الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية بنقردان
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اإلطار القانوني للجلسة :

عمال بمقتضيـــــات القـــــــانــون األساســــــــي عدد  29لسنة  2018المؤرخ فـــــــي 09
مـــــــــــاي  2018المتعلق بمجلة الجمــــاعــات المحلية و بنــــــاء علــــــى االستدعــــــــــاء

الموجه إلـــى كـــافة أعضــاء المجلس البلدي الصادر بتــاريخ  11فيفري  2019تحت عدد

 491و المتضمن لمـوعد جلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة . 2019

انعقد المجلس البلدي فــــي دورته العــــادية األولـــى لسنة  2019يـــوم السبت  16فيفري

علـــــى الســـــــــاعة العـــــاشرة صبـــــاحا بقــــاعة الجلســـات البلدية برأسه السيد فتحي عبعاب

رئيس البلدية و بحضور السادة :

• يسرى الــورغمــــــــــــــي  :مساعد أول .

• المختـــــــار الالفـــــــــــي  :مساعد ثاني .

• سعيـــــد الرقيــــــعـــــــــي  :مساعد رابع .

• خــيـــــــريـــة الــثـــــابــت  :عضو مجلس بلدي .
• المولدي الـــهنشيــــــر  :عضو مجلس بلدي .

• الطــــــــاهر فـــــــــــارس  :عضو مجلس بلدي .
• عـــنـــــــــايــــة زغـــــدود  :عضو مجلس بلدي .
• جــمــــــال الـمسعودي  :عضو مجلس بلدي .
• الحسين بن ذيـــــــاب  :عضو مجلس بلدي .
• الحسيـــــن بالطيــــــب  :عضو مجلس بلدي .

• شكري الرجيــــــلـــــــــي  :عضو مجلس بلدي .

• المبروك نبــــيــــــــــــــغ  :عضو مجلس بلدي .
• عبد الناصر الدوزي  :عضو مجلس بلدي .

• آمـــــــــال الضـــــــــاوي  :عضو مجلس بلدي .
• هنــــــــــاء بن قــــــــايد  :عضو مجلس بلدي .

• األسعـــــد ضيف هللا  :عضو مجلس بلدي .
• بــسمة بــــــالريــــــش  :عضو مجلس بلدي .
• مــنيـــــر الـــالفــــــــــي  :عضو مجلس بلدي .

• بديــــــــــع قتـــــــــــــات  :عضو مجلس بلدي .

• محمد رضا عبد الكبير  :عضو مجلس بلدي .

وعن اإلدارة البلدية :

• مصطفـــــــى التمتـــام  :كاهية مدير األعوان و المالية .
• المبـــروك مـــــــــارس  :القابض البلدي .
• فتحـــي جويـــــــلــــي  :كاتب الجلسة .

و تغيب بعذر السادة :

• سعــــــــــــاد المحضي  :مساعد ثالث لرئيس البلدية

• فجرة لحـــــــــــــــــــــــــوار  :عضو مجلس بلدي .
• و فــــــــــــاء بنعليــــــــة  :عضو مجلس بلدي .
• نجــــاح عبد المؤمن  :عضو مجلس بلدي .

و تغيب بدون عذر السادة :

• سعــــــــــــــــاد العـــــرف  :عضو مجلس بلدي .
• ضـــــــــاوية هاللـــــــي  :عضو مجلس بلدي .
• سعيـــــد لملـــــــــــــــــوم  :عضو مجلس بلدي .
• آسيـــــــــــــــــــا الدوزي  :عضو مجلس بلدي .

كمـــا حضر الجلسة عدد من المواطنين و من ممثلي المجتمع المدني .
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وضع الجلسة في إطارها القانوني :

أفتتح الجلسة السيد فتحــي عبعــاب رئيس البلدية مرحبا بالحضور ثم وضع الجلسة في

إطــارها باعتبـ ـ ــاره ـ ـ ــا جلسة الدورة الع ـ ـ ـ ــادية األول ـ ــى للمجلس البلدي للسنة الج ـ ـ ــارية 2019
ثم تال جدول األعمال و قد تضمن النقاط التالية :
 _ )1المصادقة على محضر جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة . 2018
 _ )2الرد على استفسارات المواطنين المقدمة خالل الجلسة التمهيدية األولى لسنة . 2019
 _ )3عرض تقارير نشاط اللجان .

 _)4المصادقة على مشروع االتفاقية المقترح إبرامها بين البلدية و وزارة الدفاع الوطني بخصوص
تنظيم رفع الفضالت بالثكنات و الوحدات العسكرية ( الفوج  33استطالع ببنقردان ) .

 _ )5تعديل العنوان الثاني بميزانية سنة . 2019
 _ )6متابعة سير االستخالصات .
 _ )7متابعة سير المشاريع البلدية .
 _)8معاينة الشغورات بالمجلس البلدي .
 _) 9عرض قرار منع االنتصاب باألماكن الغير مرخص فيها .
 _) 10تحديد المعلوم الموظف على بعض المخالفات .
 _)11عرض عدد من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات .
 _)12المصادقة النهائية على مثال التهيئة العمرانية للمنطقة الحرة لألنشطة التجارية و اللوجستية
ببنقردان .

 _)13المصادقة على اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية إلنجاز و التصرف في

المسلخ البلدي ببنقردان .
 _)14مسائل مختلفة .

وبعد عرض جدول األعم ـ ــال حسب مـ ــا جـ ـ ـ ــاء بنص االستدعاء تمت المصادقة عليه مع
إضافة موضوعين جديدين :

_ تحويل اعتمادات داخل العنوان األول لسنة . 2019
_ المصادقة على انخراط البلدية ضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . PNUD
كم ـ ــا تم إدخـ ـ ــال تغيير ف ـ ــي ترتيب المواضيـ ـ ــع المدرجة بجدول األعم ـ ــال و ذلك بتقديم
موضــوع المصادقة النهــائية على مثـ ـ ـ ــال التهيئة العمرانية للمنطقة الحرة لألنشطة التج ــارية و

الل ـ ــوجستي ـ ــة ببنقردان لتيسير مهمة مكتب الد ارسـ ـ ــات وكذلك بعض المواضيع األخرى
لتمكيـ ـ ــن السيد رئيـ ـ ـ ـ ــس البلدية من مواكبة زيارة السيد وزير الصحة للمدينة :

 _)1الموضوع األول  :المصــادقة النهـــــــــائية علــى مثـــــــــال التهيئة العمرانيــة للمنطقة الحرة
لألنشطة التجـــــارية و اللــــــوجستيـــة ببنقردان:

بين السي ــد رئــيس البلدية أن مشروع مث ـ ــال التهيئة العمرانيــة للمنطقة الحرة لألنشطة

التج ـ ــارية و اللـ ـ ــوجستي ــة ببنقردان المص ـ ـ ــادق علي ـ ــه فـ ـ ــي قرأه أول ـ ـ ــى من طرف المجلس

البلدي ف ـ ــي دورتـه االستثن ـ ـ ــائية بتاريخ  17نوفمبر  2018ثم نشره بالرائد الرسم ـ ـ ــي و تعليقه
لمدة شهرين لتسجيـ ــل االعت ارض ـ ــات وبعد انتهاء اآلج ـ ــال القـ ـ ـ ــانونية عقدت جلسة عمل

بمقر البلدية بتاريخ  14فيفري  2019للنظر في االعت ارضـات المسجلة و التـ ــي تم خالله ـ ــا
تسجيل اعتراض وحيد من الدي ـ ـ ـوان الوطن ــي للتطهير الذي أقترح توسيع المساحة المخصصة
لمحطة التطهير إلى 3هك.
ثم أحـ ـ ـ ـ ــال الكلمة لممثلة مكتب الد ارس ـ ـ ــات  SCET_TUNISIEالت ـ ـ ــي أعطت فكرة عن
المش ـ ـ ـروع ومراحل تقدم الد ارسـ ـ ــات ثم بينت أنه تم إحداث تغيير على مث ـ ــال التهيئة العمرانية
للمنطقة الحرة لألنشطة التج ـ ـ ـ ــارية و الل ـ ــوجستية ببنقردان و ذلك بأخذ مقترح الديوان
الوطن ـ ـ ـ ــي للتطهيـ ـ ـ ــر بعين االعتبار والتوسيع في قطعة األرض المخصصة لمحطة التطهير
إلى  3هك .
ثم أحيل المشروع على أعضاء المجلس للتصويت وتمت المصادقة عليه بإجماع الحضور.
المصادقة باإلجماع  21 :عضو .

