
 

 الجمهورية التونسية
 بلدية حمام الشط

لسنة  برنامج مخطط اإلستثمار البلدي التشاركي
2019 

 
 

 

 

 

  حمام الشط الصنوبر 1بالمنطقة عدد محضر الجلسة   

 2019لسنة  التشاركي بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 بخصوص البلدية : معطيات -1

  الصنوبر  حمام الشط - :1عدداسم المنطقة إسم البلديــــــــــــــة : -أ

 .الثامنة و نصف صباحاعلى الساعة  8201نوفمبر  10 السبت: ة :ــــــــــتاريخ الجلس -ب

 ساكن7.500 (1عدد السكان )عدد  - بقصر البلديةاعة االجتماعات ق :ةـــــــــــمكان الجلس -ت

 رئيس بلدية حمام الشط. فتحي زقروبةالسيد  ة :ـــإسم ميسر الجلس -ث

 السيد خالد السالمي كاتب عام بلدية حمام الشط. محضر محرر من قبل : -ج

 السيد فتحي زقروية رئيس بلدية حمام الشط.محضر مصادق عليه من طرف : -ح

 

  بخصوص الجلسة : معطيات -2

 :1بمنطقة عددعدد المشاركين في الجلسة  – ا

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين 
 تتراوح أعمارهم

 سنة 35و 16بين 
 عدد المشاركين المشاركينعدد النساء ضمن 

 

 العدد الجملي 18 4 

 22.22% 0172% % 

 جدول األعمال : – ب

 2019التي تقرر التدخل بها خالل سنةحمام الشط الصنوبر تشاركية مع متساكني مناطق  ةتنظيم ورش

 منها إلى إعالم المواطنين بـ: 1يخصص الجزء  -1

  الفني للمنطقة  نتائج تشخيص  

 2019يزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي م 

  مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت 

 2019البلدية خالل سنة  المشاريع المقترحة من طرف. 

دقة اية مصامن الورشة للتشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف البلدية لغ 2يخصص الجزء  -2

 المواطنين عليها.
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 : الفني للمنطقة  نتائج تشخيص  -3

 

 2019البلدي لسنة  لالستثمارميزانية المخطط السنوي  -4

  دينارا مفصلة كاآلتي:  ألف1130بـ: 2019تم تقدير الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 أد257 تيةاالموارد الذ

 أد373 المساعدة الموظفة

 أد500 قرض

 أد1130 المجموع
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 مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت: -5

  مشاريع إدارية  الكلفة

  

3م30صناديق سعة  2اقتناء معدات نظافة: شاحنة قالبة+   أد370    

 03دراجة نارية ذات  02عدد  نارية ودراجات  04عدد  سيارة وظيفية واقتناء    أد160

  عجالت

 

 

القربمشاريع   أماكن التدخل  الكلفة   

نادي أطفال  تهيئة سوق و  برج السدرية  أد200  

نزهة السلطان  والياي  بئر  أد40   تهيئة الحدائق 

الصنوبر :شارع  حمام الشط  أد100

  الحرية

  تنوير عمومي

السدريةبرج  حي األنس و  أد50   لوحات الكترونية إشهارية  

  صيانة الطرقات  كامل المنطقة  أد180

  مالعب أحياء  الباي بئر  أد30

 

 

 

 

 أد1130 الجملة
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 : 2019المناطق التي تنوي البلدية التدخل فيها في  -1

 

  نوع التدخل  مكان التدخل التقديرية  الكلفة

 شارع الحرية - أد20
 نوبل  ألفراد -
 بن رشيق -
 احمد شوقي -
 بن خلدون -
  المنصف باي -

 اإلمارات العربية المتحدة -
  اإلستقاللمفترق شارع  -

  1 صيانة الطرقات

  2 تأهيل شبكة التنوير العمومي  الحرية  شارع-  أد100

   الكلفة جملية للموارد  أد120

 
 نقاش و حوار: -2

 
 بالنسبة لحديقة الطاهر صفر فهي: السيد رئيس البلدية

حديقة متروكة و أصبحت مصب للفضالت و سوق لألغنام 
.و تهيئتها غير واضحة عقار الفي المناسبات، و وضعية 

 وتالقي العائالت    للنوادي كحديقة عمومية ستصبح نقطة 
 وفاألجدر أن يتم و تهيئتها  لألطفالالمواطنين و متنفس 

عن  ائهاة ثم كرلبلديل الذاتية مكانياتتهم باإلاستغاللها لفائد
 أما فيه ما. فيما بعد و ذلك لتعزيز الموارد  طريق لزمة

ير ناجح في هذه فهو حل غ porte à porteيخص 
 المنطقة و مرتبط بعقلية المواطن.

