الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة
اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة 2018
المنعقد يوم الخميس  12جويلية 2018
التأم على الساعة التاسعة صباحا من يوم اخلميس  12جويلية  2018برائسة السيد
حممد العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة اجتماع
اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة  2018وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف
اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناءا على

الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد  3711بتاريخ
نصها:
 05جويلية  2018وهذا ّ

وبعد  ،أتشرف ابستدعائكم حلضور اجتماع اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة
 2018الذي سيلتئم يوم اخلميس  12جويلية  2018على الساعة التاسعة صباحا بقاعة
اجللسات منتزه بئر بلحسن ابراينة وذلك للنظر يف جدول األعمال التايل:
مواضيع للتداول
 -1تفويض المجلس البلدي لرئيس البلدية بمقتضى الفصل  263من قانون
مجلة الجماعات المحلية
 -2تعيين لجنة النظام الداخلي للمجلس البلدي
 -3تعيين لجنة رخص البناء طبقا لمقتضيات الفصل  258من قانون مجلة الجماعات
المحلية
مواضيع لإلعالم
 -1حول تركيز الهياكل البلدية (اللجان و الدوائر البلدية)
 -2رزنامة انعقاد دورات المجلس البلدي
 -3متابعة المشاريع البلدية
 -4متابعة االستخالصات البلدية
 -5تطهير مديونية البلدية

وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
هنال بن عمر

املساعدة االوىل لرئيس البلدية

حممد اهلادي كشريد

املساعد الثاين لرئيس البلدية

مرمي العطاوي

املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم

فاطمة ابراهم

رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

علياء التومي

رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة

سنية الصغري

رئيسة جلنة الشؤون املراة واالسرة

سلوى التومي

رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية

أنيس معزون

رئيس جلنة الفنون والثقافة

املنصف سليطي

رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية

اهلام بن صاحل

رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد

امحد حشانة

رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر اجلندويب

رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

ماهر القلييب

رئيس جلنة التعاون الالمركزي

عزوز حممد

مستشار بلدي

جربان اجلليدي

مستشار بلدي

آمنة الزهروين

مستشار بلدي

نعيمة الزرييب

مستشار بلدي

خالد اجلريب

مستشار بلدي

حممود بلحاج

مستشار بلدي

مصطفى الكبري

مستشار بلدي

اندية بن يوسف

مستشار بلدي

حممد محيد

مستشار بلدي

فتحي اثبت

مستشار بلدي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

وتغيبت بعذر السيدتان :
عزيزة الفيتوري  :مستشار بلدي
سهام بوعزة

 :رئيس جلنة الشؤون االدارية واسداء اخلدمات

وتغيب دون عذر السادة و السيدات :
عثمان املهدي الصيادي

رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة

سعيدة بن عمارة

رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

حممد احلبيب العوين

مستشار بلدي

ابديس دمق

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي

هيفاء احللواين

مستشار بلدي

سناء قريعة

مستشار بلدي

روضة احلزامي

مستشار بلدي

وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات
القابض البلدي
ربيع الكايف
مديرة تنمية املوارد والشؤون االقتصادية
سنية شعيب
مديرة الشؤون القانونية واالمالك
ليليا مديين
مديرة وحدة املتابعة واالعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة
ليلى عياشي
مدير الشؤون االدارية
مسري وداي
مديرة الشؤون املالية
محيدة العرفاوي
مدير حفظ الصحة ومحاية احمليط
عصام املاجري
مدير النظافة و املعدات
لطفي الدشراوي
مهندس معماري رئيس مكلف ابدارة املصاحل الفنية
خالد اجلبايل
كاهية مدير املشاريع
آمال الرايحي
لطفية ترميش

كاهية مدير مكلفة ابلشؤون االدارية

توفيق ابهلاين
الناصر حممود
كوثر النجار
رايس داوه
سامية االمام
شكري الدشراوي

كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال
رئيس مصلحة مكلف خبلية املتابعة واالعالم والعالقات اخلارجية
رئيسة مصلحة التهيئة و التخطيط العمراين
رئيس مصلحة احلساابت مبيزانية التصرف
رئيسة مصلحة املنابت
تقين اول إدارة املصاحل الفنية

هنلة اجلميعي
محادي غوار
بسام فرزة
كمال بن رمضان
األسعد احملمدي

رئيسة مصلحة االعالم والعالقات اخلارجية
مكلف مبصلحة الزينة
مكلف بقاعة االجتماعات
متصرف دائرة أراينة العليا
متصرف دائرة املنازه

نزار األدب
معز مديوين

متصرف دائرة رايض النصر
متصرف دائرة اراينة املدينة

كما حضر اجللسة عدد من ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوين افتتح السيد رئيس البلدية اجللسة مرحبا بكافة
احلاضرين من السادة والسيدات أعضاء اجمللس البلدي واإلطارات البلدية والسادة املواطنني على
مواكبتهم أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة .2018
مث أعرب عن أسفه وأمله الستشهاد ثلة من أبناء تونس األبرار من احلرس الوطين الذين طالتهم

يد غدر االرهاب "بعني سلطان" وقدموا أرواحهم الطاهرة يف سبيل الوطن وتال اآلية الكرمية " َوَال
يل َِّ
ََتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِعن َد َرِّبِِ ْم يُ ْرَزقُو َن "سورة آل عمران اآلية
ََ
اَّلل أ َْم َو ااًت بَ ْل أ ْ
َب الذ َ
.169

كما تقدم بتعازيه لعائالت شهداء " عني السلطان " يف هذا املصاب اجللل داعيا أعضاء

اجمللس البلدي لقراءة سورة الفاحتة ترمحا عليهم .