االحتفاظ  0 :عضو .

الرفض  0 :عضو .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصـــــادقة باإلجمــــــــاع علـــى مشروع مثــــال التهيئة العمرانيــة للمنطقة

الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان .

 _)2الموضوع الثاني  :المصادقة على محضر جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة : 2018

بين السيد رئيس البلدية أنه عمال بالنظام الداخلي للمجلس البلدي المصادق عليه بتاريخ

 28سبتمبر  2018و علـ ـ ـ ــى الفصل  107منه فإنه يعرض عليهم مقترح المصـ ـ ـ ـ ــادقة عل ــى
محضر جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  2018المنعقدة بتاريخ  30نوفمبر  2018وقد
صادق المجلس باإلجماع على المحضر.
المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجمـــــاع على محضر جلسة الدورة العـــــادية الرابعة لسنة

. 2018

 _)3الموضـــوع الثـــــالث  :الرد على استفســــــارات المواطنين المقدمة خالل الدورة التمهيدية األولـــــى
لسنة : 2019

بخصوص الردود حول تساؤالت المواطنين أفاد السيد رئيس البلدية أن تساؤالت المواطنين
شملت عديد المسائل و من بينها :
* الح ـ ــالة السيئة لطريق هنشير حواشي و طريق الصياح و قد أف ـ ــاد السيد رئيس البلدية أن
هذه الطرقـ ـ ــات مبرمجة ضمن تدخالت اإلدارة الجهويـ ـ ــة للتجهيـ ـ ــز بالنسبة لطريق الصيـ ـ ـ ــاح

و ضمن برنـ ـ ــامج التنمية المندمجة بالنسبة لطريق هنشير حواشي أما بقية الطرق ــات األخرى
يمكن برمجة التدخل عليها ضمن البرامج البلدية عند توفر اإلمك ـ ــانيــات أما فيما يخص
إزالة بعض المطبات بالطرقات فإن البلدية تميز بين بعض المطبات التي تبقى ضرورية و
خاصة منها ماهي متواجدة أمام المدارس و بعض المطبات العشوائية التي شرعت البلدية
في إزالة البعض منها .
* حول السيـ ـ ــاقة المتهورة أف ـ ـ ــاد رئيس البلدية أن هذه الظـ ـ ــاهرة متفشية في مدينة بنقردان و
نحن نعمل بالتنسيق مع السلط األمنية على مقاومتها .
* أما عن التدخل لتنوير بعض المنــاطق فإن العديد منها سيشمله التنوير ضمن برنامج
التنمية المندمجة والمقدر ب ـ ــإحداث  80عمود إنارة .
* بخصـ ــوص المراقبة الصحية أف ـ ـ ــاد رئي ـ ــس البلديــة أن لجنة الصحة و الشرطة البيئيـ ـ ـ ــة و
بقية المصالح كثفت من نشاطها و من حمالت المراقبة لهذه المحالت خالل الفترة الماضية
.
* بالنسبة لموضـ ــوع الكالب السـ ـ ـ ــائبة فقد أكد السيد رئي ـ ــس البلدية ان حمالت مق ـ ـ ـ ــاومة
الكالب السائبة تم تكثيفها بالتنسيق مع السلط األمنية و قد تم برمجة دورية كل يوم سبت .
* بالنسبة لمنبت الصي ـ ــاح أفـ ـ ـ ــاد رئي ــس البلدية أن هذا المنبت علـ ــى ملك و ازرة الفالحة و
ليـ ــس للبلدية أي دخل في تسييره.
* فيم ـ ــا يخص رفع الفضالت ببعض األحيـ ـ ــاء فقد تم إع ـ ـ ـ ــادة هيكلة مصلحة النظ ـ ـ ــافة من

أجل تطوير أدائه ـ ــا و المح ـ ـ ــافظة على دورية التدخل بكل االحي ـ ــاء كمـ ــا تم بعث فرق للكنس
بمداخل ووسط المدينة للحفاظ على جماليتها  ،أما فيم يتعلق بالحاويات فالبلدية ال تتوفر
على عدد كافي من الح ـ ــاويـ ــات لتغطية كل األحي ـ ــاء و الطرقـ ــات و هي ســاعية للتزود

بكمية إضـافية خالل هذه السنة ضمن البرنامج االستثماري لهذه السنة .

*فيما يتعلق بالتنوير العمومي فإن فريق الصي ـ ــانة تم تعزيزه وهو يقوم بعمله على احسن مــا
يرام و قد شملت التدخالت كل األنهج و األحياء بالمدينة .

* فيما يتعلق بمياه األمطار فإن عديد النقاط المنخفضة و التي تعتبر نقاط تجمع لكميـ ــات
كبيرة من المياه تشكل هاجسا و مشغال أساسيا كلما نزلت األمطـ ـ ـ ــار بالمدينة و البلدية
باإلمك ـ ــاني ـ ـ ـ ــات المتوفرة سعت جاهدة خالل األمطـ ـ ــار األخيرة على شفط المي ـ ــاه بكل هذه
األمـ ــاكن و في أسرع األوقات باالستعانة بشاحنة من الديوان الوطني للتطهير و شاحنتين
من الشركات الع ــاملة ضمن مشروع الطريق السيارة (  ) ETEPو مشروع مد قنوات
التطهير( .) MTT
* فيمــا يتعلق بتحيين معـ ـ ــاليم األكرية للمحالت البلدية فقد شرعت البلدية ف ـ ــي تحيين كل

العقــود التي مضى عليها أكثر من  3سنوات حسب ما يسمح بهي القانون .

* حول توسيع المنطقة البلدية فإن المسـ ـ ـ ــاحة الس ـ ــابقة كانت في حدود  12ألف هك و قد
بلغت بعد التوسيع  475ألف هك ما انجر عنه صعوبات كبيرة في مجال النظافة و اإلنارة
و التهيئة.
* حول تطوير الج ـ ــانب اإلعالمي و ابراز نشـاط المجلس و اإلدارة البلدية فإن المجلس
سـ ـ ــاعي لتطوير األداء و توفير المعلومة للمواطن و ابراز األنشطة و اإلنجازات .
* فيم ـ ـ ــا يخص المنطقة اللوجستية فأنه تمت المصـ ـ ـ ــادقة على مث ــال التهيئة فــي قرأة أولى
خالل شهر نوفمبر  2018ثم المصـادقة النهائية خالل هذه الدورة و ستنطلق االشغ ــال
بالمنطقة خالل شهر مارس القادم .
* فيمـا يخص إحداث دوائر بلدية فالمجلس يضع هذا األمر ضمن أولويــاته إال انه يتطلب
عديد االستعدادات المادية و اإلدارية .

* حول إحداث مجموعة صحية بالمركب التج ــاري سيقع النظر في األمر و بحث إمكـانية
توفير هذه الخدمة بما يسمح به الفضاء .

