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 REPUBLIQUE TUNISIENNE               إط 

               MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES 
  ET DE L’ENVIRONNEMENT 

                       MUNICIPALITE DE M’SAKEN 

 

 

    الجميورية التونسية 

 وزارة الشؤون المحمية والبيئة  
 بمدية مساكن    

 

 
 محضر الجلسة التمهيدية للدورة العادية 

 2018الرابعة لسنة 
 2018 أكتوبر 26الملتئمة بتاريخ 

 
 عمى الساعة الخامسة مساء بقصر البمدية  الجمسة التمييدية لمدورة 2018 أكتوبر 26انعقدت يوم الجمعة 
:  برئاسة السيد محمد عمّية رئيس البمدية وحضور السادة األعضاء  اآلتي ذكرىم 2018العادية الرابعة لسنة   

رئيس دائرة مساكن الجنوبية  : سمير الجالصي موسى - 
المساعد األول : رندة ابراىم             - 
المساعد الثاني  : غازي القمعي           - 
المساعد الثالث : نبيمة عاشور           - 
المساعد الرابع : محمد غريب           - 

محمد أمين -  شاكر غزال–سامي محجوب -  مصطفى قزقز–نسرين التومي - فاكر يوسف- زبير قريط 
أـمفة - دليمة بن مريم- خولة يوسف- ندى الزنطور- رييام كوادة- ىاجر بوقدوحة-  خولة ىميمة–األندلسي 
.  عادل كشيش –العمروني 

. كما حضر الجمسة السيد فيصل بن مصطفى الكاتب العام ومقّرر الجمسة 
:  افتتاح الجلسة 

افتتح الجمسة السيد محمد عمّية رئيس البمدية مرّحبا بالحاضرين مبتيجا بالحضور المكثف لممواطنين 
 والذي إنما يؤّكد عمى حرص المواطنين عمى متابعة أعمال المجمس البمدي ومدى تعّمقيم  بالعمل البمدي 

. ودعميم ليذا المجمس  
 2019كما قام رئيس البمدية بدعوة المواطنين إلى مواكبة إعداد المخطط اإلستثماري البمدي التشاركي لسنة 

. مؤّكدا عمى أىمية حضور المواطنين لمتعبير عن آرائيم ووضع اختياراتيم ضمن المخطط 
 . 2018كما تّمت قراءة الجدول الزمني إلنجاز المخطط والمشاريع البمدية المتواصمة ومشاريع سنة 
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عمى إثر ذلك قام السيد رئيس البمدية بإحالة الكممة إلى الحاضرين والتي تمحورت تدخالتيم عمى النحو التالي                
محطة البرجين بني ربيعة غير مييئة وبيا الكثير من األوساخ بطريق محاطة بكروم اليندي      -   
منطقة بوتشيشة وبوعيسى مناطق تفتقر إلى أبسط مقّومات الحياة إضافة إلى ذلك الطريق المؤدية ليذه  -

كما تفتقر ىذه المناطق إلى التنوير العمومي كما أنو ال يتّم رفع الفضالت ولم يقع . المناطق مقطوعة 
 .وضع حاويات بيذه المناطق 

افتقار منطقة بوعيسى لمتنوير العمومي ورفع الفضالت غير متوّفر وضرورة  التدخل لتييئة الطرقات  -
 كما أن ظاىرة البناء الفوضوي تفاقمت بشكل كبير 

مواطن يممك قطعة أرض يمر بيا طريق يريد تغيير مسار الطريق في مثال التييئة العمرانية لتسوية  -
 .وضعية البناء القائم والموجود جزء منو بالطريق 

 نيج يوسف التميمي كمما نزلت األمطار يصعب السير بو  -
التنقل وسط مدينة مساكن صعب جّدا لوجود السيـــــــــــــــــــارات  عمى األرصفة وبذلك يجد المترّجل نفسو  -

وسط الطريق فال بّد من إيجاد حمول لمقضاء عمى ىذه الظاىرة وحتى يتمكن المواطن من السير عمى 
 .الرصيف 

 والذي تّم إعـــــــــــــــــــدادىا بالشراكة مع المواطنين وىل سيتّم تغيير 2018تساؤل حول إنجاز مشاريع سنة  -
 .مواقع االنجاز؟ 

تشريك البمدية لبعض مكونات المجتمع المدني دون البعض اآلخر حيث تّمت مالحظة تغّيب بعض  -
 االطراف 

 ضرورة المحافظة عمى رياض األطفال البمدية ودور الشباب باعتبار أن ريــــــــــــــاض األطفال الخاّصة  -
 .    فاقت اإلمكانيات المادية لممواطن وأصبح غير قادر لمدخول إلييا نتيجة ارتفاع األسعار 

 ضرورة التدخل بالطريق المؤدية إلى جامع القدس نظرا لمحالة المتردية التي آل إلييا  -
 نيج ىارون الرشيد طريق غير معّبد وغير صالح لممرور ويفتقر لمتنوير العمومي -
بمنطقة بوتشيشة الوادي يعبر الطريق الذي أصبح غير صالح لممرور والرجاء التدخل لصيانة الطريق  -

 .حتى يتمّكن المواطن من المرور 
 أىالي الشعاليل ذاقوا ذرعا من شاحنات الممح التي تعبر المدينة عبر عمادة الفرادى  -
 طمب تمكين الجمعيات من مقرات باعتبار وجود مباني متداعية لمسقوط عمى ممك البمدية -
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 التنوير العمومي بعمادة بني ربيعة يشتغل نيارا  -
سقف القاعة المغطاة معطب والمطر تتساقط داخل القاعة مما تسبب في تسّرب المياه إلى أرضية  -

