
  
  
  

              الجمھوریة التونسیة
 الشؤون المحلیة وزارة             
 بلدیة أریانة          

  والمكتب واللجان مصلحة شؤون المجلس    
  
  
 

  
  

  محضر جلسة 
  االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي 

 2016 أفریل 30 السبتالمنعقد یوم 
  

 

 ةبرئاسة السید  2016 افریل 30 السبتیوم    العاشرة من صبیحةالساعة   التأم على
بیة بن ساسي جا وحدو رئیسة لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة لجنة الشؤون 

بالدائرة البلدیة بریاض وبقاعة الجلســات  االجتماعیة واألسرة و رئیسة دائرة ریاض النصر
وذلك بناءا  2016لسنة  الثانیةاالجتماع التمھیدي للمجلس البلدي في دورتھ العادیة  النصر

على البالغات التي تم نشرھا بوسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والتي تم تعلیقھا بجمیع 
المقرات التابعة للبلدیة وكذلك بناءا على الدعوة االسمیة التي تم توجیھھا لكافة أعضاء النیابة 

 25 بتاریخ 2215دني تحت عدد الخصوصیة ولإلطارات اإلداریة ولكافة ممثلي المجتمع الم
 :واآلتي نصھا  2016أفریل 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي الذي سیلتئم   
على الساعة  العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالدائرة البلدیة  2016افریل  30یوم السبت 

و ضبط الصیغة النھائیة للبرنامج   2016بریاض النصر تمھیدا للدورة العادیة الثانیة لسنة 
 . 2016السنوي لإلستثمار البلدي لسنة 

  

  : وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة 
  

  رئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة دائرة المنازه:  نعیمة القاضي
          البناء ورئیس دائرة أریانة العلیارئیس لجنة رخص :  علي الطاھر مولى

  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
  

  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة: لیلیا مدیني
  كاھیة مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة: لطفي الدشراوي 



  ریاض النصرالبلدیة بدائرة المتصرف : نزرا األدب 

  اریانة المدینةالبلدیة بدائرة المتصرف : معز مدیوني 

  اریانة العلیاالبلدیة بدائرة المتصرف :   كمال بن رمضان

  المنازهالبلدیة بدائرة المتصرف :  االسعد المحمدي

  مصلحة الریاضةمكلف ب:  نور الدین الحبیبي

  تقني بمصلحة المشاریع:  شكري الدشراوي

   تقني بمصلحة االعالمیة:  نزار الجوادي
  

  حضر عدد من المواطنین وممثلي المجتمع المدني كما

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

  

جاوحدو رئیسة الدائرة البلدیة بریاض النصر ولجنة بیة بن ساسي  ةالسید تافتتح
الشؤون القانونیة ولجنة الشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة و لجنة التعاون والعالقات 

مرحبة بكافة الحاضرین من السادة أعضاء النیابة الخصوصیة واإلطارات البلدیة  الخارجیة
امة الثانیة للمخطط االستثماري التشاركي والمواطنین مشیرة إلى أنھا تترأس الجلسة الع

السید مجدي القاسمي رئیس النیابة نیابة عن  2016والجلسة التمھیدیة للدورة الثانیة لسنة 
  .الذي تعذر علیھ الحضور  الخصوصیة

وبعد أن تم إنھاء أشغال الجلسة العامة الثانیة للمخطط االسثماري التشاركي فتحت 
و باب الحوار  و أحالت الكلمة للحضور لالستماع لمشاغل السیدة بیة بن ساسي جاوحد

  .المواطنین  وأرائھم  حول العمل البلدي في إطار الجلسة التمھیدیة 

لفت االنتباه بضرورة التدخل للتصدي :  )برج البكوش اریانة ( السید سالم الزریبي
  لوجود بناء مھجور یمثل بؤرة للفساد بمدخل شارع البیئة ببرج البكوش 

طلب التدخل لمقاومة ظاھرة الكالب السائبة :  )1حي التعمیر ( السید علي المقیرحي 
والجرذان داخل بناء مھجور بمؤسسة خاصة قرب المحطة النھائیة للحافالت باریانة ،كما لفت 

  .االنتباه إلى النقل الجماعي الغیر مالئم وظاھرة األكشاك المنتشرة بعد الثورة

تطرقت إلى ضرورة منع التجاوزات بحي  :) حي الوفاق  (السیدة بیة بن جمعة 
  .الوفاق في تغییر صبغة المحالت السكنیة والحدائق العمومیة للتقسیمات إلى تجاریة 



تطرقت إلى مسألة االعتمادات المرصودة لمنطقة المنزه  :السیدة عائدة الشلي 
  .مساحة السادس مقارنة بمنطقة المنزه السابع التي تفوقھا من ناحیة ال

إلتمس أن یتم تمكینھ من المناشیر  :) حي النزھة ( السید دمحم الھادي الجوادي 
الموضحة للمنھجیة التشاركیة ، ودعا إلى عقد جلسات تكوینیة للمواطنین قبل انطالق مراحل 

  . 2017عمل المخطط االستثماري التشاركي لسنة 

منطقة بالبنیة األساسیة السیئة  وضعیةالى أشار ) : حي النزھة ( السید سلیم بوعزیز 
  .حي النزھة نھج االتحاد خاصة وطالب بمتابعة المشاریع التي لم یتم استفاءھا

