقبة المقاوالت المكلفة بالتنظیف ومزید توفیر الحاویات. 

 اقتراح استغالل فضاء الیاسمینة في أنشطة اقتصادیة.  

  

  علي بالر  19
  الناظوراإلشارة إلى تردي خدمات النظافة بحي.     

  حمادي عطیة  20

 استغاللھا دورة المیاه الموجودة بالشلمة وإعادة المطالبة بتنظیف. 

  اقتراح اقتناء شاحنة لغسل الحاویات على عین المكان. 

 تنظیم استغالل ساحة الشھداء وإزالة االنتصاب العشوائيالمطالبة ب.    

  التفكیر في إعادة فتحھا وإسنادھا

  .لبعض الحاالت االجتماعیة

    طلب تسییج مقبرة بئر بورقبة   ...... محمد 21

22 
محمد 

  الحمروني 

  طلب رفع الفضالت المتأتیة من االنتصاب بسوق بئر بورقبة مباشرة بعد انتھاء

  .الوقت المخصص لالنتصاب

  ضرورة التنسیق بین البلدیة

  .والمواطن لتوفیر محیط سلیم

23 

العروسي 

  كرعود 

  نقص التنویر العمومي بحي سیدي علي ببئر بورقبة. 

  روضة بلدیة بمنطقة بئر بورقبةاقتراح فتح. 

 التفكیر في ربط بئر بورقبة بالطریق السیارة 

 اقتراح استغالل المقر القدیم للدائرة البلدیة كمركب للطفولة.  

  

24 

الصادق 

  بوسالمة 

  مالحظة تراكم الفضالت بوادي الفوارة وإمكانیة التسبب في نتائج سلبیة على

 .المتساكنین

 اإلشارة إلى االستغالل المفرط للرصیف ببئر بورقبة. 

 الدعوة للتصدي للبناء الفوضوي قرب الطریق السیارة ببئر بورقبة. 

 الدعوة للتصدي لظاھرة التسول  

  

  أحمد عمار  25

  الدوري إلرجاع رمال شاطئ وسط المدینة إلى الشاطئدعوة البلدیة للتدخل. 

 الدعوة لتوفیر أكثر حاویات بالمناطق التي تشھد أكثر حركیة خالل ھذه الفترة. 

 توفیر فریق عمل لیلي لتنظیف وسط المدینة. 

 صیانة الفسحة الشاطئیة. 

 تدعیم مصلحة الصیانة. 

  الشاطئیة وصیانتھاتنظیم االنتصاب بساحة الشھداء وإعادة تھیئة الفسحة.  

  

  تعتبر النظافة أولویة عمل المجلس

  . البلدي

26 
الھاشمي 

  الشابي 

  اإلشارة إلى وجود بناء بدون رخصة بنھج الكرنیش  تسبب في غلق الطریق

  .العمومي ومنع المواطنین من المرور

   

27 
یوسف 

  الكاھنة 

 وتوزیع المشاریع عدم التفریق بین المناطق البلدیة في الخدمات الدعوة ل. 

 اإلشارة إلى توقف األشغال بحي الصفصاف ببئر بورقبة. 

 المطالبة بتوفیر محطة نقل ببئر بورقبة. 

 تحسین خدمات التنویر ببئر بورقبة. 

 التصدي لظاھرة االستغالل المفرط للرصیف من طرف المقاھي والمطاعم. 

 تحسین الخدمات الصحیة بمستوصف بئر بورقبة. 

 السائبة  التصدي للكالب. 

  توفیر الدوریات األمنیة ببئر بورقبة. 

  الربط بالشبكات العمومیةاللجنة الخاصة بالنظر في مطالب التساؤل عن. 

 اقتراح طرح الخطایا الموظفة على األداء البلدي.  

  ال بد من المساھمة في الجلسات

  التشاركیة الختیار المشاریع
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III.  خاتمة الجلسة :             

مؤكدا أن المجلس البلدي  لجمیع الحاضرین شكره المجلس البلديرئیس  ھذه الجلسة جّدد السیّد خاتمةوفي 

  . سیركز خالل ھذه الفترة على مجال النظافة إلنجاح الموسم الصیفي

  

  .اختتمت الجلسة أعمالھابذلك و

   البلدیة رئیس 

  

    راد ــز مــالمع


