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 نزهة السلطان 5بالمنطقة عدد محضر الجلسة 

 2019لسنة  التشاركي بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 بخصوص البلدية : معطيات -1

 5:عدد  نزهة السلطان - :المنطقة إسم البلديــــــــــــــة : -أ

 (6201ساكن ) إحصاء سنة  34.288 بالبلدية :عدد السكان  -ب

   التاسعة صباحا على  8201نوفمبر  24:السبت ة :ــــــــــتاريخ الجلس -ت

عدد السكان  - قاعة اإلجتماعات بالمركب الرياضي ببرج السدرية :ةـــــــــــمكان الجلس -ث
 ساكن:4400 (2)عدد

 رئيس بلدية حمام الشط. فتحي زقروبة السيد  ة :ـــإسم ميسر الجلس -ج

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

 رئيس بلدية حمام الشط. فتحي زقروبة السيد  محضر مصادق عليه من طرف : -خ

  -د

  بخصوص الجلسة : معطيات -2

 : 5بمنطقة عدد عدد المشاركين في الجلسة  – ا

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين 
 تتراوح أعمارهم

 سنة 35و 16بين 
 عدد المشاركين عدد النساء ضمن المشاركين

 

 العددالجملي 17 01 

 5.88% 100% % 

 جدول األعمال : – ب

 2019كني مناطق حمام الشط الصنوبر التي تقرر التدخل بها خالل سنةاتنظيم ورشة تشاركية مع متس

 منها إلى إعالم المواطنين بـ: 1يخصص الجزء  -1

  الفني نتائج تشخيص  

  2019ميزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي 

  مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت 

  2019المناطق التي تنوي البلدية التدخل فيها خالل سنة. 

اطنين ة الموصادقمن الورشة للتشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف البلدية لغاية م 2يخصص الجزء  -2

  عليها.
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 1-  الفني نتائج تشخيص:  

 

 2019ميزانية المخطط السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  -2

  دينارا مفصلة كاآلتي:  ألف1130بـ: 2018تم تقدير الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 أد275 الذاتيةالموارد 

 أد373 المساعدة الموظفة

 أد500 قرض

 أد1130 المجموع

 مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت: -3

  مشاريع إدارية  الكلفة

  

3م30صناديق سعة  2اقتناء معدات نظافة: شاحنة قالبة+   أد370    
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 03دراجة نارية ذات  02عدد  نارية ودراجات  04عدد  سيارة وظيفية واقتناء    أد160

  عجالت

 : 2019البلدية التدخل فيها في المناطق التي تنوي  -4

  نوع التدخل  مكان التدخل التقديرية  الكلفة

الشارع السياحي-   20  
نهج البحر-   

  1 صيانة الطرقات 

كركوانحديقة -  30   2 الحدائق العمومية   

   الكلفة جملية للموارد  أد60

 نقاش و حوار : -5

 ومالحظات المشاركينأسئلة  أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

السيد علي البارودي: تمت مراسلة  ديوان التطهير 

من أجل التسريع في تبليط شارع الفسحة إضافة إلى  تبليط 
 جزئي لبعض األنهج.

طريق البحر: الحل هو إنشاء طريق في نهج البحر 
و محاذي لواد سلطان و تم االعتراض على هذا المشروع 

من المنطقة السياحية لذلك تمت مراسلة السيد الوالي 
 فاستأنفت األشغال ليكون الطريق راقي و مؤمن.

التصنيف هو ترتيبي و  5* بالنسبة لترتيب المنطقة 

ى الجنوب و ألن المنجية ليس تفاضلي  من الشمال إل
التشاركية تقتضي تقسيم البلدية إلى مناطق و ذالك حسب 

 الطبيعة الجغرافية للمنطقة.
بالنسبة لإلعالم بجلسات المناطق فقد تم عرضها 

 على مواقع التواصل اإلجتماعي و موقع الواب  إضافة إلى
)porte à porte اعتماد وسيلة )      

ي حصص استمرارية  كما أن اللجان تعمل يوميا ف
مجلس البلدي الذي من أجل عرض هذه المشاريع على ال

 يمثل المواطنين.
بالنسبة لتوزيع اإلعتمادات تم عرضه على المجلس 

البلدية و بالتالي حاولنا أن نوزع اإلعتمادات مع التمييز 
 اإلجابي لفائدة المناطق التي تتطلب تدخل أوسع.

صالحه هو هو حل تم إ بالنسبة للتنوير العمومي ما
وقتي في أن مشروع التنوير العمومي هو مشروع متواصل 

  األشغال.و انطلق المقاول في  2018لسنة 
إجابة السيد علي العياشي: اإلشكال بالنسبة للتنوير 

العمومي هو إشكال تقني تحت األرض وأشغال  المقاول 
 متواصلة إلصالح العطب.

السيد حسين بن سلطان: نسبة الحضور محتشمة و 

 قد يعود  نقص في اإلعالم
طرح سؤال عن كيف تم تقسيم المناطق *   

ضعيفة جدا  5* اإلعتمادات المرصودة للمنطقة   

* كيف يتم توزيع العمل بين عمال و ماهو نصيب 
 المنطقة من الخدمات اليومية.

ها * الفضالت الملقاة على األرض ال يتم إزالت
 فالرجاء البحث عن حلول لهذه المشكلة.

 * نعاني من تدهور شبكة التنوير العمومي 
* اإلستغالل المفرط للرصيف ال يزال يغزو 

 المنطقة.
 * مشكل في تصريف مياه األمطار .

