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 الجمهورية التونسية
 الشؤون المحلية والبيئةوزارة  

 بلدية أريانة  
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية

 والتنسيق بين الدوائر              
 

 محضر جلسة  
 لمجلس البلدي التمهيديااجتماع  

 9102للدورة العادية الرابعة لسنة  
 9102أكتوبر    92السبت  المنعقد يوم  

  

برئاسة 6102أكتوبر  62السبت صباحا من يوم التاسعة والنصف على الساعة التأم 
بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة محمد فاضل العربي موسى رئيس البلدية السيد 
عادل الوسالتي الكاتب العام بحضور السيد  9102 لسنةالمجلس البلدي التمهيدي اجتماع 
ات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع وذلك بناءا على البالغ للبلدية

ة الموجهة لكافة أعضاء على الدعوة االسمي رات التابعة للبلدية، وكذلك بناءتعليقها بجميع المق
 وهذا نّصها: 6102 سبتمبر 01بتاريخ  7014عدد لدي تحت بالمجلس ال

لمجلس البلدي التمهيدي لجتماع أشغال االومواكبة  أتشرف باستدعائكم لحضور،  وبعد"     
على الساعة  6102اكتوبر  62السبت والذي سيلتئم يوم  9102لسنة  الرابعةفي دورته العادية 
 "صباحا بقاعة االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  باريانة . التاسعة والنصف 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم المساعدة الثالثة مريم العطاوي

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة  عثمان المهدي الصيادي

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة سعيدة بن عمارة

 المنصف السليطي
وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات رئيس لجنة صيانة 

 التقليدية

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
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 رئيسة الدائرة البلدية بالمنازه امنة الزهروني
 مستشار بلدي محمود بلحاج

 مستشار بلدي نعيمة الزريبي

 مستار بلدي نادية بن يوسف

 

 :  و السيدات السادةذر دون ع تغيبو

 المساعدة االولى لرئيس البلدية   نهال بن عمر
 المساعد الثاني لرئيس البلدية   محمد الهادي كشريد

 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف   فاطمة ابراهم 

 رئيسة لجنة االشغال والتهيئة العمرانية   سلوى التومي

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة    عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 الخدماترئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء   سهام بوعزة

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة الناصر الجندوبي

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد

 رئيس الدائرة البلدية برياض النصر الجليدي جبران

 مستشار بلدي   عزوز محمد

 بلديمستشار    ليث شويخ

 مستشار بلدي   عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي   سميرة المازني

 مستشار بلدي   مصطفى الكبير
 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي  عزيزة الفيتوري
 مسشار بلدي            خالد الجربي 
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 مستشار بلدي  نادية بن يوسف
 مستشار بلدي  هيفاء الحلواني 

 مستشار بلدي  عزة بوترعة
 مستشار بلدي   روضة الحزامي
 مستشار بلدي   جالل بن تقية

 مستشار بلدي    ليث شويخ
 

 :  السادة و السيدات وحضر عن االدارة البلدية كل من

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط   عصام الماجري
 رئيس مصلحة التنوير العمومي  عبد الفتاح علية

 خلية المتابعةكاهية مدير   الناصر محمودي
 رئيس مصلحة المنتزهات الحضرية  فردوس السيد
 كاهية مدير التعمير والدراسات بالمصلحة الفنية   حنان بوسلمي

 

 ممثلي المجتمع المدني و عدد من المواطنين.كما حضر الجلسة عدد من  
 

يتولى من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 902عمال بمقتضيات الفصل و 
الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية 
يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم 

عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك بمساعدته أحد موظفي البلدية
رئيسة مصلحة شؤون المجلس ام الخير بلغيث ه في ذلك السيدة توساعد سةكتابة الجل

 .والمكتب واللجان
 

 

الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء السيد رئيس البلدية افتتح 
مواكبة االجتماع التمهيدي للدورة تلبيتهم الدعوة لت والمتساكنين على المجلس البلدي واإلطارا

لالستماع الى المشاغل والمقترحات في شتى مجاالت العمل البلدي  9102الرابعة لسنة  العادية
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الموالية المطروحة بصورة آنية وخالل الدورة العادية  المسائلالى انه سيتم اإلجابة على  امضيف
 بعد دراسة المقترحات من قبل اللجان البلدية حسب مشموالتها .البلدي النعقاد المجلس 

في  : تطرقت إلى برمجة تظاهرة متعلقة باريانة تحتفل بالعلوم متزامنة يمة الزريبينع ةالسيد
 . 9102نوفمبر  12بتاريخ  القرب عمع جلسة منطقة اريانة العليا للنظر في مشاريالزمان والمكان 