* فيما يتعلق بموضوع االنتصـاب الفوضوي فإن صعوب ــات كبيرة تعترض المجلس فـي الحد
من هذه الظــاهرة و رغم ذلك فالمجلس حريص عل ـ ــى المضي قدما في تحرير الســاحــات و
األرصفة
و الطرق ـ ـ ـ ــات و العمل على توفير بدائل و فضـ ـ ـ ــاءات لالنتص ـ ـ ـ ــاب و منهــا األسواق
األسبـ ــوعية ببنقردان الشم ـ ــالية و بنقردان الجنوبية ضمن برنـ ـ ــامج التنمية المندمجة المزمع
انطالق إنجــازهـ ـ ــا خالل النصف الثاني من السنة الجارية و تقدر قيمة تهيئة هذه األسواق
بحوالي  780أد .

* فيما يخص االتف ـ ــاقيــات مع بعض الجمعيات ومكونـ ــات المجتمع المدني سينظر فيها
المجلس خالل هذه الدورة .
* فيم يخص االستعداد لملحمة  07م ـ ــارس تم تكوين هيئة للغرض و ستنطلق االستعدادات
ف ــي األيام القليلة القادمة .
* فيما يخص ربط بعض األحيــاء بشبكة التطهير و منها حـي عقبة ابن نــافع فإن اإلدارة

البلدية تسعى مع الديوان الوطني للتطهير لتجـ ــاوز بعض الصعوبـ ــات الفنية التي تحول دون
مد الشبكة لتصل إلى هذه األحياء .

* فيمـا يتعلق بدعوة اتحـاد الشغل لحضور جلسات اللجان فالمجلس ال يرى مان ــعا بل يؤكد
على ضرورة مشاركة االتحاد باعتباره طرفا اجتماعيا مهما.
 _)4الموضوع الرابع  :عرض تقارير نشاط اللجان :

تولى السادة رؤساء اللجان و مقرريها تالوة تقارير نشاط اللجان للفترة الفاصلة بين الدورة

العادية الرابعة لسنة  2018و الدورة التمهيدية األولى لسنة  2019و قد كانت كاآلتي :
➢  _ 1تقرير نشاط لجنة التعاون الالمركزي و العالقات الخارجية :

* أدى السيـــــدين المولدي الهنشيـــــر المستشــــار البلدي مقرر اللجنة والسيد الطــــاهر سويد مدير

فضـــــــاء المواطن زيارة عمل إلــــــى مدينة شتوتغرت األلمانية خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر

 2018تمحوره حول التكوين فــي مجــــــال اإلعالم و التـــــــواصل و تعزيــز دور مشـــــــاركة المواطن فــــي

إدارة الشأن المحلي وكذلك من أجل ربط عالقات تعاون وصداقة مع بعض المدن األلمانية و خاصة

الحدودية منها .

* ذكر السيد منير الالفـــــي رئيس اللجنة أنه أجرى اتصــــــاالت بغــــــاية إمضـــــاء اتفــاقيــات توأمة و

شراكة مع بعض البلديات في كل من فرنسـا و النمسا و بلجيكيــــــا  ،بهدف التعاون وتبـــــادل الخبرات .
 _ 2تقرير نشاط لجنة الطفولة و التربية و التعليم :

أفادت السيدة خيرية الثابت رئيسة لجنة التربية والتعليم أن نشاط اللجنة تمثل خالل الفترة المنقضية

في :

* زيارة مدرسة طريق المستشفى و تزويدها بحاويات نظافة .
* تعهد ابتدائية ابن الهيثم و رفع فضالت دورة المياه .

* تزين و طالء جدار إعدادية الشابي بالشراكة مع جمعية نماء و جمعية فلتة فنية بمدنين .
* المشاركة في نشاط طالء الجداريات و قولبة الجبس بنادي األطفال ببنقردان .

* المشاركة في يوم الدراجة الهوائية بالشراكة مع نـــــــادي األطفـــــــال و الجمعية الرياضية للدرجات

الهوائية و الرياضات الفردية .

* المساهمة في الحوار المفتوح اثر عرض رؤوف بن يغالن مسرحية "إرهابي غير ربع" .

* زيارة ميدانية لمعهد بنقردان . 2

* المشاركة في تكريم عمال النظافة الذي نظمته روضة البراعم طريق جرجيس .

* المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للعدو الريفي بمرسى القصيبة .

* المساهمة في إنجاح االحتفال بالثورة بالشراكة مع جمعية مواطنة و عطاء التونسية ساحة الحرية .
* المشـــــاركة فـي الحفل الخــــــاص باستقبال الحافلة المهداة من طرف جمعية أصدقـــــــاء بنقردان

بفرنســـــــا و احباء جمعية القاصرين ذهنيا ببنقردان بمقر الجمعية .

* المشــــــاركة فـــــي التصفيــــــــــات اإلقليـــمية لريـــــاضة العدو الريفـــــــي لذوي االحتيـــــــــاجـــــــات

الخصـــوصية بمركز االصطياف و التربصات .

* زيارة قسم التوليد و تزويده بمجموعة من االحتياجات بالشراكة مع جمعية نماء .

* زيارة نادي األطفال و دعم أنشطة النوادي بمستلزمات النشاط .

* زيارة جمعية الصم و دعم النوادي .

* زيارة جمعية القاصرين عن الحركة العضوية و دعم نشاط النوادي .
➢  _ 3تقرير نشاط لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات :

أن عمل اللجنة تمحور حول األنشطة التالية
أفاد السيد رضا عبد الكبير رئيس الجنة ّ
_  21ديسمبر  2018اجتمعت اللجنة بمكتب السيـــــد رئيس البلدية بحضور السيديـــــن نور الدين

مــــارس و سعيد الســــــابق و تم خاللهــــا الجلسة تقييم أداء مصلحة النظافة وتم االتفاق على ضرورة

إعادة هيكلة مصلحة النظـــــافة و تكليـــــف السيد نور الدين مــــارس بإدارة المصلحة بمســــاعدة

السيد سعيد الســـــابق و ضرورة إحداث خطة رئيس ورشة .

_  10فيفري  2019شــاركت اللجنة في أيام تكوينية إلعداد بطـــــاقة تقييم آلية تحسيــــن الخدمـات
بالبلدية و تنفيذ هذا النشاط بدعم من  KOICA PNUDو . Confederation Suisse

_ باالشتراك مع لجنة الشؤون االجتمـــــــاعية تم البحث في إحداث شبــّـاك بالحالة المدنية لذوي
االحتيـاجات الخصوصية و المسنين .
➢  _4تقرير نشاط لجنة التنمية و االستثمار :

أن نشاط اللجنة تمحور حول المواضيع التالية .
أفادت السيدة يسرى الورغمي رئيسة الجنة ّ
_ عقد جلسة عمل بتاريخ  21نوفمبر  2018مع الســـــادة عمد المنطقة بغـــــاية اإلعداد لليوم

اإلعالمـــي حول المنطقة الصناعية ببنقردان لغرض المساهمة في التحسيس و دعوة كل الباعثين و

المهتمين .

_ أثثت اللجنة يــوم إعالمـــــــي تحسيــــــســـي حـول المنطقة الصنــــــــاعية بتـــــاريـخ  4ديسمبر 2018

للدعم والتسويــق للمنطقة وتشجيع المستثمرين علــــى االنتصــــاب وذلك بحضـور السيـــــد عطية لعريض

الرئيـــــس المدير العام لشركة التنمية واالستثمار للجنوب .

