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خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر

محضر جلسة
اجتماع المجلس البلدي التمهيدي
للدورة العادية االولى لسنة 0202
المنعقد يوم السبت  20فيفري 0202
التأم على الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم السبت  10فيفري  0101برئاسة
السيد محمد فاضل العربي موسى رئيس البلدية بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة
اجتماع المجلس البلدي التمهيدي لسنة  0202وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف
اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء
على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي تحت عدد  052بتاريخ  02جانفي
نصها:
 0202وهذا ّ

"وبعد  ،أتشرف باستدعائكم لحضور ومواكبة أشغال االجتماع التمهيدي للمجلس البلدي

في دورته العادية االولى لسنة  0202والذي سيلتئم يوم السبت  10فيفري  0101على الساعة
التاسعة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة " .
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
نهال بن عمر

المساعدة االولى لرئيس البلدية

محمد الهادي كشريد

المساعد الثاني لرئيس البلدية

مريم العطاوي

المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم

عليا التومي

رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة

عثمان المهدي الصيادي

رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

أنيس معزون

رئيس لجنة الفنون والثقافة

سلوى التومي

رئيسة لجنة االشغال والتهيئة العمرانية
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سعيدة بن عمارة

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

الناصر الجندوبي

رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

محمد الحبيب العوني

رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا

محمد حميد

رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

محمود بلحاج

مستشار بلدي

نعيمة الزريبي

مستشار بلدي

سميرة المازني

مستشار بلدي

عبد السالم المانسي

مستشار بلدي

مصطفى الكبير

مستشار بلدي

فتحي ثابت

مستشار بلدي

عزوز محمد

مستشار بلدي

وتغيب دون عذر السادة و السيدات :
فاطمة ابراهم

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

الهام بن صالح

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد

احمد حشانة

رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم

سنية الصغير

رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة

سهام بوعزة

رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

المنصف السيلطي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية

امنة الزهروني

رئيسة الدائرة البلدية بالمنازه

ماهر القليبي

رئيس لجنة التعاون الالمركزي

الجليدي جبران

رئيس الدائرة البلدية برياض النصر

ليث شويخ

مستشار بلدي

عزيزة الفيتوري

مستشار بلدي

خالد الجربي

مسشار بلدي

نادية بن يوسف

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي
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روضة الحزامي

مستشار بلدي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

وحضر عن االدارة البلدية كل من السادة و السيدات :
مدير النظافة والمعدات
لطفي الدشراوي
توفيق بلهاني
معز المديوني
االسعد المحمدي

كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال
متصرف دائرة اريانة المدينة
متصرف دائرة المنازه

نزار االدب
فردوس السيد

متصرف دائرة النصر
رئيسة مصلحة المنتزهات الحضرية

كما حضر الجلسة عدد من ممثلي المجتمع المدني و عدد من المواطنين.
افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء
المجلس واإلطارات البلدية والمتساكنين على مواكبتهم الجلسة التمهيدية األولى لسنة 0202
للتباحث في مشاغل وانتظارات المتساكنين التي تتعلق بالشأن البلدي .
ثم فتح باب الحوار والنقاش للسيدات والسادة المواطنين الذين طالبوا بضرورة التدخل
إليجاد حل أو التوضيح لبعض المسائل .
 السادة سمير الحوات و المنصف بودوارة و البشير المقدماني و احمد عمارة و محسنالقاسمي وعيسى غالي و عبد الله عبيد والسيدات ريم حميدان و زهرة الشابي و وفاء البياري
و شيماء البياري إيمان الحشاني و سوسن اللمسي و مريم الطبيب( :منطقة اريانة المدينة )
 تردي حالة الطرقات واالنهج ومعاناة المتساكنين ضرورة التدخل للقضاء على االنتصاب الفوضوي في محيط السوق المركزية باريانة.3