 : أشار بأنه سيتم تغيير برمجة التظاهرة . السيد رئيس البلدية
 

 للسيدات والسادة المواطنين .ثم فتح باب الحوار والنقاش 
 

 

 ةـــــــــــــــــــــاإلجاب ونـــــــــــــــالمتدخل

استاءت من تفوه رئيس : (  البكوشالسيدة ريم حمدانة ) برج 
الدائرة المنازه بكالم غير الئق في حق المواطنين وتطرقت الى 

الى ألساسية وأشارت المناطق في تنفيذ أشغال البنية ابين ز ييالتم
مولد الكهربائي التي لم يتم حلها إلى غاية هذا ال إشكالية خزان

التاريخ والوعود المقدمة دون فائدة من طرف شركة الكهرباء 
 والغاز.

إن موضوع خزان المولد الكهربائي تم اإلشارة إليه في 
أكثر من جلسة تمهيدية وقد تم معاينته من قبل الفنيين 

النظر الشركة التونسية المختصين ويبقى القرار مرجع 
 للكهرباء والغاز.

 :تطرق الى  : ) اريانة المدينة (ري المناعييالخذالسيد 
ساحة سليمان اللمسي بالمحالت التجارية المتواجدة  -

 المزمعة اتخاذها  واإلجراءات
 الحالة السيئة لحجر الزرس بالمدينة العتيقة  -
انسداد بالوعات تصريف مياه األمطار اتخاذ االحتياطات في  -

 .تحسبا لموسم األمطار
الفضالت والسالت الحائطية بمنطقة  حاويات لجمعتوفير  -

 المدينة العتيقة .
 . مثمنا التدخل لصيانة التنوير العمومي  و 

إعادة تهيئة السوق البلدي بساحة سليمان اللمسي مدرج ضمن 
المحالت تم عقد وأصحاب  6102مشروع التشاركية لسنة 
 أكثر من جلسة معهم.

 :تطرق الى : السيد احمد عمارة 
مسألة تسوية الوضعية العقارية لمقاسم بالحي الشعبي بنهج  -

وعلي بن ضياف وتمكينهم من عقود  وطبلبةالمكنين والدغباجي 
 .نهائية 

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي  -
للحدادة لطريق العام من طرف محل لشغال إالتدخل في  -

تسوية العقارية لمقاسم بالحي الشعبي تم الشروع  -
فيها وقد تداول المجلس البلدي في أكثر من دورة في 
تسوية بعض الملفات التامة الموجب وتمكين أصحابها 

 من عقود نهائية 
توسعة مقبرة سيدي الجبالي موضوع متأكد  -

والمجلس والدارة البلدية بصدد دراسة الحلول الممكنة 
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وغسيل السيارات قرب مقر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
 ببرج البكوش.

 التدخل لصيانة الطرقات بنهج اإلمام سحنون باريانة المدينة. -
االستغالل المشط للرصيف لمقهى نبيل معلول قرب المحطة  -

 . النهائية للمترو  

. 
غالل المشك للرصيف ظاهرة متفشية رغم االست -

المجهود المبذول من الشرطة البلدية والبيئة واالدارة 
 البلدية لتصدي لها .

طالب بالتدخل السريع بزنقة ام كلثوم :السيد نور الدين الجربي 
رقات والتنوير العمومي طقرب مستشفى محمود الماطري لصيانة ال

   واألرصفة.

ه سيتم ضم النهج نأشار بأالسيد رئيس البلدية : 
لمشروع التعبيد المتعلق بمنطقة اريانة العليا وسيتم 

 .الحرص على التدخل 
ثمنت مجهودات البلدية في التدخالت :  السيدة قمر عبيد

لصيانة التنوير العمومي وتطرقت الى ضرورة التدخل بمقبرة سيدي 
الجبالي بتقليم األشجار والتنظيف لمنع انسداد البالوعات وتعيين 
فريق قار بها للتنظيف على طول السنة وتركيز لوحة لإلعالم عن 

من حجر للمتساكنين دفن المتوفين مؤكدة على الضرر الحاصل 
انتهاء الصفقة مع تساءلت وآجال الزرس بالمدينة العتيقة و 

 .المقاول 

أوضح في خصوص مسألة :  رئيس البلديةالسيد  
مقبرة سيدي الجبالي أنه تم تكوين فريق للتصرف 
ولالستغالل المباشر كما تم تخصيص فريق يتولى 

المقبرة التنظيف في المقبرة أما بالنسبة لتوسعة التدخل ب
مع الشركة التونسية لتوزيع المياه  التباحثفقد تم 

