
 
 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل   

 2018لسنة  الرابعةللدورة العادية  محضر الجلسة التمهيدية

 2018أكتوبر  27المنعقدة يوم السبت 

 
والمتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وبناء على االستدعاء الفردي الّمــوجه إلى  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 .ـدد واآلتي  نّصــه: 4435تحت عـ 2018أكتوبر  22كافة أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 شطمن رئيس بلدية حمام ال   
 إلـــــــــى

 ............................................... :الّسيـــد)ة(

و ذلييييييي  ييييييييوا  2018رئييييييييس بلديييييييية تمييييييياا الاييييييية بيييييييدعوتدو لحضيييييييور اجتميييييييا  الجلسييييييية التم يديييييييية لليييييييدور  العاديييييييية الرابعييييييية لسييييييينة يتشرررررررر  

 االختصاصات بالبلدية.على الساعة العاشر  صباتا بالقاعة المتعدد   2018اكتوبر   27السبت 

رئييييس البلديييية و بحضيييور الداتييي  العييياا الررردكتور يتحرررب   روبرررة برئاسييية  2018اكتررروبر  27الجلسييية التم يديييية لليييدور  العاديييية الرابعييية ييييوا السيييبت  إنعقرررد   

 جلس البلدي اآلتي ذكرهو : و مجموعة من إطارات البلدية و من مواطنين و من ممثلي األتزاب و مدونات المجتمع المدني والساد  أعضاء الم

 -ل فيييي الصييي يري-سييينية بيييوتجر  -سيييعاد خمييييري   -ميييروان هبي ييية -بنيييور بنيييور  - نسيييرين المييياجري  -عليييي بالحييياة خليفييية   -بسيييمة المريو يييي- -سيييلول الراجحيييي

  -فيروي ال رياني  -ال ادي روين  -تيسير العدرمي–علي درين -إبراهيو تفيظ

 

نحصييير ه    أنمتفاوتة ويمدن  أضيييراروما خلفته من  األخير  اإلم ار إلىثو ت رق  السييييد رئيس بلدية تماا الاييية  الجلسييية بدلمة ترتيبية لجميع الحضيييور إفتتح

 .التالية  لألسبابالنتيجة 

 أم ار غير عادية فا ت المعدالت السنوية . -1
 اهتراء البنية التحتية . -2
 ن ب يء .طبيعة المدينة الج رافي يجعل تسرب الميا  من ناتية الجبل  وية مع تمل األتربة وبقايا الفضالت المتناثر  هنا وهناك .ثو يصبح السيال -3
 المنايل بقنوات تصريف الميا  المستعملة . األم ارربة تصريف ميا   -4

REPUBLIQUE TUNISIENNE  الجمهورية التونسية 

Ministère des affaires locales et 

l’environnement 
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

Gouvernorat de Ben Arous واليــــة بــن عـــروس 

Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 



 . 4ية تاييد المنايل بمجاري الميا  على غرار ارض الزياني وبرة السدر -5

بال ات خاصيية في ما يتعلق  اإلشييدالضييلع كبير في ه ا المواطن له  أن  أوضييح أن وأريدغير كارثية  األضييرارالج وية وتعتبر  األطرافو د  امت البلدية مع 

 التي ذكرناها . لألسباب أوبال ريق العاا  أنواع االفضالت بجميع  بإلقاء

ي ما يخص االتتفال بعيد الايييجر  فان البلدية سيييتتدخل في تملة التايييجير بدل مناطق المدينة دون اسيييتثناء على ف أما األخير  األم ار أتداثه ا في ما يخص 

جانفي  18وكراسيييي لالسيييتراتة ،وتديقة  لألطفالوسييييدون في ا ملع  تي،تديقة العاب  األتياءس ب ا من أنان وهي تتوسييية مجموعة البتي تغرار تديقة 

سيييتدون على نفقة المتسييياكنين وسييييايييرف على انجايها المسيييتايييار علي العياشيييي  األنسالزياتين ثو تديقة بحي  إ امة أمااتماا الاييية الصييينوبر ووبئر الباي 

 العمارات نقابات  إتداثتفيظ ك ل  سنعمل على  إبراهيووالمستاار 

دينار  ألف 300ة توفير المنحة المخصصة من المجلس الج وي والمقدر  بال ر ات رهينمارو  التنوير العمومي سين لق ويبقى مارو  تعبيد  أن أعلمدوثو 

. 

