
              الجمھوریة التونسیة
 وزارة الشؤون المحلیة             

 بلدیة أریانة          
 والمكتب واللجان مصلحة شؤون المجلس    
  
  
  

  محضر جلسة 
   2016االجتماع التمھیدي للدورة العادیة األولى لسنة 

 2016جانفي  30المنعقد یوم السبت 
 

 

التأم االجتماع   2016جانفي  30 یوم  السبت  العاشرة من صبیحةالساعة   على
شوقي بن منصور المساعد األول برئاسة السید  2016التمھیدي للدورة العادیة األولى لسنة 

وذلك بناء على البالغات التي تم نشرھا بوسائل اإلعالم لرئیس النیابة الخصوصیة  
ابعة للبلدیة وكذلك بناء على الدعوة المكتوبة و المسموعة و التي تم تعلیقھا بجمیع المقرات الت

االسمیة التي تم توجیھھا لكافة أعضاء النیابة الخصوصیة و اإلطارات اإلداریة و كافة ممثلي 
 :واآلتي نصھا   2016جانفي  20 بتاریخ 255المجتمع المدني تحت عدد 

لتئم وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي الذي سی    
على الساعة  العاشرة صباحا بقاعة الجلسات منتزه بئر بلحسن  2016جانفي  30یوم السبت 

  .بأریانة وذلك لإلستماع لمشاغل المواطنین وآرائھم حول مختلف مجاالت العمل البلدي 
 26التي ستنعقـد یوم الجمعة  2016وتلتئم ھذه الجلسة تمھیدا للدورة العادیة األولى لسنة 

 .  2016فیفري 
  

 

  : وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء المكتب البلدي 

    رئیس لجنة رخص البناء ورئیس دائرة أریانة العلیا    علي الطاھر مولى
  رئیسة لجنة التعاون و العالقات الخارجیة و رئیسة الشؤون االجتماعیة و األسرة   بیة بن ساسي جا وحدو 

  و رئیسة دائرة ریاض النصر                               
  رئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة دائرة المنازه    نعیمة القاضي

  

  :وتغیب دون عذر السادة  

  رئیس لجنة متابعة قرارات الھدم واإلزالة ورئیس دائرة اریانة المدینة   شكیب بن عیسى
  لنظافة والعنایة بالبیئةرئیس لجنة الصحة وا  الشاذلي بن غرس هللا 

  رئیس لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة    توفیق مساعدیة
  رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة     سلیم سریح

         
  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 

  

  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    لیلیا مدیني



  مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة كاھیة    لطفي الدشراوي
  كاھیة مدیر العنایة بالبیئة والمحیط    ناجیة لعیوني
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر التعمیر و الدراسات و مكلف بإدارة المصالح الفنیة    دمحم بن محمود
  ایة الصحیةكاھیة مدیر النظافة والوق    عصام الماجري
  رئیس مصلحة الصفقات والشراءات    حسني البجاوي

  رئیس مصلحة االستغالل والصیانة    توفیق بلھاني
  مكلف بمصلحة التنویر العمومي    عبد الفتاح علیة
  رئیس مصلحة حفظ الصحة    العربي اللبادي

  متصرف دائرة ریاض النصر    نزرا األدب 
  متصرف دائرة اریانة المدینة    معز مدیوني

  متصرف دائرة اریانة العلیا  كمال بن رمضان
  متصرف دائرة المنازه    االسعد المحمدي

  مكلف بمصلحة الریاضة    نور الدین الحبیبي
  رئیسة مصلحة العالقات الخارجیة واإلعالم     نھلة جمیعي 

  

  .كما حضر عدد من المواطنین و ممثلي المجتمع المدني

كتابة الجلسة طبقا للقانون األساسي  لبلدیةسھیل الساسي الكاتب العام لوتولى السید 
أم الخیر بلغیث رئیسة مصلحة شؤون منھ و بمساعدة السیدة  38للبلدیات وخاصة الفصل 
  .المجلس والمكتب واللجان

