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السيد منتصر برائسة   2017 فيفري 03 اجلمعةيوم    صباحاالتاسعة والنصف الساعة   التأم على

التمهيدي بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابر�نة اجللسة احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة و 
وذلك بناءا على البالغات اليت مت نشرها بوسائل اإلعالم  2017لسنة  األوىلللمجلس البلدي يف دورته العادية 

املكتوبة واملسموعة واليت مت تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية وكذلك بناءا على الدعوة االمسية اليت مت توجيهها 
          اريخبت 454كافة ممثلي اجملتمع املدين حتت عدد   والبلدية إلطارات الكافة أعضاء النيابة اخلصوصية و 
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ومواكبة أشغال اجتماع اجمللس التمهيدي للدورة العادية األوىل  وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور
على التاسعة والنصف صباحا   2017فيفري  03اليت ستنعقد يوم اجلمعة  2017للمجلس البلدي لسنة 

 .ر�نةبقاعة  االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  اب
 

 أعضاء النیابة الخصوصیة :  السیدتانوقد حضر ھذه الجلسة 

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي

 اخلارجية ورئيسة الشؤون االجتماعية واألسرة  ترئيسة جلنة التعاون والعالقا بية بن ساسي جا وحدو
     ورئيسة دائرة ر�ض النصر                            

 وتغیب دون عذر السادة:   
  املساعد األول لرئيس البلدية ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور 
 رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية

 

 جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئةرئيس  الشاذيل بن غرس هللا 
 رئيس الدائرة البلدية ابر�نة املدينة شكيب بن عيسى

  رئيس جلنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية ابر�نة العليا  علي الطاهر موىل



 رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية   سليم سريح
 وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  الدشراويلطفي 
 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى العياشي

 كاهية مدير مبصلحة االستغالل والصيانة  توفيق بلهاين
 كاهية مدير الشؤون الصحية  عصام املاجري

 رئيسة مصلحة النظافة  سناء بن منصور
 مصلحة الشؤون الثقافية واالجتماعية رئيس   عادل الدبوسي
 مهندس أول إبدارة املصاحل الفنية  ميساء بنرباهيم
 مهندس أول إبدارة املصاحل الفنية  حنان بوسليمي
 مهندس أول إبدارة املصاحل الفنية   نسرين شوشان

 ر�ض النصرالبلدية بدائرة المتصرف   نزرا األدب 
 ر�نة املدينةابالبلدية دائرة المتصرف   معز مديوين

 ر�نة العلياالبلدية ابدائرة المتصرف  كمال بن رمضان
 ملنازهالبلدية ابدائرة المتصرف   االسعد احملمدي

 رئيس مصلحة املعاليم القارة  حممد الطيب احلمامي
 كاتب عام النقابة االساسية ألعوان بلدية ار�نة  امحد بن عمارة

 

 .املواطننيو  املدينكما حضر عدد من ممثلي اجملتمع 

كتابة اجللسة طبقا للقانون األساسي للبلد�ت   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانرئيس أم اخلري بلغيث منه و مبساعدة السيدة  38وخاصة الفصل 

 

اجللسة مرحبا ابلسادة والسيدات أعضاء النيابة  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية السيدافتتح 
 اخلصوصية واإلطارات البلدية ومجيع احلاضرين من السادة املواطنني يف أول مصافحة له .

 الكلمة إىل احلضور . السيد رئيس النيابة اخلصوصيةمث أحال 

 

 



 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

 (متساكين منطقة ار�نة املدينة ):السيد حممد الرزقي
رحب ابلسيد رئيس النيابة اخلصوصية والسادة األعضاء 
وبكافة احلاضرين شاكرا إ�هم على اجملهودات املبذولة 
يف إعداد الرب�مج االستثماري التشاركي . وأشار إىل 
�يج بريوت الذي ميثل نقطة سوداء وتكدس للفضالت 

نظافة طيلة اليوم ويقرتح رغم كثافة الدور�ت لعمال ال
حتديد توقيت لرفع الفضالت وإلزام التجار وأصحاب 