 ثو أع ي الدلمة للحضور : 

 

 موضو  التدخل المواطن

 كثيفة على أشجارمفقود  ، اإلنار  دا صور تبين الحالة التي هي علي ا الن ج ال ي يق ن فيه وهو ن ج ب رس البستاني غير معبد ، أنيس المنصوري 

طول الن ج محاذية للوادي ال ي يايييييدل خ را دائما على المتسييييياكنين فالم لوب ايالء ه ا الن ج واالن ج المجاور  العناية الاليمة 

  رغو الحملة األخير  التي  امت ب ا البلدية مادور  لدن غير كافية .

 ت رق إلى موضو  تصوير الجلسات التي تس  اعتقاد  جائز تس  ما جاءت به مجلة الجماعات المحلية . نعمان الضاوي 

 أطفال الج ة من التمارين في ذل  الو ت فالرجاء عدا تدرارها .الملع  بصفة تعسفية وترا  إغالقتو 

 أماابالفالح من ج ة ن ج اتمد التليلي   المؤدية لحي علي ponteكانت البلدية وعدت في السيييييييابق لتعبيد المسيييييييل  في شيييييييدل   

 SNA لو نرل شيئا . اآلن  والى تد 



ن ج الحرية تجبت التنوير العمومي بالمدان فالم لوب تاييييييي يب ا .ونقترل على البلدية في مجال رفع  21األشيييييييجار الدثيفة ب  روضة شورو 

تخصييييص تاويات بمنايل و ويقع رفع ا ثالث مرات في الفضيييالت المنزلية بإيالة الحاويات من الايييار  وإجبار المواطنين على 

األسبو  ، أما في ما يخص المحالت المفتوتة للعموا والتي هي ناجعة تقوا باست الل المفرط لل ريق العاا ومن ناتية أخرل تلقي 

 ات ل ا .فضالت محالت ا ب ريقة متساوية من شان ا أن تجعل ا تتناثر من هنا وهناك ،يج  ردع ا وإكثار المخالف

 .المجلس البلدي  أعضاءالتصريح بالمداس  لدافة  وآخرهالدو بالت اني لتصدركو في كل المجاالت المتعلقة بال ياكل البلدية  أتقدا - الصديق خضر 

التظنا أن اللجان ال تجتمع بالصيييييفة الم لوبة على غرار لجنة النظافة والصيييييحة والبيئة لتدارس الوضيييييع البيئي بالمن قة وإيجاد 

تلول مالئمة ل ل  مع االسييتئناس بالتجارب الناجحة في البلدان المتقدمة كألمانيا التي أصييبحت تصييدر الفضييالت كما نقترل العمل 

   ثو يتساءل هل انجاي مالع  أتياء و ع تحديد  بال ريقة التااركية أا ال .trislediveت   للفضال االنتقائيةبال ريقة 

 نادي التنس تالة مزرية . -

 الفيضانات خلقت برك ماء راكد  التي من شان ا أن تدون مأوي ايجابية لدثر  الحارات والناموس . -

 عضو . 24من المجلس البلدي من جملة  أعضاء 10التظ وجود  - نبيل الدالجي 

هامة ومتدرر  خالل السيييينوات القادمة ل ا وج  التعامل مع ماييييدل  األم ارتسيييي  خبراء من الرصييييد الجوي سييييتدون كميات  -

 ب ريقة علمية وعملية  الفيضانات

 مارو  دار الاباب مايلنا ننتظر فيه  -

 وصلت الدراسات في خصوص سوق ببرة السدرية . أين -

 مدينة تماا الاة كمدينة سياتية . إلدراةهل و ع تقديو ا ترال لويار  السياتة  -

 هل فدرت البلدية بالتعاون مع مجمع الصيانة والتصرف لت وير المن قة الصناعية . -

  ترال تبني البلدية لتالمي  المدارس لتدوين نوادي تخصص لدراسة المااكل البيئية .أ -

 . فاللألطتدوين مجلس بلدي  -

 شار  الاباب به كثير من الحفر . -



 بالتنوير العمومي . اإلضاء ويياد  نقاط  األشجارالداالتوس ،الم لوب  ص ه    أشجاربرة السدرية تي توجد به  -