شوقي بن منصور المساعد األول لرئیس البلدیة و رئیس لجنة الشباب افتتح السید 
حاضرین مشیرا إلى أنھ یتعذر على السید رئیس مرحبا بالوالریاضة والثقافة ولجنة التبتیت 

من القانون  32النیابة الخصوصیة رئاسة الجلسة نظرا إلصابتھ بوعكة صحیة وطبقا للفصل 
  .األساسي للبلدیات سیتولى اإلشراف على الجلسة التمھیدیة 

كما أضاف بأنھا مناسبة تسمح بااللتقاء بالمواطنین و االستماع إلى مشاغلھم 
م حتى یتسنى دراسة مقترحاتھم من قبل اللجان البلدیة ودعا المواطنین إلى اإلدالء وتطلعاتھ

  .بتساؤالتھم لتمكین اإلطارات البلدیة الممثلة لمختلف قطاعات العمل البلدي لإلجابة عنھا 
  
ثم فتح السید شوقي بن منصور المساعد األول لرئیس النیابة الخصوصیة باب   

  . النقاشو الحوار للحضور
  

توجھ بالشكر إلى كافة أعضاء النیابة ): متساكن منطقة النصر (السید فتحي ثابت 
الخصوصیة و اإلطارات البلدیة و عبر عن سروره لمواكبة أشغال المجلس البلدي ثم تطرق 

  :إلى 
النظافة و رفع الفضالت دون المستوى المأمول بجھة منطقة النصر و المسؤولیة مشتركة   -

  .شركة المناولة لخدمات النظافةبین البلدیة و 
  .عدم تحدید توقیت إلخراج الفضالت  -



ضرورة التدخل بإحداث خط للمترو الخفیف یربط بین منطقة النصر و تونس العاصمة  -
  لتسییر التنقل للمسنین

  .ضرورة إیجاد حل لالكتظاظ المروري خالل أوقات الذروة  -
  في خصوص المثال المروري الجدید ماھیة البرامج والتدابیر المزمع اتخاذھا -
  .اقتراح غراسة الربوة و أشجار الترصیف بمنطقة حي النصر للحد من وضع الفضالت  -

توجھ بالشكر إلى ) : متساكن بمنطقة ریاض األندلس (  السید عبد المجید منصور  
ندلس النیابة الخصوصیة        و اإلطارات البلدیة وذلك النطالق مشروع تھذیب ریاض األ

و حي الصحة و الذي تم تمویلھ من طرف المتساكنین و تساءل عن مساھمة البلدیة إزاء 
  .المشروع ، راجیا أن یتم تعیین لجنة فینة لمتابعة أشغال التھذیب

  : أشار إلى ضرورة التدخل ) : متساكن بمنطقة حي النزھة ( السید طارق المیلي  
  .الفضالت  لوضع حد لتجاوزات بعض الورشات في إلقاء -
  .لصیانة الواد المحاذي للعمارات -
  .لجھر مأوي العمارات من المیاه الراكدة -
  إلیجاد حل لإلكتظاظ المروري في أوقات الذروة على مستوى قنطرة برج الوزیر  -

  ): متساكن اریانة المدینة ( السید حاتم الكمانجي  
ات حشاد مؤكدا على ضرورة أشار إلى تأخر انجاز مشروع تعشیب الملعب البلدي فرح -

  االنطالق في المشروع 
طالب بانجاز سیاج فاصل بین الجمھور وأرضیة ملعب عزیز تاج  و انشاء مدارج  -

  .للجماھیر حیث أجریت عدة مقابالت بدون حضور جمھور
  أشار إلى ) : متساكن منطقة اریانة الجدیدة(  السید عماد بن بوخاتم  

  .یة إلى محالت تجاریةتغیر صبغة البناءات السكن -
بروز ظاھرة محطات غسیل السیارات بنھج ارتنسیا وما تسببھ من مخلفات و تساءل كیف  -

  .تم إسناد الترخیص ألصحابھـا 
  .انقطاع العربات الیدویة عن رفع الفضالت بنھج میموزا  -

