
  

              الجمھوریة التونسیة
 الشؤون المحلیة والبیئةوزارة             
 بلدیة أریانة          

  والمكتب واللجان مصلحة شؤون المجلس    
  
  
 

  
  

  محضر جلسة 
  االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي 

 2016 اكتوبر 28 الجمعةالمنعقد یوم 
  

 

السید برئاسة   2016 اكتوبر 28 الجمعةیوم    العاشرة من صبیحةالساعة   التأم على
بقاعة االجتماعات منتزه بئر مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة اریانة و 

وذلك  2016لسنة  الرابعةالتمھیدي للمجلس البلدي في دورتھ العادیة بلحسن باریانة الجلسة 
بناءا 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 

 تاریخب 4484كافة ممثلي المجتمع المدني تحت عدد  والبلدیة إلطارات االنیابة الخصوصیة و
 :واآلتي نصھا  2016 أكتوبر 24

 سیلتئم االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي الذي وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور
بقاعة االجتماعات منتزه بئر  العاشرة صباحاعلى الساعة  2016 أكتوبر 28 الجمعةیوم 

 . 2016العادیة الرابعة لسنة  تمھیدا للدورة بلحسن باریانة
  

  : وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة 
  

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

الخارجیة ورئیسة الشؤون  توالعالقارئیسة لجنة التعاون   بیة بن ساسي جا وحدو
  االجتماعیة واألسرة 

         ورئیسة دائرة ریاض النصر                            
  
  
  
  



  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
  مدیر تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    لیلیا مدیني

  مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة كاھیة    لطفي الدشراوي
  كاھیة مدیر الدراسات والتعمیر ومكلف بالمصالح الفنیة    دمحم بن محمود
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى العیاشي

  كاھیة مدیر الشؤون الصحیة    عصام الماجري
  رئیسة مصلحة نقابات والعمارات    سعاد بوجناح
  رئیسة مصلحة الحالة المدنیة    سنیة بن سالم

  مھندس أول بإدارة المصالح الفنیة    میساء بنبراھیم
  مھندس أول بإدارة المصالح الفنیة    حنان بوسلیمي
  مھندس أول بإدارة المصالح الفنیة     نسرین شوشان
  تقني أول بمصلحة المرور وتسمیة االنھج    ھندة الكیفاجي
  ریاض النصربالبلدیة دائرة المتصرف     نزرا األدب 
  اریانة المدینةالبلدیة بدائرة المتصرف     معز مدیوني

  اریانة العلیاالبلدیة بدائرة المتصرف   كمال بن رمضان
  المنازهالبلدیة بدائرة المتصرف     االسعد المحمدي

  مكلف بملحة الورشات والصیانة     أحمد العابد
  

  .المواطنینو  واإلدارات الجھویة كما حضر عدد من ممثلي المجتمع المدني

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

  

رئیس النیابة الخصوصیة الجلسة مرحبا بالسادة والسیدات  مجدي القاسمي افتتح السید
أعضاء النیابة الخصوصیة واإلطارات الجھویة واإلطارات البلدیة وجمیع الحاضرین على 
حرصھم ووعیھم بأھمیة مواكبة أشغال االجتماع التمھیدي الذي یمثل مناسبة لإلصغاء إلى 

اسة المواضیع المثارة صلب جداول أعمال لدر مالمواطنین واإلطالع على مشاغلھم ومقترحاتھ
  .المكتب والمجلس البلدي ، وعبر عن استیائھ لعدم كثافة الحضور

سھیل الساسي الكاتب العام الكلمة إلى السید  رئیس النیابة الخصوصیةثم أحال السید 
الذي رحب بدوره بالسادة المواطنین وجمیع الحاضرین مؤكدا على أھمیة ھذه الجلسات  للبلدیة

التمھیدیة التي تسبق الدورات العادیة للمجلس البلدي لإلنصات إلى مشاغل المواطنین ومعالجة 
  .اإلشكالیات الیومیة والظرفیة في جمیع القطاعات 

  .الحضور للحوار   الكلمة إلى السید رئیس النیابة الخصوصیةثم أحال 



ثمن المجھودات البلدیة على توفیر الحاویات وتوجھ بالشكر :  د الحبیب حمزةالسی
إلى اإلطارات البلدیة على المتابعة الیومیة للمشاریع بمنطقة حي الصحة والذي ترك انطباع 

  .جید لدى المتساكنین وتساءل حول مسار مثال التھیئة العمرانیة 

توجھ بالشكر إلى فریق تصریف میاه األمطار على :  انسيالسید عبد السالم الم
المجھودات المبذولة وتطرق إلى ضرورة التدخل لبناء سیاج حول حوض تجمیع المیاه 
بالمنزه الثامن ، باإلضافة إلى ضرورة متابعة األشغال المنجزة من طرف المقاول و أشار 

  . إلى االنتصاب الفوضوي بمنطقة حي المالحة بساحة القدس

  تساءل حول وجود فنیین ومھندسین لمتابعة األشغال البلدیة :  م حشانيثالسید ھی

توجھ بالشكر للمتدخلین على تثمین المجھودات :  الخصوصیة النیابةالسید رئیس 
البلدیة مؤكدا على أن انجاز مشروع تھیئة منطقة حي الصحة الذي رأى النور بعد طول 

لدى المتساكنین یزید في عزم وإصرار اإلدارة البلدیة على انتظار وما تركھ من انطباع جید 
مواصلة العمل كما توجھ بالشكر إلى إدارة المصالح الفنیة على متابعة انجاز أشغال 

  .المشروع

أما في ما یتعلق بقطاع النظافة والنقلة النوعیة التي القت استحسانا من طرف الجمیع  
  .خالالت وتداركھا دلیل على الحرص والمتابعة لمعالجة اال