 ابلتوقيت . ماحملالت بعدم اإللقاء العشوائي وااللتزا

التدخل إلجياد حل لالنتصاب الفوضوي  -
املشط للطريق العام من طرف أصحاب  لواالستغال

احملالت مما يتسبب يف اختناق مروري بنهج بريوت 
 بيا و�ج سوق لي

دراسة خطة مرورية بفتح �ج سيدي اجلبايل وإغالق  -
 �ج القاهرة لتسيري حركة املرور 

: أوضح أنه يف ما يتعلق بنهج  السيد لطفي الدشراوي
بريوت فقد مت اإلشارة إليه يف عديد املناسبات ورغم 
اجملهودات اليت تبذلوها البلدية يف رفع الفضالت تعترب 

اكنني إىل عقد جلسة عمل غري كافية و يدعو املتس
 للتباحث يف احللول اجلذرية للمسألة .

 

): متساكنة منطقة حي الوفاق(السيدة بية بن مجعة 
رحبت ابلتعيني اجلديد للسيد رئيس النيابة اخلصوصية 
يف ظل املسؤولية امللقاة عل عاتقه وأشارت إىل أ�ا 
تواكب بصفة منتظمة جلسات اجمللس البلدي وتطرقت 

د املناسبات إىل املخالفات الواقعة يف تغيري يف عدي
صبغة احملالت السكنية إىل احملالت التجارية  داعية 
إبحلاح إىل التصدي إىل هذه املخالفات وأخذها بعني 
االعتبار بصفة جدية وفعلية وتطبيق قرارات الغلق 
الصادرة يف شأ�م مؤكدة على دور املؤسسة البلدية يف 

نني والتصدي جلميع مظاهر البحث عن راحة املواط

أشار إىل أنه يف ما يتعلق السيد سهيل الساسي : 
ابملخالفات املتواجدة مبنطقة حي الوفاق واملتمثلة يف 
البناء الفوضوي وتغيري لصبغة احملالت السكنية دون 
ترخيص مسبق من البلدية سيتم مبناسبة الرب�مج 
االستثماري التشاركي التصدي للبناء الفوضوي وفتح 

سكنية دون املمرات أما ابلنسبة لتغري صبغة احملالت ال
ترخيص فقد مت إصدار بالغ يف الغرض ودعوة 
املخالفني إىل تسوية وضعياهتم كما سيتم اختاذ قرارات 

   غلق طبقا للقانون وابلتنسيق مع الشرطة البلدية



 املخالفات 

وجود الفتة اشهارية مت تركيزها متس من راحتها    -
 كمواطنة 

ضرورة التدخل لفتح املمرات ابال�ج اليت وقع غلقها  -
 واستغالهلا وبناءها دون وجه حق .

:  السيد جالل العثماين (مساكن منطقة برج الرتكي )
تطرق إىل وجود نقص يف تعبيد الطرقات والتنوير 

ز الطبيعي ابحلي مقارنة ببقية العمومي وخط للغا
األحياء اليت تنعم بكافة الضرور�ت وقد تقدم بعديد 
املطالب يف الغرض يف عديد املناسبات ومل جيد ردا 

 شافيا من اإلدارة

 

أشار السيد محدة سالمة (متساكين ار�نة املدينة : 
إىل غياب احلضور املكثف للمواطنني ابالجتماع 

ي مؤيد املداخالت السابقة التمهيدي للمجلس البلد
بوجود عديد االخالالت اليت من الضروري التصدي 

 .هلا

كما أشار إىل عدم االخذ بعني االعتبار للمراسالت 
الواردة على اإلدارة البلدية من طرف املؤسسات الرتبوية 

 لتوفري حاو�ت لتجميع الفضالت 

 تواجد حماسبية يف التعامل وتقدمي اخلدمات  -

لتعبيد  2016تطرق إىل املشاريع املنجزة سنة  -
الطرقات اليت مل تكن مبستوى جيد وشهدت تكسريا يف 

 البعض منها .

