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وقد حضر الجلسة العديد من اإلطارات الجهوية والمحلية ،ممثلي المجتمع المدني واألحزاب  ،ممثلي وسائل اإلعالم وجمع
من المواطنين .

كما حضر عن اإلدارة البلدية السادة  :سامي المالكي مدير الشؤون اإلدارية العامة  -صوفية العوادي مديرة النظافة .
إفتتح السيد محمد ياسر الغربي رئيس المجلس البلدي الجلسة بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين السادة
والسيدات أعضاء المجلس البلدي وممثلي اإلدارات الجهوية والمحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم و

المواطنين على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا اإلجتماع التمهيدي للدورة العادية ال ولى للمجلس البلدي لسنة  2019مثمنا
الحضور المحترم للمواطنين ومذك ار بأن هذه السنة اإلدارية الجديدة ستشهد االنطالقة الحقيقية لعمل المجلس البلدي حيث

تم برمجة العديد من المشاريع بالمخطط اإلستثماري البلدي وهي مشاريع تهم الطرقات والتنوير العمومي وكذلك مراجعة

مثال التهيئة العمرانية المبرمجة بميزانية البلدية لسنة  2019و إحترام آجال تنفيذها.

كما حرص المجلس البلدي الجديد على اإلسراع بإنجاز مشروع تعبيد الطرقات بأحياء المنارات والمحلة وتقسيم نادية

بعد أن تم فسخ الصفقة مع المقاولة األولى المكلفة باإلنجاز وتم تعيين مقاولة جديدة ستشرع في استكمال األشغال قريبا .

وتحرص البلدية كذلك على إيجاد حلول للمواطنين الذين تعترضهم اشكاليات بخصوص عملية الربط بشبكتي الماء

الصالح للشراب والتنوير العمومي بمناطق غير مشمولة بتقاسيم أو لبناءات منجزة بمناطق يمنع البناء فيها كحي
الضمان وحي سيدي خلف  IIوالتي كانت مبرمجة كمناطق خضراء وذلك من خالل مالئمة مثال التهيئة العمرانية الحالي
مع هذه الوضعيات والتنسيق مع كافة الو ازرات ذات العالقة لتجاوز هذا اإلشكال  ،والمجلس البلدي يعمل كذلك على

معالجة ملفات أخرى هامة في مجاالت مختلفة وقع تكليف لجان مصغرة منبثقة عن المكتب البلدي بها لدراستها وإيجاد

حلول لها وهي ملفات تهم :

 -ملف اإلشغال الوقتي للطريق العام أو الكشاك الذي سيدرس في إطار التشاركية مع اللجان األخرى والمواطنين .

 -ملف اإلنتصاب الفوضوي سيقع تنظيم جلسات في الغرض مع عدة أطراف منها بلدية باجة لتقديم مقترحات بخصوص

السوق المركزية وسوق الم ازرة وبعد دراستها ستكون هناك طلبات عروض والتداول فيها والفضاء مفتوح لكل المقترحات

واللجنة بها عديد االعضاء الذين سيتكفلون بإيجاد حلول لهذه المشكلة نظ ار للتشكيات الكبيرة .

 ملف المقبرة اإلسالمية باعتبارها لم تعد تتسع الستيعاب قبور جديدة واإلقتراح هو تحسين خدماتها أوإيجاد مقبرة جديدة -ملف المثال المروري  :سيقع تقييم المثال المروري الحالي

 -ملف تجميل المدينة العتيقة  :إلنعكاسه اإليجابي على المظهر الجمالي للمدينة.

 تنفيذ ق اررات الهدم  :منذ سنة  2011إلى اآلن هناك عدد كبير من ق اررات الهدم غير منفذة وهذه الق اررات محل توصيةمن قبل سلطة اإلشراف و ستعمل اللجنة على تصنيفها و تبويب عملية تنفيذها.

كما اعلم رئيس البلدية أن هذه الملفات يمكن اثراؤها بمقترحات ممكن تنفيذها في إطار التشاركية  ،ثم أحال الكلمة

للحاضرين لإلستماع إلى مشاغلهم وكانت تدخالتهم كمايلي :

 -1نزار طبوبي من متساكني حي سيدي خلف الثاني  :بين أنه تردد كثي ار على مصالح البلدية قصد الحصول على
تراخيص للربط بشبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي وقام بخالص المعاليم البلدية وتردد كذلك على مصالح
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الوالية والمعتمدية لكن مطلبه جوبه بالرفض مثل العديد من األجوار وهو يعاني وبقية المتساكنين من غياب التجهيزات
الضرورية بالحي كالطرقات والتنوير العمومي والربط بشبكة التطهير .

 -2بشير العجرودي من متساكني حي سيدي خلف الثاني  :طالب هو اآلخر بلفتة من البلدية لتهذيب هذا الحي الذي
يفتقر إلى الطرقات والتطهير والتنوير العمومي .