_ عقد جلستــــــي عمل بتـــــــاريخ  26نوفمبر  2018و  05ديـــــسمبر  2018حـــول السوق

المغــــــــــاربيـة بالشراكة مع لجنة الشؤون العقـــــارية و القانونية تم فيها مناقشة موضوع تهيئة السوق
المغاربية و تسوية و ضعية المستغلين و احداث لجنة جرد و إحصاء للمحالت .

_ تعمل اللجنة فــــي إطـــــار مشروع "بلديتنــــا" بالشراكة مع جمعيـــــــة إرادة علـــــى تعزيز و دعم القدرات

لدى أعضـــاء المجلس المنتخبين وأعوان البلدية فـــــــي مجــال الشفــــــــافية وعديد المجـاالت األخرى

ومنها إدارة البيـانات و األرشفة االلكترونية مع العمل على إرســــــاء عديد المنظومات اإلعالمية وموقع

واب جديد.

_ المشــــاركة فـــي جلسة عمل بالمندوبية الجهــويـــــــة للتنمية الفالحية بمدنين حول "محمية التوي
"لتدارس سبل و أفــــاق تطوير المحميــــــــة واالستفـــــادة منهــــــــا في المجـــــال التنموي والمجــــال

الثقــافي و السياحي و الفالحي .

_ شـاركت لجنة التنمية و االستثمـار وبالشراكة مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية في برنامج PEC

وهو برنــامج يعنى بدعم القدرات البلدية ممــا سيمكن البلدية من الحصول علـــى دعم في مجـــــال الرؤى

المحلية للتهيئة و التنمية .

_ عقدة اللجنة جلسة عمل مع ممثلي برنـــــامج األمم المتحدة للتنمية  PNUDيوم  06فيفري 2019
في إطــار دعم المؤسسة لالمركزية والحوكمة والتنمية المحلية من اجل المســـــاهمة فــي تحسين

ظروف عيش المتســـاكنين في محيطهم وقد تعهد البرنــامج بتمويل بعض المشاريع في  9بلديات
بواليتي مدنين وتطـاوين من بينها بلدية بنقردان .

_ مواصلة عمل رئيس اللجنة بالتعاون مع منسق تقييم األداء وجميع المصــــالح اإلدارية بالبلدية

علـــى ملف التقييــم البلدي و قد تحصلت بلدية بنقردان علــــى الموافقة المبدئية من صندوق القروض
علـــــــــــى الشروط الدنيــــــا المستوجبة و هو ما يخول لهــا التمتع بنصف المســـاعدات الغير موظفة في

انتظـار إتمـام الملف للحصول على النصف الثاني من هذه المساعدات .

_ حضـور جلســـــــات حول تطويـــــر الخدمات البلدية بوضع بطــــــــاقة تقييم مجتمعـــــــــي بالشراكة مع

جمعية أمل للتنمية و تم االتفاق على تحديد موضوع التقييم وسيكون خدمات النظافة وذلك أيام  15و
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➢  _ 5تقرير نشاط لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :

وقد أفاد السيد مقرر اللجنة أن أعمال اللجنة تمحورت حول األنشطة التالية .

*  04ديسمبر  2018تنظيم يوم إعالمي حول المنطقة الصناعية ببنقردان .

*  12ديسمبر  2018حضور يوم إعالمــــــي و تحسيـــــسي حـول التصرف فـــــــي الملك العمومـــــي

البحري بصفاقس .

*  14ديسمبر  2018حضــــور جلسة عمل حول الدراسة المتعلقة بإنجـــــــاز الطريق الحزاميــة الرابطة
بين الطريق الوطنية  1و الطريق الجهوية  109وذلك بمقر اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان بمدنين

.

*  08جــــانفي  2018عقد جلسة فنيـة مع الممثلة الجهوية لوكـــــالة حماية وتهيئة الشريـــط

الســــاحلــــي حول تمكين البلدية من استغالل جزء من الملك العمومي البحري بمرسى القصيبة و القيام
بزيــارة ميدانية للفسحة الشاطئية.

*  22جــــــانفي  2019عقد جلسة عمل مع وفد عن الجــــــامعة الوطنية للمدن ووكـــــالة التعـــــــاون

الدولي لجمعية البلديات الهولندية حول بلورة استراتيجية شاملة لنمو المدن و إمكــــانية إنجـــاز بعض
المشـــــاريع التنموية .

*  23جـــانفي  2019عقد جلسة عمل ببلديــة بنقردان استعدادا لالنطالق فـــــي استغالل المسلخ
البلدي الوقتي وذلك بحضور جل اإلدارات المتداخلة .

*  24جـــانفي  2019عقد جلسة عمل للنظر في دراسة منح تراخيص إلدخــال المــــاء الصـــــــــالح

للشراب و النور الكهربــائــي للمحالت التجـارية و المشـــابهة المنتصبة بمداخل المدينة وخارج مثال
التهيئة بحضور ممثلين عن مختلف المصالح الفنية .

*  26جــــــــانفي  2019حضور جلسة عمل بمقر اإلدارة الجهوية للتجهيـز واإلسكان بمدنين حول
تعيين المصممين المكلفين بدراسة مشــاريع التنمية المندمجة .

*  04فيفري  2019عقد جلسة متــــــابعة بمقر البلديـــــة حول تقدم الدراســـــات المتعلقة بمشروع

الدواب بحضـور مصـــالح الفالحة و التجهيـــــز وخبراء عن
المسلخ البلدي النموذجـــــي و سوق ّ
الصندوق العـــــالمي للتنمية الفالحية . FIDA

مد شبكة التطهير بالمدينة بحضور مصلحة
*  11فيفري  2019حضور جلسة متابعة لمشروع ّ
األشغــال بالبلدية ورئيس المشروع عن الديوان الوطنـــــي للتطهير و المقـــــــــاولين المكلفين
باألشغـــــــــال وحثهم على اإلسراع في اإلنجاز واحترام المعايير المعتمدة في صيانة الطرقات .

*  12فيفري  2019المشـــــاركة فـــــي جلسة عمل بمقر المعتمدية حول برنـامج التنمية المندمجة
بحضور مختلف المتدخلين وعمد المنطقة من أجل ضبط رزنامة مراحل تنفيذ المشروع .

*  12فيـــــفري  2019عقد جلسة عمل مع مكتب الدراســـــــــات المكلف بدراسة مشروع حمــــــــــــاية

مديــنة بنقردان من الفيـــــاضــــانــات بحضور جل المتدخلين على غرار ممثلــي ادارة المياه العمرانية

بوزارة التجهيز واإلدارة الجهوية للتجهيـــــز واإلسكــــــان وممثلي وزارة الفالحة لإلطالع علــــــى المقترحات

المقدمة من طرف المكتب وإبداء الرأي فيها .

_ فيمـــــا يتعلق برخص البناء خالل الثالث أشهر المــــــاضية فقد بلغ عدد المطـــــــالب المقدمة 59

مطلبـا حضي منها  33مطلب بالموافق .

_ فيمـــــا يتعلق بإسنــــاد تراخيص الماء و الكهربـــــاء فقد بلغ عدد المطـــــالب الواردة خالل الثالثية

األخيـــرة (نــــــــوفمبر ديسمبر و جــــانفي)  338مطلب حظـي منهـــــا  201بالموافقة و تم رفض 5
مطالب و  132منها في االنتظار .

المدة المنقضية كالتالي :
_ بالنسبة لمصلحة الكهربـــــــــــاء فقد كانت تدخالتها خالل ّ
 -الطريق الرابطة بين طريق المعهد و طريق جرجيس فــــي مستوى عائلة الغربــي و حي السالم قرب

مركز التكوين المهنـــي و حي عقبة بن نــــــــافع و مفترق المغرب العربـــــــي و مفترق الزربية و ســـاحة

االستقالل و شـــــارع الطيب المهيري قرب سوق الخضر و الغالل و شـــــــــارع البيئة و طريق مدنين و

طريق المقيــسم و طريق هنشير حواشي و منطقة وادي الربــايع و بعض االحيـــــــاء و الشوارع األخرى

بالمدينة .

