
  

              الجمھوریة التونسیة
 الشؤون المحلیة وزارة             
 بلدیة أریانة          

  والمكتب واللجان مصلحة شؤون المجلس    
  
  
 

  
  

  محضر جلسة 
  االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي 

 2016 جوان 25 السبتالمنعقد یوم 
  

 

السید برئاسة   2016 جوان 25 السبتیوم    العاشرة من صبیحةالساعة   التأم على
 والریاضة والثقافة ولجنة التبتیتلجنة الشباب الجلسة و رئیس شوقي بن منصور رئیس 

التمھیدي للمجلس البلدي في دورتھ العادیة بقاعة الجلسات بالدائرة البلدیة بالمنازه الجلسة و 
وذلك بناءا على البالغات التي تم نشرھا بوسائل اإلعالم المكتوبة  2016لسنة  الثالثة

والمسموعة والتي تم تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة وكذلك بناءا على الدعوة االسمیة 
التي تم توجیھھا لكافة أعضاء النیابة الخصوصیة ولإلطارات اإلداریة ولكافة ممثلي المجتمع 

 :واآلتي نصھا  2016 جوان 20 بتاریخ 3089المدني تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور االجتماع التمھیدي للمجلس البلدي الذي سیلتئم   
العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالدائرة البلدیة على الساعة  2016جوان  25یوم السبت 

  .2016بالمنازه تمھیدا للدورة العادیة الثالثة لسنة 
  

  : 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

           والعنایة بالبیئةرئیس لجنة الصحة والنظافة   الشاذلي بن غرس هللا
  

  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
  كاھیة مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة    لطفي الدشراوي

  كاھیة مدیر الدراسات والتعمیر    دمحم بن محمود
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى العیاشي



  مدیر الشؤون الصحیة كاھیة    عصام الماجري
  رئیس المصلحة الصحیة    العربي اللبادي
  رئیس مصلحة التنویر العمومي    عبد الفتاح علیة

  ریاض النصرالبلدیة بدائرة المتصرف     نزرا األدب 
  اریانة المدینةالبلدیة بدائرة المتصرف     معز مدیوني

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

  تقني بمصلحة المشاریع  شكري الدشراوي
  

  كما حضر عدد من المواطنین وممثلي المجتمع المدني

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

  

شوقي بن منصور رئیس الجلسة مرحبا بكافة الحاضرین من السادة  افتتح السید
أعضاء النیابة الخصوصیة واإلطارات البلدیة والسادة المواطنین لمواكبتھم اجتماع المجلس 

  .2016التمھیدي وذلك تمھیدا للدورة العادیة الثالثة للمجلس البلدي الذي سیلتئم في شھر جویلیة 

المواطنین لتقدیم مقترحاتھم وآرائھم وتساؤالتھم  في ما  ثم أحال الكلمة إلى السادة
  .یتعلق بالعمل البلدي 

طالب بدعوة المواطنین ) : مواطن بمنطقة حي المالحة : ( السید الناصر الجندوبي
وممثلي المناطق عبر اإلرسالیات القصیرة لمزید تكثیف الحضور و المشاركة في الجلسات 

رة اإلیفاء بالوعود السابقة لدعم الثقة بین المواطن والبلدیة وذلك كما أكد على ضرو. التمھیدیة 
  في ما یتعلق بنھج معاویة ابن زیاد

أكد على مسألة الشفافیة ) : مواطن بمنطقة حي المالحة (  السید عبد السالم المانسي
التي لم  یتم إدراجھا بالقائمة أو  بالمنھجیة التشاركیة وطالب بإجراء زیارة میدانیة لبعض االنھج

  .برمجتھا بمنطقة اریانة العلیا 

المبرمجة  عللمشاری ةأشار إلى ضرورة إجراء جلسة تقیمی:  السید مختار بن یوسف
  لتواصل وجود بعض الحفر

أوضح وجود لبس في المسألة بین البرنامج االستثماري :  السید سھیل الساسي
وأشار إلى أن البرنامج االستثماري . لصیانة بعض الطرقات  التشاركي والتدخالت الموضعیة

ملیارات ویشمل البرنامج التدخل بكامل المنطقة من بینھم منطقة  7مناطق بكلفة تقدر بـ 7یھم 



ملیارات مع العلم انھ تمت المصادقة على البرنامج  2.300حي المالحة بكلفة تقدر بــ
وحالیا بصدد  2016ماي  27ة للمجلس البلدي المنعقد في االستثماري خالل الدورة العادیة الثانی

  .إعداد كراس شروط الدراسات

أما في ما یتعلق باالتصال المباشر بالمواطنین فقد تم االتفاق على دعوتھم لمواكبة  
المشاریع ولیس لحضور الجلسات التمھیدیة التي عادة  تتم من خالل متابعة البالغات الصادرة 