الموضوعة على ذمتهم  األرضلتسوية وضعية قطعة 
وضمها للمقبرة وسيتم دعوة المواطنين الستشارتهم 

 وإبداء مالحظاتهم في الموضوع .
حيا أعضاء المجلس البلدي الحاضرين : عبد الله عبيدالسيد 

اإلنصات إلى مشاغل المواطنين لمواكبة الجلسة التمهيدية و 
منطقة البلدية وإيجاد حل لتهيئة وتطرق إلى وجوب التنمية بال

لسوق المركزية وبناء قصر البلدية وتهيئة منتزه بئر بلحسن كمنطقة ا
خضراء وصيانة المدينة العتيقة وطالب باإلفصاح عن برنامج 

 المجلس البلدي للسنوات القادمة ؟ 
الكثافة السكانية المنطقة يقترح قسمة بلدية وأشار إلى أنه في ظل 

  اريانة وإحداث بلدية جديدة لمنطقة المنازه والنصر.

 

تطرق إلى المسألة العقارية السيد رئيس البلدية : 
لفضاء منتزه بئر بلحسن والحديث عن وجود ملكية 
خاصة به وقد طالب المعنين بتقديم مطلب استحقاقي 

 للمحكمة.
لمركزية ورغم ما شهدته من  ا بخصوص السوق امأ

لمعالجة االنتصاب الفوضوي  األمنيةكثافة الحمالت 
األمر لما كان  يعودب الفرق األمنية بمجرد انسحاف

عليه لذلك يتطلب األمر وجود تعزيز أمني مستمر 
يعاضد مجهود البلدية وبالنسبة لمقترح قسمة البلدية 

ة فهو غير منطقي ومعقول وليست من مشموالت البلدي
. 

وأضاف بأن بلدية اريانة بدوائرها جزء ال يتجزء منها 
وان التنمية والتهيئة شاملة لكافة ومجموعة واحدة 

المناطق وقد رصدت اعتمادات لبرنامج التدخل 
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ومجموعة واحدة زيادة على أشغال المتدخل العمومي 
انة المدينة كلم لمنطقة اري  26لديوان التطهير المقدرة بــ

 قريبا.والتي ستنطلق 
أما بالنسبة لصيانة حجر الزرس للمدينة العتيقة فسيتم 
التدخل من طرف المقاول قريبا كذلك الشأن بالنسبة 

ساحة سليمان اللمسي ودعا الى عقد جلسة  إلشغال
خاصة بمنطقة اريانة المدينة لعرض المشاريع المبرمجة 
يحضرها المتدخلون العموميون لديوان التطهير وجميع 

البلدية والشركة الوطنية لتوزيع المياه والشركة  اإلدارات
 والغاز إليضاح المسألة . للكهرباءالوطنية 

الملكية لعقود  شهاداتتطرقت الى : ة نزيهة المناعيالسيد
لحي الشعبي باريانة وعدم وجود بالوعات لتصريف مياه امقاسم 

األمطار ومعاناة المتساكنون في موسم المطار وطالبت بتخصيص 
  هد الحي كثرة األوساخ .شي ثن قار للكنس حيعو 

صيانة االنهج والطرقات اغلبها مدرج ضمن مشاريع 
القرب بالبرنامج االستثماري للسنوات السابقة وقد تم 
االنطالق في األشغال للبعض والبعض اآلخر في مرحلة 

 الدراسات او طلب العروض.
 

أشار إلى غياب عدد كبير من أعضاء  : السيد حمدة سالمة
التمهيدية وتطرق الى تزايد  الجلساتالمجلس البلدي عن حضور 

البناء الفوضوي بمنطقة اريانة المدينة بشارع الوالية وشارع 
االستقالل دون مراقبة إضافة الى ظاهرة الذبح أمام المحالت 

على واالنتصاب الفوضوي وكثرة األوسخ وأشار الى البالغ الصادر 
صفحات التواصل للبلدية بدهن واجهة مدرسة سيدي الجبالي 

ما تم سبتمبر وهو ما لم يتم إلى غاية هذا التاريخ وان 12يوم 
بمناسبة االنتخابات التشريعية لتسهيل اقتالع جذع النخلة 

االقتراع  إضافة الى عدم وجود مخفض سرعة  بمكاتبالتصويت 
 .هاأمام المدرسة وكثرة األوساخ في محيط

المشط للطريق العام  لبخصوص اإلجابة عن االستغال
تم التطرق إليه آنفا وتركيز مخفض سرعة ستتولى لجنة 

 األشغال النظر فيه .

تطرق إلى ضرورة التدخل لصيانة الطرقات :السيد منير العوني 
 بالمنطقة نظرا لتهرئتها . 

