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 الجمھوریة التونسیة            
 الشؤون المحلیةوزارة            
 بلدیة أریانة                  

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
  
  
  

  محضر جلسة اجتماع المجلس البلدي
 

 2016في دورتھ االستثنائیة األولى لسنة 
  

  2016أفریل  02المنعقد یوم السبت 
  

السید مجدي القاسمي التأم برئاسة  2016 افریل 02 السبتالساعة العاشرة من صبیحة یوم  على
اجتماع  ه بئر بلحسن باریانةمنتزبقاعة االجتماعات و رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة أریانة

وذلك بناءا على البالغات الصادرة  2016 دورتھ االستثنائیة األولى لسنةالمجلس البلدي في 
كذلك بناءا  و ، التي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة البالغاتوسائل اإلعالم ، و بمختلف

الجھویة  اإلطارات اإلداریة و على الدعوة اإلسمیة الموجھة لكافة أعضاء النیابة الخصوصیة و
  :ھذا نّصھا و   2016مارس  29 بتاریخ 1644تحت عدد 

دورتھ االستثنائیة ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد         
بقاعة  العاشرة صباحاعلى الساعة  2016 أفریل 02 السبتالذي سیلتئم یوم   2016األولى لسنة 
وذلك للنظر في جدول األعمال المدرجة بھ الموضوع  منتزه بئر بلحسن باریانةاالجتماعات 

  :التالي 
  

  .الجدید لبرنامج رفع الفضالت و القضاء على النقاط السوداءالتصور 

  : المجلس البلديوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
  

المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب والریاضة والثقافة     شوقي بن منصور 
    ولجنة التبتیت

  والعنایة بالبیئةرئیس لجنة الصحة والنظافة   الشاذلي بن غرس هللا 
الشؤون االجتماعیة  لجنة رئیس لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة  بیة بن ساسي جا وحدو 

  واألسرة 
  ریاض النصرالبلدیة ب دائرةالورئیسة            

    اریانة العلیاالبلدیة بدائرة الرئیس لجنة رخص البناء ورئیس     علي الطاھر مولى
البلدیة  دائرة الرئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة     نعیمة القاضي

  المنازهب
  رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة     سلیم سریح
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  : ادةوتغیب دون عذر الس
  

 رئیس لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة    توفیق مساعدیة
  اریانة المدینةالبلدیة ب دائرةالرئیس   شكیب بن عیسى

  
  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 

  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     سنیة شعیب
  مدیر النظافة والمعدات    لطفي الدشراوي

  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    لیلیا مدیني
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى عیاشي

  مدیر العنایة بالبیئة والمحیطكاھیة     ناجیة لعیوني
  كاھیة مدیر التعمیر والدراسات    دمحم بن محمود

  كاھیة مدیر الوقایة الصحیة    عصام الماجري
  رئیس المصلحة الصحیة    العربي اللبادي 

  رئیس المصلحة اإلعالمیة    توفیق بلھاني
  متصرف الدائرة البلدیة بریاض النصر    نزار االدب

  المدینة أریانةائرة البلدیة متصرف الد    معز المدیوني
  متصرف الدائرة البلدیة باریانة العلیا  كمال بن رمضان 
  أریانةمكلف بمصلحة الریاضة ببلدیة     نور الدین الحبیبي

  مصلحة اإلعالم والعالقات الخارجیة   ةرئیس    نھلة الجمیعي
  وتسمیة االنھج تمكلفة بالطروقا    ھندة الكیفاجي
  النقابات العمارات  رئیسة مصلحة    سعاد بوجناح

  رئیس المستودع البلدي  دمحم الطیب الخماسي
  إدارة النظافةتقني ب    سامي مبروكي

  

المجتمع المدني وعدد اإلدارات الجھویة و المنظمات و كما حضر عدد من ممثلي 
  .من المواطنین 

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

  

الحاضرین ھذه الجلسة مرحبا بمجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة افتتح السید 
من السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة واإلطارات البلدیة وبصفة خاصة السیدة 

وممثلي اإلدارات الجھویة والجمعیات  أریانةحفیظة مدیمغ رئیسة دائرة الشؤون البلدیة بوالیة 
ى والمنظمات والسادة المواطنین لمواكبة أشغال المجلس البلدي في دورتھ االستثنائیة األول

  . 2016لسنة 
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وأشار إلى األھمیة البالغة التي یكتسیھا التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء 
على النقاط السوداء والذي مثل موضوع مجلس وزاري بإشراف السید رئیس الحكومة 
ومكتوب السید وزیر الشؤون المحلیة في إطار تنفیذ القرارات والتوصیات المنبثقة عن الجلسة 

اد الحلول الجذریة لمجابھة معضلة النقاط السوداء ، ثم دعا إلى متابعة عرض برنامج إلیج
النظافة لرفع الفواضل المنزلیة و الشبیھة و القضاء على النقاط السوداء لبلدیة أریانة في 

  .إلسناد مجھود البلدیة إلنجاح البرنامج  ھتصور جدید یعول على مساھمة المواطن وتكاتف

ثم أحال السید رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة إلى السید لطفي الدشراوي كاھیة مدیر 
إعداده في إطار بالنظافة والمعدات لتقدیم التصور الجدید لمنظومة النظافة التي بادرت البلدیة 

  . البرنامج الجدید للنظافة 

بناء على  يیأتللتصور الجدید  العام اإلطار أنالسید لطفي الدشراوي  أشارحیث 
  النظافة والعنایة البیئةحول  2016دیسمبر  18مجلس وزاري مضیق بتاریخ  توصیات 

  :والذي یتضمن النقاط التالیة

  األطرافعملیة التنسیق بین  وإحكامتصور برنامج النظافة ومتابعة تنفیذه 
 .المتدخلة

 ص منع استعمال األكیاس البالستیكیةتصور بخصو. 
  والتوعیة بالمسؤولیة المشتركة للمحافظة على المحیط برامج قارة للتحسیس

 .وترسیخ الثقافة البیئیة لدى المواطن
  دعوة مختلف اإلدارات الجھویة والھیاكل العمومیة إلى العنایة بنظافة مقراتھا

 .ومحیطھا عنایة خاصة
  وضع تصور واضح بخصوص توزیع شبكة الحاویات واوقات اخراج الفضالت

معھا من قبل اعوان البلدیة مع الحرص على تخصیص المنزلیة وتوقیت ج
  .حصص لیلیة لجمع ونقل الفضالت لتحقیق النجاعة المرجوة

 2016ألف دینار خالل سنة  40بتخصیص اعتماد قدره  قامت البلدیةاشار ان  كما
بالتعاون مع الجامعة الوطنیة ) PCGD(بعنوان اعداد المخطط البلدي للتصرف في النفایات 