 -التدخل إلصالح شبكة التنوير بطريق رأس جدير بداية من إعدادية ابن خلدون حتى مركز الحرس

الزكرة

كمـــا تعمل المصلحة على التدخل لدى مصـــالح الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لربط و تركيب

العدادات الكهربائية التالية :

عداد تنوير عمومي بمنطقة شارب الراجل جامع المغفرة طبقا للوثائق المصاحبة .
_ ّ
عداد تنوير عمومي بطريق رأس الجدير قرب مفترق معمل الكابل .
_ ّ

عداد تنوير عمومي قرب إعدادية ابن شرف .
_ ّ
كما تسعى المصلحة بإعداد قرار بلدي حول الخطايا المستوجبة ضد التجاوزات التي تقع على شبكة

التنوير العمومـــي و أعمدة اإلنارة بالرصيف العام .

 _ 2الصيانة عن طريق المقاوالت :

_ تم إصالح بعض الكوابل المقطوعة ببعض الطرقات .

لعدادات التنوير العمومي تعويضا عن القديمة .
_ تم تركيب عدد  21صندوق معدني مخصص ّ
_ تركيب عدد  9كواشف كهربائية بعدة أماكن عامة .
 _ 6تقرير نشاط لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف :

* عقد اللجنة اجتمـــاع يوم  05جــانفي  2019تم خالله تقييـــــم عمل اللجنة خالل السداسي الثــانـــــي

من سنة  2018و الذي تبين من خالله :

_ تحسن أداء البلدية في جانب المالية من خالل عدة مؤشرات أهمها :

➢ نسبة تنفيــــذ الميزانية بلغت  %82خالل سنة  2018فـــي حيـن أنهـــــا لم تتجـاوز %69،89
سنة . 2017

➢ خالص كل المزودين و المؤسســــات الخـــــاصة و األقساط المستوجبة لدى المؤسسات العمومية
.

➢ انطالق السنة الحالية بفائض في الميزانية بمبلغ يقدر بــ  500ألف دينار و بالتالي انطالق
السنة المــــــــالية الجديدة بدون ضغوطــــات مـــــالية خـــــاصة بالنسبة للنفقــــات الوجوبية على

غرار التأجير و التسيير .

➢ تلبية الشروط الدنيا للحصول علــــى المســـــــاعدة الممنوحة من صندوق القروض لسنة 2019
في عالقة بتحسن مؤشر تقييم األداء للبلدية (مراسلة في الغرض) .

➢ الدعوة إلى مزيد تكثيف نشاط عمل لجنة المالية خاصة في جانب تنمية الموارد البلدية .
➢ اصدار ق اررات ترتيبية في المجلس البلدي .

_ تنظيم عملية االنتصاب اليومي و األسبوعي و تقليص أيــــــام االنتصـاب األسبوعـــــي و دعوة

المصــــــالح الرقابية إلى الحرص على تطبيقها .

_ إعـــــــادة تنظيــم االنتصـــاب اليومي بســــاحة االستقالل بعد تقسيمهـــــا و تخصيــــص جــــانب منها

للخضر

و الغالل و جانب للمواد المختلفة و دعوة المنتصبين إلى التقيد بالتقسيم الجديد .

_ حضور اجتمــــاعــــــات لجنة القيادة لمشروع المنطقة الحرة التجارية واللوجستية و ذلك يومــــي 15

جانفي  2019و  07فيفري  2019بوزارة التجارة بتونس .

_ عقد جلسة عمل مع الشرطة البيئية فـــي خصــــــوص إعداد معــــــاليم الخطـــــايا و األماكن التي يمنع

فيها االنتصاب .

➢  _ 7تقرير نشاط لجنة اإلعالم و التواصل :

 _1المشـاركة في رحلة دراسية بألمـــــانيا خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر حول اإلعالم و

التـــــــواصل و تعزيز دور مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي (تقرير مفصل) .

 _2عقد اجتمـــــاع لجنة اإلعالم و ذلك يوم  05جانفي  2019تم خالله تقيم عمل اللجنة خالل
السداسي الثاني لسنة  2018و تقديم جملة من التوصيات تتعلق أساسا بـــ :

* تثمين المتـــــابعة اليـــــــومية ألعمـــــال المجلس و اإلدارة البلدية و العمل علــى تطويــــــر صفحة

البلديــــــــة

و إحداث خلية إعالم باإلدارة البلدية و تمكينها من الوسائل المادية الالزمة لالرتقاء بالجانب اإلعالمي

.

* التركيـــز خالل الفترة المقبلة علـــــــى الجـــــانب التقييـــــمي ألداء كل اللجــان و استحثـــــاثهـــا علــــــــى

وضع استراتيجية واضحة للعمل .

* مزيد االعتناء بالتواصل المباشر لتوطيد العالقة بين المواطن و البلدية .

➢  _ 8تقرير نشاط لجنة المرأة و األسرة و تكافؤ الفرص بين الجنسين:

قامت لجنة المرأة واألسرة و تكافؤ الفرص بين الجنسين بعقد عدة نشاطات نذكر من أهمها:

*  02ديسمبر  2018نظمت لجنة المرأة حلقة تكوين فــــي إطـــــار تواصل مشروع مســــــــاهمة المرأة
فــــي التمـــــاسك االجتمـــاعي و بالشراكة مع جمعيــــة عين التنمـــوية حول بنــــاء قدرات المرأة الريفيــــة

فــــــي إدارة المشـــــاريع بتأطيــــــر المكون محمد بوسهيــــلة و حضور حوالــــي  30حرفية و ذلك بفضـــاء

دار الشبـــــــــاب بالشهبانية .

*  03ديسمبر  2018مواصلة حلقة التكوين لفائدة الحرفيات بمدينة بنقردان و ذلك بمقر البلدية .
*  13و  14ديسمبر  2018تنظيــــــم دورة تدريبيـــــة حول بنــــــاء قدرات المرأة الريفيـــــة فـي إدارة

الحـــــوار

و بناء التوافق و الوقاية من مظاهر التطرف العنيف و ذلك بفضاء دار الشباب ببنقردان .

*  24ديسمبر  2018تنظيم جلسة عمل مع هيئة مهرجـــان بنقردان عروسنـــــــا في إطـــار اإلعداد
لتظاهرة الموروث الشعبي في عصر العولمة ليوم  14جانفي  2019احتفاال بعيد الثورة المجيدة .

*  05جـــــــــانفي  2019تنظيــــــم جلسة عمل بمقر البلديــة حــــــــول التعريـــــــف بالمجلس المحلــــــــي

لألمن

و شرطة الجوار و التعريف بالتطرف العنيـــف و أشكـــاله و كيفية التوقــــــي و التصدي لمثل هذه

الظـــــــواهر

و التعريف بالتطرف العنيف و أشكاله .

*  05فيفري  2019تنظيـــــــم جلسة عمل مع رئيس و نـــــائبة رئيـــــــس المكتب الجهـــوي لمنظمة

كنفدرالية مؤسســــــات المواطنة و بعض الحرفيــات حول التعريف بهذه المنظمة و دورهــــا في تشجيع

نشــــــاط الحرف

و ذلك بمقر البلدية .