أوضح أنه تمت المعاينة والقرار :  رئيس البلديةالسيد  أشارت إلى مآل موضوعها الخاص.:  مها الرزقي السيدة 
  سيتم اتخاذه في القريب العاجل.

أفاد بأن رئيسة دائرة المنازه :  رئيس البلديةالسيد أشار إلى تواجد بعض : ) المنازه( الحبيب جغامالسيد 
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المحالت التجارية بحي األمير مخالفة في استغالل الرصيف وقد 
شكايات ضدهم لكن البلدية عجزت عن تنفيذ لتم تقديم عديد ا

والقانون قبل الثورة وبعدها كما أشار إلى التدخل إليجاد القرارات 
فة  " كي تجوع " الذي يمثل حل بشأن محل البيع األكلة الخفي

 .النزعاج المتساكنين في الطابق العلوي من الروائح مصدر 

 

 ستتعهد بالموضوع .
ه تم االتصال بها نأشارت بأ: ة أمنة الزهروني السيد

  األميررات بحي امجموعة تمثل نقابة العمعن طريقة 
تبين كراس شروط الحي  ومعاينة للمكان  إجراءكما تم 

تعلوها  بالطابق االرضي عن وجود محالت تجارية
محالت سكينة لذلك ال يمكن إصدار قرار غلق 

وعن حكم  التجارية حسب كراس الشروطللمحالت 
مضار جوار باب لمتساكنين تدخل  في وجود ضرر ل

 مخالفة الصبغة للمحالت. توليس

أشارت إلى : زهرة حساينة )متساكنة برياض النصر( السيدة 
المقاول في انجاز أشغال البنية األساسية ومعاناة  ئتباط

المتساكنين من حالة الطرقات . كما تطرقت الى إشكال حوزي 
سنوات دون حل الى غاية  8بينها وبين االجوار ونزاع قائم منذ 

 هذا التاريخ .

 

 

أشار الى ضرورة إعطاء : حمزة محيسن )اريانة المدينة (  السيد
اب المنطقة ويقترح ان يتم إجراء تقسيم بشلأولوية في تشغيل )

بلدي جديد لبلدية اريانة وانفصالها عن دائرة المنازه ورياض 
 .النصر

مناظرات االنتداب تخضع لقوانين وترتيب جاري بها 
 العمل.

ع الهادي نويرة ر الى خصوصية شاتطرق :  أنس النصرالسيد 
محالت التجارية الدافعة وانحداره مما يتطلب من أصحاب ال

استغالل الرصيف ان تتولى تسوية الرصيف لتأمين جلوس لمعلوم 
الحرفاء واإلجراءات التي تتبعها البلدية في الحجز يتسبب في 
حرج كبير ألصحاب المحالت ويطالب بتوضيح هذه التراتيب 

 وتطبيق القانون على الجميع . 

عدد أوضح أنه تم إصدار :  رئيس البلديةالسيد 
قرار إزالة للمخالفات الجسيمة قبل فترة نيابة  021

المجلس البلدي بشارع الهادي نويرة ولتطبيق القانون 
تم اتخاذ عديد اإلجراءات قبل تنفيذ قرارات اإلزالة 
إضافة الى و..التجاوزات في استغالل الرصيف من 
طرف أصحاب المحالت وتذمر المترجلين ودعاه الى 

الدائرة البلدية برياض النصر المشاركة في جلسات 
والتطرق الى المسألة في إطارها إليجاد حل لمعالجة 

 المسألة .
المطروح منذ  تطرقت الى اإلشكال: ة ابتسام الماكني السيد
ومخالفته    BAR A CREPEتجاه المحل التجاري  سنتي 

إلقامة السفير بالمنزه الثامن واالنزعاج الكبير من  لكراس الشروط 

أوضح أن اإلشكال المطروح :  رئيس البلديةالسيد 
كراس شروط اإلقامة صياغة   وبين مالكي االجوار 

التجارة الحضرية  طشالنتخصص الطابق األرضي ب
COMMERCE URBAIN . 
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المتساكنين مع اإلشارة الى عديد المطالب التي تقدمت بها كافة 
ولنقابة العمارات إليجاد حل في عديد المناسبات إضافة الى 
الفوضى العارمة والضجيج الصادر عنه وطالبت بشدة تطبيق 

ية لفتح القانون واإلجابة على مطلبها كما لفتت انتباه البلد
 LE BONمحالت تجارية وسط محيط سكني مثال مقهى"

COIN  " بالمنزه الثامن الذي يجرى أشغال بناء طابق علوي
إلى للمحل المذكور ووجوب التدخل لمعاينة المخالفة وتطرقت 