  في أھداف المخطط و تتمثل  )GIZ(التونسیة ووكالة التعاون الفني االلماني للمدن 
  .تحسین التصرف في الموارد البشریة -
  .تحسین التصرف في المستودع والمسالك -
  .اعتماد المحاسبة التحلیلیة -
 .  التحسیس واالعالم -

 : تم القیام  للغرض و

 .دارة النظافة والمعداتأسابیع على مستوى إ ثالثةجلسات یومیة طیلة ب
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 .جلسات مع عدد من مكونات المجتمع المدني 2عدد 

جلسات مع إطارات البلدیة بإشراف رئیس النیابة الخصوصیة وحضور عدد من  4عدد 
  .أعضاء النیابة

  

   التشخیـص الجغرافي للمنطقــــة

عدد 
المنشآت 
موضوع 

 التدخل

عدد المحالت 
 التجاریة

  الكثافة السكانیة
احصائیات حسب 

2014 
 ²كلم/ساكن

  عدد السكان
حسب احصائیات 

2014 

  المساحة
 المنطقـة ²كلم 

 أریانة المدینة 3.5 33667 9620 3200 20

 أریانة العلیا  7 25958 3708 1000 12
 و ریاض األندلس

 المنـــــازه 3.7 28710 7760 2050 19

 النصــــر 6.8 26151 3846 1350 15

 المجمــــوع 21 114486 5452 7600 66

  

   االقتـصادي النسیج العمراني والنشاط

المنشآت   المحالت التجاریة
  األسواق  العمومیة

 طبیعة البناء
 

األحیاء 
  الشعبیة

المدینة 
  العتیقة

 األفقي
)%(  

 العمودي
)%( 

3200  20  03  85 %  15% 
من  40% 

مساحة 
  المنطقة

من  % 5
مساحة 
  المنطقة
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1000  12  03  55%  45% 
من  15%

مساحة 
  المنطقة

من  % 0
مساحة 
  المنطقة

2050  19  02  47 %  53% 
من  0% 

مساحة 
  المنطقة

من  % 0
مساحة 
  المنطقة

1350  15  01  30%  70% 
من  0% 

مساحة 
  المنطقة

من  % 0
مساحة 
  المنطقة

  

  

  اإلمكانیات المادیة والبشریة

   العــدد  )د.أ( الكلفــة

  اإلطار البشري  86  1094.4

  التجھیزات  30 3000

 الشراكــــــة مع بلدیتي رّواد وسكرة  06  1400

  المنــاولة  دائرة النصر: 650

  المجمــــــوع  6144.4

 

  

ملیون دینار بعنوان إقتناءات جدیدة لسنة  2إعتماد قدره  تخصیص إلى مع االشارة 
2016  

  الفواضل المنزلیةمعدات رفع 

  بیان المعدات حالة حسنة حالة متوسطة  المجموع

  ³م 16شاحنة ضاغطـة 5  2  7

  ³م7شاحنة ضاغطـة 4 0  4

 1 الفرعي  المجمــوع 9 2 11
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  طن 20شاحنة قالبة  3  0  3

  طن 14شاحنة قالبة  1  1  2

  طن 10شاحنة قالبة  2  0  2

  طن 7شاحنة قالبة  2  0 2

  آلة تراكس 2  0  2

 2الفرعي  المجمـــــوع  10 1 11
  

  

  سنویا حسب المناطقنوعیة وكمیة الفضالت المرفوعة 

 )طن(منزلیة وشبیھة فواضل )3م(فواضل بناء و أجنة
 الدائرة

 یومیا سنویا أسبوعیا سنویا

 أریانة المدینة 34 12410 480 24960

 المنازه 32,5 11862,5 600 31200

 أریانة العلیا 31 11315 450 23400

 النصر 33,5 12227,5 400 20800

 المجمـــــوع 131 47815 1930 100360
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  الفضالت المنزلیة

  

  

  

  فضالت األجنة والبناء
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 :) بالطن(كمیة الفضالت المنزلیة المرفوعة یومیا حسب الحصص 

  أریانة العلیا   المنـــازه  النصـــر  المجمــوع
   أریانة المدینة  األندلسو ریاض 

  الحصة الصباحیة  19.5  20  13  8  60.5

  الحصة المسائیة  2.5  2.5  2.5  2.5  10

  ةالحصة اللیلیّ   12  8.5  17  23  60.5

  المجموع  34  31  32.5  33.5  131

  

 توزیع الحاویات وأماكن النقاط السوداء 

  أریانة العلیا   المنـــازه  النصـــر  المجمــوع
   أریانة المدینة  و ریاض األندلس

  عدد الحاویات  220  320  230  590  1360

  النقاط السوداء  30  45  50  17  162

  

 مسالك رفع الفواضل المنزلیة وشبكة تركیز الحاویات والنقاط السوداء 

  الحصة الصباحیة

نقاط  نوع الفضالت  الحاویات  المعدات  المسالكالكلفة الكمیة   
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المرفوع
  ة

  سوداء  )%(  )د(
 16  الطول  العدد

  3م
7 
م
3  

  تجاري  سكني  خواص  بلدیة

اریانة 
المدی

  نة

19.5  1063  3  48  2  1  120  100  60  40  30 

اریانة 
  العلیا

20  1090  3  79  2  1  120  200  70  30  45  

  50  15  85  60  170  2  2  63  4  709  13  زهاالمن
ریاض 
  النصر

8  436  2  40  1  1      30  70    

  

  )كامل المنطقة البلدیة( الحصة المسائیة

  دینارا   545طن بكلفة تقدر بـ  10 حواليالكمیة المرفوعة.  
  كلم 25طن، طول المسلك  7.5:  ³م 16شاحنة ضاغطة 
  كلم 20طن، طول المسلك  2.5:  ³م 7شاحنة ضاغطة 
  ذات صبغة تجاریة ومھنیة  % 100الفضالت المرفوعة 

  اللیلیةالحصة 

الكمیة   
المرفوع

  ة

الكلفة 
  )د(

 نوع الفضالت  الحاویات  المعدات  المسالك
)%(  

نقاط 
سودا

 16  الطول  العدد  ء
  3م

7 
م
3  

  تجاري  سكني  خواص  بلدیة

اریانة 
المدینة 

اریانة و
  العلیا

23  1254  3  70  2  1            

    15  85      0  2  50  2  927  17  زهاالمن
ریاض 
  النصر

23  1254  3  54  2  1  70  520  70  30  17  

  

  

 :یرتكز التصور الجدید على اربعة محاور، وھي

  في حصة واحدة تكون لیلیة توحید الحصص .1
  إزالة الحاویات من النقاط العامة .2
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  القضاء على النقاط السوداء بالمنطقـة .3
  فـرز وتثمین الفواضل المنزلیة والشبیھة .4

  :التالیة باإلجراءات یجب القیام إلنجاحھ و

i.  الخدمــات  بالدوائر البلدیة وذلك لمزید تقریب مركزیة تسییر عمل النظافةتفعیل
للمتساكنین وذلك بوضع اإلمكــــانیات المـــــــــادیة والبشریة الالزمــــــة على ذمة  