 على تملة النظافة التي  متو ب ا لدن ا لو تدتمل . أشدركو - نبيل الاواشي 

 جانفي . 18العناية بحديقة  -

 بمدخل تي المستقبل .العناية  -

 مقاومة البناء الفوضوي  - الباير الص ير 

  الفيضاناتفاعلية  إلنقاص بالة ساتة العائلة  1وال ريق الوطنية ر و   cotrelأماا   Dalloوخاصة  األم ارج ر مجاري ميا   -

 ال يوجد باار  محمد علي الحامي وشار   فرتات تااد وشار  -

 . األم ارضانات بالمن قة هو انسداد القنوات التي لو يقع تع دها  بل نزول تدوث فيا إلى أدتالتي  األسبابمن  -

 السدن العمومي لتقترل تل المااكل الم روتة بالمل  الماترك . ترل على البلدية تدوين جمعية لمتساكني أ -

لى المعلوا الموظف على العقارات تخصص ل ل  دنانير ع 5المؤسسات التربوية نقترل يياد  لصيانة المقبر  اإلسالمية وصيانة  -

. 

 الحواجز ب  ا الن ج . إيالةطبيعية فالرجاء  األمنية األمور أصبحت واآلنن ج البحر من  الثور   أغلقمركز امن نزهة السل ان  -

 تي األمل تعبيد ال ر ات وهنال  نقص في أعمال الدنس  - يهير بالعايبة 

 أعضاء المجلس البلدي لقيام و بالتصريح بالمداس  .شدر أ - بال اني العابد 

 ساتة ال اهر صفر كانت في و ت مضى مبرمجة مارو  ملع  تنس والملف موجود .  -

 بميا  المستعملة . األم اريقع خلة ميا   األم ارنالتظ عند نزول  -

لمعاضييييييد  المج ود البلدي تيت تحصييييييلت لجنة تي تماا الايييييية الصيييييينوبر على جائز  رئيس  أتياءتدوين لجان  إعاد ا ترل  -

 . 2006دينار كان ذل  في سنة  أالف 10الجم ورية وكانت  يمة الجائز  

 بالمساتة المحاذية للجبل بن ج الريحان .متعدد  االختصاصات  أتياء ترل انجاي مالع  أ -



معمل الد لة بمفردي من  الساعة الواتد  صباتا تيت نزلت  –من م اي  عزيز   األم ار مت بتنظيف بالوعات ميا  كمواطن ا نأ - عبد المجيد الارفي 

 النبيلة والمفيد  . األعماليقوموا بمثل ه    أنكل المواطنين  فأناشدب زار  لدي ال يقع انسداد القنوات وتتراكو الميا   األم ار

 هو دور لجان البلدية . فما أتياءا ترل تدوين لجان  - نضال الزعبي 

 والجبل وال ابة وليس لنا أماكن للعائالت واألطفال .لنا البحر  -

 . األم ارمتى ستقوا البلدية بت يئة ه ا الحي من تنوير وتعبيد وتصريف ميا  المستعملة وميا   -

 البناء العمودي . إشدالياتالتي تعمل ب ا نقابات العمارات لحل  اآللياتماهي  - طارق 

 . األتياءفال تاجة لنا بلجان  رأيهللمواطن فرص كثير  للتعبير عن  أصبح -

 .ال ريق وراء عمارات السعاد  غير معبد   -

 الت  ير والتعبيد بحي المح ة وشار  الاباب به كثير من الحفر . - وعزيزبدر الدين ب

 . األشجارالموجود  بالمن قة : الميا  الراكد  ونقص في تقليو  األكااكنقص في صيانة دار الثقافة ،مااكل  - رشيد  العجيمي 

 .يصبروا علي و  أنالمجلس البدي واطل  من المواطنين  أياديعلى  أجد - مراد

تحفيز البلدية ال ين يقومون برفع الفضيييييالت في ظروف صيييييعبة .ثو اطل  بدل ت  وديمقراطية من كافة اللجان ل أعواناشيييييدر  - محمد صالح بوتاج  

 المواطن من الحضور .