انه في إطار حملة النظافة الوطنية لم يتم توفير معدات من طرف 
وانها لم تودع البلديات  كباقيدائرة المنازه للمشاركة في الحملة  

دائرة المنازه منذ طلبا في ذلك لعلمها المسبق باستقالة رئيسة 
 .شهر جويلية 

أشارت الى المبادرة الوطنية : ة آمنة الزهروني السيد
للمجتمع المدني للمشاركة في حملة النظافة أنها لم 
تتلقى أي طلب مباشر او مكتوب في توفير المعدات 

المجتمع المدني وقد قامت  وأمن طرف المواطنين 
 .بإعالم رئيس البلدية عن ذلك 

التي  المسائلتطرقت الى :  كوثر رزوان )حي المالحة (السيد  
والى غاية هذا التاريخ  6108نوفمبر  16هم سابقا بتاريخ طرحت

لم يتم اإلجابة عنها مع اإلشارة إلى اإلجراءات اإلدارية التي 
وطالبت بتركيز مخفض سرعة .يتكبدها الطالب لتطبيق القانون 

والتجاوز  20xبمدخل حي المالحة المتجه نحو الطريق السريعة 
الشديد الحاصل لمقهى الحمروني في استغالل الرصيف وضرورة 
تطبيق القانون على جميع المخالفين للحد من ظاهرة التجاوزات 

 وتجديد الثقة لدى المواطنين .

تم التطرق بموضوع االستغالل المشط وتركيز مخفظات 
 السرعة آنفا.

منطقة حي الى الوضعية السيئة ل أشار: سمير بن عمر  السيد
بح غارقة في المياه حيث تص األمطارالمالحة خالل موسم 

وأضاف بوجود نقطة سوداء للفضالت بحي المالحة تسبب في 
برنامج المجلس  بإيضاحأمراض خطيرة للمتساكنين وطالب 

 الحمالتالوعود الصادرة خالل وما تم تنفيذه من البلدي 
االنهج الفرعية شاحنة لرفع الفضالت بكافة االنتخابية وتخصيص 
 .لمنطقة حي المالحة 

أشار الى انعقاد جلسة عامة :  رئيس البلديةالسيد 
لمنطقة اريانة العليا تم تقديم توضيح حول المشاريع 
االستثمارية والبرنامج بالمنطقة وسيتم تخصيص جلسة 
لكل دائرة بلدية لتقديم بيان حول ما تم انجازه من 

التدخل بنهج البحر االحمر البرامج إضافة إلى أنه تم 
والبحر األبيض المتوسطي باالت الشافطة لجهر 

 مجاري مياه األمطار .
طالبت بتطبيق القانون على الجميع : ة عليسة عمارة السيد

انعدام يعود  الجلساتخالل  التشنجاتوأوضحت ان بعض 
فضاء للتواصل مع البلدية غير الموقع االجتماعي ووجوب وجود 

عقد الجلسات والتحاور مع المواطنين واالستماع  التكثيف من

رحب بمساندة المجتمع :  رئيس البلديةالسيد 
 لبلدية .لالمدني 
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الى مشاغلهم المتصاص هذا التشنج وأشارت إلى المجهودات 
 المبذولة بالدائرة البلدية بالمنازه تعتبر غير كافية .

أشارت إلى ضرورة نشر محاضر الجلسات للمجلس البلدي كما 
تثمين واللجان والدوائر البلدية ومتابعة اإلشكاليات المطروحة ل

 العمل المنجز.
وأعربت عن استعدادها لمساندة البلدية كمجتمع مدني لتنفيذ 
قرارات الغلق وتساءلت حول استحواذ خواص على مكان 

دخل البلدية مخصص للحاويات بنهج جوهر الصقلي وعدم ت
وإصدار قرار في شأنه كما أشارت إلى االستغالل المشط 

معاوية ابن سفيان  للرصيف من طرف المحالت التجارية بنهج
 وعمار ابن ياسر .

تزه من فضاءتطرق الى سوء استغالل :  السيد سفيان بن صالح 
لخلق مواطن شغل للشباب  بئر بلحسن وإمكانية استغالله

وأضاف حول تضرر متساكني اريانة القديمة من حجز الزرس 
التخطيط في تنفيذ غياب  ووكثرة الشكاوي في هذا الصدد . 
معدات رفع الفضالت بأزقة مشاريع البنية االساسية وغياب 

المدينة العتيقة وكثرة األوساخ بساحة سليمان اللمسي ودعا الى 
بوب في أجل شهر حيث سيتولى صيانة نهج الحاج ط

المتساكنون صيانته في خالف ذلك  مشيرا الى نهج الباهي 
االدغم بدائرة رياض النصر الذي ال يشهد حركية وتم إعادة تعبيده 