 ايالء فضاء منتزه بئر بلحسن العناية الالزمة من التنظيفحالة الطرقات يرثى لها بمنطقة اريانة الجديدة وانعدام التعبيد وكثرة الحفر تفعيل عمل فريق التدخل السريع لصيانة الطرقاتتركيز مخفض سرعة بنهج عبد الرحمان الخبثاني ونهج االفادةتعبيد طريق نهج الوردة ونهج الزيزفون والدعوة الى االسراع في اشغال التطهيردراسة الناحية الفنية للعالمات المرورية بنهج الوردة ونهج بالحسن جراد ووجود االختناق مروريبالمكان
النظر في تسوية الوضعيات العقارية لمقاسم حي التعمير الثالث و الحي الشعبي وتمكينالمواطنين من العقود
الحرص على العناية بمقبرة سيدي الجبالي من ناحية النظافةانخفاض مستوى البالوعات للطرقات المعبدة حديثا بكافة الدوائر البلدية .اإلسراع في إعداد المثال المروري لمجابهة االختناق المروريغياب البرامج الموجهة للثقافة والشباب والطفولة ضمن البرنامج االستثماريةوجوب مقاومة االستغالل العشوائي والفوضوي لألرصفة وتخصيصه للمترجلينتثمين المكسب البلدي لراديو واب كفضاء إعالمي تقييمي لالنجازات بالمنطقة وصوت المواطنببلدية اريانة
نقص التهيئة بسوق الطيب المهيري و عدم جدواهتوضيح حول سير تقدم تهيئة المسرح البلدي بهواء الطلق . اقتراح بناء طابق علوي بالسوق المركزي باريانة وتخصيصه للخدمات اإلدارية او الصحية4

