
 

 

 

 :.........سيدي بوزيد فيالجمهورية التونسية 

 وزارة الشؤون المحلية والتنمية

  بلدية سيدي بوزيد 

 كتابة المجلس البلدي

 

 :رـــــــــــــــــــــــــــمحض

 2018لسسة  للااعة  الجلسة التمهيدية للدورة العادية ا

24/11/2018 

 

 

  

 لممجمس 2018 لسنة الرابعةانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية لمدورة العادية 
 الحادية عشرة صباحا عمى الساعة 2018 /24/11 السبتالبمدي بسيدي بوزيد يــــــــــــــوم 

 : رئيـس البمدية وحضور السادة أعضاء المجمسعبد القادر ناجيبرئاسة السيد 

زٌنب -  عمـــاد بالقاضً – الحبٌـب ظـاهري- لٌلـــه نصٌري - منصـور عبدولــً - 

ر ــزهً– ٌـــــــاة العٌفً ح–آمــــال قمودي – مهـــــا دبش - احمد عافــــً– صالحً 

– أسمــــاء غربً – رٌــــــم نصٌري– فوزي الرقٌق – منصــف خلٌفـً- قــــــادري  

احمد عافً                                                                       - ضحى همامً  

                                                                                                       



يبشٌرا لجالل–  مريم يوسفي-حميمة نصيري : الســـيداتالسادة و عــــــــــــذر  بدونوتغيب  

 منجــــً بن –يــــمنتصر دال– صـابرة عزري- ذكــرى ابراهمً-  هانًما لحلًعبد 

محمد المنجً أوالد  - ناٌلــة قادري-مبروك برقــوقً- –عواطف برقوقً–احمد عجمً

 احمد بن علً وعلً عافً

كما حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيوية والمحمية والمجتمع المدني بسيدي  
 .بوزيد وكذلك جمع من مواطني المدينة

وة ــــــــــ  في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكل الحضور شاكرا إياىم عمى قبول الدع
 والتي سبقتيا مباشرة جمسة 2018التمييدية لمدورة العادية الرابعة لسنة لحضور ىذه الجمسة 

تشاركيو حضر فييا كذلك اغمب مكونات  المجتمع المدني و المديرين الجـيويين والمواطنين 
بداء الــــــــــــــــرأي   وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى تعطش مواطني سيدي بوزيد لمحوار وا 
  وىو ما وجده من خالل ىذه الجمسات التي تقوم بيا البمدية والتي تعتبر منبر حوار وبابـــا 

.  مفتوحا لكل اآلراء الصادرة عن المواطنين بمختمف شرائحيم   

ثم أعطى السٌد رئٌس البلدٌة لمحة عن سٌر المشارٌع البلدٌة المنجزة والتً ما زالت بصدد 

االنجاز داعٌا إلى ضرورة مواصلة الحضور بكثافة فً الجلسات التشاركٌة من اجل إعداد 

برنامج استثمار بلدي ٌرضً كل المناطق البلدٌة  مثنٌا فً أالن نفسه على العمـــــل 

. المشترك بٌن البلدٌة والمجتمع المدنً خاصة فً مٌدان النظافة  

 السٌد رئٌس البلدٌة الكلمة للحضور لطرح مشاغلهم وتقدٌم بعض المقترحات بعد ذلك أعطى

 :حٌث تركزت جل التدخالت على  التً تهم سٌر العمل البلدي 

  (مواطن) مختار شعايبية*

بعد الترحٌب بكافة أعضاء المجلس البلدي تساءل عن مآل القرارات البلدٌة المتعلقة بمقهـى -

 سمرقند  ؟  

 



 :السيد رئيس البلدية***

البلدٌة قامت بكل  اإلجراءات اإلدارٌة الواجب القٌام بها إلٌجاد حل لهذا اإلشكال الذي تبٌن -

 انه امنً ولكن هناك انفراج لهذا المشكل قرٌبا 

 (رابطة حقوق اإلنسان) رابح زعفوري *

المجلس البلدي ٌعمل بإمكانٌات مادٌة وبشرٌة ضعٌفة جدا وهذا ٌدل على عوم هذا المجلس -

 . على العمل ضمن إستراتٌجٌة وتصور واضحٌن إلعداد برنامج استثماري ممٌز

ال بد من توفٌر رصٌد عقاري للبلدٌة كذلك ال بد من إحداث دوائر بلدٌة لتخفٌف الضــغط -

 على البلدٌة األم

 العمل على إٌجاد نقل بلدي خاص بالبلدٌة -

إٌجاد تصور واضح لالستخالصات البلدٌة ضمن إجراءات قانونٌة بالتعاون مع الشركــة -

 التونسٌة الستغالل وتوزٌع المٌاه والشركة التونسٌة للكهرباء والغاز

تسوٌة الوضعٌات العقارٌة داخل المنطقة البلدٌة  بما فً ذلك األراضً الفالحٌــــة أصبح -

 ضرورة ملحة 

 :السيد رئيس البلدية***-

وقد وقع  (20130استراتٌجٌة بلدٌة سٌدي بوزٌد )لبلدٌة سٌدي بوزٌد استراتٌجٌه واضحة -

تحدٌد المالمح الكبرى له من خالل عدة جلسات عمل عقدت للغرض كذلك  الشــؤن فـــــً 

 للبلدٌة  وإحداث دوائر بلدٌة فهً محل متابعة ودراسة ٌومٌــــة يخصوص الرصٌد العقار

باعتبارها مسائل ذات أولوٌة قصوى أما فً خصوص األمالك البلدٌة واإلشكــــال الموجود 

مع بلدٌة االسودة فإننا نعٌد تؤكٌدنا الواضح على العالقات الجٌدة مع بلدٌة االســـــودة  وكل 