وأشار إىل انه عمال مبقتضيات الفصل

218

من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية

"يتوىل الكاتب العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام
للبلدية ميكن لرئيس اجمللس يف بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة ،ويقوم
مبساعدته أحد موظفي البلدية" .وتبعا لذلك عني السيد حممد اهلادي كشريد املساعد الثاين
لرئيس البلدية كاتبا للجلسة وتساعده يف ذلك السيدة ام اخلري بلغيث رئيسة مصلحة شؤون
اجمللس واملكتب واللجان .
كما أشار السيد رئيس البلدية إبدخال بعض التعديالت على جدول أعمال اجللسة ليصبح
كما يلي :
مواضيع للتداول
 -1تفويض المجلس البلدي لرئيس البلدية بمقتضى الفصل  263من قانون مجلة
الجماعات المحلية
 -2تعيين لجنة النظام الداخلي للمجلس البلدي
 -3حول تركيز الهياكل البلدية (اللجان و الدوائر البلدية)
 -4تعيين لجنة رخص البناء طبقا لمقتضيات الفصل  258من قانون مجلة الجماعات
المحلية
مواضيع لإلعالم
 -1رزنامة انعقاد دورات المجلس البلدي
 -2متابعة المشاريع البلدية
 -3متابعة االستخالصات البلدية
 -4تطهير مديونية البلدية

وبعد أن حظي جدول األعمال ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه شرع اجمللس البلدي يف
أعماله.

الموضوع عدد  : 01تفويض المجلس البلدي لرئيس البلدية بمقتضى الفصل 263
من قانون مجلة الجماعات المحلية

توىل السيد رئيس البلدية اإلشارة إىل انه عمال مبقتضيات الفصل

263

من قانون جملة

اجلماعات احمللية الذي ينص على أنه يكلف رئيس البلدية بتفويض من اجمللس البلدي مبا يلي:
 - 1ضبط وتغيري استعمال األمالك البلدية اليت هي يف تصرف املصاحل البلدية طبقا لقرارات
اجمللس،
 - 2التفاوض قصد االقرتاض والقيام ابإلجراءات القانونية والرتتيبية الالزمة للغرض يف حدود ما
يضبطه اجمللس البلدي،
 -3قبول التربعات واهلبات غري املث ّقلة بنفقات أو بشروط،
 - 4ممارسة احلقوق اليت مينحها القانون للبلدية يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك حق الشفعة،
 - 5إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتمعرضها على مصادقة املكتب البلدي،
 - 6التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل  42من هذا القانون،على
رئيس البلدية أن يعرض على اجمللس البلدي خالل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا
ألحكام هذا الفصل .وميكن لرئيس البلدية وحتت مسؤوليته إعادة تفويض الصالحيات املذكورة هبذا
الفصل ألحد مساعديه.
واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم وأن سراين هذه
التفويضات يكون بداية من يوم  26جوان  2018اتريخ تنصيب اجمللس البلدي لبلدية أراينة .

المداوالت
السيد فتحي اثبت :تسأل حول النقطة األوىل من الفصل  263من القانون األساسي جمللة اجلماعات
احمللية و املتعلقة ب ضبط وتغيري استعمال األمالك البلدية اليت هي يف تصرف املصاحل البلدية طبقا لقرارات اجمللس،
و ابعتبار أمهية دور اجمللس البلدي و الصالحيات التنفيذية املفوضة لرئيس البلدية أشار إىل مسألة التجاوزات
احلاصلة من تغيري الصبغة و ما اجنر عنها من اكتظاظ و استغالل الرصيف و تذمر املواطنني ودعا إىل ضرورة
عرض مسألة تغري صبغة احملالت على أنظار اجمللس البلدي حالة حبالة .
السيد رئيس البلدية :أوضح أن املوضوع ال يتعلق بتغيري صبغة احملالت اخلاصة واليت يتم النظر فيها يف
إطار مثال التهيئة العمرانية والقصد يف هذه النقطة هو تغيري استعمال األمالك والعقارات البلدية .