اقتراح انتزاع االرض البيضاء باريانة (بطحاء الياجور) واستغاللها كمأوي للسيارات ومتنفسللمتساكنين
 إيقاف العمل برافعة السيارات بدائرة اريانة المدينة كبقية الدوائر البلديةايجاد حل لالختناق المروري بدائرة اريانة المدينةكثرة االوساخ بمنطقة برج البكوش كثرة االوساخ بمنطقة اريانة المدينة وتفاقم ظاهرة الكالب السائبة انتشار ظاهرة كراء الطريق العام أمام المحالت دون ترخيص للمنتصبينانتشار مظاهر الفساد و غياب المراقبة االمنية ليال بأريانة المدينةإشكالية حجر الزرس بالمدينة العتيقة و تضرر كبار السنغياب التنوير العمومي بالمدينة العتيقة االستحواذ على المنطقة الخضراء بنهج بيروت من طرف المنتصبين و تكدس الفضالت واالوساخ
الدعوة لصيانة "صمعة البالرج" كمعلم اثري تاريخي و مآل صيانة بقية المعالم االثرية بالمدينةتوضيح حول أصداء شبهة فساد في إعداد "كتيب نعرف بلديتي" توضيح حول أصداء التجاوزات بمقبرة سيدي الجبالي و موقف البلدية من التصريحات التي وقعاالدالء بها للبرنامج التلفزي
غياب دور نقابات العمارات عن أداء مهامهم بحي الحدائق بأريانة و عدم مراقبتهم-اقتراح انتزاع قطعة االرض المتواجدة قرب إقامة الربيع لتوسعة المقبرة
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إخالل المستلزم بمقبرة سيدي الجبالي ببنود االتفاق المبرم و الدعوة لفتح تحقيق من طرف السيدوكيل الجمهورية
إقتراح عدم السماح ألي متدخل بالمقبرة دون إذن من رئيس البلديةاستغالل المنتصبين إلمالك الغير عنوة ودون ردع ضرورة توفير مقومات العيش الكريمتيسير قضاء شؤون المواطنين في اسداء الخدمات االدارية باقسام الحالة المدنية بالدوائر البلديةالمتعلقة بتسجيل العقود .
الدعوة الى تعميم مشموالت البلدية ومجاالت تدخلها المتعلقة بالوثائق االدارية كشهادة االقامةوعمليات التطهير وغيرها
 السادة مختار الطرابلسي و محمد العياري وباسم صالح وعبد الحميد الحشاني وحسنزينة و سيف الدين زليعة و السيدتان تاجة ادريس و كوثر رزوان (منطقة اريانة العليا):
تجاوزات عديدة لالستحواذ على الملك العام وعدم االمتثال لتطبيق القانون .التدخل العاجل بنهج احمد خير الدين باريانة الجديدة في تغيير الصبغة لبعض المحالت بصفةغير قانونية.
 مستوى تقدم مشروع توسعة مقبرة سيدي الجبالي وبرنامج تهيئتها وضرورة التفكير في حل جذريللموضوع خارج مواطن العمران واستغالل المساحة لبناء مقر للدائرة البلدية باريانة العليا
 عدم االجابة على العريضة للتدخل العاجل بنهج ميموزا باريانة الجديدة لوجود حاجز مانعللسيالن العادي لمياه األمطار تسبب في أضرار للمتساكنين.
 -كثرة الحفر وانعدم تعبيد جزء من نهج السويس.
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دعوة أصحاب األراضي البيضاء بمنطقة رياض األندلس لتسييجها لتفادي تجمع أكداسالفضالت او مبادرة البلدية في الموضوع وتثقيل المصاريف على كاهلهم .
االنطالق في التحضيرات االولية لمقاومة حشرات الناموس بعد موسم االمطار. جهر وصيانة بالوعات شبكة تصريف مياه األمطار بمنطقة رياض االندلس.توضيح حول سير تقدم البرنامج االستثماري لسنة  6102بمنطقة رياض األندلس .تفعيل القرار البلدي في احداث دائرة بلدية بمنطقة رياض االندلسنقص في عمل التنظيف باالنهج الفرعية بمنطقة حي المالحة مقاومة االستغالل المشط للرصيف من طرف أصحاب المحالت بمنطقة حي المالحةتضرر دافعي االداءات البلدية "المنضبطين "منهم من العفو الجبائي. مراجعة االداء البلدي على المحالت التجارية المفتوحة بكامل المنطقة البلدية .اقتراح بعث ورشات للمهن الصغرى لفائدة الشبابايالء العناية الالزمة في دعم النقص في عدد الالفتات لإلعالم بإنعقاد الجلسة التمهيدية عدم توفر سجل خاص بالمجتمع المدني و المواطنين تطبيقا لمجلة الجماعات المحليةتوضيح حول اإلجراءات وآليات المراقبة للمحالت التجارية المخالفة توضيح حول مخرجات الجلسة المنعقدة مع ادارة المياه العمرانية و المصالح الفنية حول دراسةتصريف مياه االمطار بوالية اريانة و ارتباطها بالدراسة التي ستجريها البلدية
مآل تهيئة قصر برج البكوش كمعلم اثري -وجود تسرب للمياه من الخزانات بأريانة العليا
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 عدم االستجابة بطلب خاص إلقتالع شجرة ألحقت اضرارا بالرصيف و الممتلكات الخاصةبحي المالحة
ايجاد حل لمنع وقوف شاحنات نقل البضائع بمنطقة باب الحديد ايجاد حل للمنتصبين الفوضويين أمام المحطة النهائية للمترو كثرة األوساخ على مستوى الواد بمنطقة حي المالحة ووجود بعض الحواجز على حافته تهددبالسقوط
 النظر في تخفيض المعلوم الموظف على نقل فضالت االجنةتجاوزات أصحاب النقل الجماعي أمام مستشفى محمود الماطريالسادة علي بلعيد و عبد الرزاق الحمروني و رياض دريرة والسيدتان عليسة عمارة و بثينة
الماكني (منطقة المنازه) :
الدعوة الى نشر محاضر جلسات المجلس البلدي و اللجان على الموقع و تواريخ انعقادها توفير كافة المعطيات والتفاصيل المتعلقة بمشروع تهيئة المنطقة الخضراء بالمنزه للعموم .الدعوة لعقد اجتماع تقييمي للمجلس واللجان البلدية غياب االنعقاد الدوري لمجلس دائرة المنازه ونشاط رئيسة الدائرة بها. انتشار المخالفات للبناءات غير المطابقة لألمثلة وتغيير الصبغة بصفة عشوائيةطلب إحداث لجنة لمتابعة القرارات البلدية تتولى إعداد تقارير حول مدى تنفيذ القرارات والعوائقالتي تحول دون ذلك .
األضرار الناجمة عن الذبذبات الهوائية والدعوة الى ايقاف التراخيص الجديدة . مقاومة الكالب السائبة8