  كما أشار إلى ضرورة العمل على حملة تثقيفية
على المحافظة على النظافة و لتوعية المواطن 

 المرافق العمومية.

  بالنسبة للقنطرة إثر عدة جلسات عمل تم رفض
ل اقتراحين ألسباب تقنية في حين تم االتفاق على ح

ر الدراسة ما قبل وط ثالث و أخير و هو في
االنطالق في األشغال. كما أشار السيد رئيس 

رة البلدية إلى أنه سيتم الحفاظ على جمالية شارع غ
م ثأوال أكتوبر من خالل تشييد تمثال لشهداء وطننا 

يليه تمثال غرة أكتوبر الذي يرمز لشهداء دولة 
 فلسطين العزيزة. 

 
فر صبالنسبة لمقترح حديقة الطاهر :الهادي العتابيالسيد 

ين ربما تكون مرتع للفساد مما يزعج  راحة السكان و المار
 .علما و أن محطة القطار قريبة جدا 

  االختصاصاتملعب متعدد  إنشاء نقترحو يمكن أن 
قة لمنطبالنسبة للقنطرة لم يتم استدعاءنا و أخذ رأي السكان ا

تم  إلى  مسامعنا أن المشروع في طور الدراسة وتراءى  إال 
 ى أنعلى الشروع في اإلنجاز.إال أنه يجب أن ال ننس قاالتفا

 شارع غرة أكتوبر يعتبر من أجمل الشوارع و هذه القنطرة
ور ستشوه جمالية المدينة و في هذا لم يتم تشريكنا عكس مح

ل لكالتشاركية في اختيار المشاريع المناسبة و هو  اجتماع
 منطقة .

 لعروسي الحداداالرجاء التدخل على مستوى نهج : مواطن  
 سنة 20إذ لم يتم  التدخل منذ 

 أن أعضاء المجلس أشار السيد إلى: ناالسيد شكيب اللب
و العمل على راحة البلدي أقسموا على تطبيق القانون 

ليا عرات يخفينا أن إدارة البلدية لها من اإلطا الالمتساكنين و
تسهر على حسن سير المشاريع لذاك أطلب من متابعة و 

 صيانة الحدائق.
 الهدم على كل المخالفين دون تثم أشار إلى تطبيق قرارا

 استثناء.
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 ياه بالنسبة للمشاكل العالقة بقنوات تصريف م
بما خلفه الربط  أتلفتاألمطار فال يخفينا أنها 

 العشوائي لبعض المواطنين زيادة على ما سببته 
 .جذور األشجار الغابية امتداد 

  تعتبر قرارت الهدم من أبرز اإلشكاليات التي
تعترض إدارة البلدية  و نحن ساعون التخاذ 

 اإلجراءات االزمة للحد من هذه المشاكل.

  ص فنحن نتبع رزنامة للقن بالنسبة للكالب السائبة
 .إزعاج فيمكن االتصال بمراكز األمنو أي 

  تأخر رفع فضالت البناء خالصة األجر فيمكن
 بالمصلحة الفنية . لاالتصا

  التوعية و اإلشهار برنامج مقترح من خالل تركيز
لوحات إشهارية في مدخل حي األنس و برج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                إعالنات للمواطنين. تمرير رسائل والسدرية ل

 كما طالب بتسوية وضعية الحديقة بنهج البحتري و التصدي
اع علما وأنه تم إيد بهذه الحديقة أقام سورللمواطن الذي 

 شكوى في الغرض.
ض للرصيف من بع طأشار السيد إلى مخالفة االستغالل المفر

 المطاعم لنهج الهادي النعمان.
سرعة مخفض  ءطالب السيد بغرس األشجار بهذا النهج و بنا

 و أضاف إلى أن الفتة مرورية ترمز إلى ممنوع المرور ال
الرمال و من  من زحف شتطبق أشار إلى تأمين الكورني

   ظاهرة الكالب السائبة.
 و، ألنهجأكد على مزيد العناية بنظافة الشوارع و  :مواطن

 أشار إلى تأخر رفع الفضالت األجنة أو البناء رغم خالص
 معلوم الرفع.