 .كل منطقة 
ii.  تكوین فریق بلدي قار من جمیع المصالح المتدخلة في المجال البیئي بالشراكة مع

  مدني مكونات المجتمع ال
، التحسیس والتوعیة((  .و الجمعیات الناشطة وذلك لتنفیذ برنامج التصور الجدید

 ))تفعیل العمل بآلیة الرفع بمقابل،للمخالفین للنظافة العـامة بالمنطقة  المراقبة والردع
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  دور المجتمع المدني في انجاح ھذا التصور

  

  المنزلیة بالحصة اللیلیة ضالترفع الف

إلغـــــاء الحاویات من األحیاء السكنیة ودعوة المتساكنین لحفظ الفضالت : أوال 
المنزلیة بأكیاس وإخراجھا خالل التوقیت المحـدد مع إمكانیة تمكینھم من سالت حائطیة او 

 .حاویات فردیة أو أكیاس بالستیكیة

إلـزام نقابات العمارات بتوفیـــر حاویــــات ووضعــھا بالمآوي المخصصة لھا :ثانیا 
 .توقیت إخراجھا احتراممع 
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أو توفیر الحاویات /إلزام المحالت التجاریة بالعمل بآلیة الرفــع بمقابل و:* ثالثا 
 الضروریة الكافیة 

ة والفرعیة ومحیط المناطق إلغاء تركیز الحاویات البلدیة بالشوارع الرئیسیّ *       
  .التجاریة

تركیز حاویات خصوصیة بالنسبـــة لألســـواق والمجمعــات السكنیة * : رابعا 
  .والتجاریة التي یستعصى بھا إزالة الحاویات

رخص بناء البناءات  عند إسنادحاویات لإدراج شرط تخصیـــص أماكن ل*       
 . الجماعیة

  ) :طن یومیا  131(كمیة الفضالت بحّصة لیلیّة اإلمكانیات الالزمة لرفع 
  
 

 بیان المعدات المتوفرة الواجب توفیرھا )طن( الحمولة

 ³م 16 شاحنة ضاغطـة 07  58

 ³م 7شاحنة ضاغطة  04  22

 ³م16 شاحنة ضاغطـة 0 01 09

 شاحنة مجھزة بآلة رفع حاویات خصوصیة 0 01 10

 شاحنة خفیفة قالبة 0 04 

 ناریة قالبة مثلثة العجالت دراجة 0 02 

 مجمــوع التدخل المباشر 19 99

32  
 الخوصصة

 المجمــوع  131

  لقضاء على النقاط السوداءا

 : إزالة الحاویات بالمنطقة -1

تمركز الحاویات وعلیھ بات  من بین أسباب ظھور النقاط السوداء بالمنطقة البلدیة مواقع
  من الضروري 

الحاویات بصفة تدریجیة من الطرقات الرئیسیة و الساحات العمل على إزالة   - أ
  .العمومیة مع التھیئة حسب خصوصیة المكان

تعویضھا بحـاویة خصوصیة او تھیئة مآوي  :بالنسبة للحاالت المستعصیة    - ب
الحاویــات مع األخذ بعین اإلعتبار بالمظھر الجمالي وذلك بالتنسیق بخاصة 
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ووكاالت اإلشھار مع تعّھد البلدیة بتوفیر مع مكونات المجتمع المدني 
  .اإلمكانیات الضروریة

 
 : إزالة النقاط السوداء المتواجدة باألراضي البیضـاء -2

  تسییجھا من و تنظیف ومسح األراضي :إزالة النقاط السوداء من األراضي البیضاء
  .طرف مالكیھا أو من طرف البلدیة حسب الحال

  المتأتیة من إلقاء فضالت األجنة والبناء بالطرقات الرئیسیة بالنسبة للنقاط السوداء
إعالم متساكني المنطقة بمواعید التدخل لرفع فواضل األجنة  :واألنھج والساحات 

 .والبناء حسب برنامج عمل یتم ضبطھ من طرف المصالح البلدیة

 توفیر كامیرا مراقبة قارة ومتنقلة خاصة بالنقاط األكثر تلوثا.  

 آلة رحي فواضل األجنة ومعدات أخرى لرفعھا 02دد إقتناء ع.  

  توفیر شاحنة مجھزة بآلة رفع الحاویات)Poly bras ( ومعدات أخرى لرفع فضالت
 .  البناء والفضالت الصلبة

  فرز وتثمین الفضالت المنزلیة المختلفة

 : تثمین فضالت األجنة  .1

ألجنة وتھیئة مصب النحلي آلة رحي فواضل ا 02بلدیة أریـــــانة بصدد إقتناء عدد 
إلستغاللھ في إطـــار برنامج تشاركي مع البلدیات المجــــاورة وإمكانیة التعاقد مع مستثمر او 

 . جمعیة بیئیة للقیام بعملیة التثمین

  :تثمین الفضالت المنزلیة والشبیھة  .2

  Tri sélectif à domicileتتمثل الطریقة األنجع لعملیة فرز الفضالت وتثمینھا محلیّا
 .مع ضرورة توفیر حاویات وأكیاس بالستیكیة مختلفة األلوان وإیجاد مستثمر لقبولھا وتثمینھا

  

التصور الجدید لعملیة رفع الفضالت و تثمینھا و القضاء 
  :على النقاط السوداء حسب المناطق 

  :منطقة النصر 

I- بحّصة واحدة لیلیّةاالجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو العمل :  
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حصص صباحیة ، مسائیة ولیلیّة  03یتم التدخل حالیا في منطقة النصر بحساب  -       
 ). للتدارك الحصتین الصباحیة والمسائیة(تقریبا من التدخل  % 70وتمثّل ھذه األخیرة 

  :والمقترح

إلزام كافة اإلقامات بإضافة العدد الكافي للحاویات ووضعھا في المكان المخصص *  
  .لھا عوض وضعھا بالطریق العام

 % 70:إلزام  المحالت التجاریة بتوفیر العدد الكافي من الحاویات ووضعھا بالمحــل * 
الطریق العام منھا تقوم بوضعھا ب % 30من المحالت التجاریة ال تملك الحاویات الالزمة و 

  .بشارع الھادي نویرةخاصة 

 :المنشآت العمومیة والخاصة 
دعوتھا لتوفیر الحاویات والعنصر البشري للقیام : المؤسسات التربویة والعمومیة  -   

 بإخراجھا عند مرور المعدات
 .إضافة العدد الكافي من الحاویات وإخراجھا في التوقیت المحدد: المؤسسات الخاصة  -   
اإلعالم والتحسیس والمراقبة إلخراج الفضالت خالل الحصة اللیلیّة : األحیاء السكنیة  -   

  .الرفعوإلتزام البلدیة بتأمین عملیة 

 .2016سنة  موفى: جال التنفیذآ   

II -االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو إزالة النقاط السوداء: 

