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يوم  2018للمجلس البلدي لسنة  رابعةتمهيدية للدورة العادية الال تهعقد مجلس بلدية صفاقس جلس

اثناء جلسة  مركز شاكربعد الزوال بقاعة االجتماعات بدائرة  ثالثةعلى الساعة ال 2018نوفمبر 30الجمعة 
 ئيس البلدية وبحضور السادة اعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم : علنية برئاسة السيد منير اللومي ر

 محمد فوزي اللومي ـ منير العفاس ـ سمير الشريف ـ وليد الفقي ـ عصام المرداسي 

 سندس الفريخة ـ ايمان القروي ـ محمد نجيب واردة وانور جبير 
 

 . كما حضر هذه الجلسة السيد حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية وبعض االطارات البلدية 

 

افتتح الجلسة على بركة هللا السيد منير اللومي رئيس البلدية مربحا بالحاضرين ومذكرا باالطار  

 2018لسنة  29 من القانون االساسي عدد 216القانوني التي تنعقد بمقتضاه الجلسات التمهيدية وهو الفصل 

   الذي جاء فيه ما يلي :  2018ماي  9المؤرخ في 

" تسبببا انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسببة تمهيدية تلتام باشببرا  رئيس المجلس البلدي او 

من ينوبه من بين المساعدين شهرا على االقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ويدعى اليها متساكنو المنطقة البلدية 
 ل االعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية .بوسائ

يتم درس المقترحات المعروضببة خالل الجلسببة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسببب مشببموالتها 

 وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي .

 الدوائر البلدية ."  تلتام الجلسات بالتناوب بمختلف
 

كما بين للحاضرين ان هذه الجلسة تنعقد بحضور المواطنين لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم لتطوير 

العمل البلدي ومعبرا عن اسببببتيائه من قلة الحضببببور رقم انه وقع االعالم عن هذه الجلسببببة بكل الوسببببائل 

الرقيب االول والمعني االسببببباسبببببي   المتاحة ومؤكدا ان حضبببببور المواطنين للجلسبببببات التمهيدية بوصبببببفه

 للمشاقل واالشكاليات التي يمكن طرحها على المجلس البلدي لتالفيها واليجاد الحلول لها .
 

 اثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى الحاضرين ، فتمحورت تدخالتهم حول النقاط التالية :
 

 تمثل التدخل في ثالث نقاط :السيد سهيل كمون : 



تفعيل موقع الواب للبلدية في أقرب اآلجال لمواكبة العمل البلدي في االبان وان يتم عقد الجلسببببببات  (1

 .التمهيدية وجلسات المجلس البلدي نهاية االسبوع ليتمكن المواطن من الحضور 
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 اشبكالية تخ  بعض الطرقات الغير معبدة بمنطقة الربض بحكم قياب رب  هذه الطرقات واالنهج (2

 للقيام بعملية المسح للطرقات اسحة بشبكة تصريف المياه واقترح توفير آلة م

 ــ ازالة الطوابي التي ما فتات تشكل خطرا جسيما على المتساكنين 
 

 ممثلة دائرة حي الحبيب ومنطقة حي البحري  السيدة لبنى شقرون :

 ـ العناية بمجاري تصريف المياه  

دي المعو وذلك بالقيام بحمالت تنظيف مكثفة وانقاذ تالميذ المدرسة ـببببببب التصدي للكارثة البياية بوا 

 المحاذية للمنطقة واقترحت تهياته ليصبح مسلك صحيا ورياضيا للمتساكنين 
 ـ االعتناء بالبنية التحتية لمنطقة حي البحري التي اصبحت مهترئة 

 

 اقترح عقد الجلسات آخر االسبوع لمواكبتها من طر  المواطنين   :مي السالالسيد طه 

ـبببببببب االعتناء باالراضببي البيضبباء التي اصبببحت سببوداء بسبببب كثرة االعشبباب الطفيلية واالوسبباخ  
 والحشرات السامة والطائرة 

 ـ تكثيف حمالت التنظيف واالعتناء بالطرقات من حيث التبلي  واالنارة  
 

دم شببببكره للسببببيد معتمد صببببفاقس الغربية على المجهودات التي قام بها في مجال ق السيييييد سييييلي: د مان :

  معاضدة العمل البلدي  

 كما اقترح تشجير وانارة القاصة الرابطة بين طريقي منزل شاكر والمطار 

 ـ تركيز حاويات ببعض المناطا حتى ال تتحول الى نقاط سوداء  

 ـ التصدي للبناء الفوضوي 
 

 لرقيق : السيد محمد ا

ـببببببب القضاء على النقاط السوداء بمحي  الدائرة ، بورة سعيد ، زنقة المكتب ومنطقة التنظيم العائلي  

 حيث تراكمت فضالت الزبيرة والردم والفضالت المنزلية 

 ـ الدعوة الى تفعيل الشرطة البياية  
 

 السيد  سان الحاج قاس: :

المواطنة حيث تم تدوين مالحظات حول انعدام االنارة وتم االتصبببال  ـببببببببب الدعوة الى تفعيل تطبيقة 

 بمكتب العالقة مع المواطن لكن ولألسف لم نتلقى اي رد .