السيد حممد اهلادي كشريد :أوضح أنه مبقتضى الفصل  263الذي يفوض فيها اجمللس البلدي
الصالحيات لرئيس البلدية يلزمه ابن يعرض على اجمللس البلدي تقريرا حول كل ما قام به .
السيد امحد حشانة :أشار إىل أن النقاط الستة املشار إليها يف أحكام الفصل  263من قانون جملة
اجلماعات احمللية واضحة ومعمول هبا يف مجيع البلدايت وال تتطلب تداول يف شأهنا .
السيد املنصف سليطي :أكد على ضرورة نقل كامل الفصل املذكور ابملذكرة بكل دقة واليت مل أتيت على
ذكر السطر األول " للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية ابألغلبية املطلقة ألعضائه طيلة مدة نيابته
الصالحيات املتعلقة مبا يلي " .
السيد خالد اجلريب :أشار إىل النقطة الثانية من الفصل  263واملتعلقة " ابلتفاوض قصد االقرتاض
والقيام ابإلجراءات القانونية والرتتيبية الالزمة للغرض يف حدود ما يضبطه اجمللس البلدي " أن رئيس البلدية
ملزما بتمثيل اجمللس البلدي لدى البنوك اخلاصة والعمومية القرتاض حسبما مت ضبطه من اعتمادات من طرف
اجمللس البلدي .
السيد رئيس البلدية :بني أن التفويض لرئيس البلدية حسب املشرع هو عملية استكمال اإلجراءات
القانونية والرتتيبية الالزمة يف حدود ما يضبطه اجمللس البلدي وعوضا عنه لتسيري العمل و عدم انتظار انعقاد
دورات اجمللس ملدة ثالث أشهر كل مرة.
وقد مت اللجوء إىل عملية التصويت اليت أسفرت على النتيجة التالية :
عدد احلاضرين 22 :
عدد االصوات املوافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 16 :
عدد االصوات املعرتض ـ ـ ـة 00 :
عدد االصوات احملتفـ ـ ـ ـ ـ ـظة 06 :

قرارالمجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي على التفويض لرئيس البلدية بمقتضى الفصل  263من القانون مجلة الجماعات
المحلية طيلة مدة نيابته الصالحيات المتعلقة بما يلي :

- 1ضبط وتغيري استعمال األمالك البلدية اليت هي يف تصرف املصاحل البلدية طبقا لقرارات اجمللس،
 - 2التفاوض قصد االقرتاض والقيام ابإلجراءات القانونية والرتتيبية الالزمة للغرض يف حدود ما يضبطه اجمللس

البلدي،
 - 3قبول التربعات واهلبات غري املث ّقلة بنفقات أو بشروط،
 - 4ممارسة احلقوق اليت مينحها القانون للبلدية يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك حق الشفعة،
 - 5إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتمعرضها على مصادقة املكتب البلدي،
 - 6التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42من هذا القانون،
على رئيس البلدية أن يعرض على اجمللس البلدي خالل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ألحكام
هذا الفصل.
ما عدا السادة والسيدتان الذين احتفظوا بأصواتهم واآلتي ذكرهم :
السيد الناصر الجندوبي  -السيد المنصف سليطي -السيد فتحي ثابت  -السيد مصطفى الكبير -السيدة نعيمة
الزريبي -السيدة نادية بن يوسف .

الموضوع عدد  : 02تعيين لجنة النظام الداخلي للمجلس البلدي

ذ ِكرالسيد رئيس البلدية بمقتضيات الفصول  215و 222و 225من القانون األساسي

جمللة اجلماعات احمللية واملتعلقة ب:
 ضبط تنظيم اجمللس البلدي وسري العمل به، شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق ابلشؤون البلدية و تنظيم جلسات استماع و اجللساتالسنوية،
 شروط وضع فضاءات مشرتكة.واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي تعيني جلنة وقتية تعىن إبعداد النظام الداخلي

للمجلس البلدي وتسمى جلنة النظام الداخلي.
كما أوضح أنه حسب الفصل  396من القانون االساسي جمللة اجلماعات احمللية سيتم إصدار
نظام داخلي منوذجي يصادق عليه أبمر حكومي بناءا على رأي احملكمة االدارية العليا والذي مل حيدد
اتريخ صدوره بعد  ،إال أن هذا ال مينع أن يصادق اجمللس على نظام داخلي عمال ابلفصل  215من
جملة اجلماعات احمللية " :يصادق اجمللس البلدي على نظامه الداخلي يف أجل ال يتجاوز  3أشهر

من تركيزه " لذلك يرى تعيني جلنة يعهد هلا صياغة النظام الداخلي ترتكب من أعضاء اجمللس البلدي
ذوي خربة وكفاءة يف جمال صياغة القوانني .