 أيام . 10في ظرف 

أشار إلى أنه تم برمجة االنهج :  رئيس البلديةالسيد 
على  6102/6102/6108بالبرامج االستثماري 

االنهج بكامل المنطقة البلدية وسيتم التدخل غرار بقية 
  .فيها و انجازها

تساءلت حول الصفحات االجتماعية :  هدى بن رمضانالسيد 
على  لإلجابةالتابعة للبلدية ودوائرها وما هي الصفحات الرسمية 
طط المروري مالحظات المواطنين ومشاغله وعن تقدم المخ

سير تقدم المواضيع  المحاضر لمعرفة للمنطقة البلدية ونشر
واقترحت تخصيص نهج ذو اتجاه واحد بالقرب من مدرسة ابن 
سينا كما تطرقت الى المنهجية التي تم اعتمادها في الجلسات 

والزيارة الميدانية كمقترحات  6102/6108لسنة التشاركية 
كما العمل بنفس التمشي للمشاريع الجديدة   ةوضرور المشاريع 

 الممولة من طرف البلدية . طالبت بقائمة الجمعيات

أن قائمة الجمعيات  أوضح:  رئيس البلديةالسيد 
الممولة من طرف البلدية منشورة على الموقع ويمكن 

 العودة اليها .
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أشار إلى البنية األساسية المتهرئة بدائرة :  كريم بن سعدالسيد  
لوجود  6102اريانة المدينة وعدم اقتناعه بعدم التدخل منذ سنة 

ن الطرقات تستدعي التدخل أبرمجة من طرف ديوان التطهير و 
العاجل والسريع بنهج اإلمام سحنون و نهج عمر بوخطيوة و نهج 
ابن منظور و نهج عثمان الكعاك ونهج القائد جوهر ونهج الوردة  

ة رطجانفي بمدخل الش 08كما أشار الى البلوعة المفتوحة بنهج 
ءل حول برنامج التدخل للبلدية البلدية منذ فترة بدون تدخل وتسا

خالل الفياضانات وتهيئة مالعب األحياء  المستقبلبمنطقة حي 
 00.كما أشار إلى وجود والمناطق الخضراء كمنتزه بئر بلحسن 

أخطاء المقاول وعدم متابعة بالوعة مفتوحة بشارع االستقالل 
 بتهشيم الرصيف بنهج بئر جمعة.

المبرمجة اشغال تابعة التدخل بالطرقات واالنهج 
أعلن عن طريق العروض سيتم التطهير الذي  لديوان

 انجازها بعد تدخل الديوان الوطني للتطهير.

 اإلجراءاتأشار إلى ضرورة اتخاذ بعض :  الهادي بلغيث السيد 
الشيح السريعة لصيانة الطرقات المهمشة مثال نهج الورد ونهج 

يام الفريق الرياضي بالتمارين إلى عدم ق قرب مقر الوالية كما أشار
 واستغالل الملعب رغم جاهزيته .

 

أشار إلى تغيير رئيس الدائرة البلدية باريانة :  عبد الله عبيدالسيد 
دائرة اريانة محضر مجلس المدينة وفتح تحقيق في تدليس 

تسمية ساحة محمد عبيد سيتولى المطالبة به لدى  وعن المدينة 
ه لم يتم االستجابة الى رغبة نالمجلس البلدي الجديد حيث أ

ارياننين ووقعت  مناضلينالمتساكنين بتسمية االنهج بأسماء 
ويقترح ان يتم تسمية الملعب البلدي باسم  .التسمية لغيرهم 

 .مختار بن رمضان بتاريخ الرجل 

عملية  ه في اطارأوضح أن:  ديةرئيس البلالسيد 
على ينص منشور قد ورد تسمية االنهج والساحات 

إحالة المقترحات الى اللجنة الوطنية للتسميات 
الجغرافية ويعدهم بأنه سيتولى تسمية االنهج باألسماء 

 المقترحة .

في أشارت إلى غرق حي المستقبل : ة فاطمة الدبوسي السيد
من  الصعبة التي تعيشها  مياه األمطار ونظرا للحالة االجتماعية 

فقدان شابين في حادث مروري وإعالة أحفادها تلتمس إيجاد 
 عمل البنها ومساعدتها في ذلك.

أشار عليها بتقديم ملف الى :  رئيس البلديةالسيد 
 اإلدارة البلدية .

