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 الجمهورية التونسية 
 الشؤون المحلية والبيئة وزارة          

 بلدية أريانة        
 والمكتب واللجان  شؤون المجلس خلية 

 والتنسيق بين الدوائر                
 

 محضر جلسة  
 لمجلس البلدي التمهيدي ا اجتماع  

 2020للدورة العادية الثالثة لسنة  
 2020جويلية    18السبت  المنعقد يوم  

  

حممد السيد برائسة  2020جويلية  18السبت صباحا من يوم التاسعة والنصف على الساعة التأم 
البلدية   رئيس  موسى  العريب  اجتماع  فاضل  ابراينة  بلحسن  بئر  منتزه  االجتماعات  البلدي  بقاعة  اجمللس 

اإلعال  2020  لسنةالتمهيدي   وبوسائل  اليومية  الصادرة ابلصحف  البالغات  بناءا على  املسموعة وذلك  م 
ة املوجهة لكافة أعضاء اجمللس على الدعوة االمسي  رات التابعة للبلدية، وكذلك بناءواليت وقع تعليقها جبميع املق

 وهذا نّصها:    2020جويلية  1بتاريخ   1857عدد لدي حتت بال
لمجلس البلدي يف دورته التمهيدي لجتماع  أشغال االومواكبة   أتشرف ابستدعائكم حلضور،    وبعد"     

التاسعة والنصف  على الساعة    2020  جويلية  18السبت  والذي سيلتئم يوم    2020لسنة    الثالثةالعادية  
 " صباحا بقاعة االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  ابراينة . 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 املساعدة االوىل لرئيس البلدية  هنال بن عمر 

 املساعد الثاين لرئيس البلدية  اهلادي كشريد حممد  

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم  مرمي العطاوي 

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي 

 رئيس جلنة الفنون والثقافة   أنيس معزون  

 العمرانية رئيسة جلنة االشغال والتهيئة   سلوى التومي 

 رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم  امحد حشانة 
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 رئيس الدائرة البلدية برايض النصر اجلليدي جربان 
 مستشار بلدي  حممود بلحاج 

 مستشار بلدي  نعيمة الزريب 

 مستشار بلدي    مسرية املازين 

 مستشار بلدي    عبد السالم املانسي 

 مستشار بلدي    مصطفى الكبري 

 مستشار  بلدي  فتحي اثبت 

 مستشار بلدي    عزوز  حممد

 مستشار بلدي    خلود منصور 

 مستشار بلدي  هدى ميعاوي 

 

 :   السادة و السيداتذر دون ع تغيبو

 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف    فاطمة ابراهم  

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد   اهلام بن صاحل  

 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة    سنية الصغري 
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات   سهام بوعزة 

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة  عثمان املهدي الصيادي
 جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة  ة رئيس عزة بوترعة 

 رئيسة الدائرة البلدية ابملنازه  امنة الزهروين 

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي  ماهر القليب 

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

 البلدية ابراينة العليا رئيس الدائرة  حممد احلبيب العوين 

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة حممد محيد 

 رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية  الناصر اجلندويب 

 مستشار بلدي    ليث شويخ 
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 مستشار بلدي   عزيزة الفيتوري
 مسشار بلدي             خالد اجلريب  

 مستشار بلدي   اندية بن يوسف
 مستشار بلدي    روضة احلزامي 
  مستشار بلدي    جالل بن تقية 

 

 ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.  االطارات البلدية و  كما حضر اجللسة عدد من 
 

البلدية  افتتح   رئيس  من  السيد  احلاضرين  بكافة  مرحبا  اجمللس  اجللسة  أعضاء  والسيدات  السادة 
للتباحث   2020لسنة    للدورة العادية الثالثةة  واملتساكنني على مواكبتهم اجللسة التمهيدية  البلديت  واإلطارا

البلدي   التعبري يف مشاغل وانتظارات املتساكنني اليت تتعلق ابلشأن  و مشريا إىل األجواء الدميقراطية و حرية 
اجل تنظيم  تتجلى يف  مبوقع  اليت  الرقمي  الفضاء  على  مباشرة  بثها  و  ، كما  السة  للبلدية  اإلجتماعي  لتواصل 

للمشاريع   األساسية  للبنية  العامة  التهيئة  إىل  سنوات  تطرق  منذ  املعطلة  -2017-2016اإلستثمارية 
2018  . 
 

حل أو   مث فتح ابب احلوار والنقاش للسيدات والسادة املواطنني الذين طالبوا بضرورة التدخل إلجياد
 التوضيح لبعض املسائل . 

