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 الجمهورية التونسية
 داخلية وزارة                  

 بلدية أريانة       
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية

 والتنسيق بين الدوائر              
 

 محضر جلسة  
 لمجلس البلدي التمهيديااجتماع  

 2222لسنة    الثالثةللدورة العادية  
 2222 جويلية 22السبت  المنعقد يوم  

  

السيد برئاسة  3233 جويلية 32السبت صباحا من يوم التاسعة والنصف على الساعة التأم 
 عادل الوسالتي الكاتب العام للبلديةوبحضور السيد محمد فاضل العربي موسى رئيس البلدية 

وذلك  2222 لسنةالمجلس البلدي التمهيدي بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة اجتماع ،
البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع بناءا على 

لدي بة الموجهة لكافة أعضاء المجلس العلى الدعوة االسمي رات التابعة للبلدية، وكذلك بناءالمق
 وهذا نّصها:  2222 جويلية 20بتاريخ  2022عدد تحت 
لاجلس البلدي التاهيدي لتجتاا  اال أشغالومواكبة  ، أتشرف باستدعائكم لحضور وبعد "     

على  2222 جويلية 22السبت سيلتئم يوم  والذي 2222لسنة  الثالثةفي دورته العادية 

 ". صباحا بقاعة االجتماعات  منتزه بئر بلحسن  باريانة والنصف  التاسعةالساعة 

 والسيدات :وحضر الجلسة كل من السادة 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر  

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 السادة والسيدات : وتغيب دون عذر

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي 
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 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 
 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

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

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي نادية بن يوسف
 مستشار بلدي محمود بلحاج

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   الصغيرسنية 
 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي خلود منصور
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 : مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبال
 مدير ادارة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات  ناجية لعيوني
 كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال  توفيق بلهاني

  
 

" يسبق انعقاد الثالثةمن المجلة الجماعات المحلية في فقرته  210بأحكام الفصل   عمال
سماع مداخالتهم في لالدورة العادية وجوبا جلسة تمهيدية يدعى إليها متساكني المنطقة البلدية 

 المسائل ذات عالقة بشان المحلي."

حرصت البلدية على سماع مداخالت المواطنين في المسائل ذات الصبغة المحلية  وبناء عليه 
، ووقع إبالغ المتساكنين بإمكانية التواصل مع  2222جويلية   22وتم عقد جلسة تمهيدية بتاريخ 

 البلدية عبر موقع التواصل االجتماعي. 

اإلدارة البلدية حول مشاكل تمحورت اغلب المالحظات للمواطنين التي تمت توجهها الى و       
 البنية األساسية والبناء الفوضوي واستغالل الرصيف وقد جاءت على النحو التالي :

 اإلجابات المتدخلون
 السيد حمدة سالمة ) منطقة اريانة المدينة( : 

تساءل حول عدم عرض النظام الداخلي الانظم  -

لتسيير تجلسات الاجلس البلدي علاا ان الادة 

 النيابية أوشكت على االنتهاء .

 

 

من مجلة الجااعات  232لفصل حول تطبيق ا-

الاحلية والذي ينص بوتجوبية انعقاد مجلس الدائرة 

 مرة كل شهر 

 

 

حكومي المرلأل تبعاالسيد رئيس البلدية : 

أوت  23مؤرخ في  2222لسنة  477عدد 

يتعلق بالاصادقة على النظام الداخلي  2222

، اقر الاجلس البلدي الناوذتجي للاجالس البلدية

 باريانة اعتااد هذا النظام الناوذتجي .

 

تبعا للبروتكول الحكومي الصحي لاقاومة  -

الكوفيد  تم إيقاف االتجتااعات لادّة طويلة ،       

اتجتااعات الدوائر و بتحسن الوضع تم تنظيم 

تات دعوة رؤساء الدوائر البلدية الى البلدية و

الحرص على عقد مجالسهم وايالئها العناية 
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غير انتشار البناء الفوضوي والاحالت التجارية  -

وتراخيص البناء الاخالفة خاصة باريانة الارخصة 

بثاني ونهج الادينة مثال ذلك شار  احاد الخ

الاراقبة من الاصالح  بالرياض والبحترى وغيا

 البلدية .