 .مسح وتنظیف وتسییج األراضي البیضاء* 

 :قطعة أرض بیضاء منھا 20توجد عدد  -    

  .صغیرة المساحة وسھلة التدخل من طرف المالك أو البلدیة 15

أما بالنسبة للعدد المتبقي فھي أراضي ذات مساحة شاسعة مّما یستوجب التفكیر في كیفیة    
 .تسییجھا بأقل كلفة

الرئیسیة و األنھج إزالة الحاویات المتسببة في ظھور النقاط السوداء بالشوارع * 
 :والساحات

حاویة بلدیة تم توفیرھا لعدم إلتزام نقابات  70توجد حالیا بمنطقة النصر عدد  -   
اإلقامات والمحالت التجاریة والمتساكنین بتوفیر الحاویات الخاصة بھم ولعدم احترام توقیت 

 .إخراج الفضالت

 : إزالة الحاویات بصفة تدریجیة * 

 .إزالتھا فور قیام نقابات العمارات بتوفیر الحاویات الالزمةحاویة یتم  30 -   
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حاویة یتم إزالتھا من األحیاء فور دخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل  20 - 
 .التحسیسي والرقابي و إلتزام المتساكنین بتوقیت رفع الفضالت

یات ودخول حاویة یتم إزالتھا إثر قیام أصحاب المحالت التجاریة بتوفیر حاو 20 - 
   .العمل بآلیة الرفع بمقابل حیّز التنفیذ

بالنسبة للنقاط السوداء المتأتیة من إلقاء فواضل األجنة و البناء بالطرقات الرئیسیة و  •
  : األنھج و الساحات 

 .نقطة سوداء قاّرة 17توجد بالمنطقة  - 

 :أولویة التمشي نحو إزالة النقاط السوداء 

 .إزالتھا إثر تسییج األراضي البیضاءنقاط سوداء یتم  07 -

نقاط سوداء یتم إزالتھا من األحیاء فور إلتزام البلدیة بتوفیر المعدات الالزمة  10 - 
 ودخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل التحسیسي 

 منطقة خضراء لضمان دیمومتھا 02مع تھیئة عدد 

 . Bacs à fleursبالنسبة للعدد المتبقي سیتم تبلیطھا و تركیز -

 .2016سنة  موفى: جال التنفیذآ  

  :منطقة المنازه 

  :االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو العمل بحّصة واحدة لیلیّة -1

مسائیة )%39(حصص صباحیة  03تقوم البلدیة حالیا بالتدخل في منطقة المنازه بعدد 
 ) 59%(ولیلیة 

  :والمقترح

إلزام كافة اإلقامات بتوفیر العدد الكافي للحاویات واإللتزام بوضعھا في المكان *  
  ).الحاویات المستغلة ھي ملك للبلدیة ومرّكزة على الطریق العام(المخصص 

إلزام المحالت التجاریة بتوفیر العدد الكافي من الحاویات ووضعھا داخل المحــل *
  *مةمنھا ال تملك الحاویات الالز 95%(

 :بالنسبة للمنشآت العمومیة والخاصة *
إلزامھا بتوفیر حاویات والتقید بتوفیر العنصر البشري : المؤسسات التربویة والعمومیة  -   

 .للقیام بإخراجھا عند مرور الشاحنة
 .إضافة العدد الكافي من الحاویات وإخراجھا في التوقیت المحدد: المؤسسات الخاصة  -   
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االعالم والتحسیس والمراقبة إلخراج الفضالت خالل الحصة اللیلیّة :  یةاألحیاء السكن* 
 .وإلتزام البلدیة بتأمین عملیة الرفع

 .7201سنة  موفى: جال التنفیذآ   

II-اآللیات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو إزالة النقاط السوداء: 

 .مسح و تنظیف و تسییج األراضي البیضاء*

 :قطعة أرض بیضاء منھا 03توجد عدد  -    

  .صغیرة المساحة وسھلة التدخل من طرف المالك أو البلدیة02    

أما بالنسبة للقطعة المتبقیة فھي ذات مساحة شاسعة مّما یستوجب التفكیر في كیفیة تسییجھا    
 .بأقل كلفة

الرئیسیة و األنھج و إزالة الحاویات المتسببة في ظھور النقاط السوداء بالشوارع * 
 .الساحات

حاویة بلدیة تم توفیرھا لعدم إلتزام نقابات 170توجد حالیا بمنطقة المنازه عدد  -   
اإلقامات والمحالت التجاریة والمتساكنین بتوفیر الحاویات الخاصة بھم وعدم إحترام توقیت 

 .إخراج الفضالت

 : إزالة الحاویات بصفة تدریجیة *

 .م إزالتھا فور قیام نقابات العمارات بتوفیر الحاویات الالزمةحاویة یت 100 -   

حاویة یتم إزالتھا من األحیاء فور دخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل  20 - 
   Bacs à fleursالتحسیسي واإللتزام بتوقیت رفع الفضالت مع تبلیط أماكنھاوتركیز 

 ). حاویات 03(وصیة حاویات بحي الوفاق یتم تعویضھا بحاویات خص 10 -

  مأوى حاویات خاصة باإلقامات بالتنسیق مع وكاالت اإلشھار  20تھیئة عدد  -
 .حاویات خصوصیة 05بعدد  حاویة  28وتعویض عدد 

بالنسبة للنقاط السوداء المتأتیة من إلقاء فواضل األجنة و البناء بالطرقات الرئیسیة   •
 :و الساحات            و األنھج 

 .نقطة سوداء قاّرة 50قة توجد بالمنط •

 :إزالة النقاط السوداء * 

 .نقاط سوداء یتم إزالتھا إثر تسییج األراضي البیضاء 03-
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نقطة سوداء یتم إزالتھا من األحیاء فور إلتزام البلدیة بتوفیر المعدات الالزمة  47 - 
منطقة خضراء  06ودخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل التحسیسي وتھیئة عدد 

 .لضمان دیمومة نظافتھا

 .Bacs à fleursبالنسبة للعدد المتبقي سیتم تبلیطھا و تركیز  -

 .7201سنة  موفى: آجال التنفیذ   

  

  

 :منطقة اریانة المدینة 

I-االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو العمل بحّصة واحدة لیلیّة: 

مدینة : تتمیز منطقة أریانة المدینة مقارنة ببقیة المناطق بتخطیط عمراني مختلط  
عتیقة، أحیاء شعبیة، إقامات و أحیاء سكنیة راقیة كما تتمیز باختالف تمركز المحالت 

 التجاریة بالطرقات واالنھج الفرعیة وأحواز األسواق البلدیة 

، )% 59( حصص صباحیة  03بعدد  تقوم البلدیة حالیا بالتدخل في منطقة المدینة
 ). %35( و لیلیّة     ) %6( مسائیة 

