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السيد منتصر احملجوب برائسة   2017اكتوبر  21السبت  يوم صباحا احلادية عشرالساعة  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  الرابعةالبلدي يف دورته العادية 

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

 اكتوبر  09 بتاريخ 4245عدد كافة ممثلي اجملتمع املدين حتت   والبلدية إلطارات اأعضاء النيابة اخلصوصية و 
 واآليت نصها : 2017

السبت يوم  سيلتئم االجتماع التمهيدي للمجلس البلدي الذي أتشرف ابستدعائكم حلضور وبعد ،  

متهيدا للدورة  ابر�نةبقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017أكتوبر  21

 . 2017لسنة  الرابعةالعادية 

  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  توفيق مساعدية



 
 

 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   حممد بن حممود

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديين
 كاهية مدير املعدات والنظافة  لطفي الدشراوي
  وحدة املتابعة واالعالن والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة مدير   ليلى العياشي 
 مدير التكنولوجيا واملعلومات واالتصال كاهية  توفيق بلهاين
 كاهية مدير مكلفة بتجميل املدينة والعناية ابملنتزهات  �جية لعيوين

 رئيسة مصلحة نقاابت العمارات  سعاد بوجناح
 تقين ابدارة املصاحل الفنية  شكري الدشراوي

 ر�ض النصرالبلدية بدائرة المتصرف   نزرا األدب 
 ر�نة املدينةالبلدية ابدائرة المتصرف   معز مديوين

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

 .املواطننيو  كما حضر عدد من ممثلي اجملتمع املدين

للبلد�ت كتابة اجللسة طبقا للقانون األساسي   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

بعد استكمال اشغال اجللسة العامة الثانية للرب�مج السنوي لالستثماري البلدي التشاركي االجتماع التمهيدي 
 . ثل فرصة لالستماع إىل مشاغلهم وآرائهم حول خمتلف جماالت العمل البلدي حيث مي 2018لسنة 

 .للحضور لتقدمي مالحظاهتم و آرائهم ابب احلوار يس النيابة اخلصوصية مث فتح السيد رئ



 
 

 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

وجود إشكالية أشارت إىل  ) النزهة(حي  جناة حركات السيدة 
 تصريف مياه األمطار بنهج اهلناء التعبيد و 

املعدات ( كاهية مدير السيد لطفي الدشراوي

مج لرفع بر� إعدادأشار إىل أنه مت :   )والنظافة 
 األندلسة الليلية مبنطقة ر�ض الفضالت املنزلية ابحلص

 ابب  –بطريقة ابب 

سلة حائطية ورفع مجيع  500كما سيتم اقتناء عدد 
 رشد ابناحلاو�ت بنهج الوليد 

ابلنسبة ملنطقة برج الرتكي ونظرا لوضعية الطريق  أما  -
ل متناسبة  750حاو�ت سعة  02مت ختصيص عدد 

الفضالت  إلقاءم يتعمدون  أ�نيح مع عدد السكان يف
 ابلغابة

عملية تدخل ابملنطقة من  إيقافإىل أنه مت  اإلشارةمع  
  طرف املتساكنني

ة احلركة أما ابلنسبة لشارع اهلادي نويرة ونظرا لكثاف -
املرورية ابلشارع مت االتفاق مع اصحاب احملالت 

ابب بداية من  –التجارية على إجراء عملية الرفع ابب 
منتصف الليل للقضاء على األوساخ املرتاكمة مبنتصف 

الطريق مع اإلشارة إىل أنه مت إبرام عديد االتفاقيات لرفع 
 الفضالت مبقابل للمحالت التجارية 

كثرة الفضالت وق املركزية و أما خبصوص الس -
رغم عمليات الرفع طيلة اليوم مع ابحلاو�ت وحميطها 

 اإلشارة إىل صعوبة التدخل 
حميط  لتنظيفأما منطقة حي النزهة سيتم برجمة تدخل 

 احلاو�ت مرة كل أسبوعني 
 

: تطرقت إىل مسألة عدم  ) ر�ض االندلس( باروين السيدة ألفة ال
ار لفضالت مبنطقة ر�ض األندلس وإشكالية تصريف مياه األمطارفع 