  .في الغرض 

طالب بضرورة برمجة التدخل ): مواطن بمنطقة اریانة المدینة ( :د شكري ذیاب السی
لصیانة وتعبید الطرقات بنھج التشاد ونھج السودان ونھج السینغال التي شھدت أشغال من طرف 

  .دیوان التطھیر ولم یتم إرجاع الطریق بالكیفیة السلیمة مما تسبب في عدید اإلشكالیات 

وسوق لیبیا التي أصبحت  طحاء الواقعة على مستوى نھج بیروتكما أشار إلى الب
  .مأوى عشوائي للسیارات مما أثر سلبا على حركة المرور

أشارت إلى تجاوزات المحالت ): مواطنة بمنطقة حي الوفاق:(  جمعة بیة بنالسیدة 
لعدید من المفتوحة للعموم بعد إحداث الثورة والتي لم تشھد أي متابعة وردع وقد راسلت في ا

  .المرات المسؤولین ولم نجد استجابة لطلبھا ملتمسة من البلدیة أن تتولى متابعة الموضوع 

لتكاثر الحفر التي تسبب فیھا أحد المواطنین  النسائيكما طالبت بالتدخل لصیانة نھج 
  مع التنبیھ على المتجاوز 

  :یجاد حل طالب بالتدخل إل: )متساكن اریانة المدینة ( السید دمحم الرزقي 

لإلنتصاب الفوضوي لیال خالل شھر رمضان المعظم بنھج بیروت نھج الیمن ونھج -
  سیدي الجبالي 

  نھج بیروت وإقامة مریمبلتجاوز المحالت التجاریة في استغالل الطریق -

إزالة حاویات الفضالت بنھج بیروت التي تمثل نقطة سوداء نظرا الستغاللھا من -
  .ة وذلك تماشیا مع البرنامج الجدید للنظافةبلة للكالب السائبحاب المحاالت وققبل أص

  لمخلّفات المحالت التجاریة من أكیاس وصنادیق كرتونیة وفضالت بالشوارع -

  ھیاكل سیارات نھج القاھرة  02تواجد عدد  -

  مراقبة الواقیات أمام المحالت المخلة بجمال المدینة -



وت لتكاثر الحفر وتواجد علو بالطریق على تھیئة الطرقات بنھج الیمن ونھج بیر -
مستوى نھج الطیب المھیري وصیدلیة سحنون  و بنھج قرطاج  و المتسببة في حوادث في 

  أغلب األحیاء 

أشارت إلى ضرورة :  )اریانة المدینة مواطنة بمنطقة : ( السیدة سلوى النفاتي 
التنسیق بین المتدخلین العمومیین وطالبت بتكثیف المراقبة  والمتابعة المیدانیة للمقاولین في 
انجاز المشاریع العمومیة و من جھة أخرى ثمنت المجھود المبذول من طرف البلدیة ودعت 

  .للمواصلة واالستمراریة 

توعیة المواطنین من خالل  كما اقترحت تخصیص اعتمادات من المیزانیة لفائدة
  .الملصقات والمعلقات والمجالس الحواریة والندوات 

أشار إلى أن البلدیة ساھمت  : )اریانة الجدیدة مواطن بمنطقة ( السید یوسف سالمة 
في عودة االنتصاب من خالل سوق عید الورد وتواصل النشاط خالل شھر رمضان واقترح 

  . تتمكن سیارات الشرطة من المرور لمالحقة المخالفین حتى" حمام البنة"رفع الحاجز قرب 

كما طالب بالتدخل إلیجاد حل لوقوف سیارات التاكسي الجماعي قرب سیدي عمار 
  .واالستغالل المشط للطریق من طرف المحالت التجاریة

یرى من وجھة نظره ان منھجیة الحوار حتى تكون ذات جدوى :  السید سالم الھاللي
  أن تتولى البلدیة تقدیم مقترحاتھا وبرامجھا لمناقشتھا مع المواطنین ، من الضروري 

ثمن العمل البلدي ): مواطن  بمنطقة المنزه الخامس (  السید فیصل بن حمزة
والمجھود الذي تبذلوه اإلدارة البلدیة في اآلونة األخیرة لكن ھذا ال ینفي وجود بعض النقائص 

صبغة المحالت السكنیة إلى محالت تجاریة واالستغالل التي بجب معالجتھا على غرار تغییر 
  .المشط للطریق العام 

المواطنین  لتحسین حیاة عیشالموجھة االھتمام بالمشاریع والخدمات  اقترحم
 .الحاویات والكنس والقضاء على النقاط السوداء وإحداث مناطق خضراءوالمتعلقة بالنظافة و

ارات على مستوى منطقة قصر تاج المنزه تفعیل عمل رافعات السیباإلضافة إلى 
تكثیف اإلعالم مع العنایة بالتنویر العمومي  ة ووالخامس لالختناق المروري في أوقات الذر