أشارت من جھتھا إلى تغیر مالمح ) : UV4متساكنة بمنطقة (  بیة بن جمعة السیدة  
وھندسة المنازل بنھج النسائي و ظھور عدید المحالت التجاریة وترى من وجھة نظرھا أنھ 

وتساءلت عن كیفیة تمكن أصحابھا من التراخیص مؤكدة على " الحومة " تم تھمیش 
  .ضرورة التدخل بحزم للحد من ھذه التجاوزات والبناءات المخالفة 

ثمن مجھودات السلط المحلیة في رفع ): متساكن اریانة المدینة (  السید دمحم الرزقي  
االخالالت وأشكال الفوضى التي شھدتھا المدینة وتساءل عن البرامج المستقبلیة للبلدیة 
لمقاومة الظواھر المخلة بالتراتیب ودعا إلى التدخل لوضع حد لالستغالل المفرط للرصیف 

عدم توفیر حاویات وتكدیس من قبل المحالت التجاریة بنھج بیروت وتجاوزاتھم المتمثلة في 
  .الفضالت، معبرا عن استعداد المتساكنین لمساندة العمل البلدي 

ثمن عالقة التعاون بین ھیاكل المجتمع المدني ) : الغرفة الفتیة (  السید احمد عشیش  
  .و البلدیة واقترح تكوین لجنة تعنى بالجمعیات و تشریكھا في إعداد البرامج على مدار السنة 

حّمل مسؤولیة تجاوز ) : متساكن بمنطقة المنزه الخامس ( السید دمحم علي شطیبة  
القانون وعدم احترام كراس الشروط في تسلیم رخص بناء مخالفة بنھج طارق ابن زیاد 
مشیرا إلى فساد إداري ،كما أشار إلى التقصیر في اإلعالن عن مواعید انعقاد اجتماع 

داث إذاعة خاصة بالبلدیة لإلعالم عن كل مستجدات العمل دورات المجلس البلدي مقترحا إح



البلدي ثم تطرق إلى الدور الھام الذي تلعبھ الجمعیات الریاضیة في تأطیر الشبیبة وحمایتھا 
من المخاطر التي تتھددھا مؤكدا على ضرورة الحفاظ على توازنات ھذه الجمعیات وذلك 

  سم الریاضي بدعمھا مادیا راجیا أن یكون قبل نھایة المو
كما طالب أن یتم تخصیص مداخیل المعلقات االشھاریة بالفضاءات الریاضیة لفائدة   

  الجمعیات الریاضیة  
  .و إقترح أن یتم تخصیص صنادیق لمقترحات المتساكنین بكل منطقة 

تطرق إلى مسألة عطب األضواء ): جمعیة أریانة الریاضیة( السید لطفي عامر  
  .دي أثناء حصص التمارین الكاشفة بالملعب البل

وأشار إلى قلة موارد الجمعیات الریاضیة ملتمسا تخصیص مداخیل المعلقات   
  .االشھاریة كمورد قار لتمویلھا 

وطالب بالترفیع في المنحة المخصصة نظرا للنتائج الطیبة التي حققتھا الفرق   
  .الریاضیة ووصولھا إلى مرحلة التتویج 

توجھ بالشكر إلى النیابة ): متساكن بمنطقة اریانة (  السید منیر بن رمضان  
الخصوصیة و اإلطار البلدي على النقلة النوعیة في تسییر الشأن البلدي مؤكدا على ضرورة 
مواصلة المجھودات و أشار إلى وضعیة الجمعیة الریاضیة باریانة ونقص مواردھا ملتمسا 

  .الملعب  أن یتم النظر في مسألة المعلقات االشھاریة وتعشیب
ثمن المجھودات التي تبذلھا ):  متساكن بمنطقة اریانة (  السید دمحم فخري بن فرج  

الكفاءات البلدیة وتطرق إلى مسألة تركیز المعلقات االشھاریة بالطریق العمومي و المتسببة 
في الحد من راحة المواطنین وتساءل عن كیفیة إسناد التراخیص في شأنھم ویطالب بمراجعة 