  :والمقترح

إلزام كافة اإلقامات بتوفیر العدد الكافي للحاویات ووضعھا في المكان المخصص *  
لھا بإعتبار أن جل اإلقامات تقوم بوضع الفضالت في الحاویات البلدیة المرّكزة على 

ئة مآوي حاویات للبعض منھا بالتنسیق مع وكاالت الطریق العام مع إمكانیة تھی
 .اإلشھار

االعالم والتحسیس والمراقبة إلخراج الفضالت خالل : بالنسبة لألحیاء السكنیة * 
  .البلدیة بتأمین عملیة الرفع والتزامالحصة اللیلیّة 

( الزام المحالت التجاریة بتوفیر العدد الكافي من الحاویات ووضعھا داخل المحــل  •
من المحالت التجاریة ال تملك حاویات وتستغل الحاویات البلدیة المتمركزة  85%

 ).بالطرق الرئیسیة و الفرعیة والساحات

 .بالنسبة لألسواق سیكون التوجھ نحو تركیز حاویات خصوصیة

 :بالنسبة للمنشآت العمومیة و الخاصة * 
إلزامھا بتوفیر حاویات و التقید بتوفیر العنصر : المؤسسات التربویة و العمومیة  -   

 .البشري للقیام بإخراجھا عند مرور الشاحنة
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إضافة العدد الكافي من الحاویات وإخراجھا في التوقیت : بالنسبة للمؤسسات الخاصة  -   
 .المحدد

كافیة لوضع الفواضل  ةبالستیكین أكیاس تمكین المتساكنین م :بالنسبة لألحیاء الشعبیة* 
حاویات في  مأويالمنزلیة و الشبیھة بشكل منتظم مع إحترام التوقیت أو اللجوء إلى تھیئة 

  .الحاالت المستعصیة
بعربات كنس مجرورة لتجمیع الفضالت أو بدراجات  العمل: بالنسبة للمدینة العتیقة*  

 .في أقرب اآلجال ناریة مثلثة العجالت یتّم برمجة إقتنائھا

 .7201سنة  موفى: آجال التنفیذ   

II-االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو إزالة النقاط السوداء: 

 .مسح و تنظیف و تسییج األراضي البیضاء*

 :قطعة أرض بیضاء منھا 14توجد عدد  -    

 .ذات مساحة شاسعة 03

 .قطعة أرض سھلة التدخل من طرف المالك أو البلدیة 11

إزالة الحاویات المتسببة في ظھور النقاط السوداء بالشوارع الرئیسیة و األنھج و * 
 .الساحات

 48نقطة سوداء بالطرقات الرئیسیة و الساحات تتمركز بھا عدد   16توجد حالیا عدد  -   
 .حاویة 

نقابات  حاویة بلدیة تم توفیرھا لعدم إلتزام 102توجد حالیا بمنطقة أریانة المدینة عدد  -   
اإلقامات والمحالت التجاریة والمتساكنین بتوفیر الحاویات الخاصة بھم وعدم إحترام 

  .توقیت إخراج الفضالت

 :  إزالة الحاویات بصفة تدریجیة* 

حاویة متمركزة أمام العمارات واإلقامات یتم إزالتھا فور قیام النقابات بتوفیر  29 -   
( المساھمة في تھیئة مآوي الئقة للحاالت المستعصیة الحاویات الالزمة وتتعّھد البلدیة ب

وذلك بالتنسیق مع وكاالت اإلشھار او عن طریق تركیز ) مثال عمارات حي النزھة
  .نقیب محترف

حاویة یتم إزالتھا من األحیاء فور دخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل  59 - 
التحسیسي مع اإللتزام بتوقیت رفع الفضالت و دخول العمل بآلیة الرفع بمقابل حیّز 

 .Bac à    fleurs التنفیذ مع تبلیط أماكنھا و تركیز
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 .حاویة یتم إزالتھا إثر تركیز حاویات خصوصیة 50 - 

 .7201سنة  موفى: ل التنفیذآجا   

  : ریاض االندلس منطقة اریانة العلیا و

I-االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو العمل بحّصة واحدة لیلیّة:  

أحیاء شعبیة، : تتمیز منطقة أریانة العلیا مقارنة ببقیة المناطق بتخطیط عمراني مختلط 
بإختالف تمركز المحالت التجاریة بالطرقات و كما تتمیّز . إقامات و أحیاء سكنیة راقیة

 .األنھج الفرعیة و أحواز السوق البلدي

، )% 70( حصص صباحیة  03تقوم البلدیة حالیا بالتدخل في منطقة أریانة العلیا بعدد 
 ). %25( و لیلیّة ) %5( مسائیة 

  :والمقترح

تزام بوضعھا في المكان إلزام كافة اإلقامات بتوفیر العدد الكافي للحاویات واإلل * 
المخصص لھا بإعتبار أن جل اإلقامات تقوم بوضع الفضالت في الحاویات البلدیة 

المرّكزة على الطریق العام مع إمكانیة تھیئة مآوي حاویات للبعض منھا بالتنسیق مع 
 .وكاالت اإلشھار

الفضالت خالل االعالم  والتحسیس والمراقبة إلخراج : بالنسبة لألحیاء السكنیة * 
  .الحصة اللیلیّة وإلتزام البلدیة بتأمین عملیة الرفع

منھا ال  %40(الزام المحالت التجاریة بتوفیر الحاویات الكافیة ووضعھا داخل المحل  •
تملك حاویات وتستغل الحاویات البلدیة المتمركزة بالطرق الرئیسیة و الفرعیة 

 )والساحات

 .بالنسبة لألسواق سیكون التوجھ نحو تركیز حاویات خصوصیة  •

 : المنشآت العمومیة و الخاصة •
إلزامھا بتوفیر حاویات و التقید بتوفیر العنصر : المؤسسات التربویة و العمومیة  -   

 .البشري للقیام بإخراجھا عند مرور الشاحنة
وإخراجھا في التوقیت  توفیرالعدد الكافي من الحاویات: المؤسسات الخاصة  -   

 .المحدد
تتمیز األحیاء الشعبیة بإرتفاع الكثافة السكانیة وكمیات الفضالت : األحیاء الشعبیة* 

لوضع المنتجة وسیكون التوجھ نحو تمكین المتساكنین من أكیاس بالستیكة كافیة 
مآوي  الفواضل المنزلیة والشبیھة بشكل منتظم مع إحترام التوقیت أو اللجوء إلى تھیئة

 .حاویات في الحاالت المستعصیة



2016الدورة االستثنائیة االولى للمجلس البلدي   Page 20 
 

 .7201سنة  موفى: آجال التنفیذ   

II-االجراءات المزمع تنفیذھا للتوجھ نحو إزالة النقاط السوداء: 

 :مسح و تنظیف و تسییج األراضي البیضاء* 

قطعة  16وعدد  ةذات مساحة شاسع 08  ھاقطعة أرض بیضاء من 24توجد عدد  -    
 .أرض سھلة التدخل من طرف المالك أو البلدیة