 

ل التحقيق بدائرة اريانة الادينة آتساءل حول م -

بقسم اإلمضاءات الاودعة وعن تغير مقر القسم 

نقلة الاتصرف الى دائرة الى منتزه بئر بلحسن و

 الانازه

 

 

 الالزمة 

 

 

فريق الشرطة البلدية إلتجراء معاينة  دعوةتم -

ميدانية و اتخاذ اإلتجراءات القانونية في شأن 

 و الاوضو  محل متابعة.،الاخالفين 

 

 

 

فيف الضغط على عدم و تجود تحقيق ، لتخ -

مكاتب الدوائر البلدية تم إقرار توحيد 

االمضاءات الاودعة وتركيزها بالاصلحة 

الاركزية للحالة الادنية بانتزه بئر بلحسن وقد 

 صادق الاجلس البلدي على هذا االتجراء

 

 

 
 دان :)منطقة برج البكوش(: يالسيدة ريم بن حم

 االستغالل الاشط لألرصفة من طرف الاقاهي  -

الضجيج وتجاوز الاحالت التجارية)الاقاهي -

وقاعات األفراح( للتوقيت القانوني للعال وعدم 

 احترام راحة الاتساكنين .

 

 auto9التدخل إليجاد حل ضد محل تجاري  -

ببرج البكوش الستغالله الاشط للرصيف وعدم 

 السااح للاترتجلين بالارور.

 

 

 :السيد رئيس البلدية 

لاراقبة من الشرطة بصدد تكثيف دوريات ا

البلدية والشرطة البيئية علاا أنه تم اتخاذ عديد 

اإلتجراءات وحجز وتحرير مخالفات في 

 الغرض 

 

 

السيد حمدة سالمة :)منطقة المنزه السادس(: 

أشار الى محل مخالف بالانزه السادس بنهج الزبير 

بن العوام سيقع استغالله كادرسة للساحة والفندقة 

البلدية في الغرض لكن دون تجاوب وقد تم مراسلة 

 .الى حد هذا التاريخ

بالنسبة لوضعية الابنى  السيد رئيس البلدية :

الذي سيقع إعداده كادرسة والذي تقدمت 

ألنه ما فيه االتجوار فيه بشكوى ال ياكن التدخل 

مثل هذه الوضعيات  أنيزال مغلقا في حين 

يتحصل أصحابها على تراخيص من طرف 

شجيع على االستثاار ماا يضع الوزارة للت

وقد تم إصدار قرار  البلدية أمام األمر الاقضي،

تم اإلشارة خالل تنبيهي في الغرض ، كاا 

تجلسة اللجنة الجهوية الى وتجوب التثبت في 

ن وباثال التهيئة ومعاينة اويالطلب في العن

و تجنب تغيير الاوقع لتفادي هذه اإلشكاليات 

 .الصبغة
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أكد السيد سليم بوعزيز:)منطقة حي النزهة(: 

على وتجوب التدخل باداخل منطقة حي النزهة 

للحالة التي أصبحت عليها كاا انها تاثل خطرا 

الشغال فواضل البناء لعلى الاواطنين من تجراء 

في االشغال  بطءالاحدثة بالاكان ، اضافة الى 

بنهج الرياض والهادي خفشة وأسد ابن الفرات 

نظور وابو العالء الاعري ويطالب ان يتم وابن م

 ذلك في اقرب وقت .

 

انطقة حي بالنسبة ل: السيد رئيس البلدية

وحفظ  فواضل البناءالنزهة تم التاكيد على رفع 

معدات االشغال وحيث ان الاشرو  لفائدة 

الصالح العام تتولى انجازه ادارة الاياه 

 العارانية لحااية الانطقة من الفياضانات

لاواطنين وماثلي الاناطق الى دعوة موتجهة لال

 الاشاركة في الاتابعة والاراقبة 

 )مدير المصالح الفنية(:السيد خالد الجبالي

 22تبعا لجلسة العال التي عقدت بتاريخ 

مع إدارة الاياه العارانية  2222تجويلية 

وديوان التطهير والبلدية تم تقديم تجدولة زمنية 

لألشغال وتاريخ انتهائها ، حيث أعلن ديوان 

تجويلية  32التطهير عن انتهاء أشغاله بتاريخ 

لتجديد الشبكة وإصالح الطريق وتتم  2222

 في تقدم األشغال متابعتهم يوميا 

أما بالنسبة إلدارة الاياه العارانية فقد تم انهاء  

أشغالها بانطقة حي النزهة وبصدد اصالح 

الطريق بنهج االتحاد واألنس والرياض وتنتهي 

 اشغالها بالانطقة .بذلك 

أما بخصوص أشغال البلدية وبناء على ما  

سبق االشارة إليه تولت االعالن عن طلب 

بيد بانطقة برج البكوش وحي العروض للتع

 2و2التعاير وحي النزهة واريانة الجديدة 

، وستنطلق االشغال  2222اوت  22بتاريخ 

في اخر شهر سبتابر . مع العلم ان االنهج غير 

الاتضررة من اشغال ديوان التطهير لم يتم 

 برمجتها للتعبيد .