موك كما أشارت إىل انعدام التنوير بنهج خالد ابن الوليد و�ج الري 
 العمومي على مستوى مدخل منتزه النحلي  

أشارت إىل إشكالية ) :  النصرر�ض (  هادية جابر السيدة 
تصريف مياه األمطار على مستوى اهلضبة وأضافت ابرتفاع ابلوعات 

تسبب يف حوادث مما تصريف املياه املستعملة على مستوى الطريق 
 مرورية بنهج عبد العزيز املستوري 

أكدت على ضرورة ) :  النصر  ر�ض(  السيدة هدى بن رمضان 
ة النظافة كما أشارت إىل وجود من �حي نويرةالتدخل بنهج اهلادي 

ا�يار ابلطريق لنهج املوصل مما تسبب يف تعطيل حلركة املرور وانقطاع 
التنوير العمومي بنهج عبد العزيز املستوري واال�ج احملاذية للمعهد 

 الثانوي ابلنصر
أشار إىل إشكالية النظافة  ): النصر ر�ض( السيد رافع اهلواريب 

وتساءل حول إجراءات تطبيق االتفاقيات املربمة  بشارع اهلادي نويرة
 مع احملالت التجارية 

أشار إىل وجود ابلوعات  ): ار�نة املدينة( السيد سامل البوزيدي  
تصريف املياه املستعملة دون أغطية ابإلضافة إىل كثرة احلفر بنهج 

ابر�نة ودعا اإلدارة البلدية للقيام بز�رة ميدانية لتفقد  سيدي بوسعيد
النواقص ابملنطقة البلدية كما تطرق إىل مسألة تكدس الفضالت 
مبحيط احلاو�ت مع عدم رفعها ابإلضافة إىل عدم ختصيص أعوان 

 نظافة ابلسوق املركزية ابر�نة
ة تسمية إىل سرقة لوح تأشار  ): برج الرتكي( يالسيدة حدة الشريف

تعبيد من �ج ابب منارة مع غياب مجيع املرافق األساسية والصحية 
 ومة احلشراتامقو تصريف مياه األمطار  والتنوير العمومي  وطرقات 

 



ىل مسألة رفع تطرقت ا ): حي املالحة( السيدة نعيمة الزرييب 
حي املالحة ودعت إىل تكثيف عدد احلاو�ت مع  ةالفضالت مبنطق

 النفا�تلكل نوعية من  حاويةختصيص 
كما أشارت إىل ضرورة صيانة احلديقة املوجودة على مستوى اجلامع 
واليت تشكل خطرا على األطفال ابإلضافة إىل وجود جدار منهار 
بساحة القدس وانتشار الكالب السائبة واستحواذ املقاهي على 

 من �حية العقيقالرصيف ودعت إىل ضرورة التدخل بنهج مدينة 
 النظافة 

: أشار  (مدير املصاحل الفنية)  السيد حممد بن حممود
إىل أن املشاريع املربجمة ملنطقة كوشة اجلري قد بلغت 

مرحلة الدراسة التفصيلية بعد تعيني مكتب الدراسات 
 ويضم التعبيد والتنوير وتصريف مياه األمطار والرتصيف 

ما خيص انقطاع التنوير العمومي مبنطقة النصر  أما يف
 les( ةالكهرابئي اتوجود إشكال ابملولد يرجع إىل

relais( لقدمها وسيتم التنسيق مع الشركة الوطنية  نظرا
 .للكهرابء والغاز يف املوضوع لتغيريها 

أما ابلنسبة ملنطقة برج الرتكي مت عقد جلنة خصوصية يف 
 املوضوع وسيتم تعبيد الطريق وهتيئة التنوير العمومي

أما يف ما يتعلق ابلقاعة اليت سيتم إحداثها لأللعاب 
للمنطقة ملمارسة خمتلف األنشطة  مكسباالفردية فتعترب 