غياب يف صيانة التنوير العمومي منذ أشهر تسبب  -

: أشار أنه تعذر عقد اجتماع  السيد سهيل الساسي
اجمللس التمهيدي هلذه الدورة خالل �اية األسبوع 

 أخرى. توذلك استثناء لإللتزامات القانونية واللتزاما

 

 

: أشار أنه ابلنسبة لتوفري  السيد لطفي الدشراوي
حاوية للفضالت ملؤسسة التكوين املهين ابر�نة فقد مت 

 التنسيق يف إطار االتفاقية مع املؤسسات 

 



 يف عديد االعتداءات ابلسرقة  

 نقص يف توفري  احلاو�ت بنهج مايل  -

وإهدار هتشيم لألرصفة بنهج مايل من طرف املقاول  -
 للمال العام 

غياب خمفضات سرعة بنهج مايل مع وجود  -
 مؤسسات تربوية .

السيد صاحل البوراوي(متساكين منطقة برج الرتكي): 
مجيع  بتوفرعارض املتدخل من منطقة برج الرتكي 

وجود قرارات اهلدم وإيقاف مشريا إىل  الضرور�ت
  ضد املتدخل .ألشغال ا

 

 

أشار إىل أنه بغض النظر السيد سهيل الساسي : 
على اإلشكال العقاري بني املتساكنني فقد تولت 
البلدية إبجراء معاينة ميدانية مبناسبة املخطط 
االستثماري البلدي وقد مت إقرار اجناز أشغال حبي برج 
 الرتكي للمناطق اليت تتطلب التدخل وتطبيق القانوين يف

 . شأن املخالفات

 

أكد على العيد شبشوب ( متساكن برج الرتكي ) : 
غياب تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وخط للغاز 
الطبيعي ابحلي ويدعو إبجراء معاينة ميدانية من طرف 

  البلدية

 

 

 

 

 

: أفادت أنه  السيدة بية بن ساسي جا وحدو
خبصوص االختالف القائم بني سكان حي برج الرتكي 
الذي ميثل نزاع قانوين أو استحقاقي أو غريه فهو ليس 
حمل نظر البلدية وميكن التوجه إىل القضاء يف شأنه أما 
ابلنسبة ملشاريع البنية األساسية فسيتم النظر فيها من 

ماري خالل املعينات امليدانية واجناز املخطط االستث
 البلدي .

: أشار إىل أنه يستنتج من أن  السيد سهيل الساسي
البناء الفوضوي أو بدون ترخيص قد تسبب يف خلق 

 عديد اإلشكاليات .



 

  السيد حبيب محزة (متساكن منطقة ر�ض األندلس ):
أفاد أنه مبناسبة تعليق مثال التهيئة العمرانية ببهو قصر 

يم الصحة للمعاينة البلدية فقد مت تكليف مهندس بتقس
وتقدمي املالحظات . وطالب ابلتدخل ضد بناء 

طوابق تسببت الشاحنات  3فوضوي الجناز عمارة بـ
املزودة مبواد البناء بتكسري الطريق . كما طالب برتكيز 
إشارات مرورية ابملنطقة للحد من حوادث الطرقات 
وختصيص عون نظافة ابحلي مؤكدا على ضرورة العمل 

 واطنني من طرف املسؤولنيلفائدة امل

 

 

 السيد عبد السالم املانسي ( متساكن ار�نة العليا ):
تساءل حول هتيئة احلديقة الكائنة ابملنطقة السفلة 

العليا اليت سبقت هتيئة احلديقة الكائنة ابملنطقة  ألر�نة
العلوية مما تسبب يف ركود الرتاب واملاء وانسداد جماري 

 القنوات وتكسري الطريق الذي مت تعبيده مؤخرا .

كما أشار إىل أنه مت اقتالع أعمدة التنوير العمومي 
 القدمية الواقعة قرب السد  دون تعويضها .