 
 ة ـــــــــــــــــــــاإلجاب ون ـــــــــــــــالمتدخل

املدينة(السيد )أراينة  محيدان  رمي  إشكالية   : ة  إىل  تطرقت 
املتساكنني  البلدية و هجومها على  السائبة ابملنطقة  الكالب 

السيارات و إشكالية كثرة األوساخ يف وسط املدينة و ربوض  
مقر   قرب  الكباالت  إبستعمال  مطالبة   ، الرصيف  فوق 

  صندوق الضمان اإلجتماعي
النصر(السيد )رايض  جابر  هادية  مآل   :ة  إىل  تطرقت 

و تقرتح ختصيص مكان لتحويل         مصب برج الرتكي  
من للتخفيف  عضوي  مساد  اىل  األجنة  و    فواضل  جتميعها 

 تسألت حول: 
فواضل    - بنهج حممد عدم رفع  التجهيز  وزارة  انتهاء أشغال 

 علي ابلكحلة 

 

 
 
 
 

ميكن   املسائلأوضح اىل ان بعض    السيد رئيس البلدية :
الدائرة  جملس  ضمن  عنها  اجابة  على  احلصول  و  إاثرهتا 

،وأشار اىل أنه يف ما يتعلق ابحملالت   البلدية برايض النصر 
 . املخالفة تتم املعاينة و التثبت من وضعيتها
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 عدم ارجاع السياج احلامي بقنطرة رايض النصر   -
 عدم بناء املدرج   -
منذ  - املوضوعة  للطلبات  االستجابة    2020-2015عدم 

لصيانة قناة تصريف مياه االمطار من جهة هضبة النصر مع 
 وجود انزالقات واخنفاض يف مستوى الطريق  

االخالل- عديد  غياب .وجود  و  التعبيد  عمليات  يف  ات 
املقابل  يف   ، املالحظات  رفع  يف  املناطق  ممثلي  دور  تفعيل 
النصر يف مشروع  منطقة رايض  ممثلي  لتشريك  توجه شكرها 

 هتيئة الرصيف قبل إنطالق االشغال 
 حتديد أجل لفتح مأوى مغازة منوبري  -
نظرا    - الكباالت  استعمال  مراجعة  أماكن ضرورة  توفر  لعد 

 لربوض السيارات
املرسى(  - )رواتري  مجعية  متكني  طلب  يف  حمل   النظر  من 

و   املهاجرين  لعالج  سيخصص كمستوصف  اراينة  مبنطقة 
 فاقدي السند

سنة   - بعنوان  البالستيكية  احلاوايت  اقتناء  مشروع  مآل 
2020   

للصيغ    - املخالفة  احملالت  غلق  و  القرارات  القانونية تنفيذ 
النصر حيث مت اإلشعار هبا عرب  الرتكي  ورايض  برج  منطقة 

 مراسلة مضمنة مبكتب الضبط 
 مآل ملعب احلي املدرج ضمن املخطط االستثماري  -

مبناسبة  النصر  برايض  املواطنة  تشريك مجعية  اىل  كما دعت 
 عيد الشجرة 

تتطلب   - بناابت ال  الطرقات  هتيئة مفرتقات  مراجعة عملية 
 بكثرة الري  

يتعلق ابملشاريع   - التنسيق بني خمتلف املصاحل يف ما  ضرورة 
 االستثمارية املربجمة ابملناطق البلدية

عبيد هللا  عبد  املدينة(:  السيد  عدم )اراينة  اىل  أشار 
تنصيب  منذ  املطروحة  للمشاكل  احللول  اجياد  يف  اإلستجابة 
النضايل  التاريخ  على  اإلطالع  إىل  ،داعيا  البلدي  اجمللس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البلدية  انه متت االجابة على  :    السيد رئيس  أكد على 
أما  املتاحة  الوسائل  مبختلف  نشرها  و  التساؤالت  كافة 
تطبيق   على  البلدية  فتعتمد  الداخلي  النظام  خبصوص 
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و عدم االستجابة اىل   للمناضل حممد عبيد يف احلركة الوطنية
 ، و تطرق اىل : تسمية هنج تكرميا له  

املدينة   - هتذيب  و  السياحي  املسلك  هتيئة  مشروع  توقف 
 العتيقة إبستقالة رئيس اللجنة. 

حميط - يف  للمنتصبني  العارمة  الفوضى  على  السيطرة  عدم 
 السوق املركزية و سوء تنظيمه 

 ملكية فضاء منزه بئر بلحسن اىل مالكيه االصلني  ارجاع  -
 غياب توفر النظام الداخلي للمجلس البلدي   -

عمرالسيد   بن  ممارسة   (:العليا)اراينة  مسري  أن  اىل  تطرق 
 : الدميقراطية تتطلب اإليفاء إبجناز الوعود . مضيفا حول  

 فري متطلبات الوقاية و السالمة ألعوان النظافة انعدام تو -
تضرر   - و  املالحة  حي  مبنطقة  االساسية  البنية  هتيئة  عدم 