*  07فيفري  2019المشــــــاركة في الجلسة االنتخـــــابية للمجمع المهني للصنـــــاعــــات التقليدية و

المهن الصغرى لكنفدرالية مؤسسات المواطنة بمدنين و ذلك بقصر البلدية بمدنين .
➢  _ 9تقرير نشاط لجنة السياحة :

في نطاق نشاط اللجنة ما بين الدورتين نسوق أهم المحطات المفصلة بصلب عملها :

*  29نوفمبر  2018اجتمــــاع مع األطراف المتدخلة فــــــي الشأن البيئي و الترفيهـــــي السيــاحي
(مصلحة الغابات و المحمية و ممثل ديوان السياحة ).

*  06جانفي  2019زيارة المدير الجهوي للسياحة لمنطقة الكتف (الصلب) مرسى القصيبة .

* حضور جلسة عمل مع ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بوالية مدنين لوضع خطة

استغالل و أشغـــال الملك العمومي البحري . PLAN-POP

* النظر فـــي إمكـــــانية ترميم و تجديد الرصيف القديم (الصقــــالة) بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة

الشريط الساحلي

➢  _ 10تقرير نشاط لجنة الشؤون االجتماعية :

شباك بالحالة المدنية لذوي االحتياجات الخصوصية و المسنين.
* تم النظر في إمكانية إحداث ّ
* التدخل في بعض الوضعيــــــات االجتمـــــاعية بالتنسيق مع المعتمدية و وحدة النهوض بالعمل

االجتماعي

* القيــــــام بمعــــــاينة للممرات المخصصة لذوي االحتيـــــاجـــــات الخصـوصية و األرصفة أمـــــام

المؤسســــــات

العمومية و التحضير لمخطط عمل على المدى المتوسط .
➢  _ 11تقرير نشاط لجنة الوقاية و حفظ الصحة :

 )1شاركت اللجنة في جلسات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمقر والية مدنين .

 )2المشاركة في جلسة عمل اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة ومراقبة استخدام المياه المستعملة .
 )3المشاركة في أعمال اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية .

 )4المشاركة في الندوة الوطنية للحوكمة المحلية البيئية التي انعقدت بمركز التكوين و دعم
الالمركزية بتونس العاصمة .

 )5معاينة و مراقبة المخابز.

 )6معــــــاينة المطاعم و األكالت الخفيفة و البيتزاريــات و محالت األلبان للمحـــــافظة على شروط
حفظ الصحة بما فيها مطاعم المؤسسات العمومية ( المعهد الثانوي و مركب الطفولة) .

 )7عقد جلسة بتــــــاريخ  03فيفري  2019للتحظيـــــر ليوم تحسيسي صحي موجه للتالميذ
بمشاركة تفقدية التعليم و المستشفى الجهوي ببنقردان .

 )8مراقبة المطاعم و المقاهي و األكالت الخفيفة برأس الجدير يوم  07فيفري . 2019

 )9عقد جلسة عمل للجنة مراقبة المحالت المفتـــــــوحة للعمـوم بمقر إدارة الفالحة ببنقردان للنظر
فـــــي وضعية المطــــــــاعم التي تمت مراقبتها و إتخاذ اإلجراءات التحسيسية و الردعية بتاريخ

 11فيـفري . 2019

➢  _ 12تقرير نشاط لجنة النظافة و البيئة :

*  05ديسمبر  2018مناقشة اتفاقية شراكة لرفع الفضالت مع وزارة الدفاع الوطني بمقر الوالية
بمدنين.

*  18ديسمبر  2018المشاركة في ملتقـــى حول الالمركزي و الحوكمة البيئية رهانات و أفــــاق بمركز

التكوين و دعم الالمركزية بتونس .

*  27و  28ديسمبر  2018المشاركة في ملتقى الالمركزية و التصرف في النفايات بجرجيس .

* سجلت مصلحة النظافة رفع الفضالت المنزلية بمعدل  40طن يوميا .

* تم معالجة عديد النقاط السوداء برفع ما يعادل  25طن يوميا .

أشغال الكنس وقد شملت:

 -شارع البيئة بطول  500م  ،مفترق طريق المستشفى ،طريق مدنين على طول  500م مع

تنظيف األرصفة و إزالة النقاط السوداء وصوال إلى مصب الفضالت  ،طريق جرجيس و مفترق حي

المطار وصوال إلى السوق المغاربية
شفط مياه األمطار وقد شمل :

* طريق رأس جدير تقاطع مغازة العتري لمدة يومين  45صهريج  225000ل .

* تقاطع حي عبشة بالتعاون مع الحماية المدنية وقع ضخ الكمية بقطعة أرض مجاورة .

* تقاطع حي قريصيعة  20صهريج  220000ل بالتعاون مع شاحنة التطهير .ONAS

* طريق هنشير حواشي  12صهريج على ثالث نقاط .
* أمام محكمة الناحية  5صهاريج .

* حملة نظــــافة ابتداء من مفترق بو سعيدة طريق الحنية إلى الطريق السيارة بمساهمة أصحـــاب

المقــــاطع و الشاحنات .

 _)5الموضوع الخامس  :المصــــــادقة علـــــــى مشروع االتفاقية المقترح ابرامها بين البلدية و وزارة

الدفـــاع الوطني بخصوص تنظيم رفع الفضالت بالثكنات و الوحدات العسكرية ( الفوج  33استطالع

بنقردان):

وفد تولى السيد نورالدين مارس رئيس مصلحة النظـ ـ ــافة تقديم مشروع االتف ـ ـ ـ ــاقية المقترح

وتم المصـ ـ ـ ــادقة عليه من طرف المجلس بعد إدخـ ـ ـ ـ ــال تعديل عل ـ ـ ــى الفصل السـ ـ ــادس من
االتفـ ـ ـ ــاقية و المتعلق باحتساب قيمة رفع الفضالت .
المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على مشروع االتفاقية المقترح ابرامها بين البلدية و

وزارة الدفــــــــاع الوطني بخصوص تنظيــــــــم رفع الفضالت بالثكنــــــــات و الوحدات العسكرية ( الفوج 33

استطالع بنقردان) مع تعديل الفصل السادس منها و ذلك باحتساب  70مليم للكلغ الواحد عوضا عن

 100مليم .

 _)6الموضوع السادس  :تعديل العنوان الثاني بميزانية سنة : 2019

عرض السيد عبد الناصر الدوزي رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة

التصرف مقترح تعديل العنوان الثاني بميزانية سنة  2019وكان كاآلتي :

المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

اإلحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على مقترح تعديل العنوان الثاني بميزانية سنة

. 2019

 _)7الموضوع السابع  :متابعة سير االستخالص :

تولى السيد عبد الن ـ ــاصر الدوزي رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتص ــادية و متابعة

التصرف تقديم بسطة عن متابعة سير االستخالص وقد تضمنت :

 _)8الموضوع الثامن  :متابعة سير المشاريع البلدية :

تولى السيد الطاهر فارس مقرر لجنة األشغـال و التهيئة العمرانية تقديم بسطة عن متابعة

سير المشاريع البلدية وفد تضمنت :

 _)9الموضوع التاسع  :معاينة الشغورات بالمجلس البلدي :

أكد السيد رئيس المجلس ضرورة معاينة الشغورات الحاصلة صلب المجلس البلدي و

اتخاذ التدابير والترتيبية القانونية في شأنها و تخص هذه الشغورات السادة :
* عبد السالم بن حسين  :المتوفى بتاريخ  21نوفمبر . 2018
* اآلنسة فجرة لحوار  :وقد تقدمت باستقالتها ألسباب مهنية بتاريخ

* اآلنسة الضاوية هاللي  :لم تقم بأداء القسم ولم تحضر منذ تنصيب المجلس إلى حد
التاريخ
المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس :المصادقة باإلجماع على معاينة الشغورات بالمجلس البلدي والشروع في إجراءات

التعويض.