إزالة الحاویات المتسببة في ظھور النقاط السوداء بالشوارع الرئیسیة واألنھج و * 
 .الساحات

نقطة سوداء بالطرقـات الرئیسیة و الساحــات و بأراضي  35توجد حالیا عدد  -      
 حاویة 70بیضاء تتمركز بھا عدد 

حاویة بلدیة تم توفیرھا لعدم إلتزام  50وجد حالیا بمنطقة أریانة العلیا عدد ت -      
نقابات اإلقامات والمحالت التجاریة والمتساكنین بتوفیر الحاویات الخاصة بھم وعدم 

 . إحترام توقیت إخراج الفضالت

  :إزالة الحاویات بصفة تدریجیة * 

ات یتم إزالتھا فور قیام النقابات بتوفیر حاویة متمركزة أمام العمارات و اإلقام 20 -   
 .الحاویات الالزمة و وضعھا بالمآوي الخاصة بھا

حاویة یتم إزالتھا من األحیاء فور دخول الفریق المزمع تكوینھ في العمل  15 - 
 Bac àالتحسیسي مع اإللتزام بتوقیت رفع الفضالت مع تبلیط أماكنھا و تركیز 

fleurs. 

التھا إثر دخول آلیة الرفع بمقابل حیّز التنفیـذ وتعویض البعض منھا حاویة یتم إز 15 - 
 .بحاویات خصوصیة

 .7201سنة  موفى: آجال التنفیذ   
  

التصور  عمشروو المعروض على السادة أعضاء النیابة الخصوصیة التداول في 
النقاط منزلیة و الشبیھة و القضاء على ال لرفع الفواضل  النظافةالجدید لمنظومة 

  :السوداء على النحو التالي

 

 .الموافقة على تكوین فریق عمل النجاح التصور الجدید وتكلیف إطار سامي للمتابعة *
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المصادقة على برنامج االقتناءات الجدیدة بعنوان معدات وتجھیزات ومعدات * 
 .المراقبة وغیرھا

والمیداني ومنح للجمعیات المصادقة على رصد اعتمادت إضافیة للعمل التحسیسي * 
 .البیئیة

المصادقة على رصد اعتمادات إضافیة لتسییج األراضي البیضاء وتھیئة النقاط * 
  .السوداء والمناطق الخضراء

إلى السید لطفي الدشراوي على التقدیم بشكره توجھ :  السید رئیس النیابة الخصوصیة
المنزلیة وشبكة تركیز  الفضالتالذي تضمن تشخیصا لمسالك رفع  و   الجید للموضوع 

الحاویات والنقاط السوداء بكامل المنطقة البلدیة، ومقترح التصور الجدید لمجابھة الوضع 
  .وتثمینھا وطرق القضاء على النقاط السوداء الفضالت البیئي المتردي  عبر عملیات رفع 

تضافر كافة یتم ب،  2017قبل موفى سنة  میدانیاكما أشار إلى أن تجسیم ھذا التصور 
وعي المواطنین وتفھمھم ومشاركة المجتمع المدني بصفة عامة والجمعیات الناشطة الجھود و 

ال سیما وأن البلدیة وأجھزة ، إلنجاح العملیة التحسیسیة  شركاء حقیقین وفاعلینفي المجال 
النقاط السوداء كما الحظ أن تكاثر الدولة ال یمكن لھا أن تجابھ ھذه المعضلة البیئیة منفردة 

عض نقابات العمارات بل یعود أساسا إلى وجود سلوكیات بعیدة عن روح المسؤولیة وتقصیر
  .والمحالت التجاریة على توفیر الحاویات

بھ دورھا الھام والحیوي الذي یضطلع في ھذا الصدد اتحاد الصناعة والتجارة  اودع
لكلمة إلى السید سھیل الساسي الكاتب ثم أحال ا. إلى معاضدة المجھود التحیسیسي و التوعوي

  .العام للبلدیة 

توجھ بدوره بالشكر إلى اإلدارة البلدیة وإطارات وأعوان إدارة :  السید سھیل الساسي
مساندة بعض إضافة إلى الذي بذلوه في إعداد ھذا العمل  النظافة والمعدات على المجھود

المجال مایزال أشار إلى أن  التصور و الجمعیات الذین ساھموا في إعداد ھذا المواطنین و
  . واإلدالء بمقترحاتھم أمام الحاضرین خالل ھذا اللقاء للمشاركة والتفاعل مفتوحا

  .رئیسة دائرة الشؤون البلدیة بوالیة أریانةحفیظة مدیمغ ثم أحال الكلمة إلى السیدة 

دات أعضاء رحبت من جھتھا بكل الحاضرین من السادة والسی:  السیدة حفیظة مدیمغ
النیابة الخصوصیة وممثلي المجتمع المدني والمواطنین وبلغت إیاھم تحیات السید الوالي 
أریانة لحرصھم على مواكبة أشغال الجلسة االستثنائیة المتمیزة من خالل أھمیة الموضوع 

  .المطروح 

ء ثم أشارت إلى أن البلدیة على إثر ما شھدتھ من أعمال تخریب وحرق لمعداتھا أثنا
فترة الثورة التونسیة لم تدخر جھدا سعیا وراء تجدید أسطولھا من أجل محیط أنظف ومدینة 

  .یطیب فیھا العیش
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ثم تطرقت إلى المرحلة الجدیدة لتطویر منظومة النظافة برؤیة جدیدة تھدف إلى القضاء 
لیمة على النقاط السوداء وتحسین آلیة الرفع الیومي للفضالت وخلق مناطق خضراء وبیئة س

منظومة النظافة بتصور جدید یحمل من طرف إدارة النظافة والمعدات ل وثمنت العرض المقدم
عتبر أن النظافة رغم وجود بعض النقائص وت في طیاتھ العمل الیومي الدؤوب للبلدیة في قطاع

و تتطلب الرؤیة الجدیدة لمنظومة رفع الفواضل المنزلیة ھي الفرز االنتقائي للفضالت مقترح 
ثافة في العملیات التحسیسیة ومشاركة فعالة من طرف المواطنین الذین عبروا عن رغبتھم ك

ة الضرورة في مساندة العمل البلدي مؤكدة على إیالء موضوع الفرز وتثمین الفضالت األھمی
 سأكیاالمصاریف المباشرة لعملیة رفع الفضالت مقارنة بالكلفة الجدیدة لتوزیع ن خاصة وأ

تساءلت بمناسبة التوجھ للعمل بنظام الرفع لیات جدیدة للعمل تعتبر متقاربة ، ثم وتخصیص آ
بالحصص اللیلیة ضرورة الحرص على توفیر فریق یؤمن الحصص الصباحیة لمجابھة 

لمجھودات التي تبذلھا اإلدارة ل  في ختام تدخلھا جددت شكرھا و. النقائص بصیغة تدریجیة 
  .البلدیة 