  :دعا إلى ضرورة التدخل ) :المنزه الثامن ( السید عبد الحمید البدوي 

  تم االستحواذ على الرصیف من طرف بعض المواطنین :نھج الروضة ب -
 ء التي أصبحت نقطة سوداءتسییج األرض البیضا: نھج بدرب -
 وجود بنایة غیر مكتملة تمثل بورة للفساد :ضیانھج الرب -

صغاء اإلحسن وثمن التجربة التشاركیة التي انتھجتھا البلدیة  :الفونيالسید خالد
 7وتطرق إلى التأخر في عقد الجلسات بعد صدور المنشور األول بتاریخ وسماع المواطنین 

حول اإلعداد للبرامج الجدیدة للتنمیة  2015و المنشور الثاني في أكتوبر  2014مارس 
  والحوكمة المحلیة 

أكدت على المواطنین بضرورة متابعة ) : اریانة الجدیدة( السیدة جمیلة بن سي دمحم 
  .نجازھا لمشاریع البنیة االساسیة األشغال التي سیتم ا

تطرق إلى ضرورة تشریك المواطن في :  )المنزه الخامس ( د فیصل بن حمزة یالس
عمل اللجان البلدیة وتساءل حول تخصیص اعتمادات بمیزانیة السنة القادمة لصیانة 

  .الطرقات 

انیة و أشار إلى عدم تطابق رخص البناء مع األشغال المنجزة وتساءل حول اإلمك
التي یخولھا القانون لإلطالع علیھا ، ثم أكد على تفعیل عمل رافعة السیارات بالمنزه الخامس 
نظرا لالختناق المروري في أوقات الذروة ولفت االنتباه إلى ضرورة التدخل لسقي المسلك 

  .الصحي بالمنزه السادس

عة مثال تساءل حول التأخر في مراج ) :ریاض األندلس ( السید فتحي الصكلي 
التھیئة العمرانیة الخاص ببلدیة أریانة وإحداث بنایات غیر مرخص فیھا بمنطقة ریاض 

  األندلس 

طلب ضرورة صیانة الزرس والتنویر  ) :أریانة المدینة ( السید یوسف سالمة 
  .العمومي وشبكة تصریف میاه األمطار بالمدینة العتیقة 



ار إلى شبكة تصریف میاه االمطار أش ):اریانة الجدیدة ( السید مقداد الشیخ 
وضرورة األخذ بعین االعتبار  في دمجھا ضمن برنامج المشاریع االستثماریة للبنیة 
االساسیة مما یترتب عنھ تغییر في التكلفة ، وأكد على أن المشاریع تتطلب مراقبة فنیة دقیقة 

  .حتى ال تتسبب في إھدار المال العام 

أشار إلى ضرورة االخذ بخبرات المواطنین وأكد  ): النصر( السید زیاد الصغاري 
بریاض النصر الذي یمثل بؤرة للفساد من طرف " ال ماما"على ضرورة التدخل بمقھى 

  .أجانب

لفتت النظر إلى استفحال ظاھرة التلوث بشارع  ):النصر ( السیدة تركیة الشابي 
لوجود عدد " زان " محالت  وطلبت التدخل بنھج الشابي قرب 2الھادي نویرة بمنطقة النصر

مكیفات عمالقة ثم تركیزھا فوق مآوي البنایة واألضرار الحاصلة نتیجتھا ، كما أكدت  05
  .على ضرورة متابعة نقابات العمارات واستحثتھم للقیام بدورھم

أكدت على ضرورة صیانة قنوات تصریف میاه  ) :النصر ( السیدة ھادیة جابر 
یئة ولفتت االنتباه لضرورة تركیز فوھات إطفاء تحسبا للحرائق األمطار نظرا لحالتھا الس

  .نظرا لتواجد األشجار قریبة من المباني السكنیة وتھیئة مسالك للحمایة المدنیة بجبل النحلي

أشار إلى أنھ في ما یتعلق بمثال التھیئة العمرانیة لمدینة اریانة :  السید سھیل الساسي
اث نسق مراجعتھ بعد تعطل صدور الخارطة الفالحیة وسیتم تسعى البلدیة جاھدة إلى استحث

قریبا اإلذن بتعلیقھ للعموم في قراءة أولى أما بالنسبة للمنھجیة التشاركیة المتبعة في انجاز 
ستحذو البلدیة ھذا التوجھ السنوات القادمة ،  2016برنامج المشاریع االستثماریة البلدیة لسنة 

د منصة للمعلومات موجھة للمواطنین حتى یكونوا على اطالع باإلضافة إلى أن البلدیة تع
  .مستمر بالعمل البلدي 

بالشكر لكافة الحاضرین  السیدة بیة بن ساسي جا وحدووفي ختام الجلسة توجھت 
على مواكبتھم أشغال الجلسة العامة الثانیة للمخطط االستثماري والجلسة التمھیدیة للدورة 

  .العادیة الثانیة متمنیة التوفیق للجمیع 

  .ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال

   رئیسة الجلسة                                                                   
  رئیسة لجنة التعاون والعالقات الخارجیة

ورئیسة لجنة الشؤون                                                                
  االجتماعیة واألسرة 

  ورئیسة دائرة ریاض النصر                                                                     
  بیة بن ساسي 

 