 وقد الحظنا قيابا تاما للمتابعة وانعدام التفاعل بين المجلس والمواطن  
 لمستويات ـ االشغال بالقاصة الحزامية على مستوى طريا تنيور اصبحت كارثية على جميع ا 

 ـ تراكم االتربة بالطريا العمومي تنيور بداية من مركز الباشا وصوال الى القاصة الحزامية  

 ـ طلب استراتيجية واضحة في جمع الفضالت  

ـببببببببب ايجاد حلول للمشببباكل المرورية وخاصبببة بالمفترقات الدائرية اما بتركيز اضبببواء مرورية او  

 مخفضات سرعة 
 

 السيد رشيد بن زيد :



ـببببببب تسادل عن مدى معايشتنا مع الحكم المحلي معربا عن قياب اذاعة صفاقس وضعف االتصال  

 والتواصل 

 كما اقترح اضافة ثالث دوائر بلدية وتقسيم الميزانية التشاركية على عشرة دوائرعوضا عن سبعة  
 النظافة ، الطرقات ، االنارة الخ ..... ـ نق  في المعدات البلدية في المجاالت التالية : 

 

تشبببكي من كثرة االوسببباخ ، الفاران ، طرقات مكسبببرة ، فقد االنارة ، كثرة  السييييد عبد السيييى  شيييور  :

 م  150الحوادث بنهج قميحة الذي يبعد عن الدائرة بحوالي 
 

االفران قبل عمارة  انعدام االنارة ومخفضبببببات السبببببرعة مع كثرة الحفر بطريا السييييييد الياو الهويد  :

 محسونة 

 ـ الدعوة الى ازالة الطوابي بطريا االفران  
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 اثر ذلك تناول السيد منير اللومي الكلمة لتقديم التوضيحات بخصوص التدخالت فأفاد بما يلي : 
 

ورة * عمال بالنظام الداخلي للمجلس البلدي سيقع تالوة مشاكل المواطنين ومشاقلهم في بداية كل د 

 للمجلس البلدي 
 

* تعقد الدورة التمهيدية في نهاية االسبببببببوع لكن هذه المرة نحن مجبرين لعقدها يوم الجمعة وذلك  

 بسبب تزامنها مع جلسات البرنامج التشاركي التي تنعقد يومي السبت واالحد . 
 

خلت حيز التنفيذ منذ * بالنسبببببة لتكريس السببببلطة المحلية لدينا اليوم مجلة الجماعات المحلية التي د 

  انتخاب المجلس البلدي وهناك ايضا نصوصا ترتيبية تنظم السلطة المحلية سيتم موافاتنا بها تباعا 
 

ومن ناحية اخرى بين السيد منير اللومي ان البلدية قامت بمجهودات هامة في مجال رفع الفضالت  

 والترصيف والتبلي  وذلك حسب االمكانيات المتاحة وسيتم تدعيم االمكانيات على مستوى اآلليات واالعوان 

 

ه أو الردع وتفعيل الخطايا * لتالفي النقاط السوداء ال بد من التبليغ لنتمكن من التدخل سواء بالتنبي 

 د . 1000د الى  300التي تتراوح بين 
 وال بدّ من تظافر جهود المواطنين والبلدية لتطبيا القانون وترسيخ ثقافة النظافة  

 

* كما سيتولى المجلس البلدي القضاء على االنتصاب الفوضوي واليمكن التواطئ مع المنتصبين  

ضائع من هؤالء الباعة ومن واجب المواطن التعاون ومعاضدة العمل وندعو المواطنين الى مقاطعة الب

البلدي بالتبليغ والوعي وترسيخ ثقافة المواطنة ومن قير المعقول تقنين هذا االنتصاب الفوضوي عبر 

 تخصي  اماكن قير قانونية 
 

 * كما سنقوم باعداد برنامج لتبلي  االنهج وازالة الطوابي  

   

كل المرورية سنعمل على تركيز اضواء مرورية ذات تحكم عن بعد اما في خصوص المشا 

 بالمفترقات الدائرية .
* الدعوة الى قيام المواطنين بخالص اآلداء البلدي وسنعمل على تحديد اساليب الخالص عن بعد  

 عبر القيام بمشروع اتفاقية بين البلدية ووزارة المالية 
 



البلدية شكره لجميع الحاضرين على ما أولوه من عناية مطالبا وفي خاتمة الجلسة جدّد السيد رئيس  

 اياهم بالتبليغ على المخالفين وترسيخ ثقافة المواطنة

 دقيقة عن نهاية اشغال الجلسة . 45وأعلن في حدود الساعة الخامسة و  
 

 

 رئيس البلدية          الكاتب العا  

 

 منير اللومي          افظ الهمامي
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