قة البلدية بالمتدخلين العموميين.* ماهي عال  
 * الناموس انعدام الحلول.
 * أين برنامج دار الشباب.

أد ال يمكن أن تغطي مشاكل المنطقة. 50لذلك   
السيد رمزي دمق: في عيدة الشجرة لم يتم غراسة 

 أشجار رغم تبرع المواطنين.
 الحديقة أمام الجامع تفتقر للصيانة  

  افتقار المنطقة دار شباب و دار ثقافة و مالعب حي
قائمة مدينتنا من ضمن المشاريع المطروحة 

شرعت البلدية في تنفيذ هذا مشروع رسكلة النفايات هل 
 المشروع.

السيد شاكر بوزيدي: مشكل في التنوير العمومي 
 نهج الفرولة و التين

طالب بتنظيم حركة التنوير العمومي و إصالح 
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فوضوي بالنسبة للحمالت للتصدي لالنتصاب ال
و هناك قرارات إدارية تصل إلى الغلق  فهي حمالت مكثفة

.لكل مخالف  
في  كبالنسبة لألكشاك تمت مراجعة كل األكشا

. إلطار لجنة مراجعة األكشاك  
كما أشار إلى البلدية ترحب بالمشاريع التنموية و 

 يمكن أن تساهم من خالل في المرافقة إلى سلطة اإلشراف. 
 
 
 

 

 عالمات المرور بشارع التضامن 
السيد حبيب الهمامي: مستثمر أعرب عن رغبته 
. في انشاء  منتزه عائلي  و أكد على انعدام التشجيع  
* تركيز الحاويات بجانب البنك يعتبر مكان غير 

 مناسب.

فانوس غبر مضيء 16* وجود عدد   

أد ال تكفي لصيانة مشروع التنوير و 50* ميزانية 

 تصريف مياه األمطار
* نهج أوتيك و حديقة الفسحة في حاجة للتدخل في 

 أقرب اآلجال.
السيد اسكندر بن ساسي: استفسر انطالق األشغال 

الوصلةلطريق   
السيد محمد المولهي : صيانة حديقة الفسحة كما 

أنها أصبحت أن شارع الفسحة يعتبر مصب لعدة أنهج 
.مصب للفضالت  

شارع األرض تبليط الجدار و تهيئته بمشاركة 

 .بعض المتطوعين
السيد عبد هللا الشورابي: المساحة الخضراء أمام 
ضرورة  غير مهيئة و طالب بالصيانة الدورية. و أكد على

استغالل المناطق الخضراء لتصبح مساحة عائلية و تركيز 
 ألعاب ة مقهى ثم استلزامها لتعزيز موارد البلدية.

أشار إلى تفاوت علو األرصفة و هو ما يفقد جمالية 
 المدينة.

طالب بملعب حي تتوفر به قاعة تغيير مالبس و 
 مسلك صحي.

طلب بإجبار أصحاب المقاسم بتسيجها ألنها 
حت نقاط سوداء. أصب  

طالب بتنظيم عدة حمالت للتصدي لإلنتصاب 
الفوضوي.كما تساءل عن  تنوير الحدائق تحت مسؤولية 

  البلدية أو الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
السيدة صباح بوشوشة:ال يوجد فضاء للعائالت و 

هناك مساحات خضراء غير مهيأة.كما أشارت إلى تهيئة   

 فضاء  LAPINEDللعائالت.
.حديقة كركوان طالبت بتهيئة  

السيد لطفي:  المنطقة تعاني من عدة مشاكل مثل 

الناموس الطرقات تنوير الخنزير البري تصريف مياه 
منطقة  األمطار. كما أكد أن المنطقة تمتاز بموقع خالب

و قد تكون  سياحية ، قطب جامعي ، منطقة جبلية غابية 
جب حماية الشريط الساحلي .وجهة المستثمرين لذالك ي  

السيد رشاد الصبابطي: طالب بتحديد األشغال التي 
 ستقام في المنطقة.

السيد حسين السويسي: أكد على شفافية المشاريع 
و طالب بضرورة اإلسراع على إنهاء األشغال المتواصلة 

 التنويرعلى مستوى شارع الفسحة .
على  كما أشار إلى دور البلدية في توعية المواطن

ثقافة أن نظافة  الشارع مثل نظافة  منزلة و أشار إلى 
استدعاء كل المتدخلين العموميين للتدخل قبل الشروع في أي 

 مشروع   .
السيد سليم جاب هللا: تساءل عن اإلدارة السريعة 
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 و الدائرة البلدية .

  

 :السياحيةو المنطقة  نزهة السلطان  5عدد بالمنطقة تائج الجلسة ن -6

 التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص المنهجية المعتمدة : – 1.6

 

أي تغيير على البرنامج اإلستثماري:يتم تسجيل لم   
صيانة الطرقات: -1  

الشارع السياحي-  
نهج البحر-   

الحدائق العمومية  -3  

حديقة كركوان -  

 
 مالحق : – 2.6

 عرض البلدية : – 1.2.6
 

 
   الالزمة ضاءةقاعة مكيفة و مجهزة بإقاعة اإلجتماعات بالمركب الرياضي ببرج السدرية. 

 طاولة 20كرسي ) و يمكن إضافة كراسي أخرى( و عدد  50تحتوي القاعة علي قرابة عدد. 

صور من الجلسة: – 2.2.6  
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على تلبية و المساهمة الفعالة في  في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر للحضور
تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في اختيار مشاريع منطقتهم و رفعت الجلسة في حدود الساعة 

ة دقيقة.40الحادية عشر و   
 

 رئيس البلدية