 املتساكنني
يف - العام  املال  إهدار  و  احلالية  للنيابة  االجنازات  غياب 

  boite comاحداث  
املدينة(:  السيد   )اراينة  العمريي  مشاكلأمحد  إىل   أشار 

املدفوعة  القصابني ابلسوق املركزية أبراينة و املراسالت  قطاع 
 العمل ابلسوق مضيفا حول  :   للنظر يف حتسني ظروف 

 عدم صيانة السوق املركزية-
 انعدام التصدي لظاهرة االنتصاب الفوضوي -
 تسوية معاليم الكراء املتخلدة بذمة القصابني -
مسلخ - توفر  غياب  و  خفية  للذبح  التصدي  مبنطقة   عدم 

 اراينة
 انتشار بيع األضاحي و عدم توحيد نقاط البيع-

أطراف  عدة  من  متكونة  للمراقبة  خلية  تركيز  اىل  داعيا 
متداخلة يف قطاع اللحوم احلمراء و ذلك ملراقبة جودة املنتوج 

 و تعديل األسعار 
املدينة(: السيد   )اراينة  رمضان  بن  عدم   أسامة  إىل  أشار 

يف   املتساكنني  الظرفيةإستشارة  السوق  فضاء  لبيع   تسويغ 
عن  الصادر  التلوث  و  الضجيج  من  انزعاجهم  و  األضاحي 

 النظام الداخلي النموذجي الصادر أبمر.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

أكد على ضرورة التثبت من صحة رئيس البلدية :السيد  
و  املقدمة  بلدية   املغالطةعدم   البياانت  صيت  أن  حيث 

 اراينة مشهود هلا على مستوى كافة البلدايت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استغرب من املتدخل الذي متت   رئيس البلدية :  السيد  
موافقته  عن  عرب  و  الظرفية  السوق  خبصوص  خماطبته  
مت  فقد  البلدي  السوق  خبصوص  أما  ابملوقع،  إلنتصاهبا 

حبضور كافة الغرف و ممثل عن و عقد عذة جلسات عمل  
حول برانمج التدخل حيث مل تقع التجارة  و احتاد الصناعة  

سنة   منذ  اس   2003هتيئته  الذي القا  أما تحساان  و   ،
خبصوص معامي الكراء فقد مت اإلتفاق على تقسيط الديون 
و تكليف جلنة مشرتكة لدراسة و مراجعة وضعية السوق 
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 الباعة
 
 

املاكن ة  السيد للصيغ   :(املنازه )  بثينة  خمالف  حملل  أشارت 
وقد على امللك العمومي  بشارع النجوم    إستحواذهالقانونية و 

 مت توجيه مراسلة يف صدده كما أشارت اىل : 
 االرصفة مبنطقة املنازهغياب توفر  -
الروضة - بشارع  خضراء  منطقة  وجود  مع  النظافة  يف  نقص 

 أصبحت مصبا للفضالت مؤكدة على ضرورة تسييجها 
 مأوى للسيارات أصبح مرتعا للمنحرفني -
 انتشار الكالب السائبة -

 أشار اىل :   : هشام الدريدي )أراينة املدينة(  السيد
 املركزية و صدور روائح كريهةانعدام النظافة ابلسوق  -
 عدم التصدي لإلنتصاب الفوضوي-
املطالبة جبدولة يف الديون املتخلدة عوضا عن اصدار تنابيه -

عن طريق العدول املنفذين نظرا لألوضاع الصعبة اليت متر هبا 
 احلركة االقتصادية

 أشار اىل :   يسري شوشان )أراينة املدينة( : السيد  
الوعود  - تنفيذ  توفري عدم  و  االساسية  البنية  هتيئة  يف 

 املساعدات للمتضررين من الفياضاانت 
 عدم القضاء على االنتصاب الفوضوي   -
 غياب االجنازات للنيابة احلالية و الدعوة اىل تقدمي االستقالة -
 التمييز بني املناطق من انحية اسداء خدمات النظافة -

البلدي   و مضيفا أنه مت داعيا اىل القيام ابلنقد الذايت للعمل 
بقية  عن  املدينة  اراينة  لدائرة  الرتايب  لإلنقسام  عريضة  ايداع 

 الدوائر البلدية
 تسأل حول :   محدة سالمة )أراينة املدينة( : السيد  

عن - املدينة  أبراينة  البلدية  الدائرة  رئيس  غياب  اسباب 
 حضور اجللسات التمهيدية 

يف - املدينة  ألراينة  بلدية  دائرة  احداث  التفكري  يف  استغرب 

 املركزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أوضح أنه مت إصدار التنابيه عن    رئيس البلدية :  السيد  
أنه مت  للمتلددين يف اخلالص كما  املنفذين  العدول  طريق 
عمل  جلسة  عقد  سيتم  و  الديون  جدولة  على  اإلتفاق 

 للتباحث يف املسألة 
 
 

