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 عمى الساعة العاشرة صباحا  بقصر البمدية  الجمسة التمييدية لمدورة 2019 أفريل21انعقدت يوم األحد 
  برئاسة السيد محمد عمّية رئيس البمدية وحضور السادة األعضاء اآلتي ذكرىم 2019العادية الثانية لسنة 

:  
 ندى –نسرين التومي - عادل كشيش- فاكر يوسف- زبير قريط -  نبيمة عاشور  –غازي القمعي -

 .محمد رياض رمضان-  كريمة العذاري –ألفة العمروني - الزنطور 
 .كما حضر الجمسة السيد فيصل بن مصطفى الكاتب العام ومقّرر الجمسة 

 : افتتاح الجلسة 
افتتح السيد محمد عمّية  رئيس البمدية الجمسة مرّحبا بالحاضرين مؤّكدا عمى أىمية الجمسة التي تنعقد 

 .بيدف اإلستماع إلى مشاغل المواطنين ومالحظاتيم و تطمعاتيم 
كما تعّرض في مقّدمة كممتو الى البرامج المستقبمية لممجمس وأىّم األحداث واألعمال التي شيدتيا مدينة 

  . 2019 أفريل 9مساكن ومن ذلك اإلحتفال بذكرى 
فادة عمى المبادرة بوضع حاويات في حديقة الشيداء غير أنو تّم إتالف عدد   02كما شكر جمعية تشارك وا 

 .منيا بعد يومين وىو عمل غير مسؤول 
 عامال 28كما أشار الى مجيود البمدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة والذي سيقع دعمو بانتداب عدد 

 . حاوية 180 شاحنات و02واقتناء عدد 
 .  لجان إلعداد المشاريع المستقبمية بالمدينة والتي انطمقت في أعماليا 04كما أشار إلى تركيز عدد 

 : عمى إثر ذلك تّم ترك الكممة لمحاضرين والتي كانت عمى النحو التالي 
 منطقة المناعمة طريق الكنايس وبالتحديد حومة شرمط تفتقد الى التنوير العمومي  -
 بمنطقة النجاجرة توجد عّدة إشكاليات مع الديوان الوطني لمتطيير بسبب عدم صدور أمر تحديد  -

 الممك العمومي لممياه بوادي المالح 



 .االنتصاب الفوضوي بمحيط السوق اليومية والسوق األسبوعية وضرورة التصّدي ليذه الظاىرة  -
 عّدة أنيج تفتقر الى التسمية والترقيم  -
 إلى أين وصمت فكرة إحداث منطقة جديدة  -
 منطقة المناعمة طريق القيروان تفتقر الى طرقات فرعية مفتوحة لتسييل تنقل المواطنين -
 البناء الفوضوي واالنتصاب الفوضوي تفاقم وأين الشرطة البمدية -
أعوان النظافة يقومون بالعناية بالطرقات الرئيسية والمطموب العناية ببقية االنيج مثل نيج بنغازي  -

 وضرورة كنسو
بجانب معمل الجمد توجد أرض بيضاء تحولت الى مصب لمفضالت كما أنو توجد طريق ال بّد من  -

 فتحيا 
 تكاثر الوشواشة في الفترة األخيرة  ضرورة القيام بالمقاومة العضوية حتى ال تقع إشكاليات مثل  -

 السنة الفارطة 
 ضرورة تغيير موقع سوق الجممة والسوق االسبوعية خارج المدينة لتسييل حركة المرور  -
متساكنوا طريق الكنايس خمف مقيى أسامة يعانون من مياه االمطار خاّصة عندما ينزل الغيث  -

 النافع بغزارة مما يتسب في قطع الطريق 
 ضرورة تركيز مخفض سرعة قبل قاعة أسامة -
 ضرورة تركيز صندوق مقترحات  -
العناية بالمقابر يجعميا تظير في مظير جميل في أعين الزائرين ونشكر أعضاء المجمس البمدي  -

 عمى المجيود المبذول في ىذا الصدد 
 شاب لتعــــــــــــــــــاطي ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضة 100 ضرورة تشجيع مجموعة من الشباب عددىم يفوق 

 وىم يبحثون عمى فضاء لتعاطي ىذه الرياضة ويقترحون استغالل Street Workoutجديدة 
 الفضاء المتواجد بالمنتزه أين يوجد فضاء مييأ لذلك

ضرورة تواجد أعضاء المجمس البمدي بكل مكان حتى يعاينوا مشاغل المواطنين ونشكر المجمس  -
 البمدي الحالي عمى اإلحاطة والمتابعة 