  .الكلمة للسادة الحضور  س النیابة الخصوصیةرئیثم أحال السید 

توجھ بالشكر على المجھود المبذول إلنجاز ھذا العمل القیم وأشار :  المانسي دمحمالسید 
إلى أنھ حرصا على كسب الرھانات البیئیة بعد الثورة عملت البلدیة على تشریك المجتمع 

دعا في تدخلھ  النقاط السوداء متواجدة وما تزال التي لم تأتي أكلھا و حمالت نظافة  في المدني
توزیع جزء من العمل و    ءخضراإلى السعي للقضاء على النقاط السوداء وتحویلھا إلى نقاط 

البلدیة التحسیسي على أن تتولى  معاضدة العمل البلدي في الجانب التوعوي ولالجمعیات  على
الحظ أن نسبة ھامة من الفضالت متأتیة من نشاط  كما اإلجراءات الردعیة وتطبیق القانون 

أشار إلى  ثمآلیة جدیدة لمجابھة ھذه المعضلة  خلقمن الضرورة لذلك المحالت التجاریة 
دعوتھا لاللتزام بذلك المخصصة لھا و  بالمأويعلى توفیر الحاویات تقصیر نقابات العمارات 

المؤسسات  و العمارات ة لمجھودات نقاباتأكد على مساندة البلدی المنشودة تحقیق األھدافل و
  .التربویة التي تعاني من مشاكل مادیة وبیئیة 

كما دعا إلى تفعیل دور ھیئة التنمیة المستدامة والمواطنة المحدثة بمناسبة الندوة البیئیة 
تحت شعار واقع المجتمع المدني ومسؤولیة الدولة وذلك لدورھا االیجابي  2016فیفري  14في 

النظافة والعنایة  مجالفي مساندة العمل البلدي  وجدد شكره لإلدارة البلدیة على العمل في 
  .بالبیئة

أشار إلى أنھ لم یلمس تطورا في النتائج رغم تداول النیابات :  یةالسید أحمد قد
  : وتطرق إلى یانة ویرى من جھتھ أن اإلشكال ھیكلي الخصوصیة على بلدیة أر

  بلدیة أریانة من تجارب ریادیة تحظى بھ في إنتاجیة العملة مقارنة لما كانت نقص  -

أن  و األكشاك لیسوا بأصلي المنطقة  المحالت التجاریة ومن أصحاب تواجد عدید  -
  الموجھة إلیھم دون جدوى ةعملیة التوعیة والتحسیسال
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  .بإحصائیات في الخطایا الموجھة للمتجاوزین طالب -

لى مسالة النظافة على مستوى المدینة العتیقة التي تعاني تطرق إ:  السید كریم بن سعید
  . من عدم وصول معدات النظافة إلى أزقتھا ودعا إلى ضرورة األخذ بعین االعتبار 

 لشمولیتھ ولتوجھاتھعرض القیم المقدمة بناء توجھت بالشكر لل:  السیدة آسیا بلحسن
لتعجیل بالقضاء على النقاط السوداء لالدراسة  و تساءلت عن طرق تنفیذ ھذه      المستقبلیة ، 

إضافة إلى تعاضد الجھود بین البلدیة والمجتمع المدني واتحاد الصناعة والتجارة نظرا لكثافة 
 ،داء األعوان البلدیین عدد المحالت التجاریة بالمنطقة البلدیة ولفتت النظر إلى متابعة أ

عن حلول للبناءات  بالبحثمتساكنیھا  المدینة العتیقة التي تمثل ھویة أریانة و والحفاظ على
في ختام  و .، إضافة إلى مراقبة األشغال العمومیة وما تنتجھ من فواضل البناءللسقوط  یلةاآل

  .التوجھات الرائدة  ھذه الحرص على تنفیذضرورة جددت  شكرھا و أكدت تدخلھا 

ثمنت ثراء العرض المقدم وتطرقت إلى مسألة تثمین :  السیدة سمیرة المطوسي
  .المنزلیةالفضالت 

توجھت بالشكر إلطارات البلدیة على التقدیم الجید للموضوع :  دة فرح الزغلیالس
ساءلت التحسیسي وت لجانب التوعوي ولالمدني في إسناد العمل البلدي مثمنة دور المجتمع 
البلدیة في مسألة الردع للمتجاوزین كما لفتت النظر إلى البناءات نتھجھا حول الطرق التي ست

  .التي تمثل بؤر فساد ونقاط سوداء مكتملةالغیر 

عملیة اإلنخراط في إلقناع المواطن على تثمین الفواضل المنزلیة  أیدت فكرة الفرز و و
  .متابعة لتنفیذ ھذا البرنامج مؤكدة على إعداد رزنامة عمل والفرز 

یشع اقترح إعداد مشروع نموذجي للنظافة  ثمن ثراء العمل المقدم و:  السید محي الدین
كما أشار إلى أن ملف النظافة لیس مجردا وإنما یشمل أریانة رائدتھ ،  تكون بلدیةوطنیا و 

أن  ة نظرهجھومن  ویرىالبیئة والصحة والتحضر في مقاربة تشاركیة بین المواطن والبلدیة 
تشریك اإلعالم في الموضوع لدوره الفعال في یتمثل في برنامج نجاح تنفیذ ھذا المتطلبات 

و بالمنطقة البلدیة تتضمن توقیت رفع الفضالت توجیھیة تركیز لوحات مع توعیة المجتمع 
تجاه الوقوف بحزم و المحالت التجاریة تطبیق القانون وردع المخالفین  العمل على  إلزام

  .أصحاب األراضي البیضاء

توجھ بالشكر لجمیع الحاضرین على المداخالت :  السید رئیس النیابة الخصوصیة
 طالنقامسألة تحویل  حول على بعض النقاط المطروحة  ةجابوإالقیمة والتفاعل وإثراء الحوار 
 تجسیم الھدف بمنطقة المنازه و فيانطلقت البلدیة  أشار إلى أن،السوداء إلى مناطق خضراء 

  إلى إزالة كافة النقاط السوداء بالمنطقة البلدیة ساعیة  بمشاركة المواطن والمجتمع المدني 

في  ةلبلدیأما في ما یتعلق بإنتاجیة العملة وانتصاب األكشاك والطرق التي ستنتھجھا ا
 2011جانفي  14تسیب واالستھتار في عدم تطبیق القانون بعد أحداث الردع أوضح أنھ نتیجة ل
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أشار  و ،نحو األفضلفي األداء  اتطوریة و وعنقلة نتم التصدي بفضل جدیة الكفاءات وتحقیق 
عبر  أریانةالسید الوالي  بإشراف للنظافة الجھوي جالبرنامطبیق إلى انطالق بلدیة أریانة في ت

  .كثفة وم دوریة  القیام بحمالت
التطبیق سیكون آلیة في انتظار دخولھ حیز و الجدید للنظافة  القانونتزامنا مع صدور و 

