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قطاع البنية التحتية واصول
البلدية
46

المقترحات و الشكاوي الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي

قطاع البنية التحتية و أصول البلدية
م

المقترحات والشكاوي

عدد التكرار

1

اقرتاح إنشاء حدائق ترفيهية

5

2

اقرتاح بإزالة االعشاب العشوائية بني املنازل

2

المنطقة

الرد

املقطع و بوابة
أبوظيب
املقطع و بوابة
أبوظيب

سيتم تنفيذ املشروع (حديقة ،مالعب
ترفيهيه) -جاري العمل به ترفيهيه
مل يتم الرد

3

شكوى بوجود جمرى لتصريف املياه داخل احلديقة
يشوه املنظر

2

املقطع و بوابة
أبوظيب

هذا املكان خمصص لتجميع املياه اجلوفية  ،وال ميكن إزالته

4

تطوير حديقة بني اجلسرين وتوفري املرافق
املناسبة لألطفال

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

يتم العمل على تطوير احلديقة

5

اقرتاح باستكمال املمشى وتوسعته .وإنشاء ممشى
خاص للنساء.

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

املشروع يف مرحله الطرح -جاري العمل به

6

جتميل الشوارع الداخلية والدوارات بالزراعة و
النوافري ،وحتسني اإلضاءة ،وزيادة املطبات الالفتات
للمطبات

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

املشروع يف مرحله الطرح  -جاري العمل به

7

اقرتاح بزيادة عدد األشجار

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

املشروع يف مرحله الطرح  -جاري العمل به

8

اقرتاح جبعل أرضية املمشى من املطاط للمساعدة
يف املشي

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

مل يتم الرد

9

شكوى من قصر سور حديقة بني اجلسرين

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

ارتفاع السور مطابق للمواصفات ولكن سوف يتم العمل على عمل سياج للحديقة ملزيد من اخلصوصية
هلا باعتبارها حديقة للعائالت خالل

10

اقرتاح جبعل أرضية املمشى من املطاط للمساعدة
يف املشي

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

التاريخ المتوقع
لالنجاز

وضع الطلب

قطاع البنية التحتية و أصول البلدية..
م

المقترحات والشكاوي

الرد

عدد التكرار المنطقة

مت اعادة التعليمات املوقعة من قبل املقاول للمطبات الواقعة بالقرب من وكالة ال ب ام دبليو بناء على
التعليمات اليت تلقاها بوقف تنفيذ االعمال اليت مل يباشر بها وذلك باالجتماع الذي عقد بتاريخ 20
ابريل  2011يف مقر البلدية كما انه مت عمل مسح موقعي لكامل املنطقة وتبني ان باقي املناطق يف بني
اجلسرين وضع املطبات فيها مقبول وال حتتاج إلضافات او تعديالت ومت التنسيق الكامل مع ادارة املرور
بهذا اخلصوص

11

اقرتاح بإضافة مطبات إضافية عند الدواوير
والفتحات االلتفافية.

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

12

عمل مطبات مشاة عند اجلمعية

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

13

اقرتاح بتغيري املطبات يف املنطقة و ازالة
الـ Speed table

1

املقطع و بوابة مت ازالة مطبات ختفيض السرعة نوع سبيد تيبيل الواقعة أمام اجلمعية ووضعها يف مكان آخر اجلمعية
أبوظيب أكثر أمانا على أن يبدأ العمل بتاريخ  30/3/2011وينجز بتاريخ 30/5/2012

14

عمل ممر مشاة عند بوابات اجلمعية ملرور العربات
اجلمعية للمناطق السكنية

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

15

اقرتاح وضع لوحات ارشادية متنع االزعاج للعيادة
ومقرتح بعمل للدخول وآخر للخروج للعيادة( املركز
الصحي )

1

مت اقرتاح لوحات لعدم استخدام (هرن السيارة) من ضمن دراسة مداخل وخمارج العيادة لتنفيذها ضمن عقد
املقطع و بوابة
2012
أبوظيب
-انتظار تعيني مقاول لقسم الصيانة

16

اقرتاح بزيادة اإلنارة يف الشوارع الداخلية

1

مت إصدار تعليمات موقعية رقم  70للمقاول وارجعها ومل يباشر باألعمال بسبب انتهاء العقد تتضمن صيانة
املقطع و بوابة
ملبات باإلضافة ألعمدة حباجة الستبدال ستقوم شركة ابو ظيب للتوزيع بصيانة اللمبات وسيتم إعادة
أبوظيب
تكليف املقاول باستبدال االعمدة وعددها  3حسب توجيهاتكم  -ال ميكن تنفيذه