المداوالت
السيد فتحي اثبت:أشار إىل أنه يوجد ابلبلدايت األوروبية ما يسمى " مبدونة السلوك" وهي
خاصة ابملستشارين البلديني .
السيد رئيس البلدية :أشار إىل أن القانون ينص على نظام داخلي حسب مقتضيات الفصول
 215و  222و  225يضبط تنظيم اجمللس البلدي وسري العمل به وليس املقصود "مبدونة
السلوك" كما أوضح إبمكانية اإلضافة جملاالت أخرى موجودة داخل النص ومل يذكرها املشرع.
السيد خالد اجلريب :يقرتح ابن تكون اللجنة غري مؤقتة ومفتوحة وذلك إلمكانية وجود
تنقيحات يتم إحداثها على املدى املتوسط أو الطويل .
السيد رئيس البلدية :أفاد أنه على غرار اجمللس التأسيسي مثلت جلنة النظام الداخلي جلنة
دائمة ،ويف صورة إقراراها كلجنة قارة سيكون ترتيبها اخلامسة عشرة وستخضع تركيبتها وفقا لقاعدة
التمثيل النسيب وس تواصل العمل خبصوص السهر على تطبيق األحكام الواردة ابلنظام الداخلي أو
التنقيحات احملدثة يف حني أنه يرى أبن تكون جلنة وقتية غري مسرتسلة يعهد إليها إبعداد النظام
الداخلي وعرضه على أنظار اجمللس البلدي للمصادقة ويتوىل بدوره النظر يف التعديالت والتنقيحات
إن وجدت دون الرجوع إىل اللجنة .
السيدة نعيمة الزرييب :تطرقت إىل األخذ بعني االعتبار اختصاص املستشارين يف تركيبة اللجنة لضمان
جناعتها.
السيد حممد اهلادي كشريد  :أشار إىل أن جملة اجلماعات احمللية مل أتيت على ذكر تشكيل جلنة تعىن
إبعداد النظام الداخلي وضبط تركيبتها واألمر يرجع إىل اجمللس البلدي ملراعاة اختصاص ومؤهالت األعضاء ضمن
تركيبتها .
السيد منصف سليطي  :عرب عن قلقه يف إحداث هذه اللجنة اليت ستتوىل إعداد نظام داخلي يتماشى
مع مصلحة األغلبية وضرورة الرتيث إىل صدور نظام داخلي منوذجي يراعي مجيع التوازانت والتوافقات وحيفظ فيه
التمشى العام لألقلية واألغلبية يف نفس الوقت .
السيد جليدي جربان :يقرتح أن يتم النظر يف تركيبة اللجنة حسب ما هو متوفر من كفاءات واملرور إىل
التصويت حلسم املوضوع يف صورة عدم التوافق .
السيد امحد حشانة  :تساءل حول أولوية تشكيل هذه اللجنة يف سري عمل اجمللس البلدي خالل الفرتة
القادمة وعن إمكانية الرتيث وانتظار صدور النظام الداخلي النموذجي لضمان التوافق داخل اجمللس البلدي .

السيد مصطفى الكبري :تطرق إىل مسألة ترأس قائمة األفضل لعدد سبع جلان وعدم االلتزام بقاعدة
التمثيل النسيب ويرى يف ذلك خرقا للقانون .
السيد فتحي اثبت  :أكد على ضرورة التقيد جبدول أعمال اجللسة ومواصلة العمل يف شأن جلنة النظام
الداخلي .
السيدة هنال بن عمر  :أوضحت أن جلنة الرتبية والتعليم هي من نصيب قائمة " اراينة إنت وأان " واليت
تنازلت عن رائستها لفائدهتا حبكم رجربتها الطويلة يف ميدان التعليم وهذا ال يعين أنه مت إسناد جلنة جديدة لقائمة
االفضل .
السيد رئيس البلدية :أشار إىل أنه رفعا لكل التباس يف هذا املوضوع فقد مت التوصية خالل أعمال
جلسة يوم  02جويلية  2018إبمكانية التغيري والتعويض وذلك بطلب من القائمات وعن إمكانية ختلي
إحداها عن رائسة جلنة لفائدة قائمة أخرى طاملا ال ميس حبقوق اآلخرين  ،ورجاوزا لكل إشكال ال أرى مانعا يف
احتفاظ قائمة " اراينة انت واان "على رائسة جلنة الرتبية والتعليم إذا أرادت ذلك من جديد .
السيد حممد اهلادي كشريد  :أوضح أنه مل يتم البت بعد يف تركيبة اللجان وأشار إىل وجود فراغ قانوين
يتعلق بتخلي إحدى القائمات عن رائسة احدى اللجان .
السيدة نعيمة الزرييب  :أكدت على مسألة الثقة وضرورة اإلعالم أبي تغيري يطرأ على سري عمل اجمللس.
السيدة آمنة الزهروين  :أفادت بعدم وجود أي خلل أو خطأ يف التغيري والقانون ال مينع ذلك .
السيدة فاطمة ابراهم  :أكدت على االلتزام جبدول أعمال اجللسة ومواصلة العمل على موضوع جلنة
النظام الداخلي .
السيد انصر اجلندويب  :يرى من انحيته أتجيل تشكيل جلنة النظام الداخلي وانتظار صدور النظام
الداخلي النموذجي خالل الفرتة القادمة .
السيد حممد اهلادي كشريد  :أفاد أنه تبعا لالستفسار داخل الوزارة عن النظام الداخلي النموذجي تبني
أهنا مل تنطلق بعد يف إعداده .
السيدة إهلام بن صاحل  :أشارت إىل أنه رحبا للوقت جيب تركيز تركيبة اللجنة اليت ستنظر تباعا يف النظام
الداخلي النموذجي الوارد من الوزارة .
السيدة سنية الصغري :قدمت مقرتحان :
األول  :أن يتم تشكيل جلنة وفقا لقاعدة التمثيل النسيب تعىن إبعداد النظام الداخلي
الثاين :أن يتم إعداد النظام الداخلي من طرف كل قائمة والتصويت يف جلسة موالية للمجلس البلدي
على أحسن نظام داخلي مقدم .