  .التوعیة  فاء عملیات التحسیس ویبعد است التي ستمارسھا البلدیة  الردع
ى إثرھا تم القیام بالتدخل  أما بخصوص المدینة العتیقة فقد تم إجراء زیارات میدانیة عل

یعول  و بالمدینة العتیقة  تدخلبرنامج  النقاط و قد عملت البلدیة على إعدادعض المباشر في ب
تعاونھم في انتظار تخصیص حاویات بكافة األزقة وتحقیق  و دعمھم على تفھم المواطنین و

  . ةنتیجة إیجابی
فعا لمزید الرقي بالعمل اوأشار إلى امتنانھ للشكر الموجھ لإلدارة البلدیة الذي یمثل د

ومن موقعھ یتوجھ بدوره بالشكر للشرطة البلدیة لجسامة المھام المنوطة بعھدتھم في  البلدي
  .التصدي للمتجاوزین 

وزارة البیئة والتنمیة الرائد لمشروع الأما بالنسبة لتثمین الفضالت وتزامنا مع 
إعادة رسكلتھا  لتثمین الفضالت و اتبلدیة بمراكز الوالی 24المتعلق باختیار عدد  المستدیمة و
قریبا خالل شھر  و الذي سینطلق    العنایة بالمناطق الخضراء الكنس اآللي و إضافة إلى 

  .جوان تحت إشراف رئاسة الحكومة 
المجلس  مصادقةأما بالنسبة لتاریخ االنطالق الفعلي في برنامج النظافة سیكون إثر 

المتابعة  ار سامي لإلشراف وتكلیف إط تكوین فریق عمل إلنجاح البرنامج وعلى البلدي 
  .مال في الغرض المجتمع المدني ، و ضبط جدول أعبمشاركة 

یس المواطن اإلعالم بھذه الرھانات اإلستراتیجیة ویساھم في تحس یعيودعا إلى أن 
  .ومعاضدة العمل البلدي

لنظافة والمعدات للنقلة النوعیة في وفي ختام تدخلھ ثمن مجھود كافة العاملین بإدارة ا
 محتوى مضغوط في الجمعیات بقرص سیتم مدّ في نھایة اللقاء  وأداء النظافة بالمنطقة البلدیة ، 

  .العمل المعروض في نھایة اللقاء
الذي ساق بعض  سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیةثم أحال الكلمة إلى السید 

برنامج  أنمبینا  ، السادة المواطنین  المالحظات في إطار التفاعل مع تدخالت الجمعیات و
الوزاري المتعلق بالبرنامج الوطني لمجلس ع ضبطھ تنفیذا للقرارات وتوصیات االنظافة وق

مسالك رفع و     استمراریة النظافة النقطة المتعلقة بمشیرا إلى أن وللنظافة والعنایة بالبیئة 
الردع  التحسیس و محور  الحاویات ارتكزت على عدة محاور من ضمنھا الفضالت وتركیز

ومحور إعادة توزیع المسالك لضمان مردودیة أفضل للمعدات والعمل على تمكین المواطن 
والنظر في إمكانیة توفیر وسائل وإجراءات جدیدة تتماشى من توقیت مضبوط لرفع الفضالت 

  .منطقة  وخصوصیة كل
تحكم تأوضح أنھ في ما یتعلق بعملیة الفرز وتثمین الفضالت مازالت كافة البلدیات ال  و

تمثل في ت یةاإلشكال ، و أنالت من بدایة إنتاجھا إلى نھایتھامنظومة كاملة لعملیة رفع الفض في
 الفرز ومن الضروري التفكیر في مستثمر یتولى انجاز عملیة لذلك المعلبات القابلة للرسكلة 
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للبلدیة عوضا عن دفنھا داخل مصدر لموارد جدیدة  بدورھاتمثل  رسلكة النفایات التي
من خالل القوانین الالمركزیة مع تطویر تطویر المنظومة  العمل على سیتم،كما باتالمص

  .شراكة مع البلدیات األخرى الجدیدة أو في إطار جھوي ب
ظروف  تحسینیھم  ى المستوى القصیر وھذا التصور الجدید یمثل رؤیة عل وأفاد بأن

یط ھذا وقد تم اإلشارة في نھایة العرض إلى العیش وضمان مردودیة المعدات وسالمة المح
والذي یتضمن نفس المحاور  PCGDانخراط البلدیة في البرنامج البلدي للتصرف في النفایات 

 للمحاسبة التحلیلیة وعلمي تحدید  كما یتضمن برامج ومخططات واضحة ووأشمل بعد أوسع ب
في البرنامج البلدي سیتم تم االعتماد أولیا في ھذا التصور على المصاریف المباشرة  أنھ حیث

للتصرف في النفایات االعتماد إضافة على المصاریف المباشرة على المصاریف الغیر مباشرة 
  .الكلفة الحقیقیة لتصرف في منظومة رفع النفایات  لتحدید

على رصد اعتمادات إضافیة لتسییج تساءل حول المصادقة :  اھر مولىالسید علي الط
  .زامیة ألصحابھا التابعة للخواص واإلجراءات االل ألراضي البیضاءا

 تسییجادات سیتم رصدھا للقیام بعملیة أوضح أن االعتم:  ل الساسيالسید سھی
  .قابض البلديلدى ال اتثقیلھسیتم  و، في صورة عدم معرفة ھویة أصحابھا  األراضي

  
  النیابة الخصوصیةمجلس قرار 

  
 الفضالتالتصور الجدید لمنظومة النظافة ورفع باإلجماع على  أعضاء مجلس النیابة الخصوصیةصادق       

  : المنزلیة والشبیھة والقضاء على النقاط السوداء كما یلي 

  سامي للمتابعة إطارالتصور الجدید وتكلیف  إلنجاحالموافقة على تكوین فریق عمل. 
 المصادقة على برنامج االقتناءات الجدیدة بعنوان معدات وتجھیزات ومعدات المراقبة وغیرھا. 
  للعمل التحسیسي والمیداني ومنح للجمعیات البیئیة إضافیةالمصادقة على رصد اعتمادت. 
 اء والمناطق الخضراءالمصادقة على رصد اعتمادات إضافیة لتسییج األراضي البیضاء وتھیئة النقاط السود. 

  

شكره للحضور على إسھامھم وفي ختام الجلسة جدد السید رئیس النیابة الخصوصیة 
و معاضدة العمل البلدي في كل جوانبھ في ظل المسؤولیة الجماعیة      في إثراء الحوار 

  .تمنى التوفیق للجمیع  والمناطة بعھدة كل واحد منھم لتحقیق األھداف المنشودة 

  

  .و ربع  واختتمت الجلسة على الساعة منتصف النھار

  
  

الكاتب العام              المساعد األول لرئیس البلدیة                رئیس النیابة      
  الخصوصیة 
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  مجدي القاسمي                   شوقي بن منصور       سھیل الساسي    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