17

مكانية ازالة اخلرسانة الدائرية يف الدوارات
لتفادي حوادث السيارات املميتة

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

18

شكوى من عدم وجود مواقف كافية للسيارات يف
منطقة سوق الربي

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

1

مت خماطبة االدارة العامة للمرور بهذا الشأن و وذكروا أنه ال ميكن فتح مدخل رئيسي بني اجلسرين وذلك
املقطع و بوابة
حفاظاً أمن وسالمة مستخدمي الطريق
أبوظيب
 -ال ميكن تنفيذه

19

فتح مدخل الرئيسي بني اجلسرين

مت تنفيذ (تعليمات املوقعية )68

(مت االنتهاء من األعمال) بدأ العمل به  30/3/2011وانتهى بتاريخ 20/5/2011

ال يستحسن االزالة وهي مطابقة للمواصفات
مت عمل الدراسة وسيتم تنفيذ األعمال من خالل عقد 2012

التاريخ المتوقع
لالنجاز

وضع الطلب

قطاع البنية التحتية و أصول البلدية..
م

المقترحات والشكاوي

عدد التكرار المنطقة

الرد

20

شكوى ان االرصفة غري مناسبة لذوي االحتياجات
اخلاصة

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

مت تعديل منطقة السوق الرئيسية وإضافة طرق ومنحدرات للمشاة ومواقف ذوي االحتياجات اخلاصة

21

مشروع القناة املائية وممشى منطقة بني اجلسرين و
منزال القوارب

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

سوف يسلم املشروع اىل أحد املستثمرين
 -دراسة أولية

22

اقتراح بتغيير المطبات في المنطقة و ازالة
الـ Speed table

1

املقطع و بوابة مت ازالة مطبات ختفيض السرعة نوع سبيد تيبيل الواقعة أمام اجلمعية ووضعها يف مكان آخر اجلمعية
أكثر أماناً
أبوظيب

التاريخ المتوقع
لالنجاز

وضع الطلب

قطاع الخدمات البلدية
ادارة المراكز الخارجية
م

المقترحات والشكاوي

عدد التكرار المنطقة

الرد

1

اقرتاح بإبعاد سكن العمال من الفلل العائلية

4

م البدء حبملة نقل سكن العمال من االحياء السكنية إىل املناطق املتخصصة منذ يونيو  2010وال تزال
احلملة مستمرة حتى االن ومثال ذلك نقل مساكن العمال من مدينة حممد بن زايد إىل ايكاد وعدم السماح
للشركات باسكان العمال داخل مدينة ابوظيب  //إضافة إىل احلمالت السابقة على سكن العزاب والقواطع
املقطع و بوابة
واالضافات الغري مرخصة يف الفلل فقد مت اصدار القانون اخلاص باشغال الوحدات السكنية والذي مبوجبه
أبوظيب
ستتم معاجلة ظاهرة سكن العمال حيث مت حالياً إعداد الالئحة التنفيذية للقانون وهي يف املراحل
النهائية لالعتماد من اجمللس التنفيذي  /اللجنة القانونية وقد مت نقل  37.780عامل ومت انذار وخمالفة
 4.651شركة

2

شكوى من قلة عدد املراقبني مما يؤدي إىل جتاوز
بعض الناس للقوانني واإلجراءات ويؤدي بالتالي إىل
إحداث الضرر بالسكان

1

املقطع و بوابة يغطي مراقيب املراكز اخلارجية كافة املناطق اجلغرافية وفقا جلدول رقابي وتفتيشي حمدد .وقد مت تعيني
أبوظيب اكثر من مئة مراقب خالل شهري يوليو ويونيو  .ويتوقع ان يتم تعيني عدد مماثل مع نهاية العام احلالي

· * يوجد بالقرب من املنزل جنوب  18ثالث جممعات
 3سكنية قام املستثمر بتقسيمها اىل شقق وتأجريها مبا
يسبب بزمحة سيارات

1

مت اطالق مشروع توثيق (إدارة االراضي والعقارات) والذي سيعمل على تسجيل مجيع العقود االجيارية مما
املقطع و بوابة
سيسهم يف احلد من هذه الظاهرة  //مت تسجيل الشكوى يف النظام وحتويلها للمركز املختص التباع
أبوظيب
االجراءات الالزمة حسب النظم املتبعة إلزالة املخالفة ويلزم حتديد عنوان البناية بالضبط واسم الشاكي .