البلدٌات المجاورة والتعاون متواصل ومستمر وكل هده الوضعٌات سٌسقع تدارسها ضمــن 

أطر قانونٌة وبلدٌة سٌدي بوزٌد لــــــن تفرط فً أي شبر من ممتلكاتها وهذا عبر عنه كل 

 .متساكنً البلدٌة كما إننا على ثقة من أن القانون سٌنصفنا فً النهاٌة 

 



 عبد الحكيم منصوري*

ٌجب تثمٌن المجهود الذي ٌقوم به المجلس البلدي مع المجتمع المدنً كذلك تثمٌن للمشارٌع -

 . البلدٌة المتواصلة

ال بد من توسعة مثال التهٌئة العمرانٌة مع الحرص على اعتماد التوازن فً خصوص -

 .دراسة اماكن المشارٌع البلدٌة بٌن المناطق البلدٌة

 :السيد رئيس البلدية***-

 لقد وقعت برمجة بعض المشارٌع وخاصة التنوٌر العمومً بحً أوالد شلبً وغٌره -

 .ودراسة األولوٌات للمشارٌع البلدٌة متواصلة ضمن الجلسات التشاركٌة للغرض 

 منجي عيساوي- 

 .البلدٌة لم تجبنً كتابٌا على مسالة الوضعٌة القائمة فً خصوص مقهى سمرقند-

 عبد الوهاب جاللي- 

 . شرف ألهالً مدٌنة سٌدي بوزٌد ر دٌسمب17ثورة -

المجلس البلدي مطالب بالتحرك السترجاع األمالك البلدٌة وخاصة الموجودة تحت -

 .تصرف بعض اإلدارات العمومٌة

البد من استشارة المجلس البلدي فً كل إجراء ٌتخذ داخل المنطقة البلدٌة لتفادي الكارثة -

 .البٌئٌة التً حصلت من جراء قص بعض األشجار دون استشارة أي احد

من العٌب الحدٌث عن التفرٌط فً أي شبر من األمالك البلدٌة الن مواطنً سٌدي بوزٌد -

لن ٌقبلوا بذلك كلفهم  ذلك ما كلفهم كما أن التقسٌم اإلداري الجدٌد كله خاطئ ووقع إعداده 

 لبث الفتنة بٌن مواطنً والٌة سٌدي بوزٌد

 .ضرورة اإلسراع والحزم فً استخالص الدٌون البلدٌة-

 

 



 :السيد رئيس البلدية***-

البلدٌة تثمن تشبث المواطنٌن والمجتمع المدنً بمصالح البلدٌة والدفاع عنها بكل ضراوة -

وهناك تعطش كبٌر من طرف المواطنٌن إلبداء آراءهم ومقترحاتهم وطرحها بكل حرٌة 

 .وهذا ما توفره لهم البلدٌة فً كل وقت 

 :مواطن- 

 . البد من االلتفات أكثر للمناطق الملحقة بالبلدٌة فً خص برمجة بعض المشارٌع التنموٌة -

 وتغٌٌر نشـــــــــاط بعض المحالت 2017ما هو مآل الوعود بطرح معالٌم الكراء لسنة - 

 التجارٌة 

 :السيد رئيس البلدية***-

هناك تدخالت ستقع من طرف وكــــــــالة التهذٌب ’بالنسبة للمناطق الملحقة أخٌرا للبلدٌة -

 .والتجدٌد العمرانً بها 

أما بالنسبة لمتسوغً السوق البلدٌة الجدٌدة فسٌقع النظر فً وضعٌة تغٌٌر النشـــــاط بعد -

كذلك سٌقع النظر فً وضعٌة تعدٌل معالٌــم األكرٌة بعد , االطالع على المطالب المقدمة 

 .الحصول على رأي اإلدارة الجهوٌة ألمالك الدولة التً وقعت مراسلتها فً الغرض

 :مواطن- 

 المنتزه الترفٌهً المزمع إحداثه بحً  أوالد شلبً غٌر محمً وخاصة عند نزول األمطار -

 هناك نقص كبٌر فً اإلنارة العمومٌة والتزود بالماء الصالح للشراب بهذه األحٌاء-

 :السيد رئيس البلدية***-

المنتزه الترفٌهً بحً أوالد شلبً اكتمل بعد التعدٌالت فً عملٌة التركٌز لٌصبح أكثر أمنا -

 لمستعملٌه وسٌقع افتتاحه قرٌبا

 المجلس البلدي بصدد إعداد برنامج متكامل بالتعاون مع الدٌوان الوطنً للتطهٌر للتدخل -



بعدة أحٌاء وال بد ان ٌتدخل المواطن كطرف ثالث لتدارس كل االشكالٌات والنقـــــــائص 

 .المطروحة للنظر فٌها واٌجاد  الحلول لها

فً ختام الجلسة جدد السٌد رئٌس البلدٌة ترحٌبه بكل الحضور وكل مكونات المجتمع المدنً 

داعٌا إٌاهم إلى مواصلة مإازرة البلدٌة فً جمٌع مجـــــــــــــاالت تدخلها من اجل مصلحة 

 .المتساكنٌن والمدٌنة ككل

 

 ورفعت الجلسة فً حدود الساعة الثانٌة والنصف بعد الظهر

 

 

 

 رئٌس البلدٌــــة 

 عبد القادر ناجً 