تالفيا   .الممعب وا 
بحي النور بمساكن الشرقية الحاويات غير متوفرة وال يتّم رفع الفضالت بانتظام كما أن عّدة مساكن  -

 .متداعية  لمسقوط وتفتقر بعض األنيج لمتنوير العمومي 
 الشرطة البيئية تجوب شوارع المدينة دون القيام بأي عمل وتمّر بالمخالفات  البيئية وأكداس التراب  -
 توجد عّدة حفر بالطريق العام وجب إصالحيا  -
 خمف مقيى القزاح عند نزول المطر يصبح  المواطن  غير قــــــــــــادر عمى الخروج  من بيتو الفتقار  -

     الشارع لقنوات الصرف الصّحي 
 احترام توقيت الجمسة واجب رغم اإلشارة إلى ذلك مرارا  -
الدراجات النارية  داخل السوق : مدينة مساكن تعيش فوضى مرورية عارمة تتسبب في إزىاق االرواح  -

 كانت ىناك مواقع أمام الحي لوضع الدراجات 
 . المواطن ال يحترم عالمات منع المرور ببعض الشوارع مما يجعميا دون جدوى  -
 مخفضات السرعة بالطريق أصبحت تمثل زالقة  -
قامت البمدية بمنع االنتصــــــــــــــــــــاب في حممة كبيرة وقامت برسم خطـــــوط صفراء عمى الرصيف لم يتم  -

 احتراميا فأين الردع وأين المتابعة ؟
ضرورة استعمال دىن جّيد لدىن ممرات المترجمين  حتى يدوم وال تضطّر البمدية إلى القيام بالعممية  -

 مرارا عديدة
ومنع " غرب النيل "ضرورة التدخل بوادي المالح ومداوتو حيث ظيرت بو الحشرات الساّمة ووشواشة  -

 سكب المياه المستعممة بو وضرورة جيره لوجود مواقع بيا القصب والطيور المياجرة
 ضرورة برمجة اعتمادات إلصالح الحفر بالطرقات  -
 وأصبحت من 2009جمعية الشطرنج تحصمت عمى عّدة ألقاب وجوائز فردية وجمــــــــــــــاعية منذ سنة  -

المتوجين األوائل وطنّيا وحيث أن عدد المنخرطين بيا أصبح ميّما  فإنيا تطمب الترفيع في المنحة 
 .حّتى تتمكن من تغطية مصاريف األنشطة التي تقوم بيا

صالح الحفر المتواجدة بعّدة طرقات   - متساكنوا عمادة الموردين يطالبون بزيادة عدد الحاويات وتعبيد  وا 
 .كما أنو ال يوجد عالمات مرورية 
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 دعوة لصيانة الممعب الرياضي بالموردين حفاظا عمى شبابيا  -
تذّمر متساكني حي سيدي بمحسن من مياه شبكة التطيير التي تدخل المنازل عند نزول األمطار  -

 .إضافة الى المستنقعات التي تتكاثر بالحي 
. عمما وأن الطريق المؤدية لجامع الشيداء أصبح غير صالح لإلستعمال جّراء الحفر 

.  مارس وطريق القيروان 2تركيز مخفضــــــات سرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــــــــام مدرسة  -
 تفّشي ظاىرة التحّرش قرب المعاىد وقرب المحّطة وسرقة وخطف وال بّد من معالجة ىذه الظواىر  -
لماذا لم تقم البمدية بتنفيذ الحكم القاضي بفسخ العقد مع شركة عالء الدين وما ىو مصير قاعة  -

 األلعاب ؟
دار التجّمع سابقا أمام معيد عثمان الشطي بمساكن أصبحت عبارة عمى مكان ميجور فما ىو  -

 مصيرىا ؟
 مآل ممف إحداث منطقة صناعية بالزيات ؟ -
 ما ىي خطة البمدية إلحداث مناطق خضراء  ؟  -
 إحداث مركز لمتكوين الميني -
ضمن برنامج الحممة االنتخابية قّدم أعضاء المجمس وعودا بتعويض المواطنين عن االراضي التي تّم  -

 إدماجيا بالطرقات العمومية فإلى أين وصل ىذا الموضوع ؟
 بحي النور قرب المدرسة ال وجود لشبكة الصرف الصّحي -

 
:  عمى إثر ذلك قام السيد رئيس البمدية باالجابة عمى بعض التساؤالت التي كانت عمى النحو التالي 

الجمسة التمييدية حضرىا جمع كبير من المواطنين وىو دليل عمى نجاح الجمسة من حيث مشـــــــــــــــــــــاركة - 
. المواطن واىتمامو بالشأن العام  وتمّسكو بالمجمس البمدي 

ونالحظ  من خالل التدخالت عّدة مطالب ونقائص بالمدينة سيعمل المجمس البمدي عمى حّميا حسب - 
. االمكانيات المتوفرة لديو 

تّم ضبط أولويات المجمس في برامج تمتقي في نفس األىداف والمجاالت  - 
النظافة والبنية التحتية وتطوير الخدمات االدارية   : برنامج ذا أولوية قصوى- 
  (آليات بعث مشاريع في عالقة شراكة مع القطاع الخاص  )تطوير المدينة      : برنامج طويل المدى- 
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