 15أما بالخصوص مثال التھیئة العمرانیة فالسعي حثیث لتعلیقھ للعموم قبل أجل 
  .یلیھ قبول االعتراضات لدراستھا        2016نوفمبر 

أما بخصوص إشكالیة االنتصاب الفوضوي بساحة القدس بمنطقة حي المالحة ونظرا 
خالفین في الوقت الراھن وفي انتظار إتمام لعدم توفر اإلمكانیات البشریة للتدخل وردع الم

إعداد ھیكل جدید تابع للبلدیة یتمثل في الشرطة البیئیة سیقع التصدي لھذه االخالالت 
  .والقضاء على مظاھر التجاوزات 

أما بالنسبة لمتابعة األشغال والمشاریع فالبلدیة تزخر بمھندسین وتقیین أكفاء لمتابعة 
  .األشغال في جمیع مراحلھا

أضاف بأن جمیع األشغال البلدیة التي یتم انجازھا عن طریق :  يسالسید سھیل السا
المقاولین أو بالوسائل الذاتیة للبلدیة تخضع لرقابة إداریة والمالیة ومیدانیة من طرف فنیین 

  ومھندسین ومكاتب مراقبة مختصة 

الھندسیة للمشاریع  مبینا أن البلدیة تضع على ذمة السادة المواطنین الوثائق واألمثلة
  . 2016التي سیقع انجازھا بمناسبة البرنامج االستثماري لسنة 



أما بالنسبة لالنتصاب الفوضوي وعلى إثر الزیارة المیدانیة لمنطقة اریانة العلیا 
وتسجیل عدید االخالالت فقد تم إعداد وإصدار قرارات إزالة وھدم وتمت البرمجة لتنفیذھا 

  .في القریب العاجل

أما بخصوص تصریف میاه األمطار توجھ بالشكر إلى فریق النظافة والوقایة الصحیة 
على المجھود لمعالجة بعض اإلشكالیات في شبكة تصریف میاه األمطار ومن ناحیة أخرى 
تم إعداد برنامج یتركز على المقاومة العضویة للجھر والتنظیف من خالل المعاینات 

للمعاینة " یقظة " و في حاالت الفیاضانات تم تكوین فریق      .المیدانیة و الشكاوي المقدمة 
  .والتدخل السریع 

أما في ما یتعلق بحوض تجمیع میاه األمطار دعا اإلدارة البلدیة لمراسلة الدیوان 
  .الوطني للتطھیر في جمیع المالحظات للتدخل و الصیانة و تفادي وقوع اإلشكالیات 

عا إلى ضرورة التواصل مع اإلدارة البلدیة ومعرفة د :السید عبد السالم المانسي 
  .رزنامة المشاریع لتیسیر انجازھا 

قدم : )رئیس الدائرة الجھویة باریانة للدیوان الوطني للتطھیر(السید ولید بن شعبان 
توضیحا حول إشكالیة شبكة تصریف المیاه بنھج أبو ظبي الذي تبین وجوده إثر تدخل 

ھیئة الطرقات وإلحاق أضرار بالشبكة والمنشآت المائیة ونظرا لقدم ت المقاول النجاز مشروع
الشبكة وتھرئتھا سیتم التدخل للصیانة والتجدید ، أما بالنسبة لحوض تجمیع المیاه سیتم 

  .دراسة تسییجھ لتفادي إلقاء األوساخ بھ  

على  أشار إلى انعدام اإلنارة العمومیة بمنطقة ریاض األندلس:  السید الحبیب حمزة
  .مستوى المدرسة االبتدائیة ملتمسا انجاز مشاریع متكاملة من طرقات وتنویر عمومي 

أشار إلى أنھ في ما یتعلق بالتنویر العمومي فقد أذن مؤخرا :  السید سھیل الساسي
بانطالق األشغال لصیانة الشبكة بالمنطقة البلدیة والدعوة مفتوحة للعموم لإلطالع على قائمة 

تم  2016رمجة للصیانة كما أشار إلى أنھ في إطار البرامج االستثماري لسنة االنھج المب
إعداد أذون لطلب عروض لمكاتب الدراسات وسیتم انجاز مشاریع متكاملة من طرقات 

  .وتنویر عمومي وترصیف وإحداث مناطق خضرا ء

بالنسبة  2016أشار أنھ في إطار البرنامج االستثماري لسنة :  السید دمحم بن محمود
نقطة ضوئیة بكامل المنطقة البلدیة  600للتنویر العمومي فقد تمت البرمجة للتدخل بعدد 

وسیتم إجراء زیارة میدانیة لمنطقة ریاض األندلس للمعاینة ، أما في ما یتعلق بمثال التھیئة 
اإلصالحات بالمثال من طرف وكالة التعمیر لتونس الكبرى  العمرانیة فلقد تم استكمال بقیة

وإحالتھ إلى وكالة التعمیر بوزارة التجھیز للمصادقة وسیتم قریبا اإلذن بتعلیقھ للعموم مؤكدا 
  .على حرص اإلدارة  البلدیة على انجاز المشاریع وتحقیق رضا الموطنین 



شكره للحضور  لخصوصیةالسید مجدي القاسمي رئیس النیابة اوفي الختام جدد 
على إثراء الحوار وأشار إلى أنھ بغض النظر عن تعبیره باالستیاء لعدم كثافة الحضور في 

  .بدایة الجلسة إال أنھ یمثل مؤشر إیجابي یعكس رضا المواطنین على األداء البلدي 

  .ورفعت الجلسة على الساعة الحادیة عشرة صباحا 

  

  رئیس النیابة الخصوصیة 

  القاسميمجدي 

 

 