دعا اىل ضرورة احرتام الشرعية و   رئيس البلدية :  السيد  
 املشروعية و علوية القانون
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على  مرورية كبرية  مرافق  عمومية و حركة  ظل و جود عدة 
 مستوى شارع االستقالل و غياب ملاوي للسيارات 

وغياب - سال  ساحة  هتيئة  مشروع  يف  فساد  شبهة  وجود 
مراقبة و متابعة للمقاول يف تنفيذ املشروع ويف استعمال نوعية 

 ري جيدة من املواد األولية غ
احداث مقربة مبنطقة رايض النصر عوضا عن اجناز مسلك   -

 صحي
 أشارت اىل :  ( :  املنازهة ليلى عطية )السيد

انعدام النظافة يف حميط االقامة اليت تقطنها تسبب يف تكاثر  -
هجوم  و  العشوائية  النبااتت  و  اجلرذان  و  الناموس  حشرات 

على   السائبة  اىلالكالب  داعية  اجلذرية إ   املارة  احللول  جياد 
إضافة   برتكيز عدد من احلاوايت جلمع الفضالت  هلذه املسائل

بني املنحرفني وحراس االقامة  و نقص يف  إىل عدة اشكاليات 
و  البلدية  ابملنطقة  التسول  ظاهرة  انتشار  و  االرصفة  هتيئة 
لوقوف  اآللية  العدادات  توفر  عدم  و  العشوائني  احلراس 

يارات رغم توفر أماكن مت حتجريها و ميكن الوقوف هبا و  الس
لتيسري   االنتصاب ذلك   ، عمومية  مرافق  عدة  إىل  الوصول 

احلرفاء و تساهل  بذائتهم جتاه  السوق و  الفوضوي يف حميط 
و متسألة  حول إلغاء قاعة القراءة ابملنزه الشرطة البلدية معهم 

صحية   مراقبة  دون  العشوائي  الذبح  و  ابألسواق اخلامس 
 البلدية

:  السيد   املدينة(  )أراينة  ميالد  بن  اىل   تطرق   الفاضل 
اليت يعاين منها سوق اجلملة أبراينة وأن نقاة  بعض املشاكل 
خارج  التزود  بعمليات  القيام  اىل  ادى  موقعه  من  السوق 
املنتصبني  ظاهرة  انتشار  و  اإلعتيادية  التوزيع  مسالك 
إجياد   إىل  اجلملة.ودعا  سوق  مبردودية  أضر  مما  الفوضوين 

ع اإلستغناء  التفكري يف  للمسألة مستغراب  و  حلول  السوق  ن 
أودت  اليت  اإلشكاليات  يف  البحث  عن  عوضا  صبغته  تغيري 

 اىل تدهور نشاط السوق و عدم الرتخيص لوكالء البيع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشار إىل أن وضعية سوق اجلملة   رئيس البلدية :  السيد  
عروض  ضعف  أن  حيث  البلدي  اجمللس  أمام  مطروحة 
لعّدة  املستلزم  لنفس  تسويغه  و  للسوق  اإلستلزام  عملية 
سنوات فسح اجملال اىل عديد التساؤالت لذلك مت إدراج 

 املسألة ضمن جدول أعمال اجمللس البلدي للنظر فيه 
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:  السيد   املدينة(  )أراينة  رمضان  بن  إىل    أسامة  تطرق 
إبسنغالل القاعة   النشاط الرايضي ابملنطقة البلدية و السماح 

س جلنة الرايضة الرايضية و هي يف طور التهيئة من طرف رئي
السلة و تركيز لوحات إشهارية غري قانونية  لفائدة مجعية كرة 

اىل   الرايضية  إضافة  املاليةللجمعية  املنحة  تقدمي  يف  التأخر 
الرايضية  ابلتمارين  القيام  عدم  اىل  أدى  اليد  لكرة  أبراينة 
الالزمة، كما أشار إىل التلوث الصادر عن رحبة األضاحي و  

و انعدام هتيئة البنية األساسية أبراينة كنهج   معاانة املتساكنني
و   احلدائق  حبي  العمومي  التنوير  إنعدام  و  اجلنة  و  النصر 
مجع  حاوايت  عدد  يف  نقص  و  االحنراف  ظواهر  انتشار 
الفضالت مضيفا إىل إستغالل بطحاء الياجور لوضع فواضل 

النصر و عدم جناح شباب أصيلي املنطقة مبناظرة   البناء حلي 
 اب للعمل ابلبلدية االنتد 

النصر( :  السيد   تطرق إىل غياب    فوزي زغبيب )رايض 
التمهيدية   اجللسات  حضور  عن  البلدي  اجمللس   أعضاء 

لتحمل ل دعوهتم  ضرورة  و  املتساكنني  مشاكل  إىل  الستماع 
منطقة ،مسؤولياهتم   ممثلي  مع  إجتماع  عقد  طلب  إىل  مشريا 