السيد رئيس البلدية :أكد على حجم العمل إلعداد النظام الداخلي من الناحية املنهجية وعدم تشتيت
اجملهودات بني القائمات يف إعداد مشاريع متعددة لنظام داخلي وفضل أن يكون العمل مشرتكا بني اجلميع
موحد.
للعمل على أساس مشروع نظام داخلي ّ

السيد مصطفى الكبري :اقرتح أن يتم تشكيل جلنة النظام الداخلي من مجيع القائمات دون إقصاء .
السيد أنيس معزون :أكد على ضرورة رجاوز اخلطاب التعسفي داخل اجمللس البلدي ودعم بناء روح

اجملموعة ومثن من انحيته ترأس السيدة هنال بن عمر للجنة الرتبية والتعليم بناء على كفاءاهتا يف اجملال وطالب
ابالقتداء بنفس التمشي ابلنسبة لبقية اللجان حسب الكفاءة واخلربة يف القطاع ويف إطار توافقي .
السيدة نعيمة الزرييب :اقرتحت أن يكون عمل جلنة النظام الداخلي عمال مجاعيا بني األعضاء .
السيد فتحي اثبت  :اقرتح املرور إىل الرتشح لرائسة جلنة النظام الداخلي .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أن النظام الداخلي النموذجي هو نظام توجيهي و ليس ابلضروري
انتظاره و هذا يرتك لنا اجملال بصياغة نظام داخلي و إحداث جلنة لذلك و ميكن الحقا و عند االقتضاء
االسرتشاد أبحكامه و حىت إدماجها.
السيد منصف سليطي :أشار إىل أن املسألة ال تتعلق فقط بتكوين اللجنة واليت مل حيدد ضوابطها القانون
وإمنا يف نوعية آليات احلسم يف االختالفات داخل اللجنة بني الفصول والتوجهات ونوعية القرارات املتخذة.
السيدة هنال بن عمر :أوضحت أن دور جلنة النظام الداخلي ليس تقريراي وإمنا ترفع أعماهلا ملصادقة
اجمللس البلدي واحلسم من خالل التوافق أو التصويت.
السيدة سنية الصغري  :أوضحت أن النظام الداخلي يضبط توزيع املسؤوليات داخل اللجان وتنظيم سري
عمل اجمللس البلدي وتقرتح أن تتوىل كل قائمة إعداد نظام داخلي واملصادقة على أحسن مقرتحات الفصول.
السيدة سلوى التومي  :أوضحت أهنا ال تؤيد مقرتح أن تتوىل كل قائمة إعداد نظام داخلي منفرد ومن
الناحية العملية تكوين جلنة وفقا لقاعدة التمثيلية النسبية واحلسم يف االختالفات داخل اللجنة بني الفصول سيتم
من طرف اجمللس البلدي عن طريق التصويت.
السيد ليث شويخ  :أشار إىل أن تكون تركيبة جلنة النظام الداخلي من أصحاب االختصاص وال يؤيد
مقرتح أن تتوىل كل قائمة صياغة نظام داخلي .
السيد جليدي جربان  :أشار ابملرور إىل املصادقة على آلية الرتشحات لرتكيبة اللجنة .
السيدة آمنة الزهروين  :اقرتحت أن يتوىل أخصائيون يف صياغة القوانني إلعداد النظام الداخلي .

وبعد اللجوء إىل التصويت على مقرتح أن يكون ممثل من كل قائمة عضوا ابللجنة أسفرت العملية
على:
عدد األصوات املوافق ـ ـة 17 :
عدد األصوات املعارضة 00 :
عدد األصوات احملتف ـ ــظة 03 :
السيد حممود ابحلاج  :أفاد أنه استقال من قائمة نداء تونس.
مث فتح الرئيس ابب الرتشح لتشكيل جلنة النظام الداخلي وفوضت قائمة "اراينة انت واان " للسيد
حممود بلحاج لتمثيلها ضمن جلنة النظام الداخلي  ،وبعد احلوار والنقاش أسفرت العملية ابلتوافق إىل تعيني :
محمد الهادي كشريد
سعيدة عمارة

 :المنسق
 :مقررة اللجنة

االعضاء :
ع/ر
01
02
03
04
05
06
07
08
09

القائمة
األفضل
نداء تونس
النهضة
اريانة انت انا
الورد
بني وطني
اريانة المزيانة
االتحاد المدني
اريانة تلمنا

االسم واللقب
محمد الهادي كشريد
سعيدة بن عمارة
عزة بوترعة
محمود بالحاج
احمد احشانة
سنية الصغير
فتحي ثابت
فاطمة ابراهم
جالل تقية

قرارمجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تشكيل لجنة وقتية تعنى بإعداد النظام الداخلي للمجلس البلدي
وتسمى لجنة النظام الداخلي وتتركب من :
محمد الهادي كشريد

 :المنسق

سعيدة عمارة

 :مقررة اللجنة

االعضاء :
ع/ر
01
02
03
04
05
06
07
08
09

القائمة
األفضل
نداء تونس
النهضة
اريانة انت انا
الورد
بني وطني
اريانة المزيانة
االتحاد المدني
اريانة تلمنا

االسم واللقب
محمد الهادي كشريد
سعيدة بن عمارة
عزة بوترعة
محمود بالحاج
احمد احشانة
سنية الصغير
فتحي ثابت
فاطمة ابراهم
جالل تقية

الموضوع للتداول عدد : 03حول تركيز الهياكل البلدية ( اللجان والدوائر البلدية)
 :1-3اللجان البلدية

أفاد السيد رئيس البلدية أنه تبعا ملقتضيات القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية
وخاصةالفصل  210منه واملتعلق بتشكيل اللجان القارة لدرس املسائل املعروضة على اجمللس البلدي.
الفصل  " :210تكون تركيبة خمتلف اللجان وفقا للتمثيل النسيب ملختلف القائمات الفائزة مبقاعد
ابجمللس البلدي وفيما عدى حاالت االستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف ومتثيلية الشباب وارتباط
اختصاص ومؤهالت األعضاء وجمال عمل اللجنة ".