ذكرت بواجبات البلدية الموكولة إليها مثل : ة ألفة المؤدبالسيد
لكالب الخطيرة لظاهرة الالمدينة ومقاومة طرقات النظافة وصيانة 

 حتى يتسنى المحافظة على سمعة بلدية اريانة المتميزة.السائبة 

أوضح أنه بخصوص ظاهرة :  رئيس البلديةالسيد 
الكالب السائبة صادق المجلس البلدي على إحداث 

لطب البيطري للتلقيح وتعقيم الكالب مركز بلدي ل
السائبة وقد انطلق المركز في أولى العمليات البيطرية 
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 وستشهد هذه الظاهرة تقلصا بصورة تدريجية .
ذكر بالعريضة الواردة على البلدية في :  مختار الطرابلسيالسيد 

معنوية  خصوص توسعة مقبرة سيدي الجبالي التي ستلحق أضرارا
كنين المجاورين للمقبرة مقترحا ان يتم استغالل للمتسا  ومادية 

قطعة األرض الجديدة لمكاتب ادارية وعدم استغاللها لدفن 
 الموتى .

 .تم توضيح الموضوع اعاله

تطرق الى ان الحل المقترح إلشكالية :  فاضل المقراني السيد 
حيث سيطرح اإلشكال مجددا بعد  اوقتي توسعة المقبرة يعتبر حال

مرور خمس سنوات إضافة الى الضرر المعنوي الذي سيحصل 
المجلس البلدي بتفهم الوضعية  ويدعولها لمتساكنين المجاورين ل

ان يكون الحل خارج والقيمة المادية للعقارات ويطالب بالنفسية 
 . مواطن العمران

 
وأشار الى ضرورة تركيز مخفظ سرعة بمنطقة حي المالحة من 

وذلك لخطورة الموقع وأضاف إلى  20xجهة الطريق السريعة 
 ." افريكا مول " قرب اتخاذ االحتياطات الوقائية 

ستتولى االدارة والمجلس البلدي متابعة هذا الملف 
 الخاص بالمقبرة.

أشار الى العريضة حول تجاوزات  : سيف الدين زليعة السيد 
مقهى جفا بالمنزه الخامس واستغالله للرصيف ووجوب المراقبة 
والمتابعة وتطرق الى مراقبة المقاولين بمنطقة حي المالحة في 
انجاز مشاريع البنية األساسية مع دخول موسم األمطار وتطرق 

شارع الحرية وشبكة تصريف بالى غياب حاويات جمع الفضالت 
ويدعو المتساكنين للمشاركة بحملة النظافة  .ياه قرب المدرسةالم

 االفادةبنهج حي المالحة انهج بالمنطقة البلدية بعدة ودهن 
تنشيط  اونهج البحر األحمر و نهج البحر المتوسط وسيرافقه

 ابي .بش

 تم التطرق وااليجابة على هذه المواضيع أعاله.

تطرقت الى غياب تشغيل شباب المنطقة :  حبيبة دريسيالسيد 
 .ئدة فارغم عديد المطالب الموجهة دون 

 

دعا بكل لطف الى سحب الشكاية :  منير بن رمضان السيد 
ضد العضو عبد السالم وتطرق الى صعوبة تنفيذ القرارات البلدية 
وتطبيق القانون في ظل النصوص الترتيبية والقانونية الموجودة ودعا 

أفاد أنه يحتاج الى توضيح :  البلديةرئيس السيد 
عدم تنفيذها في  يكمنمسألة تنفيذ المشاريع الذي ال 

تقصير من الجانب اإلداري حيث باشر المجلس 
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إداري جديد لبلدية اريانة تضم اريانة المدينة واريانة الى تقسيم 
المطروحة  كلالعليا وفصلها عن دائرة المنازه والنصر لحل المشا 

عدم بسيتم متابعته معلال و اريانة  يوهو طلب جماهير لمتساكين
انجاز المشاريع المبرمجة كتهيئة ساحة سال والسوق البلدي  

 .ومقبرة سيدي الجبالي 

البلدي أعماله منذ تنصيبه في تفحص المشاريع 
تهيئة ساحة سال ومسرح ومسبح وقاعة  منالمبرمجة 

بة فبالنس. متعددة االختصاصات مع توفر االعتمادات 
لمشروع تهيئة ساحة سال تم انجاز دراسة في الغرض 

رة أولى وثانية ودرس مواإلعالن عن طلب العروض فيم 
العرض على احد المقاولين الذي لم يشرع في تنفيذ 
المشروع لعدم اقتناعه بحيثية فنية موجودة بالمشروع 

 أيورغم عديد المحاوالت والتنابيه لم نجد من طرفه 
مجددا عن طلب  اإلعالنإلى  استجابة مما اضطر

عروض جديدة تم فتحه مؤخرا وسيتم االنطالق في 
قريبا وهذا ما ال يعرفه عامة المتساكنين  األشغال