للنمو   نظرا  الالزمة  األساسية  املرافق  يف  للتباحث  النصر 
،  املتزايد  الدميغرايف   حياة كرمية  يف  احلق  تو  حولو   سأل 

الصادرة ضّد  القرارات   تنفيذ  معضلة شارع اهلادي نويرة  و 
ابملنطقة  التحتية  البنية  وهتيئة  الس  املخالفني  قدرة  لطة ومدى 
 على حتمل مسؤولياهتا جتاه هذه املسائل 

:  السيد   املدينة(  )أراينة  الذهب  ظاهرة    فوزي  إىل  تطرق 
االنتصاب الفوضوي يف حميط السوق املركزية و ضرورة لتدخل 

 حلماية جتار السوق 
 

تطرق اىل نقص   سفيان الشيحي )أراينة املدينة( :  السيد  
الرايضية لتأطري الشعبية  الفضاءات  و عدم   الشباب ابألحياء 

تضرر املتساكنني و انعدام و إجياد حّل إلشكالية الفياضاانت   
 فائدة هتيئة املساحة املتواجدة قرب واد حي النزهة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  السيد   البلدية  لبناء رئيس  املقرتحة  األرض  أن  أوضح 
ملكا  ليست  اجلمعة  سوق  مبنطقة  للشباب  رايض  فضاء 
لتمكني  الغرض  يف  الدولة  أمالك  مراسلة  مت  قد  و  بلدي 
النزهة  ملنطقة حي  ابلنسبة  .أما  األرض  قطعة  من   البلدية 
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النصر( السيد   )رايض  الشيخ  إجناز :    مقداد  إىل  تطرق 
أحد  لفائدة  و  فنية  مقاييس  و  مربر  بدون  سرعة  خمفض 
املوظفني و تضرر املتساكنني منهو ذلك بشارع عمر اخلطاب 
مع اإلشارة اىل وجوبية توفري قرار بلدي يف مثل هذه املسأل 
رغم لفت النظر لكن دون جدوى كما أشار اىل عدم مطابقة 

 إجناز هنج سعد زغلول للفنيات 
 
 
 
 
 
 
أشار اىل هترئة شارع موسى :  (املنازه )  فارس املغوريالسيد    

ابن نصري و انعدام النظافة و التنوير العمومي جبانب الواد و 
من  متكينه  يتم  ان  يلتمس  و  السائبة  الكالب  ظاهرة  انتشار 

 نسخ من كتاب "نعرف بلدييت"
أشار إىل إعادة تركيز  :    ( أراينة العليا)  صاحل بوراويالسيد  

 لوحة هنج ابب منارة بربج الرتكي
:) املدينة  )أراينة  هالل  جناة  ضرورة   أكدت  السيدة  على 

اإلنتصاب  على  للقضاء  اخلضر  خزن  مستودعات  جماهبة 
و   عمار  سيدي  مبقام  التنوير  إنعدام  إىل  مضيفة  الفوضوي 
و   ليال  املنحرفني  بعض  بتواجد  مما مسح  توفري حارس  غياب 

 متسائلة حول الربامج الثقافية ابملنطقة 
طالب برتكيز خمفض سرعة   :  (املنازه العريض اهلوش )السيد  
رتق شارع الوليد ابن رشد مع هنج بريم التونسي موضوع يف مف

 19فسيتم االنطالق يف أشغال تغطية الواد بكلفة تناهز  
 ار من طرف وزارة التجهيزمليون دين

 
 
 

 خالد اجلبايل )مدير املصاحل الفنية( السيد  
أنه متت اإلجابة على املراسالت الواردة و ميكن توفري   أفاد

خمفض  إحداث  مت  وقد  هذا  ذلك  يف  رغب  ان  نسخة 
النقل  لسيارات  املرورية  احلوادث  لتجنب  عشوائي  سرعة 
سلطة  من  اذن  صدور  بعد  البلدية  تولت  و  الريفي 
القيام  اىل  إضافة  اإلصالحات  بعض  إبدخال  االشراف 

س خمفضات  إلجناز  عروض  الفنيات بطلب  حسب  رعة 
 الالزمة 
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 عريضة مودعة مبكتب الضبط املركزي 
أشارت إىل املناطق السيدة بثينة حندوس )رايض النصر( :  

اضافة  و  السريع  التدخل  إىل  دعت  و  خبارة  بنهج  السوداء 
مساندهتا  على  ،مؤكدة  الفضالت   جلمع  حاوايت  تركيز 

التوعوية   خاصة للحمالت  الفضالت  رفع  بتوقيت  املتعلقة 
منها االجنة ،ودعت اىل التنسيق مع ديوان التطهري والتدخل 

 لصيانة ابلوعة بنهج املدينة الكاضمة . 
هنانةالسيد   الكرمي  اىل    :  (املنازه)  عبد  اجياد تطرق  ضرورة 

من صياح   عاانة املتساكنني اجملاورين لسوق املنزه الثامن ملحل  
احرت  عدم  و  اكتظاظ  الباعة  و  العمل  لتوقيت  املقاهي  ام 

البيضاء  السيارات   االرض  استغالل  عدم  و  املنازل  أمام 
  املتواجدة ابملكان و انتشار الكالب السائبة.