الدعوة الى مراقبة المقاولين في تنفيذ المشاريع خاصة في الحصص الليلية لفت االنتباه الى تغيير صبغة المحالت باالنهج  :ابن سينا –بالل-علي ابن ابي طالب – زهيرابن العوام – قصر تاج – محمد علي الخبثاني
حث رئيسة دائرة المنازه لقبول طلبات المقابلة للمواطنين معاناة ارباب محالت حي جميل من مزاحمة المحالت المفتوحة على غير الصيغ القانونية تواجد بناء مخالف بصدد االشغال على مستوى مفترق حامد القروي و مصدر الختناق مروريفي اوقات الذروة
انعدام السيطرة على تكاثر المحالت التجارية المخالفة للصيغ القانونية بدون ردع بالمنزه الثامن تحيل مقهى "  "blue blackفي تغيير صبغة المحل في مناسبتين. عدم استجابة من طرف المصالح البلدية لرفع الفضالت معضلة االستغالل غير القانوني للملك العمومي و الدعوة لتشريك المجتمع المدني لتطبيقالقرارات
االستحواذ على منطقة  ZNAبالمنزه الثامن مخالفة أحكام مجلة التهيئة الترابية و كراس شروطالوكالة العقارية للسكنى و عدم تطبيق قرارات الهدم بشأنها
غياب المراقبة الصحية امام المدارس االعدادية للبائعين المتجولين لمواد غذائية و استعمالهملقوارير غاز في اعداد الوجبات تشكل خطرا
الدعوة الى مراجعة وضعية سوق المنزه الثامنالسادة باسم صالح و فوزي زغبيب و عبد الحميد ثابت و الياس القصري و السيدتان هادية
جابر و هدى بن رمضان (منطقة رياض النصر)
 توفير المعطيات حول المشاريع االستثمارية وسير تقدمها بشكل مفصل تتضمن رزنامة آجالالتنفيذ وأسباب تأخرها ان وجدت وطلبات العروض الصادرة في الغرض
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 تيسير عمل ممثلي المناطق وتمكينهم من جميع المعطيات والدراسات واألمثلة الهندسيةللمشاريع.
 التذكير بالتدخل لرفع بقايا األتربة لألشغال المنجزة من طرف وزارة التجهيز للقنطرة المتواجدةعلى مستوى نهج حمادي بالكحلة .
 إعادة تركيز السياج الواقي بالمكان .االستجابة لفتح الباب المؤدي لمأوي السيارات خلف مغازة مونوبري برياض النصر وتهيئة مأويالسيارات بنهج الدكتور سليم عمار لتخفيف من الضغط المروري .
 مآل تطبيق القانون ضد المخالفين برياض النصر والقرارات الصادرة في الغرض. عدم االجابة من طرف البلدية على العرائض المقدمة من المواطنين حول وجود انزالق للهضبةالكائنة برياض النصر والمطالبة بتشجيرها وتركيز حاويات لجمع الفضالت البالستيكية
تقديم توضيح حول االصداء المتعلقة بالتجاوزات الحاصلة بمقبرة سيدي الجباليتشريك المتساكنين والمجتمع المدني في الدراسة المتعلقة بالمثال المروريتامين تسارع النمو السكاني بمنطقة رياض النصر بالمرافق البلدية (االجتماعية واالقتصادية)لالستجابة الى متطلبات المتساكنين
 تشريك نقابات العمارات اليجاد حل لالمالك المشتركة الحرص على اجابة المواطنين على تساؤالتهم المطروحة خالل الجلسات التمهيدية وعلىالعرائض الموضوعة بمكتب الضبط المركزي
 االستجابة لطلب جمعية المواطنة لمقابلة رئيس البلدية ورئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية العمل على بث جميع جلسات المجلس البلدي على الفضاء الرقمي لتمكين المواطنين مناالطالع على سير العمل البلدي
10