 -3بشير السماتي حي سيدي خلف  :طالب بتعبيد الطريق أمام منزله ألن أحد األجوار يمنعه من المرور منها ويرغب
في اإلستيالء عليها .

 -4توفيق الغربي حي سيدي خلف  :ذكر أن األرض المقامة عليها مساكنهم بها طرقات وأنهج ومتساكنوها يدفعون
المعاليم البلدية إال أنهم اليتمتعون بالخدمات البلدية بدعوى أنها منطقة خضراء ويطالب بزيارة ميدانية ألعضاء المجلس
البلدي للمنطقة التي التبعد أكثر من خمسمائة متر عن مقر البلدية والوالية للوقوف على حقيقة األوضاع .

 -7لسعد الزواغي عمدة منطقة المنار  :دعا الى اإلسراع بإنجاز مشروع الطرقات بحي المنار ألن حالة الطرقات
أصبحت كارثية خاصة بعد نزول األمطار األخيرة كما دعا الى ايجاد حل لمجموعة كبيرة من سكان حي الضمان الثاني

الذي يفتقرون للماء والكهرباء وليس لديهم طرقات و التنوير العمومي مما أدى الى ارتفاع عدد السرقات بهذا الحي وهي
منطقة برمجت غلطا في السابق كمنطقة خضراء بمثال التهيئة العمرانية مما تسبب في عديد المشاكل لسكانها حاليا .

 -8يوسف القلعي  :اقترح برمجة مقبرة جديد ة بحي باجة الجديدة ألن المقبرة الحالية لم تعد تفي بالحاجة وأكد على أهمية
تنظيف نهج خير الدين وإيجاد حل لمياه األمطار بشارع الحبيب بورقيبة أما بالنسبة لحي سيدي خلف فهو منطقة جميلة

والمطلوب هو العناية بها وكذلك العناية باالشجار المتواجدة بشارع الحرية بتشذيبها .

 -9العيد المالكي  :طالب بالحصول على كشك باعتباره من الحاالت اإلجتماعية التي تتطلب المساعدة .

السيد كمال النفزي  :رئيس لجنة الشغال والتهيئة العمرانية  :بين أنه تم اإلتفاق على موعد مع الراغبين في إدخال الماء
الصالح للشراب و النور الكهربائي من متساكني حي الضمان الثاني للحضور بمقر اإلدارة الفنية لدراسة ملفاتهم حالة

بحالة و النظر في إمكانية إسنادهم هذه التراخيص .

السيدة وهيبة السالمي عضو المجلس البلدي  :أكدت على حق هؤالء المواطنين في الحصول على تراخيص إلدخال
الماء الصالح للشراب و النور الكهربائي و ربط منازلهم بشبكة التطهير مثل بقية المواطنين رغم اإلشكاليات القانونية.

السيد بشير الزايدي  :رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية  :ذكر أن المجلس البلدي الحالي يتحسس إيجاد حلول للمسائل
العالقة و منها مسألة إسناد تراخيص الماء و الكهرباء لبعض المواطنين اللذين قاموا ببناء مساكن بمناطق غير مرخص
البناء فيها.

السيد كمال الوسالتي  :رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات  :بين أنه يتفاعل مع غضب متساكني حي
سيدي خلف اللذين يرغبون في الحصول على تراخيص إدخال الماء و الكهرباء بإعتبار ذلك من األمور المعاشية و
تستوجب حال سريعا و ذلك بتدخل جل األطراف المعنية في أقرب وقت بإحصاء المتساكنين المعنين و إعداد دراسة في

الغرض .

السيد كريم الدريدي رئيس لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم  :أكد أن البلدية من واجبها إحترام مثال التهيئة العمرانية

بإعتباره قانون ملزم للجميع و النيابات الخصوصية بعد الثورة فرضت عليها إستثناءات بمد البعض برخص الربط بمختلف
الشبكات و على المجلس البلدي الحالي إيجاد حلول لهذه الوضعيات في إطار القانون.
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السيدة إيمان الماكني المساعد الول لرئيس البلدية  :أكدت أن مسؤولية إسناد هذه التراخيص تهم البلدية و إدارات أخرى
معنية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وعلى البلدية إيجاد حلول لهذه
الوضعيات .

وفي ختام الجلسة توجه السيد رئيس المجلس البلدي بالشكر الى الجميع على المالحظات و اإلقتراحات الواردة أعاله ،
مبينا أن المجلس البلدي الحالي يولي عناية لكافة اإلقتراحات وهي محل متابعة واهتمام من طرف اإلدارة البلدية و لجان
المجلس البلدي و ستعرض على أنظار المجلس البلدي خالل دورته العادية األولى لدراستها و تنفيذها حسب إمكانيات

البلدية وتفاعل كل األطراف ذات العالقة .

هذا ورفعت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار .
باج ـ ـة في 2019/02/28 :
رئيس البلديـــــــــــة

محمد ياسر الغربــــــــــي
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