الـجمهورية الت ونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

تقريـ ـ ـ ـ ـ ـر
كل املالحظات
يف إطار بلورة النّسخة النّهائي ـ ـ ـ ـة لربنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  ، 2021متّ جتميع ّ
و املقرتحات الواردة على البلديّة – طبقا للقائمات املصاحبة  -عن طريق :

الدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني  17الثّالثاء نوفمرب إىل
الّت متّ توزيعها على اخلمس ّ
 صناديق املقرتحات ّ
بالصناديق،
الذمة ووضعها ّ
غاية اجلمعة  04ديسمرب  ، 2020وذلك عرب تعمري اإلستمارات املوضوعة على ّ
 شبكة التّواصل اإلجتماعي الفايس بوك (تعاليق) ،
الّت متّ نشرها على شبكة التّواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب
 تعمري اإلستمارات اإللكرتونيّة ّ
الرمسيني للبلديّة ،
ّ
الشكاوي ،
 منظومة ّ

الّت متّ حتديدها عند إعداد برامج اإلستثمار التّشاركي لسنوات 2018-2017-2016
 املواطنني و ّ

 2019-و  2020واملتع ّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات .

إثر ذلك  ،متّ عقد جلسة مع اإلدارة الفنيّة قصد دراسة خمتلف هذه القائمات و إجراء فرز هلا (حذف)
بإعتماد املعايري التّالية :
الشروع يف إجناز هذه املشاريع بداية سنة
 الربجمة خالل سنّت  2019و  – 2020بإعتبار أنّه سيقع ّ
. - 2021
الربط بشبكة تصريف املياه املستعملة .
 غياب ّ
 وجود إشكال عقاري باملكان املقرتح .
املتدخلني سواء بصدد اإلجناز و املتواصلة أو مربجم ـ ـ ـ ـة خالل سنة 2021
 إجناز أشغال من طرف ّ
و املبيّنة بالوثائق املصاحبة .

العامة التّشاركية بتاريخ األحد  13ديسمرب ،2020
وبعد عرض خمتلف هذه املقرتحات خالل إنعقاد اجللسة ّ

الدوائر البلديّة وممثّـ ـ ـلي املناطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
السادة رؤساء ّ
السيدات و ّ
متّ اإلتّفاق على عقد جلسة حبضور اإلدارة الفنيّة و ّ
السكنيّة لسنوات  2019-2018-2017-2016و  2020يوم األربعاء  16ديسمرب  2020لتحديد قائمة
يف مشاريع برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  2021بإعتماد معياري األولويّة و اجلدوى للمنطقة السكنيّة .
و إنعقدت اجللسة املربجمة و متّ توزيع احلضور على عدد مخسة ورشات عمل حبسب التّقسيم ال ّذي متّ إعتماده
كل ورشة عمل من قائمات -واملصاحبة نسخ
لكامل املنطقة البلديّة ( عدد  05دوائر بلديّة) مع متكني أعضاء ّ
منها هلذا -يف املقرتحات الواردة على البلديّة عن طريق :

الدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني  17الثّالثاء نوفمرب إىل
الّت متّ توزيعها على اخلمس ّ
 صناديق املقرتحات ّ
بالصناديق،
الذمة ووضعها ّ
غاية اجلمعة  04ديسمرب  ، 2020وذلك عرب تعمري اإلستمارات املوضوعة على ّ
 شبكة التّواصل اإلجتماعي الفايس بوك (تعاليق) ،
الّت متّ نشرها على شبكة التّواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب
 تعمري اإلستمارات اإللكرتونيّة ّ
الرمسيني للبلديّة ،
ّ
الشكاوي ،
 منظومة ّ

الّت متّ حتديدها عند إعداد برامج اإلستثمار التّشاركي لسنوات 2018-2017-2016
 املواطنني و ّ

 2019-و  2020واملتع ّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات .

الّت ينتمي إليها قصد تسهيل عمليّة اإلختيار و أفرزت اجللسة عن إختيار املشاريع
كل حسب املنطقة السكنيّة ّ
ّ
التّالية :

ع/ر

المنطقة السكنية

01

سيدي داود

02

المرسى الرياض

 تعبيد الطّرقات :
 -1نهج اإلمام المازني
 -2نهج بوراوي بطيخ
-3نهج الفضة
 تصريف مياه األمطار :
 -1نهج الفاضل بن عاشور
 -2نهج النّحاس
-3األنهج المتف ّرعة عن نهج ّ
الذهب
 بناء األرصفة :
 -1نهج ّ
الذهب
 -2نهج النّحاس
 -3نهج اإلمام المازني
 التّنوير العمومي :
 -1نهج إبن رشيق القيرواني
 -2نهج الذهب
 -3نهج النحاس
 تعبيد الطّرقات :
 -1نهج روما
 -2نهج إفريقيا
-3أنهج متف ّرعة عن نهج كندا
 تصريف مياه األمطار :
 -1نهج التّوت
 -2نهج متف ّرع عن نهج الكويت
 -3أنهج تفتح عن نهج كندا

المشروع

 بناء األرصفة :
 -1نهج ألمانيا
 -2نهج المنستير
 -3نهج شهرزاد
 التنوير العمومي :
 -1ح ّي الطّابق
 -2قصر الحمراء
 -3أنهج متف ّرعة عن نهج الكندا
 تعبيد الطّرقات :
سان إبن النّعمان
- 1نهج ح ّ

03

قمرت

 -2نهج الحريّة
 -3نهج الف ّل
 -4نهج النّسيم
 تصريف مياه األمطار:
سان إبن النّعمان
 -1نهج ح ّ
 -2نهج الحريّة
 -3نهج النّسيم
 بناء األرصفة:
صنوبر)
سان إبن النّعمان ( ح ّي ال ّ
 -1نهج ح ّ
 -2نهج حسن حسني عبد الوهاب
 -3نهج عبد الكريم الخطّابي
 التنوير العمومي :
 -1نهج النّاصرة
-2نهج قرطاج طاالسو
-3مدرسة الطّيران
 -4منبت قمرت
 -5شطّ الغابة

04

البحر األزرق

05

المرسى المدينة

 تعبيد الطرقات:
 -1نهج شارل ديقول
 -2زنقة الخنساء
 -3نهج خميّس ترنان()1+2
 تصريف مياه األمطار:
 -1نهج خير الدّين بن مصطفى
 -2نهج إبن الج ّزار( بين مطعم الكلوزري و المستشفى الجامعي المنجي سليم)
 -3ح ّي سالمة
 بناء األرصفة:
 -1نهج إبن رشد
ّ
 -2نهج متف ّرع عن نهج إبن رشد مقابل مقهى "مسك الليل"
 -3نهج إبن الج ّزار( بين مطعم الكلوزري و المستشفى الجامعي المنجي سليم)
 التنوير العمومي :
 -1نهج الول ّي
 -2زنقة الخنساء
 -3نهج خلف مطعم الكلوزري "عين غالل"
 تعبيد الطرقات:
-1نهج مح ّمد علي
-2نهج كينيا
 -3نهج بوركينافاسو
 تصريف مياه األمطار:
-1نهج متف ّرع عن نهج م ّكة
-2نهج كينيا
 -3نهج بوركينافاسو
 بناء األرصفة:
 -1نهج مح ّمد علي
 -2نهج م ّكة

 -3نهج بوركينافاسو
 التنوير العمومي :
 -1نهج الدكتور سليمان بن سليمان
 -2نهج كينيا
 -3نهج بوركينا فاسو

و جتدر اإلشارة إىل أنّه متّت إضافة قائمة يف مشاريع التّنوير العمومي مبختلف املناطق السكنيّة يقع بياهنا ضمن النّسخة النّهائيّة لربنامج اإلستثمار
التّشاركي لسنة .2021

الكاتب العام