تقديم توضيح حول دراسة تصريف مياه االمطار للمنطقة البلدية باعتمادات تقدر ب ـ 011أدوتزامنها مع الدراسة الفنية لوزارة التجهيز لحماية مدينة اريانة من الفياضانات
 الدعوة الى تشريك المجتمع المدني وممثلي المناطق في جلسات اللجان البلدية وانفتاحهاللعموم .
تطوير صفحة التواصل االجتماعي من حيث المحتوى والمضمون والتواصل مع المواطنين غياب اعضاء المجلس البلدي عن مواكبة الجلسات والدعوة الى تطبيق فصل  612من مجلةجماعات المحلية .
 الحرص على دعوة المتساكنين وحثهم على حضور الجلسات التمهيدية بشتى الوسائل المتاحة . نشر جرد مفصل لألمالك البلدية بمنطقة رياض النصر وصبغتها. توضيح حول مستوى تقدم مشروع بناء الروضة البلدية برياض النصر والكلفة المحينة للمشروع . الدعوة الى تهيئة الحدائق كمشروع متكامل يحوي مقاعد لالستراحة وسالت والعاب لألطفالوال يقتصر األمر على بعض الغراسات واألشجار .
 تفعيل االتفاقيات المبرمة مع وزارة الفالحة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية واستغالل آفاقالتعاون معهم لدعم العمل البلدي
 مآل إحداث خط النقل العمومي بدائرة النصر الحرص في متابعة انجاز المشاريع االستثمارية وخاصة مشاريع القرب التي بصدد التنفيذوجود تجاوز من طرف احد المواطنين في تهشيم الرصيف على مستوى الطريق الشعاعية x20لربط القنوات .
-متابعة نشاط الشرطة البيئية في مراقبة المحالت وكافة الصالحيات الموكولة اليهم
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تنفيذ القرارات البلدية وتطبيق القانون مآل مراجعة مشروع المخطط المروري و نقطة االتصال بالبلديةمعضلة الرصيف بشارع الهادي نويرة و معاناة المترجلينوقدم السيد فوزي زغبيب وثيقة تتضمن النقائص والحلول المقترحة لبعض االشكاليات بمنطقة
رياض النصر وهذا فحواها:
في مجال توقف السيارات:
 النقائص :
•إنعدام المآوي المهيأة والشغالة
•فوضى عارمة في توقف السيارات بالشوارع الرئيسية
•إعاقة تنقل المترجلين وخاصة بشارع الهادي نويرة
•التلوث بكل أصنافه  :الغازات السامة ،الضجيج...،
•تفاقم المشاكل قرب المحالت التجارية الكبرى والمقاهي
•عدم التدخل الناجع لإلصالح وبرمجة الحلول على المدى المتوسط مما يهدد بتفاقم الوضع
وإستحالة اإلصالح بإعتبار التدفق العمراني للمنطقة

 الحلول المقترحة :
•إنجاز دراسة تقييمية إلشكال توقف السيارات وإستنباط الخيارات والحلول العاجلة
والمستقبلية بإعتبار خصوصيات منطقة حي النصر
•تهيئة  4مآوي نموذجية عاجلة:
•نهج مدينة الروضة قرب المعهد األساسي
•نهج سليم عمار وراء مونوبري
•وراء مسجد السالم
•شارع العهد الجديد بجانب المركز الطبي كمون
•مع مثال تهيئة مأوى نموذجي للسيارات بنهج سليم عمار وراء مونوبري يمسح 0011مم
يحتوي على  44مربض