 واأللعاب الفردية 

أما ابلنسبة لالختناق املروري بنهج املوصل فقد مت اختاذ 
اإلجراءات احلمائية للمتساكنني إىل حني حتديد 

 اإلشكال العقاري املوجود

أما خبصوص تعبيد �ج اهلناء فسيتم االخذ بعني 
الطريق االعتبار من طرف مكتب الدراسات مستوى 

 ابلنسبة لأل�ج احملاذية 

مدير املعدات كاهية (  السيد لطفي الدشراوي
: أشار إىل أن البلدية قامت بربجمة اقتناء )  والنظافة

وذلك  ل 3000حاوية نصف مطمورة سعة  30عدد 
املبيتات واملستشفيات  متهمإلستعاهبا الكبري للنفا�ت 

فرز العروض إىل تقرير واجملمعات السكنية وقد مت إحالة 
اللجنة الوزارية ملراقبة الصفقات العمومية وسيتم توفريها 

إىل  ابإلضافة 2018وبداية سنة  2017يف موىف سنة 
حاوية عمودية سيتم ختصيصها  30برجمة اقتناء عدد 

لعملية الفرز االنتقائي للفضالت تبعا لرب�مج النظافة 

السيد التهامي العبيدي(  كوشة اجلري ): طالب بتعبيد الطريق بكوشة 
  سائبةاجلري وهتيئة التنوير العمومي ومقاومة انتشار الكالب ال

السيد خالد الفرجاوي ( ار�نة املدينة ): أكد على ضرورة متابعة 
ل وصيانة املشاريع املربجمة خاصة مالعب األحياء وتساءل حو 

صاصات املقرتحة متعددة االخت ابلقاعةالتجهيزات اليت سيتم توفريها 
فتقد إىل وتطرق إىل مسألة انعدام صيانة قاعة �دي الشطرنج اليت ت

 دورة مياه 

السيد اهلادي اجلوادي (حي النزهة ): مثن الطريق اجلديدة يف رفع 
يط احلاو�ت الفضالت مبنطقة حي النزهة وأكد على ضرورة تنظيف حم

ة احلركة املرورية بني كل فرتة مشريا إىل عودة االنتصاب الفوضوي وكثاف
 مبحيط السوق املركزية ابر�نة

السيد اهلادي العياري : تساءل حول اتريخ انطالق املشاريع املربجمة 
 ملنطقة كوشة اجلري 

السيدة علياء التومي ( املنزه السادس): أشارت إىل كثافة وجود 
كري يف طريقة سرعة ابملنطقة البلدية ودعت إىل ضرورة التفالخمفظات 

واطنني جديدة لتخفيف من سرعة السيارات دون االضرار بصحة امل
السياحة   الرصيف على مستوى مدرسة وأشارت إىل ضيق والسيارات 

نزه ىل كثرة األوساخ الصادرة عن مغازة منوبري ابملكما تطرقت إ
قايف ابملنزه ابملركب الثمساحة اخلضراء للالسادس وتلويثها للمكان و 



ة ابر�نة حميط السوق املركزيلتلوث الشأن ابلنسبة  كذلك  السادس
ول املعطيات ابملواطنني ح واإلعالموطالبت بتكثيف وسائل االتصال 

احلشرة الضارة ابلنخيل امة على غرار اهل  

  2016سنة  إعدادهالذي مت 

  

السيد حممد امحد القيزاين : أشار إىل مسألة الطرق الالنسانية يف 
بب يف كثرة ترك اجلثث دون رفعها مما يتسمع   مقاومة الكالب السائبة

 اجلراثيم ابالضافة إىل ضرورة مراقبة طرق التزود ابلسوق املركزية 

السيد صاحل بوراوي : تطرق إىل مسألة عدم تنفيذ قرار اهلدم مبنطقة  
 كوشة اجلري على املسمى جالل العثماين 

 

وإثراء ويف اخلتام جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره لكافة احلاضرين على املالحظات املقدمة 
 لعمل البلدي و متمنيا التوفيق للجميع . احلوار لرقي اب

 .الواحدة إال ربع ورفعت اجللسة على الساعة 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة 

 منتصر المحجوب

 

 