 4شكوى باستغالل املواقف كغرف لإلجيار

1

مت اطالق مشروع توثيق (إدارة االراضي والعقارات) والذي سيعمل على تسجيل مجيع العقود االجيارية مما
املقطع و بوابة
سيسهم يف احلد من هذه الظاهرة  //مت تسجيل الشكوى يف النظام وحتويلها للمركز املختص التباع
أبوظيب
االجراءات الالزمة حسب النظم املتبعة إلزالة املخالفة ويلزم حتديد عنوان البناية بالضبط واسم الشاكي .

اخراج سكن العمال من البناية اليت نسكن بها وهي مقابل
مسجد الشيخ محدان ( )C3حيث أن عددهم كبري يف
5
شقة صغرية ويشكلون ازعاج لألطفال ونساء البناية
لتواجدهم الدائم يف مدخل البناية

1

املقطع و بوابة يتم متابعة الشكوى مع مركز املصفح والعمل على خمالفة الوحدات السكنية املخالفة سواء بالنسبة لسكن
العمال او العزاب او االضافات العشوائية .
أبوظيب

التاريخ المتوقع
لالنجاز

وضع الطلب

ادارة المراكز الخارجية
م

المقترحات والشكاوي

عدد التكرار المنطقة

شكوى من خمالفات العزب حيث اشتكى شخص من أنه
تلقى خمالفة حول عزبته رغم أنها منشئة منذ سنوات
6
طويلة وبعيدة جدا عن السكان (على احلدود بني إمارة
أبوظيب ودبي)

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

 7افتتاح مركز بلدية يف بني اجلسرين ليسهل الوصول إليه

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

8

9
10

11

12

اقرتاح بتعديل حدود أراضي واعتماد زيادة مساحات
أراضي البيوت من كافة اجلهات عدا السكك وهي خالية
وتسبب األذى للسكان بسبب تكاثر احلشرات والزواحف
والكالب الضالة فيها (.اسم اخلدمة تعديل مساحات
وبيانات ارض ،اعتماد زيادة مساحة ارض)
اقرتاح بإلغاء السكك بني املنازل ( اسم اخلدمة ضم
الفاصل بني ارضني)
توجد أراضي صغرية خالية بني املنازل يستحسن
اضافتها اىل املنازل لعمل حدائق منزلية او اضافات
خارجية(اسم اخلدمة اعتماد زيادة مساحة ارض
شكوى من عدم توفر البنى التحتية يف منطقة العاصمة
حيث اشتكى املواطن من أنه حصل على أرض يف عام
 2003وإىل اآلن مل يتمكن من البناء فيها بسبب عدم
توفر البنية التحتية يف املنطقة (.اسم اخلدمة تقديم
االفادات والتوصيات ) ( اسم اخلدمة االستعالم عن
اخلطوط القائمة)
كانت توجد لدي عزبة خيل يف الوثبة ومت هدمها من
قبل البلدية وقد كلفتين  250ألف درهم مع العلم أنه مت
تعويض العزب األخرى .أطالب بتعويض أو ادراج امسي
ضمن قائمة املستحقني لعزب اخليل يف الوثبة املوضوع
عند األخ فاضل املزروعي