  .سألة الم
  .أكد على ضرورة التدخل العاجل بنھج الحبیب بورقیبة بأریانة وتھیئة الرصیف -
أشار إلى ضرورة التدخل لتحسین مدخل المدینة على مستوى المفترق الدائري قرب  - 

  .معتمدیة اریانة 
  .مزید  من الدعم و اإلحاطة بالفرق الریاضیة  -
  .ویر بالملعب البلدي التدخل إلصالح العطب الذي طرأ على التن -
  .فتح القاعة الریاضیة الجدیدة حتى یتسنى استغاللھا -
  .تھیئة منتزه بئر بلحسن وإعادة حیویتھ  -

أكد على ضرورة مقاومة ) : متساكن بمنطقة اریانة المدینة (  السید مراد بن رمضان  
شرطة البلدیة للحد و طالب بالصرامة في تنفیذ القانون وتفعیل دور ال        ظاھرة االكشاك

  .من انتشار ھذه الظاھرة
تساءل عن عدم تخصیص ) : متساكن بمنطقة المنزه السادس(  السید فیصل بن حمزة  

  .اعتمادات بالمیزانیة لتھیئة فضاء المنطقة الخضراء بالمنزه السادس 
ریقیا أشار لضرورة التدخل إلیجاد حل لتھشم قنوات التزود بالماء الصالح للشراب بنھج اف -

  .المنزه الخامس
  .طالب بتھیئة البنیة األساسیة بمنطقة النصر لكثرة وجود الحفر وقنوات الغاز الطبیعي -
طالب بالحزم تجاه ظاھرة تغییر صبغة البناءات السكنیة إلى محالت تجاریة دون   -

  .تراخیص بمنطقة المنازه
شط للرصیف بمنطقة طالب بالتدخل لوضع حد لالنتصاب الفوضوي و االستغالل الم -

  .النصر



  .أشار لعدم حمل عمال النظافة زي العمل أثناء مھامھم وضرورة مراقبة آدائھم  -
  . تحسین مقر البلدیة وصیانتھ لیكون الئقا في استقبال المواطنین -
  .دعا إلى تفعیل عمل اللجان البلدیة وتشریك المواطن في أعمالھا -
لمشاریع التنویر العمومي و البنیة األساسیة نظرا طالب بالحرص على انطالق األشغال  -

  .لتوفر االعتمادات
أشار إلى ضرورة تھیئة وصیانة ساحة المنزه السادس ومراقبة صاحب موقع األلعاب  -

  .المتواجد بالساحة 
طالب بالتدخل بإزالة لوحة إشھاریة  : ) UV4متساكن بمنطقة ( السید إیھاب التركي  

  .عن منزلھ دون ترخیص حجبت الرؤیة
  .تساءل عن سیر تقدم مثال التھیئة العمرانیة لمدنیة اریانة :  السید سالم ھالل  
طالب بالتدخل إلعادة ) : متساكن نھج بیروت اریانة المدینة (السید یوسف سالمة   

بالمدینة العتیقة وقنوات الصرف الصحي والتنویر العمومي بساحة " الزرس"تھیئة حجر 
    .سلیمان اللمسي 

  
أوضح أن جّل تدخالت المواطنین تمحورت حول عدة :  السید شوقي بن منصور  

أما بالنسبة . قطاعات كالنظافة والریاضة والتنویر وستتولى اإلطارات البلدیة اإلجابة عنھا 
أشار إلى أنھ ستتم العمل على معاینة المنطقة و الوقوف على اإلشكال ) UV4(لمنطقة 

    .نازلالمطروح في تغییر صبغة الم
  

  .ثم أحال الكلمة إلى السید سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیة   
  

أشار إلى أنھ في خصوص انتشار ظاھرة االكشاك و تغییر :  السید سھیل الساسي  
صبغة المنازل إلى محالت تجاریة بالمنطقة البلدیة ستتم متابعة جمیع الحاالت بصفة مباشرة 