 _)10الموضوع العاشر  :عرض قرار منع االنتصاب باألماكن الغير مرخص فيها :

عرض السيد رئيس البلدية مشروع قرار منع االنتص ـ ــاب باألم ـ ـ ــاكن الغير مرخص فيه ــا

وكــان كالتالي :

 _)1الفصل األول  :فيما يتعلق بالساحات و األنهج و الشوارع و الطرقات و المفترقات .

_ يمنع االنتصاب بالســاحـــات و األنهج و الشوارع و الطرقـــات و المفترقات بكـــــــامل مرجع النظر

الترابـي ببلدية بنقردان إال فيما رخصت فيه البلدية .

_ يقع حجز األمتعة و المعدات و العوارض و الهيــــاكل الحديـدية و التجهيـزات (عربــــات يدوية و

غيرهـا) و العالمـــــات اإلشهــــارية و التوجيهية و الستـــائر غيــر المرخص فيهــــا و وســـائل النقل المعدة

لالنتصاب على حساب و مسؤولية صاحبها دون تنبيه مسبق و يقع إيداعها بالمستودع البلدي .

كمــــــا يقع حجز البضــــــائع و السلع و المواد الصـــالحة لالستهالك و إيداعهــــــا بالمصــــالح التـــــابعة
لوزارة الشؤون االجتماعية لقاء وصل في الغرض .

_ يقع إزالة الستــــــائر و اإلحداثـــات بمواد خفيـــــفة او صلبة المركزة باألرصفة و الســـاحــــــــات

العـــــــــامة أو بالطريـــق العـــــام و المنـــاطق الخضراء غير المرخص فيها على الحالة التي هي عليهـا
دون تنبيـــــه مسبق

و يقع إيداعها بمستودع الحجز البلدي .

 _)2الفصل الثاني  :فيما يتعلق باألرصفة :

علــى أصحــــــاب المحالت المفتوحة للعموم و التي لها وجهـــات تطل علـى الرصيف البلدي أن تترك
مســافة  1,2م من عرض الرصيف لفائدة المترجلين .

_ يحجر تحجيــ ار مطلقــــا علـــى مستعملـــي الرصيف البلدي وضع أي تجهيزات او منقــوالت تخص

النشــــاط المستغل في حدود منطقة المترجلين ( 1,2م) .

_ال يمكن استغالل الرصيـــــــف البلدي بأي وجه إال بمقتضــــــــى مطلب فــــــــــــي الغرض و الحصــــول
علـــــى ترخيــــص من اإلدارة البلديــــــة بعد عرضه عـلــــــى اللجنة المختصة و األمر بخالص المعلوم

طبقا لقرار المعاليم .

_ كل استغالل للرصيـــــف البلدي دون ترخيــــص من اإلدارة البلدية و دون خالص معلـومة يعرض

صــــاحبه للتتبعات القانونية و حجز التجهيزات الموضوعة فوقه .

المصادقة باألغلبية  20 :صوت .

االحتفاظ  01 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باألغلبية على قرار منع االنتصاب باألماكن الغير مرخص فيها

.

 _)11الموضوع الحادي عشر :تحديد المعلوم الموظف على بعض المخالفات :

عرض السيد رئيــس البلدية مقترح تحديد المعلـ ــوم الموظف عل ــى بعض المخـ ـ ــالفـ ــات و قد

كان كاآلتي :

الفصل األول  :حددت قيمة الخطايا اإلدارية لمخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة و النظافة العامة كما يلي :
المخالفة

مقدار الخطية

إلقاء الفضالت مهما كان نوعها باألماكن الغير مخصصة لها

 500د

تربية الحيوانات أكثر من  10روؤس او لغاية تجارية بالمنطقة البلدية

 300د

عدم تسييج األراضي و اإلعتناء بها و اإلبقاء على تجمعات المياه الراكدة بها

 500د

عدم توفير حاويات لجمع الفضالت بالمؤسسات الصناعية و التجارية و بالمحالت

 300د

خزن المواد الغذائية بطريقة ال تستجيب للمواصفات الصحية

 1000د

المفتوحة للعموم

عدم احترام شروط حفظ الصحة الغذائية لكل شخص متدخل في دوره تحضير أو توزيع  400د

المواد الغذائية بالمحالت المفتوحة للعموم .
الذبح العشوائي

 500د

اإلنتصاب العشوائي بالملك العمومي و بالطرقات

 300د

تعليق الالفتات اإلشهارية و الملصقات بدون رخصة و اإلشهار بصورة عشوائية

 500د

مخالفة النمط النموذجي للدهن و التبيض حفاظا على جمالية المدينة

 100د

عدم تعهد العقارات الخاصة أو ذات الملكية المشتركة بالصيانة

 300د

نقل مادة الملح و األتربة أو ما شابه ذلك في ظروف ال تستجيب للشروط المحددة

 1000د

عرض وبيع االسماك و اللحوم بالفضاءات العامة الغير مرخص فيها

 500د

إلقاء بقايا األشجار و مخلفات الحدائق و ما شابه ذلك على األرصفة و بالطريق العام

 300د

إفراغ خنادق الصرف الصحي باألماكن الغير المرخص فيها و عدم إحترام التوقيت

 1000د

مصبات عشوائية بدون ترخيص
إحداث ّ

 1000د

حفر البالوعات للصرف الصحي باألرصفة و بالطريق العام

 1000د

تركيز أفران المشاوي و ما شابه ذلك على الرصيف

 300د

إشغال الرصيف البلدي بدون ترخيص

 600د

إصالح السيارات و وضع المعطبة منها بالطريق العام

 1000د

وضع هياكل السيارات و ما شابه ذلك بالملك العام

 500د

البناء بدون رخصة
نصب الرافعات العمالقة إلقامة البناءات العمومية دون تحديد الموقع من طرف البلدية

 300د
 500د

حرق الفضالت مهما كان نوعها

 300د

االعتداء على أعمد اإلنارة العمومية يحجبها أو باختالس التيار الكهربائي أو لتعليق

 1000د

تركيز أي نشاط تجاري أو ما شابه ذلك حول عمود إنارة عمومية

 1000د

اختالس التيار الكهربائي من أعمدة اإلنارة العمومية

 1000د

تعليق الالفتات اإلشهارية أو ما شابه ذلك على أعمدة اإلنارة العمومية

 300د

الفتات إشهارية .

نصب األكشاك بدون رخصة
تبليط األرصفة بدون رخصة

 1000د
 300د

وضع العالمات اإلشهارية باألرصفة و بالطريق العام بدون ترخيص

 1000د

مد قنوات المياه المستعملة بالطريق العام

 300د

تقليم أو إزالة األشجار بدون رخصة أو تحطيمها

 1000د

تلويث األرصفة و الطرقات بمادة الزيوت المستعملة و المازوط

 1000د

نقل اللحوم و األسماك بوسائل ال تستجيب للشروط الصحية

 500د

إستغالل المقابر كأماكن للرعي او ما شابه ذلك

 300د

قرار المجلس  :قرر المجلس بعد المداولة ارجاء النظر فـــــي الموضوع إلــــى جلسة الحقة لمزيد دراسته

من طرف لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف .

 _)12الموضوع الثاني عشر  :عرض عدد من اتفاقيات الشراكة :

عرض السيد رئيس البلدية قائمة في الجمعيات التي تقدمت بمطالب في ابرام اتف ــاقي ـ ــات

شراكة مع البلدية و هي :

* جمعية إرادة للثقافة و التنمية البشرية ببنقردان .
* شبكة الجمعيات بوالية مدنين .
* جمعية بنقردان الغد لالستثمار و التنمية .
* جمعية مجلس الشباب المواطن .
* جمعية التجار ببنقردان .

* الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات .

* جمعية عطاء التونسية ببنقردان .

بعد التداول بشأن هذه المطالب اتفق أعضــاء المجلس البلدي على السماح بإب ارم اتفـ ــاقيـات
شراكة مع بعض الجمعيات من اجل تشجيع العمل الجمعياتي وإشراك المجتمع المدني في
اتخاذ القرار على أن :
_ تتولى البلدية إعداد نموذج اتفاقية تأخذ بعين االعتبار خصوصية كل الجمعيات .
_ التثبت من الوضعية القانونية للجمعيات .
_ ضرورة االستظهار بالتقرير األدبي و المالي .

_ ضرورة أن يكون لكل جمعية على األقل  40منخرط .
 _)13الموضوع الثالث عشر  :المصادقة على اتفاقية شراكة إلنجاز و التصرف في المسلخ البلدي
ببنقردان :

عرض السيد رئيس البلدية مقترح المصــادقة على اتف ــاقية شراكة إلنج ـ ــاز و التصرف في
المسلخ البلدي ببنقردان مع المندوبية الجهوية للتنمية المحلية بمدنين و هي كاآلتي :

بين :

إتفاقية شراكة إلنجاز و التصرف في المسلخ البلدي ببنقردان

 .1المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين و مقرها طريق تطاوين شارع  02ماي  1966مدنين  4119و الممثلة
في شخص المندوب الجهوي السيد علي بوعائشة .

و

 . 2رئيس المجلس البلدي ببنقردان ذات المعرف الجبائي...............و مقرها .................و الممثلة في شخص
رئيسها السيد فتحي عبعاب .

الفصل  : 1موضوع اإلتفاقية :

يتلخص موضوع اإلتفاقية في برنامج شراكة بين الجهتين المذكورتين أعاله إلحكام التصرف في امسلخ البلدي

ببنقردان المزمع إحداثه ضمن مشروع التنمية الزراعية و الرعوية تطوير منظومات اإلنتاج .

الفصل  : 2األهداف :

_ تركيز مركب متكامل للذبح مطابق للمواصفات الفنية و متحصل على المصادقة الصحية بمعتمدية بنقردان .

_ الحرص على توفير لحوم مطابقة للمعايير القانونية للسالمة الصحية لألغذية و لمواصفات الجودة .
_ تنشيط منظومة اللحوم الحمراء بالجهة .

_ خلق شراكة بين المتدخلين في المنظومة لتنشيط االقتصاد المحلي .

_ تفعيل دور الهياكل المحلية لدفع نسق التنمية بالجهة .

الفصل  : 3مكونات المشروع :

تتلخص أهم مكونات المشروع موضوع اإلتفاقية :

_ احداث مركب للذبح بمعتمدية بنقردان يتكون أساسا من :

 _ 1فضاء إليواء المجترات الصغرى و الكبرى (.) Air de stabilisation

 _ 2فضاء للذبح و معالجة الذبائح ذا سلسلتي انتاج ( المجترات الصغرى و المجترات الكبرى ) .
 _ 3فضاء للتبريد .

 _ 4فضاء للتوزيع .

 _ 5مقر إدارة للمسلخ .
 _ 6وحدة معالجة أولية للمياه المستعملة .

 _ 7الربط بشبكة التطهير  ،شبكة الماء الصالح للشراب  ،شبكة الكهرباء .

الفصل  : 4مشموالت األطراف المتعاقدة :

 _1مهام المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ( مشروع التنمية الزراعية و الرعوية و تطوير منظومات اإلنتاج ) :

* تمويل مكونات المشروع ( من  1إلى . ) 6

* التاطير الفني من خالل تنظيم دورات تكوينية مختصة للعاملين بالمسلخ .

* مرافقة المجلس البلدي في كل ما يتعلق بالتصرف و إدارة المشروع عند التنفيذ و خالل فترة االستغالل .

* القيام بالمراقبة الصحية للذبائح طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
 _2مهام المجلس البلدي :

* إنجاز المكونات المذكورة في النقطة السابعة من الفصل الثالث و المتعلقة بربط المسلخ بالشبكات .

* تأمين التصرف المحكم بالمسلخ .

* توفير اليد العاملة المختصة و الالزمة لتسيير المسلخ ( متصرف  ،عدد  4ذباحين  ،عدد  8قصابين عدد  2منظفين

عدد  2حراس ) .

* الصيانة الدورية للبناءات و المعدات .

* فض اإلشكاليات اإلجتماعية في عالقة بالمسلخ .

الفصل  : 5التفويض بالتصرف للخواص  :يمكن للبلدية التفويض بالتصرف لفــــــــائدة الخواص في صورة التزام
المفوض له بتطبيق كراس شروط يتم صياغتها في الغرض باالتفاق بين الطرفين .

الفصل  : 6ال يمكن اإلخالل أو تغيير بند او فصل او فقرة من هاته اإلتفاقية إال باتفاق جميع االطراف .

الفصل  : 7مدة اإلتفاقية  :تمتد هذه اإلتفاقية على  3سنوات إبتداءا من تاريخ المصادقة عليه من الطرفين .
الفصل  : 8محل المخابرة :لتنفيذ هذا العقد بين كل طرف محل مخابرته بعنوانه المذكور أعاله .

الفصل  : 9في حالة نشوب أي نزاع بين طرفي اإلتفاقية يستدعى ممثل من كل طرف إليجاد حلول من أجل ضمان
ديمومة المشروع .

المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على اتفاقية شراكة إلنجاز و التصرف في المسلخ

البلدي

 _)14الموضوع الرابع عشر  :تحويل اعتمادات داخل العنوان األول لسنة : 2019

عرض السيد عبد النـ ــاصر الدوزي رئيس لجنة الشؤون الم ـ ـ ــالية و االقتص ــادية و متابعة
التصرف مقترح تحويل اعتمادات داخل العنوان األول بميزانية سنة  2019و كانت كالتالي:
المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت .

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باألجمـاع على مقترح تحويل اعتمادات داخل العنوان األول
بميزانية سنة . 2019

 _)15الموضوع الخامس عشر  :المصـــــــادقة علــــــى انخراط البلدية ضمن برنامج األمم المتحدة

اإلنمـائي : PNUD

بينت السيدة يسرى الورغمي مس ــاعد اول لرئيس البلدية أنه في إطار دعم الالمركزية و

الحوكمة و التنمية المحلية في تونس ورد على البلدية مقترح انخراط ضمن برنامج األمم
المتحدة اإلنمـائي  PNUDالذي يهدف إل ـ ـ ـ ـ ــى الدعم الرشي ـ ـ ــد للم ـ ـ ـ ـوارد البشري ـ ــة و المـ ـ ــادية و
دعم القدرات و كذلك دعم مخطط إعداد التنمية المحلية و تنفيذ استراتيجيـ ـ ــة تنمية المدينة
بغيـ ــة تحسيــن ظروف عيش السكـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي محيطهم و يضم المشـ ـ ـ ــروع  9بلدي ـ ـ ـ ــات و

ه ـ ـ ـ ـ ــي بنقردان و مدني ـ ـ ـ ــن و جرجي ــس و جربة آجيم و ميدون و حومة السوق و تطاوين و
قابس و رمادة وقد تم عقد جلسة عمل مع ممثلي البرنامج بإدارة البلدية لتوضيح األهداف

ومحتوى المشروع بتاريخ  06فيفري .2019
المصادقة باإلجماع  21 :صوت .

االحتفاظ  0 :صوت .

الرفض  0 :صوت  .قرار المجلس  :قرر المجلس المصــــادقة باإلجمــاع على انخراط البلدية ضمن
برنــامج األمم المتحدة اإلنمائي . PNUD

و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال .

