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السيد منتصر احملجوب برائسة   2017 جويلية 07 اجلمعةيوم    العاشرة صباحاالساعة   التأم على

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

واملسموعة واليت مت تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية وكذلك بناءا على الدعوة االمسية اليت مت توجيهها لكافة 

 جويلية 03 بتاريخ 2848ين حتت عدد كافة ممثلي اجملتمع املد  والبلدية إلطارات اأعضاء النيابة اخلصوصية و 
 واآليت نصها : 2017

الذي سلتئم يوم اجلمعة  للمجلس البلدي التمهيدي  االجتماع وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور
متهيدا للدورة  صباحا  بقاعة  االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  ابر�نة العاشرةعلى  2017 جويلية 07

 .2017العادية الثالثة لسنة 
 

  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:   
 رئيس جلنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية ابر�نة العليا  علي الطاهر موىل
  املساعد األول لرئيس البلدية ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور 

 رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  مساعديةتوفيق 
 

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

 رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية   سليم سريح



 
 وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 

 مدير املصاحل الفنية   حممود حممد بن
 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية   ليلى العياشي 

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 كاهية مدير الشؤون الصحية  عصام املاجري

 رئيس مصلحة املعاليم القارة  حممد الطيب اخلماسي
 مصلحة التنوير العمومي  رئيس  عبد الفتاح علية 
 رئيسة مصلحة الطرقات واملرور وتسمية اال�ج   هندة الكيفاجي

 رئيسة مصلحة نقاابت العمارات  سعاد بوجناح
 رئيس مصلحة البيئة واحمليط  فردوس السيد

 تقين ابدارة املصاحل الفنية  شكري الدشراوي
 ر�ض النصرالبلدية بدائرة المتصرف   نزرا األدب 

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

 

 .املواطننيو  كما حضر عدد من ممثلي اجملتمع املدين

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

 

اجللسة مرحبا ابلسادة والسيدات أعضاء النيابة  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية السيدافتتح 
و السادة املواطنني على مواكبتهم أشغال اجملتمع املدين  اهلياكل و منظمات ممثلي اخلصوصية واإلطارات البلدية و

 االجتماع التمهيدي الذي ميثل فرصة لالستماع إىل مشاغلهم وآرائهم حول خمتلف جماالت العمل البلدي 

لتقدمي سري اجناز املشاريع البلدية و  حممد بن حممود مدير املصاحل الفنية  السيد مة إىلمث أحال الكل 
 املتمثلة يف ما يلي  :



سهيل الساسي الكاتب الكلمة اىل السيد  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية السيد مث أحال 

 للبلدية الذي توىل اإلشارة إىل أن : العام

واملتعلقة مبنطقة كوشة اجلري وحي املالحة ابلدائرة البلدية ار�نة العليا  2016مشاريع القرب لسنة 
بصدد حتيني الدراسة األولية وسيتم اإلعالن عن طلب العروض إلجناز األشغال قريبا و اليت من املتوقع انطالقها 

لقة ببقية األقساط فحني أنه مت سيتم إعادة طلب العروض للدراسات  املتع 2017خالل الثالثية األخرية لسنة 
 للمرة الثالثة .

: فقد مت اختيار مكتب الدراسات الذي شرع يف إجراءات  2017أما ابلنسبة ملشاريع القرب لسنة 
 تسجيل الصفقة لالنطالق يف اجناز األشغال 

تقدر  أما خبصوص صيانة البنية األساسية بكامل املنطقة البلدية و اليت قد خصصت هلا اعتمادات
 أ.د فقد مت اختيار مكتب الدراسات الذي سيتوىل اجناز مسح لأل�ج املربجمة . 450بــ

فقد مت اختيار مكتب الدراسات الذي سيتوىل إعداد  أما يف ما يتعلق مبتفرق العهد اجلديد وجلويل فارس 
 الدراسات الالزمة .

إىل مواكبة الدراسة األولية للمشاريع      2017ويف ختام تدخله دعا ممثلي املناطق ملشاريع القرب لسنة 
 ملنطقة كوشة اجلري وحي املالحة ملواكبة الدراسة التفصيلية للمشاريع  2016و ممثلي املناطق ملشاريع القرب لسنة 

كاهية   لطفي الدشراويالكلمة إىل السيد  رئيس النيابة اخلصوصية منتصر احملجوبمث أحال السيد 

عن  3م 16الذي أفاد أبن بلدية ار�نة تولت اقتناء شاحنة ظاغطة سعة  والنظافة مدير التجهيزات األساسية
طريق صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية و أنه على ضوء املعدات املتوفرة  قد مت إعداد بر�مج عمل 

ة واملسائية سيتم القيام لرفع الفضالت املنزلية ابحلصة الليلية بكامل املنطقة البلدية أما ابلنسبة للحصة الصباحي
كناس بداية   100بعمليات الكنس ورفع فضالت احملالت التجارية ويف هذا الصدد سيتم دعم فريق العمل بعدد 

 من شهر أوت، مع اإلشارة إىل أنه سيتم رفع احلاو�ت ابلطرق الرئيسية .

: أشار إىل أنه سيتم االنطالق يف العمل بنظام احلصة الليلية انطالقا من الساعة  سهيل الساسي السيد 
التاسعة ليال بكامل املنطقة البلدية لرفع الفضالت املنزلية والدعوة لكافة املواطنني احرتام التوقيت املشار إليه 

 ن كل أسبوع بكامل املنطقة البلدية ابإلضافة إىل أنه مت برجمة رفع الفضالت الثقيلة بصفة جمانية أ�م اآلحاد م



أما ابلنسبة لرفع فضالت األجنة والبناء فيتم دفع املعلوم املستوجب ابلدوائر البلدية الراجعة ابلنظر ملقر 
 سكناهم.

و أفاد أبن البلدية ستحرص على ان يتم نشر هذه املعطيات ابلبلدية والدوائر البلدية من خالل مطو�ت 
 القماشية . تواملعلقات والالفتا

مث فتح السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة للحضور لتقدمي مالحظاهتم و آرائهم حول خمتلف جماالت 
 العمل البلدي.

 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

أشارت  ) النزهةحي مبنطقة ( متساكنة  جناة حركات السيدة 
إىل أنه مل يتم ذكر نصيب منطقة حي النزهة من الطرقات ضمن 
العرض  املقدم ،كما أشارت إىل عدم رفع الفضالت بنهج اهلناء 
منذ فرتة طويلة و ذلك نظرا لتهشم الطريق ابإلضافة إىل عدم 
وجود حاوية للغرض وانعدام التنوير العمومي بنهج اهلناء واال�ج 

 اد حل للقضاء على حشرات الناموس اجملاورة وطالبت إبجي

أشار إىل  السيد حممد بن حممود ( مدير املصاحل الفنية ):
أنه متت برجمة صيانة التنوير العمومي بنهج اهلناء ابالضافة إىل 

 وجود دفرت لتسجيل املالحظات إبدارة املصاحل الفنية 

 ( كاهية مدير الشؤون الصحية ): املاجريالسيد عصام 
قد  إعداد خطة بلدية للقضاء على احلشرات و أوضح أنه مت

فرق للعمل الصباحي والليلي للمقاومة  02ختصيص عدد 
مع العلم انه قد مت برجمة حي النزهة ضمن  ةالعضوية والكيمائي

 .خطة املقاومة 

حبي وأفاد أنه سيتم إعداد مشروع لدعوة أصحاب العمارات 
قنوات الصرف الصحي التحتية خارج النزهة إلخراج 

 .العمارات 

: طالب  عبد السالم املانسي ( متساكن مبنطقة اراينة العليا )
ات بصيانة �ج علي اخللصي وملعب احلي ابر�نة العليا وقنو 

ار�نة العليا دائرة البلدية الصرف الصحي وتساءل حول مقر ال
  "مبركب املنازه "سنرت

أشار إىل  مدير املصاحل الفنية ) : السيد حممد بن حممود (
أنه خبصوص �ج علي اخللصي سيتم النظر فيه ضمن  بر�مج 

 صيانة الطرقات 

كما أشار إىل أنه ابلرجوع إىل حماضر اجللسات قد مت 
لفائدة البلدية ابملركب املذكور وسيتم  2م30ختصيص مساحة 

  استغالله بعد �اية أشغال املشروع

توجهت الغزواين ( مجعية وينو الرتتوار ) : السيدة كوثر 
ابلشكر إىل كافة أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية 

توجه ابلشكر إىل املتدخلة  نيابة اخلصوصية :السيد رئيس ال



على اجملهودات املبذولة ودعت إىل مزيد دعم الثقة يف العمل 
اجلاد مشرية إىل حجز املعدات دون إزالة البناء املخالف يف 

اهلادي  استغالل الرصيف مبنطقة ر�ض النصر وحتديدا بشارع
النويرة قصد احملافظة على بيئة سليمة  وتطبيق لعلوية القوانني 