  .و إزالة كل المخالفات 
أما بالنسبة للترخیص للجمعیات الریاضیة في االشھار لدعم مواردھا سیتم عرض   

الموضوع على مداوالت المجلس البلدي و في نفس السیاق تمت مطالبة وزارة المالیة 
  .بالترفیع في المنح المسندة للجمعیات كما ستتم محاولة صرفھا قبل نھایة الموسم

للمحالت التجاریة بمنطقة ریاض  أما في خصوص وضعیة االنتصاب الفوضوي  
قرار إلزالة المخالفات و تم تبلیغھا للمحالت عن طریق  130النصر فقد تم إعداد عدد 

  .محاضر للشرطة البلدیة 
أما في ما یتعلق بالضرر بالبنیة التحتیة بمنطقة المنزه الخامس نتیجة قیام بعض   

وة المتضررین بمطالبة المخالفین المواطنین بأشغال فقد تم إجبارھم بإرجاع الطریق ودع
  .بجبر ضررھم 

وفي سیاق متصل بالضرر بالبنیة التحتیة بمنطقة حي النصر فالمخالف غیر متحصل   
على ترخیص وقد وقع الزامھ عن طریق عدل منفذ للقیام بأشغال حمایة وإرجاع الحالة إلى 

  .ما كانت علیھا
  : السید دمحم بن محمود  

أن مساندة البلدیة فیما یتعلق بمقاسم حي الصحة تتمثل بتغییر  أوضح: منطقة حي الصحة 
صبغتھا من تجھیزات جماعیة إلى مقاطع سكنیة إضافة إلى إعداد كراس الشروط وجمیع 



الدراسات الالزمة لتھیئة الحي ودعوة المتدخلین العمومیین وتھیئة الطریق ومدّ قنوات 
  .الیومیة لألشغال تصریف المیاه المستعملة إضافة إلى المتابعة 

أشار إلى أنھ تم انجاز بعض المشاریع لفائدة المنطقة تتمثل في التبلیط :  منطقة حي النزھة
وجھر قنوات مأوي العمارات أما في ما یتعلق بتغطیة الواد المحاذي للعمارات فھو مرجع 

  .النظر لوزراة التجھیز و التھیئة الترابیة
  :المشاریع الشبابیة والریاضیة 

بعد أن تم تعین مكتب الدراسات سیتم تھیئة الملعب : ملعب البلدي فرحات حشادلا  
بالعشب االصطناعي بالتنسیق مع الجمعیة الریاضیة و وزارة الشباب والریاضة علما وأن 

 200بـألف دینار و أن التمویل الذاتي الذي خصصتھ البلدیة یقدر  500بـكلفة المشروع قدرت 
ألف دینار  400عب و المدارج و السیاج وحجرات المالبس وستخصص ألف دینار لتھیئة المل

  .للتھیئة الخارجیة
و لم تتم منذ ذلك صیانتھ  لذلك  2009انجز المشروع سنة :  الملعب البلدي عزیز تاج  

  .سیتم التدخل في بعض أجزاء من الملعب للصیانة
في قسط أول من التھیئة والصیانة تم تھیئة سخان المیاه  :القاعة الریاضیة المغطاة   

وحجرات المالبس ودورات المیاه والقیام بالدھن حیث أن القاعة منذ انجازھا لم تتم صیانتھا 
  . إضافة إلى أنھ یتم اإلعداد لقسط ثان من األشغال وھو في مرحلة الدراسة

ة التضامن على اقتراض سلم أما بخصوص التنویر العمومي فقد تم االتفاق مع بلدی  
متحرك حتى یتسنى إصالح العطب بالقاعة كما سیتم في نفس الصدد االعتناء بخزانة التنویر 

.  
  .أما بالنسبة للقاعة المغطاة الجدیدة عزیز تاج سیتم عن قریب تدشینھا  
  : مشاریع البنیة األساسیة  
لتطھیر نظرا لتھرئة الشبكة تم التدخل للتھیئة من قبل الدیوان الوطني ل:  نھج بیروت  