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

1

املقطع و بوابة
أبوظيب

الرد
تتم خمالفة العزب العشوائية والغري مرخصة من اجلهات املختصة وعلى صاحب الشكوى مراجعة املركز
املختص ليتم اختاذ االجراءات الالزمة /متابعة املوضوع مع مركز الوثبة
يف إطار تطوير اخلدمات املقدمة للعمالء تعمل البلدية على توسيع املراكز اخلارجية احلالية كما سيتم
افتتاح مراكز خدمية جديدة يف مواقع خمتلفة مثل املراكز التجارية لتسهيل تقديم اخلدمات (ضمن اخلطة
االسرتاتيجية )2015-2011
مل يتم تقديم اية طلبات من املالك اىل بلدية مدينة أبوظيب  .اما على مستوى تقديم اخلدمات فقد مت
اعداد آلية حمددة ب ومت تنفيذها مبا يتعلق اجراءات سري العمليات اخلاصة باإلدارة لكافة املناطق مبدينة
أبوظيب والتنسيق مع مركز خدمة العمالء وحتويل اخلدمات اىل الكاونرت الرئيسي وتطوير اجراءات اصدار
املعامالت الكرتونيا ومقارنة خمططات االرض للوحدات السكنية واالنشطة املختلفة وذلك مبوجب الكتاب
رقم تح 70/20/بتاريخ 13/04/2011
ومل يتم تقديم اية طلبات من املالك هلذه اخلدمة ،بند مستمر خلدمة جمانية بشرط اصدار شهادة خلو
طرف من اخلدمات موافقة اصحاب العالقة على ضم الفاصل بني االرضني
مل يتم تقديم اية طلبات من املالك هلذه اخلدمة بند مستمر للخدمة برسوم2000درهم من ادارة
التخطيط احلضري اعتماد زيادة مساحة ارض مما يتبعه من تعديل يف البيانات مبا ال يتعارض مع معايري
التخطيط
مت متابعة اخلطة حسب برنامج جملس ابوظبى للتخطيط العمرانى وفق توقيت املراحل املدرجة ملراحل
االجراء والتصميم والتنفيذ ونسب االجناز حسب ماهو مشار اليه.حسب االفادة الواردة من جملس ابوظبى
للتخطيط العمرانى ضمن خطته للمنطقة مع ضرورة اعتماد اجمللس التنفيذى للميزانية واملتوقعه فى
سبتمرب اىل ديسمرب2011م .شارفت اعمال جتهيز املوقع على االنتهاء متضمنة(ازالة املخلفات وانابيب
اجملارى القدمية من املنطقة .مت عمل فحص الرتبة .جارى انشاء وتعبيد الطرق الداخلية املوقتة باشراف
االستشارى ECOM
مت تسجيل الشكوى يف النظام وحتويلها للمركز املختص التباع االجراءات الالزمة حسب النظم املتبعة
الزالة املخالفة ويتوجب على صاحب الشكوى متابعتها مع مركز الوثبة.

التاريخ المتوقع
لالنجاز

وضع الطلب

قطاع تخطيط المدن
م

المقترحات والشكاوي

عدد التكرار المنطقة

الرد

اقرتاح بتعديل حدود أراضي و اعتماد زيادة مساحات
أراضي البيوت من كافة اجلهات عدا السكك وهي خالية
 1وتسبب األذى للسكان بسبب تكاثر احلشرات والزواحف
والكالب الضالة فيها (.اسم اخلدمة تعديل مساحات
وبيانات ارض ،اعتماد زيادة مساحة ارض)

1

مل يتم تقديم اية طلبات من املالك اىل بلدية مدينة أبوظيب  .اما على مستوى تقديم اخلدمات فقد مت
اعداد آلية حمددة ب ومت تنفيذها مبا يتعلق اجراءات سري العمليات اخلاصة باإلدارة لكافة املناطق مبدينة
املقطع و بوابة
أبوظيب والتنسيق مع مركز خدمة العمالء وحتويل اخلدمات اىل الكاونرت الرئيسي وتطوير اجراءات اصدار
أبوظيب
املعامالت الكرتونيا ومقارنة خمططات االرض للوحدات السكنية واالنشطة املختلفة وذلك مبوجب الكتاب
رقم تح 70/20/بتاريخ 13/04/2011

اقرتاح بإلغاء السكك بني املنازل ( اسم اخلدمة ضم
2
الفاصل بني ارضني)

1

املقطع و بوابة ومل يتم تقديم اية طلبات من املالك هلذه اخلدمة ،بند مستمر خلدمة جمانية بشرط اصدار شهادة خلو
طرف من اخلدمات موافقة اصحاب العالقة على ضم الفاصل بني االرضني
أبوظيب

توجد أراضي صغرية خالية بني املنازل يستحسن
 3اضافتها اىل املنازل لعمل حدائق منزلية او اضافات
خارجية(اسم اخلدمة اعتماد زيادة مساحة ارض

1

مل يتم تقديم اية طلبات من املالك هلذه اخلدمة بند مستمر للخدمة برسوم2000درهم من ادارة
املقطع و بوابة
التخطيط احلضري اعتماد زيادة مساحة ارض مما يتبعه من تعديل يف البيانات مبا ال يتعارض مع معايري
أبوظيب
التخطيط
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