
    

 

 
 

  الجمهورية التونسية        

  و البيئة    المحلية  الشؤون  وزارة  

  بلديـــــــــــــــــــة القـلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  

     2020الجلسة التمهيدية األولى لسنة  

   2020جانفي   25المنعقدة بتاريخ 

  

المتعلق بمجلة الجماعات    2018ماي    09المؤرخ في    2018لسنة    29األساسي عدد  عمــال بمقتضيـات القانون  
ل تبعا  و   ، أعضـــاء  المحلية  كافة  إلى  الموجـــــه  البلديإلستدعـاء  بتاريخ    المجلس  الصغرى              01/2020/ 21بالقلعة 

  2020جانفي    25يوم السبت    2020ية األولى للمجلس البلدي لسنة  ،  انعقدت الجلسة التمهيد157و المضمن تحت عدد  
    على الساعة العاشرة بقصر البلدية برئاسة السيدة سميحة بوراوي و بحضور األعضاء اآلتي ذكرهم : 

  : عضو و رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة      نجيب جراد   -

  لجنة األشغال و التهيئة العمرانية   عضو و مقرر:     كمال زروق  -

  :عضو و مقرر لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة      سالم بم مزوغية  -

  : عضو و رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة      محمود العامري  -

  : عضو و رئيسة لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين     نرجس عمارة  -

  س لجنة شؤون المرأة و األسرة : عضو و رئي     جنات غيث  -

  : عضو مجلس بلدي      الهادي الحريزي  -

و عن اإلدارة البلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام للبلدية و السيدة وداد بن أحمد رئيسة مصلحة  
  شؤون المجلس و الهياكل البلدية و العالقة مع الجمعيات و المنظمات  . 

كرة إياهم على  شا   بالحاضرين    ةمرحب  2020الجلسة التمهيدية األولى  لسنة    ة البلدية  رئيس  ةالسيد  ـــتافتتح 
الحضور في مثل هذه الجلسات داعية كافة مكونات المجتمع المدني و المواطنين إلى مزيد الحضور في مثل هذه الجلسات  

  و غيرها و دعمهم للعمل البلدي . 

  من بينها :   2020ثم  استعرضت أهم المشاريع البلدية المتواصلة و المشاريع المبرمجة لسنة 

    التنوير العمومي  مشروع  -
  مشروع تجميل المدينة   -
 مشروع التعبيد  -

و هذه المشاريع ستنطلق أشغالها خالل هذه األيام و ذلك بعد تمكين مقاوالت اإلنارة و التعبيد من األذون اإلدارية  
ت إلى  فإن أغلبها بصدد إعداد الدراسات كما تطرق   2019ببديء  األشغال و بخصوص بقية المشاريع المبرمجة لسنة  

  و على غرارها :   2020تقديم أهم مشاريع سنة 



    

 

 
 

  مشروع تصريف مياه االمطار   -
  مشروع بناء المستودع البلدي  -

  

  إثر ذلك أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى الحاضرين  لتقديم مقترحاتهم :  

  التدخل   المنطقة   المواطن   ع/ر

  تعبيد الطرقات   -  الصباغين   يوسف الزعالني    01

  نقص في التنوير العمومي  -

  طلب رفع الفضالت   -

  طلب الر بط بشبكة التطهير  -

  إضافة حاويات   -

  إنعدام جميع المرافق العمومية   -  حي المنازه    حسن الظاهري   02

  مشكل اإلكتضاض و عدم التنظيم   -

  تدخل البلدية إلخالء الرصيف العمومي   -

بشبكة    - الربط   ) المستعملة  المياه  تصريــــف  مشكل 
  التطهير . )  

  مشكل الحفر في الطرقات   -

  طلب تعبيد الطريق الرئيسي أمام العمارات   -

  عدم توفر مدارس إبتدائية  -

  مدخل سهلول غير معبد  -

  ربط بشبكة التطهير عدم ال -  حي المنازه    لالهم العامري     03

  مشكل عدم التعبيد  -

  مشكل عدم التعبيد  -

  مشكل تصريف مياه االمطار   -

حي المنازه ـ نهج   حنان القواسمي    04
  البنفسج  

  مشكل تصريف يماه االمطار   -

  الربط بشبكة التطهير   -

  مشكل التعبيد  -  حي البنفسج    حبيبة كريدان    05

  عدم الربط بشبك التطهير   -

  وضع بيئي كارثي ( أبسط مقومات الحياة غائبة )   -  حي بن عون    موسى عيدودي   06



    

 

 
 

  عدم توفر اإلنارة   -

  مشكل التعبيد  -

  تركيز حاويات للفضالت   -

  تنوير عمومي   -

  رفع الفضالت كل أسبوع   -

  

  عدم رفع الفضالت   -  حي بن عون    عمر الميغري   07

  مشكل التعبيد  -

  عدم توفر اإلنارة   -

  طلب زيارة ميدانية عند هطول األمطار  -

  عدم الربط بشبكة التطهير  -

  مشكل التعبيد  -  حي بن عون    لمجد الجعيدي   08

  الربط بشبكة التطهير   -

  نقص في اإلنارة   -

  مشكل عدم تنفيذ الوعود  -  حي بن عون    محمد بن عون   

  مشكل عدم الربط بشبكة التطهير   -

  مشكل كثرة المناطق السوداء   -

  مشكل عدم اإلعتناء بحي المنازه   -  حي المنازه    إسكندر بن عبد الجليل     

  مشكل االمن  -

  مشكل الصحية   -

  عدم تعبيد أحياء حي المنازه  -

  تقدم مقترحات بلدي   -

  تفعيل المشاريع القديمة   -

  مشكل النقل   -

  اإلستعداد إلعانة البلدية   -

  عدم تصريف مياه االمطار بنهج الورد  -  حي المنازه    محمد علي القرقني    

  مشاكل أمنية  -

  فتح طريق   -



    

 

 
 

  مشكل في الحاويات   -

قبل    بدر الدين عبد الالوي      ) الشراقي 
السكة ) ـ الجرف 

  طلب اإلنارة  -

  طلب تركيز الحاويات   -

  تعبيد طريق الشراقي   -

  إرجاع السوق القريب أمام المقبرة   -

تخصيص    -  حي الطويل    صالح فارح     و  الطويل  بحي  اإلعتناء  بمزيد  طالب 
  إعتمادات إضافية .   

  مشكل الحوادث خاصة أمام المؤسسات التربوية   -  حي الطويل    علي القرماني   

  مشكل عدم إجالء الرصيف ( تحرير االرصفة )   -

  ليس هناك رقابة   -

  تهذيب الطرقات   -

عند   - المرور  لتنظيم حركة  المرور  مع شرطة  التنسيق 
  خروج التالميذ 

  كثرة الحفر بالطرقات   -

  اإلعالم بالجلسات بمضخمات الصوت   -

  

سيدة رئيسة البلدية و السادة و السيدات أعضاء المجلس البلدي اإلجابة على تساؤالت المتساكنين و قد تولت ال 
مشددة على أن جميع المقترحات تم تسجيلها و سيتم دراستها على مستوى اللجان البلدية و العمل على تنفيذها تدريجيا  

  وفق إمكانيات البلدية .  

  رين و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال  .   و في الختام توجهت بالشكر لكافة الحاض

  رئيسة البلدية  

  سميحة بوراوي 

  

  

  

  

  

  

  