كما أنھ تم إعداد قائمة برنامج . وقدمھا وسیتم الحقا تدخل البلدیة خالل شھر فیفري 
  .الترصیف وسیتم تشریك المواطن فیھا ثم سیتم االنطالق في االنجاز 

یعتبر تغییر صبغة المنازل إلى محالت تجاریة مخالف :  المنزه الخامس والسادس  
  .غ القانونیة للتراتیب و الصی

تم إعداد برنامج لصیانة الساحة وسیتم االنطالق قریبا في :  ساحة المنزه السادس  
  .الدراسات 

فیفري  01تم إرسال المثال لإلدارات الجھویة وسیتم یوم :  مثال التھیئة العمرانیة  
  .دراسة االعتراضات

  
باھي األدغم بمنطقة أشارت إلى أن عملیة الغراسة بشارع ال:  السیدة ناجیة لعیوني  

  .ریاض النصر ستتواصل بالتنسیق مع التجھیز
المنطقة الخضراء أما في ما یتعلق بالتنصیص على المنحة المخصصة لصیانة    

فھو یتم  عن طریق رصد اعتمادات لكامل المناطق الخضراء بالمنطقة  بالمنزه السادس
)  Sondage(أنھ سیتم حفر بئر البلدیة وال یتم التحدید بحسب كل منطقة كما أشارت إلى 

  .لري المسلك الصحي 
سیتم التدخل بصفة شاملة بالتنسیق مع التجھیز كما  لشارع الحبیب بورقیبةأما بالنسبة   

  .سیتم تركیز مثال رمز بمدخل المدینة بالمفترق الدائري قرب معتمدیة أریانة 



  .أنھ أما في خصوص تھیئة منبت بئر بلحسن سیتم قریبا التدخل في ش  
أشار إلى أنھ سیتم دعم قطاع النظافة قریبا عن طریق عملیة :  السید لطفي الدشراوي  

. االنتدابات الجدیدة نظرا إلخالل شركة المناولة بالتزاماتھا بمنطقة المنازه و ریاض النصر 
  .أما بخصوص حمل زي العمل فھو متوفر لجمیع عملة النظافة وسیتم الحرص على حملھ 

أفادت أنھ في ما یتعلق بمحطات غسیل السیارات ال یتم تسلیم :  لیا مدینيالسیدة لی  
الرخص إال بصفة قانونیة وسیتم اتخاذ قرارات في الغلق بالنسبة لجمیع المتجاوزین كذلك 

  .الشأن بالنسبة للمحالت الغیر مرخص لھم
 .بالنسبة للقرارات الوقتیة في استغالل الرصیف فھي قابلة للسحب في أي وقت أما 
أما في ما یخص تركیز عالمات اشھاریة على الواجھة أو األسطح فالمعني قد تحصل   

  .على ترخیص في الغرض
أوضحت في ما یتعلق بالتدخل لتغییر الفضاء المحیط بالسوق :  السیدة لیلى العیاشي  

ضاء لإلبداع الثقافي دعوة  المتدخل إلى تقدیم طلب في المقترح حتى یتسنى المركزیة إلى ف
  .دراستھ من طرف اللجان البلدیة

أما في ما یتعلق بتعیین لجنة تعنى بنشاط الجمعیات فالبلدیة تضم لجنة قارة تعنى   
بالعمل التطوعي تترأسھا السیدة نعیمة القاضي كما أنھ سیتم برمجة رزنامة تھم العمل 

  .لجمعیاتي على مدار السنة إضافة إلى تكوین تنسقیھ تنظر في ھذه البرمجة ا
أوضح حول التدخل في تغییر صبغة المساكن إلى محالت :  السید علي الطاھر مولى  

  .تجاریة أنھ واقع معیشي و ال یعني أنھ یتم التساھل في تسلیم الرخص 
جدد شكره للحضور على مواكبة أشغال المجلس وإثراء  : السید شوقي بن منصور  
  .الحوار 

  
  

  .ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال 
  

  المساعد األول لرئیس النیابة الخصوصیة  
  شوقي بن منصور                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