د عرض تم نشره وتجتجدر اإلشارة الة وو

يل على صفحة يحوصل كل هذه التفاص

التواصل االتجتااعي للبلدية، وياكن للاتساكنين 

 اللجوء للرابط واالطال  عليه .

أما بخصوص انهج ابن منظور والبيئة 

ادارة الاياه العارانية تجديد   ستتولىي والشعانب

شبكة تصريف مياه األمطار حيث تطلب 

الوضع القيام ببعض االشغال الاسبقة تحضيرا 

يتم التدخل بصورة وقتية لتجديد الشبكة وس

إلصالح الطريق في انتظار انطالق اشغال 

شبكة تصريف مياه االمطار بداية شهر سبتابر 

  .وستنطلق اشغال التعبيد منتصف شهر سبتابر
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 السيد محمد القلعاوي :)منطقة برج البكوش(: 

 2223بن العاص منذ سنة  وتهيئة نهج عار عدم

 رغم تهيئة االنهج الاجاورة له 

دعا الى التدخل في محل مخالف بنهج الاترو) -

محطة غسيل السيارات ( وغير مطابق للكراس 

 الشروط تسبب في انسداد بالوعات تصريف الاياه. 

شرين طالب بإيجاد حل لوضعية األفارقة الانت -

 باحطة الحافالت برج البكوش 

نهج :)مدير المصالح الفنية(السيد خالد الجبالي

تات  ،ونهج الايتروعار ابن العاص 

 باشاريع منطقة حي التعاير، اابرمجته

كاا ان الشرطة البلدية والشرطة البيئية تتدخل 

 باستارار لرد  مثل هذه الاخالفات.

و تجدر اإلشارة الى أنه تم تركيز خلية لاتابعة 

 الوضعيات االتجتااعية لألفارقة الاهاتجرين.

(: السيدة مها الرزقي :)منطقة اريانة المدينة

سنوات ضد  3تساءلت حول مال ملفها منذ 

الاشتكى بها في تجاوز القانون ودعت الى ايجاد 

 حل 

تم إصدار قرار هدم  : السيد رئيس البلدية

حسب الاعاينة الايدانية للشرطة البلدية و تم 

تنفيذه،      و النزا  الاستفحل بين االتجوار ال 

 دخل للبلدية به وهو من انظار القضاء.

(: 2السيد الحبيب رابح :)منطقة اريانة الجديدة

 في عديد األماكنالى وتجود فواضل بناء أشار

لم يقع رفعها ، مضيفا بعدم ديوان التطهير ل شغاال

وتجود لوحات توتجيهية للاشاريع الانجزة بالانطقة 

البلدية او معلومات حولها .وتطرق الى ان عاليات 

النهج التهيئة لشبكة التطهير استثنت بعض ا

الداخلية وهيأت الطرقات الرئيسة وأخرى تولوا 

بلدية و الربطها نزوال عند طلب الاواطنين باقابل 

ملزمة بنشر الاعلومات حولها للاتابعة والاراقبة 

 من طرف الاجتاع الادني.

 

تأخر انطالق اشغال التعبيد عن اآلتجال التي تم  -

تحديدها وانعدام تهيئة ساحة الجالء كانطقة 

خضراء ونقص في النظافة وتهيئة الطرقات 

ودعا الى التدخل قبل  يبالانطقة الاحيطة بالواد

 موسم األمطار 

 

 

 

 

أشار الى وتجوب التفكير في إحداث أو تهيئة  -

اتجتااعات الجاعيات واألحزاب بعد لفائدة فضاء 

 إلغاء قاعة االتجتااعات بفضاء منتزه بئر بلحسن .