في مجال تنقل المترجلين
 النقائص :
•إنتشار وباء اإلنتصاب الفوضوي واإلستغالل الغير قانوني لألجزاء المشتركة للعمارات
)(Galleriesوالرصيف وحتى المعبد
• التقاعص لتطبيق القانون ضد المخالفين وهي سابقة بحي يصنف راقيا مما يترك المجال
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للتطاول والصعلكة واإلرتشاء
•عدم تناسق أو تهيئة األرصفة بالشوارع واألنهج الكبري مما يعيق المشي السلس

 الحلول المقترحة :
•إنجاز دراسة تقييمية لوضع األرصفة وإستنباط الخيارات والحلول العاجلة لتأمين التنقل
اآلمن والسلس للمترجلين بحي النصر
•التدخل الفوري والغير مشروط لتحرير األجزاء المشتركة للعمارات )(Galleries
والرصيف والمعبد بإشراك كل السلط المعنية
•في إطار الحوكمة المفتوحة ،نشر المعلومات الخاصة باإلجراآت والتراتيب الخاصة
بإستغالل الرصيف ورخص األنشطة التجارية والمخالفات المسجلة ومدى تقدم اإلجراآت
وتنفيذها
•وضع خدمة التشكي على الخط لتمكين المواطن من رصد المخالفات ومتابعتها مع تأمين
الخدمات العملياتية الضرورية وبكل شفافية

في مجال النقل وإستعمال السيارات
 النقائص :
•إكتضاظ كل المسالك النفاذ لحي النصر وبداخله وخاصة وقت الذروة
•إستعمال مفرط للسيارات الخاصة وهو ضروري بإعتبار محدودية الخيارات
•محدودية وسائل النقل الجماعي
•إنعدام الرؤية والمخططات على المدى المتوسط والبعيد لمد سكة الحديد

 الحلول المقترحة :
•إنجاز دراسة تقييمية للنقل الحضري خاصة بحي النصر وإستنباط الخيارات والحلول
العاجلة والمتوسطة والبعيدة المدى لربط حي النصر بمحيطه وخاصة عبر سكة الحديد
وبتشرك كل السلط المعنية
•مراجعة إتجاه بعض الطرقات للحد من اإلكتضاض وتأمين سالسة المرور والتقليص من
مخاطر الحوادث
•تحجير الوقوف ببعض المناطق وخاصة بمحيض المفترقات والمساحات الكبرى بما
يشمل مراجعة الرصيف وإقامة الحواجز

في مجال المساحات الخضراء والمسالك الصحية والرياضة
 النقائص :
•جل المقاسم المخصصة للمساحات الخضراء غير مهيئة  :غياب السياج ،غير مشجرة،
بدون وصل مائي
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•عديد المساحات صارت مصبات لألتربة واألوساخ ومرتع للكالب السائبة وتكاثر
الحشرات مما يهدد صحة المتساكنين وأمنهم والقيمة السوقية إلستثماراتهم
•إنعدام الصيانة والمتابعة للمساحات المهيئة
•تأخر إنجاز المسلك الصحي الوحيد بالنصر
•إنعدام الرؤية والمخططات الفعالة في مجال العناية بالبيئة والرياضة

 الحلول المقترحة :
•إنجاز دراسة تقييمية لوضعية المساحات الخضراء بحي النصر وإستنباط الخيارات
والحلول العاجلة والمتوسطة للتهيئتها وصيانتها بما يشمل ذلك عبر الشراكة
•إنجاز برنامج تشجير عاجل وشامل لكل المساحات الخضراء
•اإلسراع في إنجاز مشروع المسلك الحي مع الحرص لتأمين السالمة الضرورية
•تهيئة مالعب أحياء صغيرة نموذجية ببعض المساحات الخضراء في إطار الشراكة

في مجال الكالب السائبة
 النقائص :
•تكاثر قطع الكالب السائبة مما يهدد صحة المتساكنين وأمنهم
•عدم نجاعة عمليات الوقاية