 على غرار بلدية تونس
كما دعت إىل إزالة شاحنات نقل البضائع من املفرتق الدائري 
ألر�نة العليا وذلك لفائدة املرتجلني وحيث قد طالبت بذلك يف 

 عديد املناسبات 
السيارات وتنظيمها  ويطالبت  مبزيد العناية  بتهيئة مآ كما

 مبدينة ار�نة .
توسع بعض احملالت بنهج اهلادي احلد من ودعت إىل ضرورة 

السعيدي ابر�نة املدينة ( قرب خمبزة مفتاح ) على حساب 
الطريق العام ابإلضافة إىل ختصيص ممرات للمرتجلني ابملواقع 

 الرئيسة وإجياد حل لفوضى سائقي النقل اجلماعي 
 

على ثراء التدخل ودعا اىل مزيد دعم العمل البلدي 
واجلمعيايت  من خالل ربط اتفاقيات شراكة ، كما أثىن على 
عمل السيد وايل تونس لكن هذا ال مينع من وجود بعض 

 النقائص على سبيل الذكر للحصر منطقة حلق الواد ليال 

 

أشار إىل  حممود ( مدير املصاحل الفنية ) : السيد حممد بن
أنه سيتم هتيئة مأوى السيارات قرب مقر والية ار�نة والذي 

  يعترب كمتنفس للمنطقة

 توجهالسيد عبد هللا عبيد ( متساكين منطقة ار�نة املدينة ) : 
ابلشكر لكافة اإلطار البلدي على حسن تنظيم وجناح السهرات 

 ع املندوبية اجلهوية للثقافة الرمضانية ابلتنسيق م
وأكد على حتسن األداء البلدي يف تطبيق القانون وطالب بضرورة 
احلد من توسع بعض احملالت بنهج اهلادي السعيدي ابر�نة 

 املدينة على حساب الرصيف 
ودعا إىل استغالل العطلة الصيفية لتوزيع مطو�ت التوقيت 

للمواطنني عن طريق اجلديد لرفع الفضالت واخلدمات املوجهة 
 الطلبة 
شار إىل ضرورة إصالح بعض األخطاء الواردة بلوحات كما أ

 تسمية بعض اال�ج 
دعا إىل إجراء ز�رة ميدانية ملعاينة ارتفاع مستوى الطريق على  و

حساب املنازل و ضرورة إجراء بعض التدخالت للحد من 
 اجلبايلالتجاوزات واالخالالت ابملقربة اإلسالمية سيدي 

 
   

أشار إىل  السيد حممد بن حممود ( مدير املصاحل الفنية ) :
 أنه مت صيانة النهج املذكور دون املساس مبستوى الطريق 

أما ابلنسبة للمقربة اإلسالمية فقد مت ختصيص اعتمادات 
  ألف دينار لتهيئتها 50تقدر بـ 



 ): ( متساكن مبنطقة ر�ض االندلسالسيد عبد اجمليد منصور
توجه ابلشكر لكافة أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية 
وأكد على مزيد العناية مبسألة اإلعالم مبواعيد انعقاد اجمللس 

 البلدي .
وطالب إبجياد حل لالختناق املروري مبفرتق ابن خلدون وذلك 
أمام خمبزة الربكة من خالل التقليص من عرض الرصيف ووضع 

 االزمة العالمات املرورية
"      كذلك الشأن أمام دكان احلداد وامليكانيكي على مستوى

 بن مجيع" لوجود منحدر خطري 
وأشار إىل كثرة الغبار من جراء مشروع تكسري اجلبل على 

 مستوى إقامة نسرين مع وجود حمطة للنقل العمومي 
ودعا إىل مزيد العناية املتواصلة ابلنظافة بر�ض االندلس أمام 

 ب عزيزي  "مقهى "اب

أوضح أنه سيتم دراسة السيد رئيس النيابة اخلصوصية : 
 املروري قريبا اإلشكال

 فتتمأما خبصوص إشكالية كثرة الغبار مبنطقة ر�ض األندلس 
  متابعته  بصفة يومية

 

ويف اخلتام جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره لكافة احلاضرين على املالحظات املقدمة 
 واالنتقادات االجيابية البناءة دعيا إىل معاضدة العمل البلدي و متمنيا التوفيق للجميع . 

 .دقيقة  12منتصف النهار و ورفعت اجللسة على الساعة 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة 

 وبمنتصر المحج

 