 . المتبعة باإلجراءات
للشركة  المقترح في اقتناء العقار التابعوتطرق الى مسألة 

المساحة الموجودة  أهميةالبلجيكية الذي يعتبر رغم 
 .باعتباره يخضع للمكية المشتركة  من الصعب اقتناؤه

ايدى مالحظته حول تسيير الجلسة السيد الحبيب رابح : 
التوقيت المخصص المداخالت ومتسائال حول جدول أعمال 
الجلسة الذي لم يتم اإلشارة إليه وان الجلسات التمهيدية 
مخصصة لتنول مواضيع معنية والمقترحات المتعلقة بها وإنما ما 

المواطنون مجله جلسات المناطق وهو ما يدعو الى يطرحه 
 وعدمبتهميش المواطنين من طرف رؤساء الدوائر  راألشعا

ة تقيمية لكافة مجاالت العمل التجاوب معهم وطالب بعقد جلس
البلدي وتناول النقاط المطروحة خالل الجلسات التمهيدية 
وعرضها للتداول بالجلسات العادية للمجلس البلدي وفتح 

لسات اللجان للعموم ونشر محاضرها على مواقع التواصل ج
 االجتماعي وتنقية المناخ بين أعضاء المجلس البلدي .

أوضح أنه تم إجراء معاينة : السيد رئيس البلدية 
ميدانية لسوق حي النور للنظر في إمكانية تهيئته 
وتجهيز وخلق مواطن جديد لالنتصاب به أما بالنسبة 

اد شغل لشباب المنطقة فليس من للتساؤالت حول إيج
مشموالت البلدية وإنما دورها بإسداء الخدمات وان 
وزارة الشؤون االجتماعية توفر مكتب للتشغيل بالمنطقة 
وتقدم عديد الفرص للتشغيل في عديد المجالت 

 والقطاعات .
أما بالنسبة بتوفير جدول أعمال الجلسة التمهيدية ال 

للقاء بالمواطنين يوجد حيث تمثل الجلسة فرصة 
واالستماع الى مشاغلهم واهتماماتهم بمخلف مجاالت 
العمل البلدي وحث تم اإلجابة بصورة حينية على 
التساؤالت وإرجاء المواضيع التي تتطلب الدرس من 
طرف اللجان وعرضها خالل الدورة الموالية للمجلس 
البلدي مع اإلشارة الى انه يتم نشر المحاضر بمقر 

أشارت الى االنتصاب الفوضوي : السيدة ميسم الماجري 
وضرورة البحث عن حل للمنتصبين لمعالجة استغالل الطريق العام  

 والرصيف وكثرة األوساخ المنجرة عنهم .
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ية وموقع الواب ويمكن للمواطنين االطالع قصر البلد
 عليها .

كما يقترح على المتساكنين إجراء جلسة عامة لمنطقة 
اريانة المدينة لبسط سير تقدم المشاريع االستثمارية 
وإيضاح المساءل التي يشوبها بعض الغموض وفي 
إشارة إلى المقترح لفصل بلدية اريانة عن بعض دوائرها 

البلدية وانما يؤخذ القرار من  فهي ليست من اختصاص
طرف السلطة عن طريق القانون لكن قدرنا هو العيش 
سويا وان هدفا األساسي هو البحث عن رضاء 
المواطنين واحتياجاتهم في إطار تجربة ديمقراطية 
جديدة رغم محدودية اإلمكانيات ووجود بعض 
النقائص مع اإلشارة الى تقارير االستحسان الصادرة 

رغم توجيه أصابع االتهام  تل خالل القيضاناحول العم
للبلدية مثمنا العمل االجتماعي للمجلس البلدي  
كأحسن مجموعة على مستوى بلديات تونس مؤكد 
على تنفيذ المشاريع المبرمجة التي انطلقت بمختلف 
الدوائر البلدية ما عدا دائرة اريانة المدينة التي تنتظر 

أشغالها وهو ما يعتبر تدخل ديوان التطهير ثم ستنطلق 
مليون دينار  01لفائدتها  ربحا في الكلفة المقدرة بـ

والحرس شديد على التنفيذ  وسيلمس الجميع تحسنا  
 كبيرا على مستوى البنية األساسية.

إضافة إلى المشاريع المهيكلة للمدينة من حيث 
صبغتها المعمارية والتراثية والسياحية وانكباب لجنة 

 التراث على هذا الموضوع . صيانة وتثمين و 
 

 . وفي الختام جدد رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبة الجلسة التمهيدية وتفاعلهم  

 

 . الزوالبعد  دقيقة 12و الواحدةورفعت الجلسة على الساعة 
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