 الحلول المقترحة :
• إنجاز مخطط شامل لمعضلة الكالب السائبة باإلقتداء بتوجهات وأساليب المنظمة الدولية
للصحة الحيوانية
•إنجاز مشروع نموذجي إلعادة إدماج بعض الكالب والقطط األليفة
•إنجاز حمالت تلقيح دورية تستهدف الحيوانات األليفة
•إنجاز الحمالت التحسيسية والوقائية الدورية بإنتظام وبتشريك ممثلي المجتمع المدني
ونقابات التجمعات السكنية لضمان النجاعة المرجوة

السيد رئيس البلدية  :نوه أنه في تفاعل مع بعض المواضيع قد تم منع أي نشاط تجاري على طول
شارع أحمد خير الدين بأريانة الجديدة كما تم رصد الوضعية المشار اليها و اعداد تقرير في
الغرض.
أما بالنسبة للعالمات المرورية على مستوى نهج الوردة فقد تم تركيزها بعد دراسة فنية للمكان و في
فترة تجريبية لمعالجة االختناق المروري و يمكن االدالء بمالحظاتكم لدى المصالح الفنية
للمساعدة .
14

أما بخصوص التسوية العقارية لبعض المقاسم بمنطقة الحي الشعبي و حي التعميير الثالث و
تمكين المتساكنين من شهائد الملكية فقد أولينا العناية الالزمة لدراسة الملفات و مطالبة المنتفعين
بإستكمال الوثائق المنقوصة.
أما في ما يتعلق بإجابة المتدخلين بالجلسات التمهيدية و نشر محاضر المداوالت للمجلس
البلدي فغالبا ما تتم االجابة بصورة فورية للمتدخل زد على ذلك انه تتم إعادة االجابة خالل الدورة
العادية الموالية إلنعقاد المجلس البلدي و نشر المحاضر على موقع الواب و بمقر البلدية و يمكن
االطالع عليها
مؤكدا على عدم صحة رفض طلبات المقابلة حيث تعذر على الطرف المقابل الحضور للجلسة و
تم التأجيل وأن مكتبه مفتوح للجميع.
أما مسألة تنفيذ القرارات المتخذة ضد المخالفين و مقاومة االنتصاب الفوضوي فتبقى نقص
اإلمكانيات المادية و السلطوية تحول دون ذلك في أغلب األحيان .
السيدة علياء التومي (رئيسة لجنة النظافة و الصحة و العناية البيئة)  :أوضحت حول :
تهيئة المناطق الخضراء المشار اليهم مدى الحرص على تعليق مثال مفصل للمشروع في كنفالشفافية و نشر المعطيات للعموم
الكالب السائبة إنطالق عمل المركز البلدي للطب البيطري بالمنزه الثامن لتلقيح و تعقيمالكالب السائبة و يمكن مالحظة الكالب التي خظعت للعملية بفضاء منتزه النحلي.
مقاومة حشرات الناموس الكفاءة العالية إلطارات الوقاية الصحية بالبلدية و العمل الدؤوبوالمجهودات التي يبذلونها لكن تبقى إشكالية الحشرات على مستوى وطني و يعود ذلك لهجرة
الحشرات بين البلديات و عدم وعي المواطنين في القاء الفضالت مع اإلشارة إلى أن توجه
المجلس البلدي في مقاومة الحشرات بإستعمال الوسائل و المبيدات الصديقة للبيئة لعدم تدمير
المحيط

و بمساهمة المجتمع المدني .
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وفي الختام جدد رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبة الجلسة التمهيدية وتفاعلهم
وحرصهم على الرقي بالعمل البلدي و أنه سيولى العناية الالزمة لما تم التطرق اليه و تقديم االجابة
الضافية خالل دورة المجلس البلدي القادمة .

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة و 29دقيقة بعد الزوال .

الكاتب العام

رئيس بلدية اريانة

عادل الوسالتي

فاضل موسى
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