فإنه تم اإلجماع على إثر اجتماع بسكان الحي : مواطن

) الصخب و للسكان  إزعاجرفض مبدأ المقهى لما فيها من 
 .تم تعزيز فكرة ملعب متعدد االختصاصاتإال أنه الضجيج (

يجب دراسة المشروع و توفير اإلمكانيات لضمان نجاح 
 المشروع.

ياه إلى أنه خان الوقت لدراسة جدية لقنوات تصريف م و ّأكد
ت ضانااألمطار الذي يبدو أنه أتلف بالكامل وهو ما يفسر الفي

األخيرة. كما أشار إلى أهمية دور المواطن من خالل 
 استخالص ديونه.

ل إعالم المواطن يدخل في ثقافته عن طريق اإلشهار ة وسائ
 أخرى .

 
 أكدت ضرورة دراسة فكرة الحديقة العمومية ألن :مواطنة 

الجوار كما يجب إيجاد حل  بمساكنيسوء استغاللها سيضر 
 سريع للفضالت التي تتضخم يوم بعد آخر.

 عون  بالنسبة للطرقات أطلب من رئيس البلدية أن يكلف
  مسؤول يراقب األشغال من بدايتها إلى نهايتها . 

 الرمال. الرجاء إيجاد حل للتصدي لزحف
يوم فالرجاء  15الحظنا أن الفضالت ترفع كل  :مواطن

ح إلى أسبوع أو أقل خشية أن تصب الرفع التقليل من المدة
 نقطة سوداء 

تسائل عن دور األشغال التي تمت على مستوى الطريق 
 الوطنية و دورها في التقليص من الفيضانات.

: أشار إلى ضرورة البحث عن حلول السيد لطفي الصغير
وقتية لشبكة تصريف مياه األمطار على مستوى نهج عزيزة 

 عثمانة. 
أعرب عن مخاوفه من المحول و القنطرة اللذان قد يشوه 

فهل من من  مدخل المدينة على مستوى نهج غرة أكتوبر
 امكانية تفاديه .

طالب بجهر قنوات على مستوى نهج الهادي النعمان و 
 وحيدي.الت

كما أشار إلى ضرورة تحسين و تطوير سبل التواصل بين 
 digitalالمجلس و المواطنين عن طريق 
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 :حمام الشط الصنوبر 1عدد بالمنطقة نتائج الجلسة - -9

 مدة :التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص المنهجية المعت1.9

 
  2019لسنة  البرنامج السنوي لالستثمارعلى  جزئي تغييرتم 

      :الطرقات صيانة  -1 

 شارع الحرية       

  الخوارزمي 

 بن رشيق     
 حمد شوقيأ 

 القدس 
  :تعهد و صيانة شبكة تصريف مياه األمطار  -2

 1المنطقة ب قاء رالنقاط الز 
 

 
 مالحق : – 2.9

 عرض البلدية : –
 

 

  ( م 5العرض  –م  10متر مربع )طول  50قرابة بالطابق العلوي الماسحةقاعة االجتماعات بقصر البلدية 

 ضاءة الالزمة.قاعة مكيفة و مجهزة بمعدات صوتية و بإ 

  الطاوالت. 20كرسي ) و يمكن إضافة كراسي أخرى( و عدد  70تحتوي القاعة علي قرابة عدد 

 

 

 صور الجلسة العامة : –3.9
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في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر للحضورعلى تلبية و المساهمة           
الفعالة في تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في اختيار مشاريع منطقتهم و رفعت الجلسة في 

.عاشرة و نصف صباحا حدود ال  
 

 رئيس البلدية                           