شكر كبير لعممة بمدية مساكن  عمى المجيودات المبذولة خاصة في مجال النظافة و وندعو البمدية  -
 إلى تمكينيم من زّي ممّيز لمعمل 

 ضرورة مقاومة ظاىرة وضع فواضل البناء بالطريق العام ومقاومتيا  -
 نيج يوسف التميمي يفتقر الى شبكة الصرف الصّحي ويتطّمب التدخل خاّصة عند نزول األمطار -

 



المواطن  )ضرورة مشاركة المواطن ومعاضدة عمل البمدية فيما يتعّمق بالنظافة والعناية بالبيئة  -
 التجار في السوق يقومون – التاجر ينظف أمام محّمو  ويرفع فضالت المحل –يكنس  أمام مسكنو 
   (...بتنظيف مواقع عمميم

حداث عّدة مناطق خضراء وفضاءات لألطفال لمعب  -  ضرورة اإلحاطة بالطفولة وا 
 إعادة فتح نادي األطفال وتييئتو الستقبال األطفال  -
 ضرورة عقد جمسة مفتوحة مع أبنائنا المقيمين بالخارج لتقديم يد المساعدة لمبمدية واإلستماع إلييم -
 القّدادة نيج الفالح وطريق متفّرع عنو يستوجب التدخل  -
اقتراح تركيز كاميرا مراقبة في المواقع العامة لحماية األمالك العمومية من اإلتــــالف من قبل  -

 المنحرفين
 عّدة بناءات متداعية لمسقوط تستوجب التدخل قبل حصول الكارثة -
طمب تغيير صبغة عقار مدرج ضمن مثال التييئة العمرانية معيد أو تغييره الى مدرسة الفتقار  -

 30المنطقة لمدرسة أو إلغاء استغالل العقار قرب طريق 
 تعبيد الطريق بمدخل بني كمثوم تسبب في انحصار الماء  -
  (مفترق البوسطة/ طريق القصيبة ) 30مقترح إحداث محوالت عمى طريق  -
  30طمب صيانة التنوير العمومي طريق  -
عّدة أراضي بيضاء تتحّول الى مصبات لمفضالت واألوساخ وضرورة إجبار المــــــــــــــــالكين عمى  -

 تسييج عقاراتيم 
 أمــــــــــــــام – طريق الموردين –مقترح تركيز مخفضات سرعة عمى مستوى معيد عثمان الشطي  -

طريق المستودع -  أمام المدرسة اإلعدادية  –القاعة المغطاة - المعيد التقني- جامع الكازمات
البمدي القديم مع طمب تركيز مخفضات سرعة بطريقة جديدة حتى يتمكن المارة من استعماليا وال 

 تكون خطرا عمى أصحاب السيارات 
 ضرورة المحافظة عمى التراث بحماية البناءات القديمة وتثمينيا ومن ذلك سراية المقرون  -
عدة مؤسسات تعمد إلى القيام باإلشيار عمى الجدران دون الحصول عمى ترخيص  وال بـــــــــــــــــــــــــّد من  -

 التصّدي ليذه الظاىرة  وجبرىا عمى الحصول عمى ترخيص 
 وطريق GP12عّدة طرقات بالموردين تتطمب التدخل وبيا عّدة حفر من ذلك الطريق الرابطة بين  -

 الحمام 
 الطريق الرابطة بين الموردين ونيج سوريا بو عّدة تقاطعات ومن الضرورية تركيز عالمات مرورية  -
 جمعية أمل بالموردين تقترح إحداث منطقة خضراء وذلك بدعم من البمدية  -

 



 
حداث فضاء لألطفال  -  ضرورة العناية بالحديقة قرب المستودع القديم وا 
 الطرقات تفتقر الى التشوير االفقي وىو ما من شأنو أن يسيل حركة المرور -
 الديوان الوطني لمتطيير تقوم –الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : المؤسسات العمومية  -

 بحفر  الطرقات عند ربط المساكن وال تقوم بإصالحيا 
 شركة أشغال تونس مطالبة باإلصالح أو عمى األقل المساعدة عمى اإلصــــــــــــــالح : طريق واد الية  -
إشكالية التواصل مع أعضاء المجمس البمدي وضرورة قيامو بإعالم المواطنين بكل برامجو واالعمال  -

