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الحاضــرون:
 ايمان الماكني  :المساعد األول لرئيس البلدية لطفي الخليع  :مساعد رئيس البلدية بشير الزايدي  :رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة رهام الجبري  :رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم فتحية بن الحاج قاسم  :رئيس لجنة شؤون المرأة واالسرة والمساواة وتكافؤ الفرص أمين سعد  :رئيس لجنة التعاون الالمركزي فتحية بن الحاج قاسم  :رئيس لجنة شؤون المرأة واالسرة والمساواة وتكافؤ الفرص محمد نجيب الغربي  :رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئةوالسادة أعضاء المجلس  :رضا حسني  ،رضوان الذيب  ،يسرى النجار  ،أحالم الغربي،
وحضر الجلسة عدد من المواطنين .
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كما حضر عن اإلدارة البلدية السادة  :سامي المالكي الكاتب مدير الشؤون اإلدارية العامة  ،سوفية
العوادي مديرة النظافة  ،محمد صالح بدة كاهية مدير األشغال  ،رضا العياري تقني  ،خالد الفرشيشي
كاهية مدير مكلف باإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية.
إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين وهم السادة والسيدات أعضاء
المجلس البلدي ومنهم األعضاء الجدد السادة معز المعروفي والسيد محمد بدر الورهاني الملتحقين حديثا
بالمجلس البلدي و أعوان وموظفي اإلدارة الحاضرين بهذه الجلسة على تلبيتهم الدعوة لحضور هذا
اإلجتماع التمهيدي للدورة العادية الولى للمجلس البلدي لسنة  2021وبين أن هذه الجلسة تعقد في هذا
الظرف اإلستثنائي الذي يتسم بانتشار واسع لوباء كورونا مترحما على أرواح المتوفين بهذا الوباء ومتمنيا
الشفاء العاجل للمرضى المصابين به  ،كمابين أن هذا اإلجتماع يعقد دون حضور المواطنين ويقع بثه
مباشرة عبر الصفحة الرسمية للبلدية "فايسبوك" وهـ ـ ـي مفتوحة لجميع المواطنين للمشاركة وابداء مالحظاتهم
التي سيقع الرد عليها والتفاعل مع مقترحات المواطنين الواردة عن طريق صندوق اإلقتراحات الذي وضعته
البلدية على ذمتهم بفضاء المواطن  2من جهة او عن طريق مكتب الضبط المركزي و فضاء المواطن من
جهة أخرى.
وأشار إلى أن البلدية في انتظار الشروع في انجاز عدد من المشاريع التي تأخر انجازها لعدة اسباب
وذكر منه ـ ـ ـ ـ ـا :
 مشروع تهيئة ساحة  14جانفي  :وهو مشروع ينجز بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحليةوالحكم الرشيد  CILG VNG internationalبقيمة  800ألف دينار

من بينها  300ألف دينار

مخصصة من طرف هذا المركز وستعقد الحقا جلسات تشاركية مع األطراف المعنية لمزيد التعمق في
الدراسة،
وقد توفقت أخي ار بلدية باجة في الحصول على الموافقات النهائية النجاز مشروعي :
 تعبيد الطرقات قسط  2018بقيمة  1.200ألف دينار  :تم تعيين المقاولة وسوف تنطلق األشغال فعليابعد شهر رمضان
 التنوير العمومي قسط  2018بقيمة  368.500دينار  :تم تعيين المقاولة وستنطلق األشغال خاللشهر مارس األشغال .
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أما بخصوص المشاريع المدرجة بالمخطط اإلستثماري السنوي لسنوات  2021-2020- 2019والتي
ّ
تخص مشاريع القرب كتعبيد الطرقات وتهيئة مناطق التوسع واحداث مآوي للسيارات فإن البلدية تعتزم
اإلعالن عن طلب عروض قريبا لتعيين مكتب دراسات يكلف بإعداد الدراسات الفنية والبيئية واإلجتماعية
لها ومتابعة انجازها وهي مشاريع تقدر كلفتها الجملية بـ ـ ــ 4.43 :مليون دينار  ،متوجها باإلعتذار
لمتساكني باجة عن هذا التأخير الحاصل في انجاز البعض منها رغم أن البلدية بذلت مجهودات كبيرة
لإلسراع بإنجازها خاصة مشاريع البنية األساسية كالطرقات والتنوير العمومي .
وحول القيام بإصالحات لفضاء الكنيسية التي تعرض لحادث حرق ألبوابه من قبل مجهولين خاصة وأنه
دأبنا على استغالل هذا الفضاء في إقامة بعض المعارض واألنشطة التجارية والثقافية الموسمية بين رئيس
البلدية أن هذا الفضاء هو تحت تصرف البلدية منذ سنوات لكن اصبح هناك اشكال مع و ازرة الثقافة بعد
عملية تخصيص هذا الفضاء لفائدتها والمجلس البلدي الحالي رفض هذا التخصيص في غياب برنامج
وظيفي في الغرض والبلدية ليست مسؤولة على الحادث الذي حدث في المدة األخيرة لكن ستتدخل
الصالح الباب الذي يتطلب اعتمادات هامة سيقع برمجتها من فواضل اإلعتمادات خالل جلسة استثنائية
للمجلس البلدي.