المداوالت
السيدة هنال بن عمر  :أوضحت أن املقرتحات املعروضة لتكوين تركيبة خمتلف اللجان وفقا
لقاعدة التمثيل النسيب واعتبارالعدم التفرغ ألغلبية األعضاء ولعدماستنزاف القوى ولنجاعة العمل
االختيار األنسب أن ترتكب كل جلنة من عدد مخسة أعضاء ( رئيس ومقرر وأعضاء) وذلك كما يلي :
قائمة األفضل
قائمة نداء تونس
قائمة النهضة

 :عدد  02أعضاء بكل جلنة (عدد  14جلنة )
 :عدد  01عضو بكل جلنة (عدد  12جلنة )
 :عدد  01عضو بكل جلنة (عدد  12جلنة )

 :عدد  01عضو بكل جلنة (عدد  04جلان )
قائمة الورد
قائمة اراينة انت واان  :عدد  01عضو بكل جلنة (عدد  04جلان )
قائمة االحتاد املدين  :عدد  01عضو بكل جلنة (عدد  04جلان )
قائمة اراينة املزاينة  :عدد  01عضو بكل جلنة ( عدد  02جلان )
قائمة بين وطين  :عدد  01عضو بكل جلنة ( عدد  02جلان )
قائمة اراينة تلمنا  :عدد  01عضو بكل جلنة ( عدد  02جلان )
السيد رئيس البلدية  :أفاد أنه ابإلضافة إىل تركيبة اللجان اجملال مفتوح أمام أعضاء اجمللس
البلدي للمشاركة يف أعمال كل اللجان  .وبعد احلوار والنقاش مت تكوين تركيبة اللجان كما يلي :
 -1جلنة الشؤون املالية واالقتصاد ومتابعة التصرف :
 :رئيس ( االحتاد املدين)
السيدة فاطمة ابراهم
السيد عثمان املهدي الصيادي  :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
السيد اجلليدي جربان
 :عضو (النهضة )
السيدة نعيمة الزرييب
 :عضو ( نداء تونس)
السيد أنيس معزون
 -2جلنة النظافة والصحة والبيئة :
السيدة علياء التومي

 :رئيس ( األفضل )

السيدة نعيمة الزرييب

 :مقرر اللجنة ( النهضة)

السيدة سلوى التومي
السيد حممود بلحاج
السيد أنيس معزون

 :عضو ( األفضل)
 :عضو (اراينة انت واان )
 :عضو ( نداء تونس)

 -3جلنة الشؤون املرأة واألسرة :
السيدة سنية الصغري

 :رئيس ( بين وطين )

السيدة عزة بوترعة
السيد آمنة الزهروين
السيدة اندية بن يوسف
السيد ابديس دمق

 :مقرر اللجنة ( النهضة )
 :عضو ( األفضل)
 :عضو (نداء تونس )
 :عضو ( األفضل )

 -4جلنة الطفولة والشباب والرايضة :
السيد عثمان مهدي الصيادي  :رئيس ( األفضل )
 :مقرر اللجنة ( االحتاد املدين )
السيد ليث شويخ
 :عضو ( األفضل)
السيد اجلليدي جربان
 :عضو ( النهضة )
السيد خالد اجلريب
 :عضو ( نداء تونس)
السيد مصطفى الكبري
 -5جلنة االشغال والتهيئة العمرانية :
السيدة سلوى التومي
السيد مصطفى الكبري
السيدة اهلام بن صاحل
السيد منصف سليطي
السيد أمحد حشانة

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( نداء تونس)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( الورد )

 -6جلنة الشؤون االدارية واسداء اخلدمات :
السيدة سهام بوعزة
السيدة اندية بن يوسف

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( نداء تونس)

السيدة هنال بن عمر
السيد انصر اجلندويب
السيد فتحي اثبت

 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( اراينة املزاينة )

 -7جلنة الفنون والثقافة :
السيد انيس معزون
السيد ابديس دمق
السيدة عليا التومي
السيدة سناء قؤيعة
السيد حممد محيد

 :رئيس ( نداء تونس )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( اراينة انت واان )

 -8جلنة الشؤون االجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة :
السيدة سعيدة بن عمارة
السيد حممد احلبيب العوين
السيدة آمنة الزهروين
السيدة عزة بوترعة
السيد مرمي العطاوي

 :رئيس ( نداء تونس )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( اراينة انت واان )

 -9جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاك السياحي والصناعات التقليدية :
السيد منصف سليطي
السيد هيفاء احللواين
السيد ماهر القلييب
السيدة سعيدة بن عمارة
السيد روضة احلزامي

 :رئيس ( النهضة )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( نداء تونس )
 :عضو ( الورد )

 -10جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد :
السيدة اهلام بن صاحل
السيد حممد اهلادي كشريد
السيد ليث شويخ

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االحتاد املدين )

السيدة اندية بن يوسف
السيد جالل تقية

 :عضو ( نداء تونس )
 :عضو (اراينة تلمنا )

 -11جلنة االعالم والتواصل والتقييم :
السيد امحد حشانة
السيدة روضة احلزامي
السيد هنال بن عمر
السيدة سهام بوعزة
السيدة سناء قريعة

 :رئيس ( الورد )
 :مقرر اللجنة ( الورد )
 :عضو ( االفضل)
 :عضو (االفضل )
 :عضو ( النهضة )

 -12جلنة الرتبية والتعليم :
السيدة مرمي العطاوي
السيد حممد اهلادي كشريد
السيدة هيفاء احللواين
السيد خالد اجلريب
السيدة سعيد بن عمارة

 :رئيس ( اراينة انت واان )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو (النهضة )
 :عضو ( نداء تونس)

 -13جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة :
السيد انصر اجلندويب

 :رئيس ( النهضة )

السيدة سنية الصغري
السيد حممد عزوز
السيد حممد احلبيب العوين
السيد جالل تقية

 :مقرر اللجنة ( بين وطين)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو (االفضل )
 :عضو ( اراينة تلمنا )

 -14جلنة التعاون الالمركزي :
السيد ماهر القلييب
السيد حممد عزوز
السيد مصطفى الكبري

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( نداء تونس )

 :عضو ( االحتاد املدين )
 :عضو ( اراينة املزاينة )

السيدة فاطمة ابراهم
السيد فتحي اثبت

قرارمجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على

تكوين تركيبة خمتلف اللجان وفقا للتمثيل النسيب

ملختلف القائمات الفائزة مبقاعد ابجمللس البلدي حبساب عدد مخسة أعضاء بكل جلنة وذلك على
النحو التايل :
 -1جلنة الشؤون املالية واالقتصاد ومتابعة التصرف :
 :رئيس ( االحتاد املدين)
السيدة فاطمة ابراهم
السيد عثمان املهدي الصيادي  :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
السيد اجلليدي جربان
 :عضو (النهضة )
السيدة نعيمة الزرييب
 :عضو ( نداء تونس)
السيد أنيس معزون
 -2جلنة النظافة والصحة والبيئة :
 :رئيس ( األفضل )
السيدة علياء التومي
 :مقرر اللجنة ( النهضة)
السيدة نعيمة الزرييب
السيدة سلوى التومي
السيد حممود بلحاج
السيد أنيس معزون

 :عضو ( األفضل)
 :عضو (اراينة انت واان )
 :عضو ( نداء تونس)

 -3جلنة الشؤون املرأة واألسرة :
السيدة سنية الصغري
السيدة عزة بوترعة
السيد آمنة الزهروين
السيدة اندية بن يوسف
السيد ابديس دمق

 :رئيس ( بين وطين )
 :مقرر اللجنة ( النهضة )
 :عضو ( األفضل)
 :عضو (نداء تونس )
 :عضو ( األفضل )

 -4جلنة الطفولة والشباب والرايضة :
السيد عثمان مهدي الصيادي  :رئيس ( األفضل )
 :مقرر اللجنة ( االحتاد املدين )
السيد ليث شويخ
 :عضو ( األفضل)
السيد اجلليدي جربان
 :عضو ( النهضة )
السيد خالد اجلريب
السيد مصطفى الكبري

 :عضو ( نداء تونس)

 -5جلنة االشغال والتهيئة العمرانية :
السيدة سلوى التومي
السيد مصطفى الكبري
السيدة اهلام بن صاحل
السيد منصف سليطي
السيد أمحد حشانة

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( نداء تونس)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( الورد )

 -6جلنة الشؤون االدارية واسداء اخلدمات :
السيدة سهام بوعزة
السيدة اندية بن يوسف
السيدة هنال بن عمر

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( نداء تونس)
 :عضو ( االفضل)

السيد انصر اجلندويب
السيد فتحي اثبت

 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( اراينةاملزاينة )

 -7جلنة الفنون والثقافة :
السيد انيس معزون

 :رئيس ( نداء تونس )

السيد ابديس دمق
السيدة عليا التومي
السيدة سناء قويعة
السيد حممد محيد

 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )
 :عضو ( اراينة انت واان )

 -8جلنة الشؤون االجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة :
السيدة سعيدة بن عمارة
السيد حممد احلبيب العوين
السيدة آمنة الزهروين
السيدة عزة بوترعة

 :رئيس ( نداء تونس )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( النهضة )

السيد مرمي العطاوي

 :عضو ( اراينة انت واان )

 -9جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاك السياحي والصناعات التقليدية :
السيد منصف سليطي
السيد هيفاء احللواين
السيد ماهر القلييب
السيدة سعيدة بن عمارة
السيد روضة احلزامي

 :رئيس ( النهضة )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو ( نداء تونس )
 :عضو ( الورد )

 -10جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد :
السيدة اهلام بن صاحل
السيد حممد اهلادي كشريد
السيد ليث شويخ
السيدة اندية بن يوسف

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االحتاد املدين )
 :عضو ( نداء تونس )

السيد جالل تقية

 :عضو (اراينة تلمنا )

 -11جلنة االعالم والتواصل والتقييم :
السيد امحد حشانة

 :رئيس ( الورد )

السيدة روضة احلزامي
السيد هنال بن عمر
السيدة سهام بوعزة
السيدة سناء قريعة

 :مقرر اللجنة ( الورد )
 :عضو ( االفضل)
 :عضو (االفضل )
 :عضو ( النهضة )

 -12جلنة الرتبية والتعليم :
السيدة مرمي العطاوي
السيد حممد اهلادي كشريد
السيدة هيفاء احللواين
السيد خالد اجلريب

 :رئيس ( اراينة انت واان )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( االفضل)
 :عضو (النهضة )

السيدة سعيد بن عمارة

 :عضو ( نداء تونس)

 -13جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة :
السيد انصر اجلندويب
السيدة سنية الصغري

 :رئيس ( النهضة )
 :مقرر اللجنة ( بين وطين)

السيد حممد عزوز
السيد حممد احلبيب العوين
السيد جالل تقية

 :عضو ( االفضل)
 :عضو (االفضل )
 :عضو ( اراينة تلمنا )

 -14جلنة التعاون الالمركزي :
السيد ماهر القلييب
السيد حممد عزوز
السيد مصطفى الكبري

 :رئيس ( االفضل )
 :مقرر اللجنة ( االفضل)
 :عضو ( نداء تونس )

السيدة فاطمة ابراهم
السيد فتحي اثبت

 :عضو ( االحتاد املدين )
 :عضو ( اراينة املزاينة )
: 2-3

الدوائر البلدية

السيد رئيس البلدية  :بني أنه تبعا ملتقضيات القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية الفصل 227
" يعني رئيس اجمللس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بني أعضاء اجمللس البلدي
وحيرص على أن يكون من تلك الدائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هبا مساعد رئيس البلدية "
وأشار السيد رئيس البلدية أن رؤساء الدوائر البلدية سيقع تعينهم يف وقت الحق .

أما يف ما يتعلق مبقتضيات الفصل " 229حتدث هيئة استشارية بكل دائرة ال يقل أعضاؤها
عن  05يعينون من بني أعضاء اجمللس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة اجمللس البلدي
تسمى جملس دائرة .ويراعى مبدأ التناصف ومتثيلية الشباب عند تعيني أعضاء جملس الدائرة.
يرأس جملس الدائرة رئيس الدائرة"  ،توىل السيد رئيس البلدية تقدمي قائمة امسية ألعضاء اجمللس البلدي
تبعا ملقرات سكناهم يف الدوائر البلدية بعد إعتماد التمثيلية النسبية للقائمات يف تركيبة جمالس
الدوائر البلدية حبساب  05أعضاء على االقل مع االشارة اىل أنه ميكن لبقية االعضاء أن يكونوا
مشاركني يف جمالس الدوائر حبكم إقامتهم فيها و كما هو وارد يف اجلداول املرفقة على أن يتم البت
الحقا يف التحديد النهائي لرتكيبة جمالس الدوائر البلدية .
مجلس دائرة اريانة المدينة
ع/ر

القائمة

األعضاء

االفضل ()02
نداء تونس ()01
حركة النهضة ()01
أريانة انت وأنا ()01

المشاركون

الورد
االتحاد المدني
بني وطني
اريانة تلمنا
اريانة المزيانة

االسم واللقب
محمد الحبيب العوني
محمد عزوز
سعيدة بن عمارة
محمود بلحاج
خالد الجربي
عزة بوترعة
مريم العطاوي

العنوان
 14نهج المكنين
 65شارع ابو القاسم الشابي اقامة الهناء
 55نهج احمد بوليمان
 15نهج اندري امبار اقامة ابن رشيق
( حي االداري)
 8نهج الزهراء برج البكوش
 8شارع االتحاد حي التعمير
 13نهج حسين بوزيان

محمد حميد

 14نهج الهادي السعيدي

احمد حشانة

 7نهج موسى الصالحي برج البكوش

مجلس دائرة اريانة العليا
ع/ر

القائمة

األعضاء

االفضل ()02
نداء تونس ()01
حركة النهضة ()01

االسم واللقب
ماهر القليبي
الهام بن صالح
عثمان المهدي الصيادي
نادية بن يوسف
نعيمة الزريبي
الناصر الجندوبي

العنوان
 5نهج صالح الدين االيوبي
إقامة الورود
إقامة الورود
 14شارع البحر االبيض المتوسط
 35نهج القدس
 03نهج اسماعيل الحطاب

أريانة انت وأنا ()01

المشاركون

الورد
االتحاد المدني
بني وطني
اريانة تلمنا
اريانة المزيانة

روضة الحزامي

 59شارع الوليد ابن رشد رياض االندلس

جالل بن تقية

 23نهج الجالء اريانة الجديدة

مجلس دائرة المنازه

االعضاء

ع/ر

القائمة
االفضل ()02

المشاركون

نداء تونس ()01
حركة النهضة ()01
أريانة انت وأنا ()01
الورد
االتحاد المدني
بني وطني
اريانة تلمنا
اريانة المزيانة

االسم واللقب
محمد الهادي كشريد
علياء التومي
سلوى التومي
آمنة الزهروني
نهال بن عمر
انيس معزون
سناء قريعة

سنية الصغير

العنوان
 89معاوية ابن ابي سفيان المنزه7
 5نهج علي ابن ابي طالب المنزه 6
 5نهج علي ابن ابي طالب المنزه6
 12نهج جوهر الصقلي المنزه 7
 7نهج السوسن المنزه 5
اقمة شهرزاد نصر 2
نهج صبرة المنزه8

 02نهج هامر شولد المنزه5