الفضيالت ب ريقة عايوائية  بإلقاءتيت يقوا  إتداث ايتحمل المواطن بنسيبة كثير  في  فيضياناتالتي تسيببت في  األخير  األم ار -

 .وات تصريف الميا  المستعملة  نوات منزلية بقن -وربة 

 .البناء الفوضوي  -

 .نرفع اتتجاة ل ياب الديوان الوطني للت  ير بالمن قة  -

 د يقة في كل جلسة للتعريف بدور البلدية . 15يز يمني تيج  اخ   - الناصر بوفايد 



 الاعبية والبناء الفوضوي  األتياءكيفية ت  ي   -

 الموجود  بالمن قة  اإلطاراتاللجان وجل   ألعماللو ناعر وجود ديناميدية  -

 مااكل الت  ير بحي علي بالفالح .نحن ناعر بالعزلة والمقاول بدون ر ابة  - منير+منصور+عمر 

 للسيارات  مأويتدون  أنتديقة بحي الرياض ال يمدن  - ابراهيو 

 .ا ترل انجاي ملع  تي باار   رطاة  - تبي  بن عيسية 

 . أطفالمادلة المسل  الصحي ، السوق البلدي ،نادي التنس ونادي  -

 .شار  غاندي وجود تفر كبير   -

 .كثير  اضر بالمساكن  أشجارن ج الدوفة به  -

 . بتر يو المنايل وتسمية االن ج ) وضع العالمات ( بحي الرياض  أطال  -  اسي صالح

 .مدخل الحي غير نظيف رغو تدخل البلدية  -

 .بستان لالعناية بن ج ب رس ا - العربي دخيل 

 .26/26التنوير العمومي بحي  -

 .للتدخل والتفاعل مع مااكل المواطنين  le plan d'actionا ترل انجاي - مرول

 .التظنا غياب اجتماعات الجان  -

 .بحماا الاة  ONASا ترال فر   - توفيق  علول 

 من طر  المجلس البلدي :  اإلجابة



المجلس  أنتدخل بعض المستاارين ثو رئيس البلدية وجاء في مداخالت و 

الاييية بتع داته تجا  متسييياكني مدينة تماا  اإليفاءالعزا على  عا دالبلدي 

التي يتسيييييييب  في ا المواطن والتي تقدر  اإلشيييييييدالياتانه هناك بعض  إال

 وإلقيياء األم يياربييالخ ير  كييالبنيياء الفوضيييييييوي والبنيياء بمجيياري ميييا  

ال ير مخصييصيية ل ا والتي تتسييب  في  باألماكن أنواع الفضييالت بجميع ا

في  فيضاناتوتدوث اخالالت بيئية وتداثر الحارات من ذباب وناموس 

 . األم ارتال نزول 

سييييردها في عديد االجتماعات وسيييييقع فيما يخص المايييياريع فقد و ع  أما

 واألخرري  المتاتة في ا ماهو على المدل الق اإلمدانياتانجايها تسييي  

على الميدل ال وييل وسييييييييعميل  األخرعلى الميدل المتوسييييييية والبعض 

 المجلس البلدي على انجايها  بل خمس سنوات .

في ما يخص المنايييييات الرياضيييييية فان المجلس البلدي تريص على  آما

من ا  إيمانادعو الجمعيات الرياضيييية التي تحضيييى بمنح مالية هامة وذل  

 الج ة مجانا . أطفالبتاطير وتدوين ه   الجمعيات تقر  أن

موج ة للجميع بدل تي تقريبا وسييييييييقع االتتفال بعيد الايييييييجر  بحي الرياض .فالدعو   لألطفالوتدائق عمومية وسييييييياتة العاب  أتياءتقوا البلدية بانجاي مالع  

 للحضور 

 الجلسة يب حدود الساعة الثانية ظهرا . توريع
 
 
 
 
 

 سلول الراجحي -

 ال ريانيفيروي  -
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 بنور بنور -

 تيسير العدرمي -

 

 

 بوتجر سنية -

 ل في الص يري  -

 إبراهيو تفيظ -

 علي درين -
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