كما نبه رئيس البلدية الى ضرورة تحسيس المواطنين باحترام التراتيب العمرانية وتجنب البناء بدون رخصة
واينجر عن ذلك من صعوبات في منح تراخيص الربط بمختلف الشبكات العمومية كما اشار أيضا تفاقم
ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي وتأثيرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة وأكد انه سوف يطلب من السلط
الجهوية اعطاء اإلذن للمصالح األمنية للتدخل عاجال للحد من هذه الظاهرة .
أما بخصوص مراجعة المثال المروري فقد أشار الى أن الفترة السابقة كانت للتقييم وفي انتظار التقارير
النهائية للجهات المتدخلة ( بلدية ـ تجهيز  ،مكتب دراسات  ،والية  ،شرطة مرور  ) .....وبعد ذلك يقع
اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف كذلك أن سوق الم ازرة سيقع برمجة تهيئته في اطار المشاريع اإلدارية المقترحة ببرامج اإلستثمار
البلدي القادمة .
وبخصوص تسمية األنهج والشوارع بباجة الجديدة فإنه تبعا للتشكيات الواردة على البلدية تم تكليف لجنة
الشؤون اإلدارية واسداء الخدمات بهذا الملف وهي بصدد العمل على انجاز هذا المقترح  .وكذلك األمر
بالنسبة لمحطة سيارات األجرة فإنه سيقع العمل بالمقترحات الواردة على البلدية من المنظمات المعنية.
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وفي مجال النظافة والعناية بالبيئة واستعدادا لحلول شهر رمضان المعظم  ،تواصل البلدية حمالت
النظافة إلزالة النقاط السوداء وجهر وتنظيف مجاري المياه وتنظيف المقبرة اإلسالمية بمشاركة اإلدارات
الجهوية كالفالحة والتجهيز وديوان التطهير مع دعوة البلدية للجمعيات وكافة أطياف المجتمع المدني
للمساهمة فيها ،والبلدية بصدد تنفيذ برنامج لصيانة مفترقات الطرقات والمناطق الخضراء .هذا تتواصل
عمليات تعقيم المقرات البلدية والمنشآت الرياضية توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد .
واثر ذلك تم استعراض المقترحات التي وردت على صفحة الفايسبوك :
 -1محمد بن عيش رئيس جمعية منتدى تنمية وتراث وبيئة باجة اشار الى عدة نقاط وهي :
 اإلستغالل المفرط للرصيف من قبل عدد من المحالت وذلك بتركيز حاويات وحواجز. استغالل سيارات األجرة والنقل الريفي لمحطات عشوائية في كل مكان بمافي ذلك أمام مقر البلدية . المثال المروري تجاوزته األحداث في ظل سلبية الشرطة البلدية وشرطة المرور. اسباب تعطيل المشاريع المبرمجة لتهيئة المدينة العتيقة البرادعية  -باب العين  ،ساحة الكنيسية،والمسلك السياحي وهو يدعو بلدية باجة الى التدخل واإلشراف المباشر على انجاز هذه المشاريع بعد أن
بقيت معطلة على مستوى المصالح الجهوية.
 -2هشام قرامــــــــــي :
 طالب بالتنوير العمومي لمنطقة القراق بباجة الشمالية -3تاج الوسالتـــــــــي :
 طالب بردم حفرة قرب منزله ببطحاء عين شمس تسببت له في اضرار. -4هيكل الكوكــــــــــي :
 التدخل بحي سيدي خلف وايجاد حلول لمشكل البنية االساسية من طرقات وتطهير وتنوير ...... -5لسعد القرامــــــــــي :
أشار في تدخله الى أهمية البالغ الصادر عن البلدية والذي يخص البناء بدون رخصة بأراضي غير مهيئة
وغير صالحة للبناء ،تعطل تسمية االنهج بباجة المستقبل  ،التحوير المثال المروري تعطل كثي ار ،اختيار
مكان مناسب لمحطة سيارات األجرة،الشروع في اعداد دراسة لتهيئة سوق الم ازرة.
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 -6نادية مبزعية :
طالبت بإعادة النظر في موقع الحاويات أمام مقر المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة.
 -7انور خليع :
طلب العناية بالمنطقة الخضراء حذو معهد العياضي الباجي التي أصبحت كارثية.
 -8أحد المواطنين لم يذكر اسمه :
طلب التدخل لتشجيب اشجار بشارع  18جانفي.
 -9محبوبة زمني :
أشارت الى تفشي ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي ونقص اإلنارة وكثرة التيندات في كل مكان بالمنطقة البلدية .
 -10خالد اسماعيلي  :حول تعبيد طريق عين بلوين الذي بقي سكان المنطقة يترقبونه منذ أكثر من سنة.
 -11حسين معاوي  :طالب بإيجاد حلول للفوضى المرورية وخاصة أصحاب التاكسيات الذي جعلوا من
مفترق وسط المدينة امام الكنيسية وكذلك أمام البلدية محطات فوضوية وأكد على ضرورة اخراج محطة
اللواجات من المكان الحالي.
هذا ولم ترد على البلدية مقترحات بصندوق المقترحات الموضوع على ذمتهم بفضاء المواطن  02وكذلك
بمكتب الضبط المركزي بقصر البلدية .
وفي خاتمة الجلسة أكد رئيس البلدية أنه ستقع دراسة جملة التساؤالت والمشاغل واإلجابة عليها من طرف
اللجان ذات الصلة وبالتالي التفاعل معها لمعالجتها والتقليص من مظاهرها.
هذا ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء .
باج ـ ـة في ............................. :
رئيس البلديـــــــــــة
محمد ياسر الغربــــــــــي
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