 

 70أوضح أنه مت ختصيص  السيد سهيل الساسي :
 2016ألف دينار ضمن املخطط االستثماري لسنة 

لتهيئة حدائق عمومية بكل من منطقة احلي االداري 
ة القضاء على النقاط وار�نة العليا واملنزه الثامن  ولغاي

السوداء وتواجد مؤسسات تربوية ابملنطقة وسيتم معاينة 
انطالق اجناز املنطقة كما جتدر االشارة إىل أنه قد مت 

 نقطة ضوئية . 500اشغال التنوير العمومي لرتكيز 

وأضاف إىل أن مراقبة البناء واالنتصاب الفوضوي ليس 
من مشموالت االدارة البلدية وامنا فريق الشرطة البلدية 

 الذي يتوىل املعاينة واحلجز .

ونظرا للنقص الذي يشهده عدد االعوان نالحظ عدم 



كثافة الدور�ت إىل حني تشكيل فريق الشرطة البيئة 
 لتعزيز العمل 

أما ابلنسبة للنقص الذي يشهده أعوان النظافة        
عامل من جراء توقف عقود كل  60( الكنس) لعدد 

البلدية ملدينة تونس وشركة خاصة مت التعاقد  ةمن الوكال
أشهر وسيتم االعالن عن طلب عروض  3معها لفرتة 

لتغطية   2017فيفري  15ة جديد قبل موىف لصفق
 كامل املنطقة البلدية  

:  السيدة بية بن مجعة ( متساكنة حي الوفاق )
توجهت ابلشكر إىل اإلدارة البلدية اليت قامت برتكيز 

 أعمدة التنوير العمومي بعد غياب طال سنتني

 

 الشاذيل الغدامسي ( متساكن من منطقة ار�نة اجلديدة ):
أشار إىل اشكالية البنية األساسية بنهج ميموزا وتكسر 
الطريق بشكل كلي من طرف املقاولة التابعة لشركة 
التونسية لتوزيع املياه والتباطؤ يف اجناز األشغال وصعوبة 

 تنقل املواطنني لقضاء شؤو�م .

: أوضح أن �ج ميموزا مل يتم  السيد سهيل الساسي
 2014ألساسية لسنة برجمته ضمن مشاريع البنية ا

ورغم التنسيق مع املتدخلني العموميني قامت  2015و
الشركة التونسية لتوزيع املياه ابجناز أشغال لتجديد 
الشبكة وعلى أساسه مت إعداد ملحق للصفقة خالل 

ألف دينار  170اجللسة التشاركية ابعتمادات تقدر بـ
كما سيتم متابعة املوضوع مع املتدخل لإلسراع يف 

 جناز.اال

: رحب بتعيني السيد رئيس النيابة السيد امحد عمارة 
اخلصوصية وأشار إىل تواجد حفرة شاسعة أمام 
املستودع البلدي حيتوي على كوابل اتبعة للربيد ومتثل 
خطر مع تواجد كثافة للحركة املرورية ابملنطقة مقرتحا 

 أن يتم التعامل معها ابإلمكانيات الذاتية للبلدية 

 

 



أكد على ضرورة السعي إىل ارساء الثقة املتبادلة بني املواطنني والبلدية  : رئيس النيابة اخلصوصية السيد
 وأنه يتبىن بصفة شخصية املداخالت املطروحة وسيعمل على إجياد احللول هلا .

 أما ابلنسبة للمخالفات املتواجدة فسيتم التباحث يف شأ�ا صلب اللجان البلدية كما ستتم متابعتها
 .ميدانيا 

شكره للحضور على مواكبة اجللسة  رئيس النيابة اخلصوصية منتصر احملجوبالسيد ويف اخلتام جدد 
التمهيدية يف أول مصافحة له معوال على روح املواطنة اليت ملسها لديهم إلجراء املصاحلة مع بقية املواطنني واعدا 

 إ�هم ابلعمل على حتسني الوضع يف القريب العاجل .

 .وربعورفعت اجللسة على الساعة احلادية عشرة 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة 

 منتصر المحجوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