 .المجالس التمھیدیة  دبانعقا

التدخل  ةطالب بضرور:  )مواطن بمنطقة حي المالحة ( السید مختار بن یوسف
  .لتطھیر حوض تجمیع میاه األمطار بمنطقة حي المالحة اریانة العلیا من جھة ریاض النصر



أشار أنھ إجابة على التدخالت المطروحة التي في أغلبھا تعنى :  السید سھیل الساسي
بالجانب الترتیبي   و المتعلقة بعملیات الرقابة لتجاوزات المحالت التجاریة مع العلم وان 

التراتیب البلدیة لم یعد یرجع بالنظر إلى البلدیة إضافة إلى أن  اإلجراء الجدید لقانون سلك 
المخالفات الصحیة مازال لم یدخل حیز التنفیذ أنھ بالنسبة لالنتصاب الفوضوي تم تكوین 
فریق لیلي للتصدي لمخالفات المقاھي وھو إجراء عملي إلى حین الشروع بتنفیذ القانون 

  .الجدید 

بخصوص صیانة البنیة األساسیة بمنقطة حي المالحة اریانة العلیا أفاد بأنھ تمت  أما
برمجة األشغال و البلدیة ساعیة إلنجاح انجاز المشاریع ویلتمس من المواطنین بعض التفھم 

.  

أما بالنسبة لمنطقة قصر تاج بالمنزه الخامس وضمانا لسیولة حركة المرور تم برمجة 
ائري ، أما منطقة حي الوفاق رغم أنھا تعاني عدید اإلشكالیات من انجاز مشروع مفترق د

تغییر صبغة المحالت تم االتفاق خالل لجنة مشتركة على اثر زیارة میدانیة للمنطقة بدعوة 
المواطنین عن طریق البالغات لالمتثال لتطبیق القانون وإرجاع الحالة لما كانت علیھ وفي 

لي للمنطقة من الوكالة العقاریة للسكنى لتحدید التجاوزات انتظار الحصول على المثال األص
  .والمخالفات بصیغة دقیقة

  .مع المالحظة بحصول بعض الحاالت السابقة على تراخیص بلدیة 

أفاد بوعي البلدیة بمشاكل  واھتمامات المواطنین ویدعو :  السید دمحم بن محمود
المشاریع المبرمجة لسنة لضرورة تریث المواطنین الستكمال انجاز األشغال و

أما في ما یتعلق بالبرنامج التشاركي وعلى اثر مصادقة المجلس البلدي على . 2014/2015
برنامج المشاریع سیتم دعوة ممثلي المناطق ومكاتب الدراسات إلجراء معاینة میدانیة 

  .للمناطق المعنیة 

ة  من طرف دیوان أشار إلى أن أشغال التھذیب المنجز:  السید الشاذلي غرس هللا
التطھیر بنھج بیروت ونھج اسطنبول ونھج السودان ونھج البشیر سعود ونھج  التشاد نظرا 
لتھرئة الشبكة وقدمھا ومع عدم برمجة تھیئتھا من طرف البلدیة سیتم الشروع في إعادة 

  .صیانتھا من طرف الدیوان

لیا والمیاه الملوث أما في ما یتعلق بحوض لجمیع میاه األمطار بمنطقة اریانة الع
سیتم  معاینة المخالفة واتخاذ اإلجراءات  تالصادرة عن محطة الوقود وغسیل السیارا

  .الالزمة في الغرض 



دعیا إلى ضرورة تثمین المجھودات المبذولة من طرف اإلدارة البلدیة لمزید البذل 
  .والعطاء والرقي بالعمل البلدي

برنامج الجدید للنظافة الذي یتضمن إزالة أشار إلى أن ال:  السید لطفي الدشراوي
الحاویات والقضاء على النقاط السوداء بكامل المنطقة البلدیة یعول على وعي المواطنین 
تجاه النظافة ، أما في ما یتعلق بعملیات الكنس سیتم التوجھ لخوصصة ھذه العملیة بالتنسیق 

  .حسین نوعیة الخدمة من ناحیة أخرى مع وزارة البیئة وذلك لنقص الید العاملة من ناحیة ولت

دعت إلى تشریك المواطنین ذات اختصاص بالمنھجیة :  السیدة سلوى النفاتي
التشاركیة لإلشراف على المشاریع االستماریة وذلك لمساندة العمل البلدي ، مقترحة انتداب 

  .المتربصین لتدعیم النقص البشري على غرار المؤسسات الخاصة

أشار إلى أن اإلدارة العمومیة تخضع لقانون الوظیفة العمومیة :  الساسيالسید سھیل 
  .في مسألة االنتداب 

وفي الختام جدد السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة شكره للحضور على إثراء 
  .الحوار

  .ظھراورفعت الجلسة على الساعة الواحدة و النصف 

   رئیس  الجلسة                                                                            
  

 شوقي بن منصور
  

  

 