 

انجاز اشغال التعبيد ستتزامن عالية أشار ألى أن  -

مع موسم األمطار وسيتأزم الوضع مع العودة 

الادرسة والحركة الارورية عاوما متسائال حول 

ديوان التطهير بصدد : السيد رئيس البلدية

وحفظ معدات  فواضل البناءرفع التعهد ب

لاواطنين وماثلي والدعوة موتجهة ل االشغال 

 الاتابعة والاراقبة .الاشاركة في الاناطق الى 

 

 

 

 

 

 

 

)مديرة تجميل المدينة و  السيدة ناجية العيوني

أفادت انه بالنسبة  : العناية بالمنتزهات(

للانطقة الخضراء ساحة الجالء تم اإلعالن عن 

تجوان لكن لم  22طلب العروض منذ تاريخ 

أوت  23يكن مثارا ،وتم التاديد فيه الى غاية 

 . قريباوستنطلق االشغال 

أما بالنسبة ألشغال التعبيد أنظر إتجابة السيد 

 مدير الاصالح الفنية .

 

قاعات الدوائر أن  أوضح:السيد رئيس البلدية 

موضوعة للغرض لالتجتااعات و عقود  البلدية

 القران .

 

)مدير المصالح السيد خالد الجبالي

 22مدة االنجاز تتطلب :أوضح أن الفنية(

 شهرا .
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 مدة انجاز االشغال وإمكانية تأتجيلها.

 

 

عرض يقدم فيه الجدول الزمني إعداد اقترح -

تهيئة الاناطق الخضراء وكافة و لالشغال

للحضور طنين الاواودعوة الاعلومات الضرورية 

األخذ بعين االعتبار الحركة الاروية وعدم غلق و

كافة الطرقات في االن نفسه وتركيز لوحات 

 ،هية للاشرو توتجي

 

 

 

 

 

 

 

د عرض تم ووتجأفاد ب: السيد رئيس البلدية

نشره يحوصل كل هذه التفاصيل على صفحة 

التواصل االتجتااعي للبلدية، وياكن للاتساكنين 

 اللجوء للرابط واالطال  عليه .

في إطار انجاز االشغال الجديدة  إضافة أنه

أكدنا على ان يتم األخذ بعين االعتبار فسح 

الاجال للحركة الارورية وإحداث منافذ 

دم تعطيل مصالح الاواطنين ورفع ومسالك لع

اضطروا الى أن الاتدخلون حيث  فواضل البناء

انجاز االشغال السابقة العتبارات عديدة و 

وسيتم ضبط الاسالة  ،اتطلبات النواحي الفنيةل

 ضان محضر تجلسة مع الاراقبة والاتابعة.

 

ثان الاجهودات الابذولة السيد سليم بوعزيز :

بتشريك الاواطنين كهازة وصل وأكد على االلتزام 

لاراقبة ومتابعة االشغال والاساهاة في توعية 

 االتجوار وإيصال الاعلومات الصحيحة.

 الدعوة موتجهة الى: السيد رئيس البلدية

الاشاركة في الاواطنين وماثلي الاناطق الى 

 الاتابعة والاراقبة

أكدت على تعاونها كااثلة السيدة ريم حمدان :

 الاعلومات الى االتجوار منطقة إليصال

أكد على وتجوب التدخل السيد محمد القلعاوي :

السريع بنهج الايترو النسداد وفيضان بالوعات 

 تصريف الاياه الاستعالة .

 :)مدير المصالح الفنية( السيد خالد الجبالي

 تم لفت نظر ديوان التطهير للتدخل

حول تاريخ انتهاء  تساءلتالسيدة ابتسام الماكني: 

ريق بنهج الخليج اشغال نهج النجوم وإصالح الط

 شركة الكهرباء .ل لالعربي من تجراء تدخ

)مدير المصالح السيد خالد الجبالي

أوضح انه سيتم استكاال األشغال نهاية الفنية(

شهر تجويلية ألنهج الخليل والنجوم نظرا 

الستنفاذ مادة الزفت، أما بالنسبة لنهج الخليج 

لعربي ستتم متابعة كافة الشكاوي واالخالالت ا

الح قبل االستالم النهائي للاشاريع إلص

 الطريق وإعادته على ما كان عليه .

رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبة الجلسة التمهيدية وتفاعلهم السيد وفي الختام جدد       
 .حرصهم على الرقي بالعمل البلدي و 

 دقائق  52و الحادية عشر صباحا الساعةورفعت الجلسة على 
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