 : )املنازه(  عمارة  عليسة  حضور السيدة  أن  إىل  أشارت 
ابجللسة   ابلشكرو  تلقائي الشباب  و    توجهة  جملسا  للبلدية 

مشرية  الكوروان  فريوس  ملقاومة  املبذولة  اجملهودات  على  ادارة 
 اىل األخذ بعني اإلعتبار بعض املالحظات حول : 

 ادخال بعض التحسينات و حتيني املعطيات مبوقع الواب -
 غياب توفر سجل للجمعيات -
 ابراز تواريخ انعقاد جلسات اجمللس البلدي -
امل- مع  التعامل  بعد كيفية  عن  التشاركي  الدميقراطي  سار 

 للظروف الصحية العامة 
 غياب انعقاد جمالس الدوائر البلدية و نشر حماضرها -
املنعقد - االجتماع  "السرااي"  يف  العمارات  نقابة  دعوة  عدم 

    ابملنازه تعلال بعدم وجود اشكاليات
التعمق يف دور ممثلي املناطق و حضورهم داخل اللجان و -

 اجملتمع املدين شركاء فعليني يف اختاذ القرار اعتبار أن  
مشاريع - مضمون  توضيح  و  ابملوقع  العروض  طلبات  نشر 

   2020سنة  
   2021االستعدادات  إلعداد الربانمج االستثماري  -
البلدية  - القرارات  تنفيذ  مستوى  حول  معطيات  تقدمي 

 
 
 
 
 
 
 

:  السيد   البلدية  التهيئة رئيس  لقدم  نظرا  أنه  أوضح 
العمرانية مبنطقة املنزه الثامن فإن عملية التجديد اصبحت 
اشكاليات  عدة  لوجود  فيها  التدخل  سيتم  و  مطلوبة 
من  للتوقيت  املقاهي  احرتام  عدم  مراقبة  أن  موضحا 

 االمن و حتاول البلدية التدخل قدر املستطاع صلوحيات  
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 الصادرة 
مع - املنازه  بدائرة  السيارات  لوقوف  مناطق  توفري  عدم 
 نطالق يف استعمال الكباالتاال
 حتديد موعد لعقد جلسة تقييمية مع اجملتمع املدين  -
 تشريك املقاولني الشبان يف الصفقات العمومية -
 إيالء العناية الالزمة جلمالية املدينة-
للرصيف ال تسمح - التشجري يف مساحات صغرية  عمليات 

 مبرور املرتجلني 
املنطقة اخلضراء ابملنازه اىل اجلمعية مل يتم إحالة ملف هتيئة  -

و الدعوة موجهة اىل إجراء زايرة للحديقة لإلطالع عن كثب 
و ال  مناسبة  تكن  مل  التهيئة  عملية  أن  على وضعيتها حيث 

 تستجيب لتطلعات املتساكنني و للربانمج املسطّر
القصري  إلياس  :    السيد  النصر(  نشر  )رايض  اىل  دعا 

مجلة   على  يف االجابة  املتساكنون  طرحها  اليت  التساؤالت 
السابقة  التمهيدية  عمار    الدورة  سليم  مأوى  هتيئة  حول  و 

دورية اجتماعات  عقد  على  احلرص  و  النصر  جملالس   براض 
الدوائرو يغتنم الفرصة متوجها بشكره اىل السيدة رئيسة جلنة 
عقد  على  حلرصهم  الفنية  املصاحل  مدير  السيد  و  االشغال 

 تشارية و البحث عن حلول ملسائل مطروحة اجتماعات اس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشار اىل أنه يف نفس الصدد أن رئيس البلدية :  السيد  
تسريع  و  الوقت  اهدار  جتنبنا  الذكية  العمليات  هذه  مثل 

 االجناز 
التهيئة السيد و  االشغال  )رئيسة جلنة  التومي  ة سلوى 

أشارت إىل أنه مت التطرق يف عديد املناسبات العمرانية( :  
تعود  اليت  ابن نصري و  الواقعة بشارع موسى  املساحة  اىل 
قانةنية  اجراءات  تتطلب   و  العام  امللك  اىل  ابلنظر 
إلحالتها اىل البلدية و يقتصر االمر لفض االشكال على 