 المنجزة والمبرمج إنجازىا وضرورة إحاطة المواطن بكل المشاغل 
 اقتراح القيام بانتخابات لممجمس البمدي لألطفال لإلبتعــــــــــــــــــــــــــــــاد عن الطريقة القديمة بتعيين النجباء -
 نيج بئر مكية لم يتم تعبيده -
 سوق الكازمات ال يرتقي الى سوق بمدي وىو ال يعمل  -
 افتقار بمدية مساكن الى دار لمجمعيات  -
 نقص كبير في مأوى السيارات وال بّد من التفكير في إحداث مأوى لمسيـــــــــــــــــــــــــارات  بمقابل  -
 توجد بالطرقات أضواء لإلشيار تتسّبب في إزعاج نظر المواطن وتمّثل خطرا عمى صّحتو -
الحضور في الجمسة ضعيف وىو يدخل في عدم وجود تواصل مع المواطن أو أن اإلعالم غير  -

 كاف
 78تكوين لجنة تتكّون من المجتمع المدني لمتابعة أعمـــــــــــــــــال المجمس البمدي عمى معنى الفصل  -

 من القانون األساسي لمبمديات 
 تنظيم حركة المرور ومنع السيارات الرابضة في المحوالت خاصة مقيى النخبة والمــــــــــــــــــــــــــالوف  -
يجاد حمول مع مسؤولييا  -  مدبغة الجمود تفرز غازات ساّمة وأوساخ والدعوة الى ضرورة التدخل وا 
 .مقاومة الكالب السائبة نظرا لتفاقم ىذه الظاىرة  -
حداث مناطق لمترفيو لفائدة الطفل  - يفادة تقترح إنجاز مشاريع تجميمية وا   . جمعية تشارك وا 
تركيز أرضية وسطى بنيج فرحات حشاد بمساكن تسبب في تعطيل حركة المرو نتيجة اإلنتصاب  -

 الفوضوي في جوانب الطريق 
 عّدة مساكن ببني كمثوم تفتقر الى التنوير العمومي  -
 تساؤل حول فتح المدرسة ببني كمثوم وضرورة إحداث فضاء لألنشطة خاّصة لألطفال -
 ضرورة إنشاء محّول مدخل الحي الجديد ببني كمثوم حتى تتمّكن الحافمة من الوصول الى الحي -

 
 



 
 : عمى إثر ذلك توّلى السيد رئيس البمدية اإلجابة عمى بعض التساؤالت 

 أد لتييئة االسواق ودورات المياه الصحية بيا كما تمت 500قامت البمدية بتخصيص مبمغ قدره  -
  أ د لصيانة المسمخ 80برمجة اعتماد قدره 

قامت البمدية بحممة واسعة النطاق لمتصّدي لظاىرة اإلنتصاب الفوضوي وىذا العمل ىو عمل  -
 إعادة تييئة السوق –متواصل ولمغرض تّم إحداث فضاء لممنتصبين بمحيط الســــوق 

 األسبــــــــــــــــــــــوعية بما يجعمو يستوعب كل الباعة 
حداث منطقة زرقاء والتعـــاقد في إطــــــــــــــــــــــــــار لزمة لمنع اإلنتصاب ورفع  - العمل عمى برمجة وا 

 .السيارات والشاحنات ووضع الكباالت لممخالفين 
انطمقت البمدية في مراجعة مثال التييئة العمرانية لوضع تصّور لممدينة مع رفع اإلخــــــــالالت وتعديل  -

 المثال الحالي 
يفادة  -  شكر لكل الجمعيات الناشطة والمعاضدة لممجيودات البمدية عمى غرار جمعية تشارك وا 
 من القانون االساسي غير ممكن حاليا وذلك لعدم صدور 78إحداث لجنة عمى معنى الفصل  -

 النصوص التطبيقية المتعّمقة بذات الموضوع
 يستّم تنصيب المجمس البمدي لألطفال في احتفال وسيتم دعـــــــــــــــوة رئيس الييئة 2019 ماي 4يوم  -

 المستقمة لإلنتخابات لمحضور 
تمت دعوة المواطنين أصحاب االراضي البيضاء  داخل المدينة لمعناية بيا  وتسييجيا كما أن  -

البمدية قامت بجرد البناءات القديمة والمتداعية لمسقوط وتّمت دعوة أصحابيا ليدم البناء حفاظا عمى 
 .صّحة وسالمة المواطن

 دقيقة متمنيا لمحاضرين 15عمى إثر ذلك اختتم السيد رئيس البمدية الجمسة في حدود الساعة الثالثة و
 .رمضانا مباركا 

 .................مساكن في 
 
 
 
 

 