اجل  بصورة هدم  الفضالت  إلقاء  من  للحد  املتواجد  دار 
 عشوائية 

السوق  لصبغة  نظرا  و  الثامن  املنزه  سوق  خبصوص  أما 
امللوثة فيمكن  املتمثل يف انشطة خمتلفة إبستثناء األنشطة 
للبدية اإلنتزاع للمصلحة العامة شريطة التعويض أو توفري 
املكتب  جلسة  خالل  للموضوع  تطرقت  قد  و  بديل 

 لك جيب البحث عن بديل البلدي لذ 
مشلت فقد  التشجري  لعمليات  ابلنسبة  امل  أما  نطقة كامل 

الرئيسة رغم ضيق عرض بعض االرصفة  البلدية ابلشوارع 
احياان أما يف مايتعلق ابملنطقة اخلضراء ابملنازه و نظرا ألن 
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العليا(: )أراينة  رزوان  وجوب   تطرقت  السيدة كوثر  إىل 
النقائص  و    مراقبة األشغال مبنطقة حي املالحة لوجود عديد 

النظافة  إدارة  مع  جلسة  تعيني  إىل  دعت  و  االخالالت 
غرار  على  املالحة  حي  مبنطقة  حبملة  القيام  يف  للمساندة 
منطقة رايض االندلس مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون ضّد 
عدم  و  العمل  لتوقيت  لتجاوزاهتم  املقاهي  و  احملالت  عديد 

اليت  القدس  بساحة  الفضالت  القاء  و  النظافة  مت   احرتام 
 هتيئتها حديثا

: تطرق اىل انعدام     السيد اهلادي اجلودي )اراينة املدينة(  
 ، )طرقات  املستوايت  مجيع  على  النزهة  حي  مبنطقة  التهيئة 

،ارصفة( عمومي  تنوير  االمطار،  مياه  الربجمة   تصريف  رغم 
هتيئة  مشروع  تكملة  اىل  دعا  و  االستثماري  املخطط  ضمن 
ينتفع  حىت  النزهة  حي  مبنطقة  للواد  احملاذية  اخلضراء  املنطقة 

املتساكنني  حافالت إىل وتطرق    مجيع  إيقاف  عمليات   
"jasmin travel على الرصيف املقابل للطريق الوطنية "
8. 

)املنازه(:   املوجهة السيدة عائشة مرسي  احللول  أشارت اىل 
ابالقامات   اخلاصة للقاطنني  سياراهتم  إليقاف  املنازه  مبنطقة 

قرهبا و تفادي الكباالت و عن هتيئة ممرات ابملسلك الصحي 
 . المسنت مبا ال يستجيب و صبغة املكان ابملنازه مبادة ا

البوصلة(   )مجعية  ابلريش  فهمي  على    السيد  ترحم   :
أولوايت  غياب  اىل  وأشار  االمنية  املؤسسة  و  الثورة  شهداء 
االصالح و تطوير اخلدمات و من جهة اخرى مثن جمهودات 

املشروع  متابعة  ستتم  و  متواصلة  مازالت  النهيئة  عمليات 
 مع املصاحل الفنية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املسألة أفاد أنه مت إجياد حل هلذه  رئيس البلدية :   السيد  
األخرية و سيتم اإلعالن عنها خالل جملس الدائرة البلدية 

 القادم 
 
 
 
 
 

التهيئة السيد و  االشغال  )رئيسة جلنة  التومي  ة سلوى 
تولت تقدمي الربانمج الوظيفي ملشروع املنطقة العمرانية( :  

اخلضراء ابملنازه أما خبصوص استعمال مادة االمسنت فهي 
 ري. متثل أرضية غرفة حمركات ال

أوضح أن املشاريع تتم دراستها  رئيس البلدية :   السيد  
حىت  املشروع  متابعة  ستتم  و  عليها  املصادقة  و  مسبقا 

 استكمال اجنازه 
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البلدية ادارة و جملسا يف حل كم املشاكل املرتاكم منذ سنوات 
فا غياب عرض سري تقدم اجناز ميزانية البلدية عديدة و مضي

السيئة    2020لسنة   الوضعية  و  اجللسة  بداية  للبنية يف 
التحتية ابملنطقة البلدية و تطرق اىل        وجوب التدخل 
اطار  يف  أبراينة  الرايضية  اجلمعية  مستوى  تراجع   يف  للنظر 

الثقافية فقد شهد للناحية  غياب   العناية ابلناشئة أما ابلنسبة 
 .لسينما الطفل و مسرح بلدي ابملنطقة البلدية

النصر(: )رايض  رمضان  بن  هدى  إىل أشارت    السيدة 
لتقدم  الدفع  ضرورة  و  نويرة  اهلادي  بشارع  الرتصيف  مسألة 
االسئلة  على كافة  االجابة  اىل  الدعوة  و  املشروع  أشغال 

نشرها   و  إقصاء    كمااملطروحة  و  تشريك  عدم  اىل  تطرقت 
تقدمي  اىل  داعية   ، البلدية  الدوائر  املناطق يف جلسات  ممثلي 

العمل و   اجللساتحم برانمج  انع   اضر  تواريخ  املتعلقة   قادها و 
تقييم  هبا   اىل  وتطرقت  اللبدية  للجان  ابلنسبة  الشأن  كذلك 

املساعدات  توزيع  الكوروان و تقدمي كيفية  الوضع خالل فرتة 
املتحصل عليها و االستعدادات املتخذة ملواجهة املوجة الثانية  

 من الفريوس. 
برايض  الصحي  املسلك  هتيئة  سري  تقدم  ضعف  أضافت  و 

زئي للقرارات ضد املخالفني داعية اىل إجياد النصر و تطبيق ج
حل إلشكالية مصب برج الرتكي والتفكري يف إحداث مآوي 
للسيارات برايض النصر قبل االنطالق يف استعمال الكباالت 
وتطبيق قرار طريق ذو اجتاه واحد مبنطقة املنازه قرب املدرسة 

 اخلاصة ابن سينا وتركيز عالمة مرورية يف الغرض. 
 
 
 
 
 

العليا(   )أراينة  رابح  احلبيب  صدر    السيد  رحابة  مثن   :
يف  اإلسراع  اىل  ودعا  للنقد  تعرضه  و  البلدي  اجمللس  رئيس 

 
 
 
 
 
 
 

البلدية  السيد   تساؤالت رئيس  مع  تفاعال  أنه  :أوضح 
املواطنني تقع االجابة عليها بصورة فورية زايدة على ذلك 

على غرار بقية احملاضر علما يتم نشرها على موقع الواب  
البلدي عمل ما يف وسعه منذ تنصيبه وبكافة  ان اجمللس 
رغبات  حتقيق  يتسىن  مل  ان  و  حىت  املتاحة  االمكانيات 
البنية   هتيئة  برانمج  انطالق  اىل  االشارة  مع  البعض 

املدينة    االساسية أراينة  الوطين و بدائرة  الديوان  تدخل 
امل تصريف  شبكة  جتديد  يف  نظرا للتطهري  املستعملة  ياه 

ابشكالية  كلم ،كذلك يف مايتعلق  40لتهرئتها على طول 
االنتصاب الفوضوي و ما تتطلبه من تدخل أمين ويف ظل 

هذ  جملاهبة  البلدية  الشرطة  إمكانيات  الزحف   احمدودية 
 فالبلدية ال تدخر جهدا يف مقاومتهم.

أما مسألة غياابت بعض أعضاء اجمللس البلدي فال توجد 
 اخذة قانونية يف ذلك. مؤ 
 
 
 
 
 
 
 

لتزامن   ن أن سبب غيابه كا   أوضح رئيس البلدية : السيد  
احلكومي  امللتقى  مع  الزايرة  برجمته   اتريخ  متت  الذي  و 
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حول  وتساءل  اجلديدة   اراينة  ملنطقة  االساسية  البنية  هتيئة 
برانمج املناطق اخلضراء مبنطقته و ما آلت اليه دراسة تصريف 

مع  املروري  التنظيم  دراسة  االمطارو  تطبيق   مياه  اىل  الدعوة 
مضيف  تعرتضها.  اليت  العوائق  ماهي  و  تنفيذها  و  القرارات 

املركزية السلطة  مع  التنسيق  ضرورة  تسجيل   اىل  مت  حيث 
السيد  أداها  اليت  االخرية  الزايرة  خالل  البلدية  رئيس  غياب 

 وزير التجارة للسوق املركزية أبراينة.
 
 
 
 
  
 
 

و  البلدايت  اليه اللقاء كلمة حول  مدعو  و كان  مسبقا 
رئيس  السيد  فوض  وقد  هذا  املناخية  ابلتغريات  عالقتها 

 ابملدينة لنيابته.الدائرة البلدية  
الفنية(: السيد   املصاحل  اجلبايل)مدير  ابلنسبة   خالد 

يف  إبذن  املقاول  متكني  مت  فقد  التطهري  ديوان  ألشغال 
إنطالق االشغال و اليت ستنطلق قريبا مبنطقة برج البكوش 
و بقية املناطق أما ابلنسبة لتصريف مياه االمطار فقد مت 

هذه  مثل  حلداثة  نظرا  و  العروض  فقد   فتح  العروض 
الرتابية   التهيئة  التجهيز واالسكان و  ابالستشارة مع وزارة 

 فرز العروض. 
 

حرصهم على و رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبة اجللسة التمهيدية وتفاعلهم  د  السيويف اخلتام جدد  
 الرقي ابلعمل البلدي 

 الواحدة و النصف بعد الزوال ورفعت اجللسة على الساعة 
 

 الكاتب العام                                                 رئيس بلدية اراينة  
 عادل الوساليت                                                    فاضل موسى      




