
 
 الجمهــــورية التـــــونسية                                                              العروسة في : ................

والبيئة وزارة الشؤون المحلية    
واليـــة سليـــانـة    
بلــديـة العـــــروســة    

       
 محضر جلسة الدورة التمهيدية الثالثة

 للمجلس البلدي العروسة
2018جويلية  05الجميس :   

 
على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار الشباب جلسة   2018جويلية  05إنعقدت اليوم الخميس      

حضور كل من الدورة التمهيدية الثالثة للمجلس البلدي بالعروسة برئاسة السيدة : إكرام بالشيحي وب  

أعضاء المجلس البلدي ومجموعة من المواطنين  -  

إفتتحت السيدة المساعدة األولى لرئيس المجلس البلدي الجلسة بكلمة رحبت في مستهلها 

بالحاضرين مستغلة الفرصة لتقديم كلمة شكر ألهالي المنطقة على الثقة التي حضى بها أعضاء 

يعمل على النهوض بالمنطقة من خالل جملة من المجلس من قبلهم مؤكدة على أن المجلس س

المبادرات والمقترحات التي تمكن من تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البلدية لفائدة المواطن في 

مختلف المجاالت كالنظافة والتنوير والطرقات واألماكن الترفيهية وغيرها يلي ذلك أحالت الكلمة 

لنقاط التالية : للحاضرين الذين تمحورت تدخالتهم في ا  

المطالبة بتحسين وضعية البنية التحتية من طرقات وتنوير عمومي وماء صالح للشراب على النحو 

 التالي : 

 الطرقـــــات  

المطالبة بإقامة جسر بالطريق المؤدية إلى مقبرة الحجاج على مستوى وادي الرميل . -  

المطالبة بتهيئة وتعبيد شارع الهادي نويرة . -  

تهيئة الفضاء الخارجي للمعهد الثانوي بالعروسة تعبيد وترصيف  -  

المطالبة بتعبيد طريق الفاضل بن عاشور بالطبقة اإلسفلتية  -  

المطالبة بتعبيد طريق مسراطة . -  

وادي العرعار التي تعتبر غير مطابقة للمواصفات الفنية .تجمع المطالبة بمتابعة أشغال طريق  -  

جمع عين بوسالمة بالطريق الرئيسية الرابطة بين بوعرادة وسليانة .المطالبة بربط ت -  



المطالبة بتعبيد الطريق الرابطة بين العروسة والمقبرة وتجمع أوالد خلوف وصوال إلى المدرسة  -

 اإلعدادية .

المطالبة بتعبيد الطرقات بمنطقة الحجاج -  

   الماء الصالح للشراب :

عين بوسالمة بالماء الصالح للشراب بصفة فردية وتمكينهم من  المطالبة بتزويد متساكني -

 عدادات خاصة .

المطالبة بتزويد منطقة الباشرية والخمايرية بوادي العرعار بالماء الصالح للشراب . -  

 - التنوير العمومي : 

المطالبة بتزويد دشرة الحجاج بالتنوير العمومي -  

نوير العمومي  المطالبة بتزويد تجمع حي الصيد بالت -  

المطالبة بتوسيع شبكة التنوير العمومي بمنطقة سيدي عياد . -  

المطالبة بتوسيع شبكة التنوير العمومي ببوجليدة  -  

 هذا كما طالب الحاضرون ببعض النقاط في عدة مجاالت مختلفة كانت على النحو التالي :

 * موضوع النظافة :

الصيد برمجة رفع الفضالت المنزلية بتجمع حي -  

برمجة رفع الفضالت المنزلية بتجمع سيدي عياد   -  

مزيد اإلهتمام والتنسيق بالنسبة لرفع الفضالت بالعروسة  -  

العناية بالمصب العشوائي للفضالت بمدخل العروسة من جهة قعفور  -  

  القيام بحمالت تحسيسية للمواطنين حول النظافة والعناية بالبيئة -

البلدي وفض مشكل الذبح العشوائي  إيجاد حل للمسلخ -  

إحداث مصب نهائي لرسكلة الفضالت  -  

المطالبة بإحداث محطة تطهير  -  

المطالبة باإلسراع في تغيير مكان سوق الدواب  -  

إيجاد حل جذري لمشكل الكالب السائبة  -  

النظر في إعادة التقسيم الجغرافي لمنطقة عين بوسالمة . -  



مع حي الصيد والتجمع السكني بوجليدة والتجمع السكني سيدي عياد ضمن المطالبة بإدماج تج -

 برنامج تهذيب األحياء الشعبية . 

المطالبة بالنظر في ملف التوسيع العمراني لمثال التهيئة العمرانية . -  

معالجة مشكل غياب الرصيد العقاري للبلدية  -  

القيام بحمالت تحسيسية لفائدة شباب المنطقة  -  

جاد مقر لمكتب البريد بسيدي عياد إي -  

القيام بحمالت تحسيسية لفائدة شباب المنطقة على التكوين  -  

إعادة توزيع عملة الحضائر حسب حاجة المؤسسات وحسب اإلختصاص  -  

نقص المؤسسات الشبابية بالتجمعات الريفية . -  

وإحداث المنطقة الصناعية  التساؤل حول مدى تقدم بعض المشاريع كمشروع السكن اإلجتماعي -

 والمنطقة الحرفية والمستوصف . 

تزويد عدد من العائالت بالنور الكهربائي بمدخل دشرة واي العرعار  -  

المطالبة بحماية أرض المواطن رمضان الوسالتي بدشرة وادي العرعار من سيالن مياه األمطار  -

 بسبب إنجاز الشارع المحاذي لألرض بدون حواجز .

اث روضات لألطفال بالمناطق الريفية خاصة بالبلدية إحد -  

المطالبة بالتشغيل لشباب مسراطة وتوزيع مقاسم على الفالحين الشبان . -  

إثر هذه التدخالت قام المجلس بتبويبها في إطار جملة من المحاور واإلجابة عنها حيث أكد 

مل على إنجاز هذه المشاريع للحاضرين أن هناك مشاريع ومشاغل من مشموالت البلدية وهي تع

وتحسين الخدمات من بينها مشروع التنوير العمومي بالمناطق الريفية والنظافة وغيرها وسوق 

 الدواب والمسلخ البلدي ...

كما أن البلدية تعمل على تذليل كل الصعوبات إلنجاز المشاريع العمومية بالمنطقة وتقدم كل  

اإلجتماعي والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرفية  العون للمصالح المعنية كمشروع السكن

 والمستوصف والقاعة المغطاة ...

هذا وقد بين للحاضرين أن هناك محاور ومواضيع ليست من مشموالت المجلس البلدي كالتشغيل 

والبنية األساسية بالمناطق الريفية من طرقات وماء صالح للشراب ... فهي مازالت من مشموالت 



وية التي يشرف عليها المجلس الجهوي ويمكن طرحها خالل جلسات المجلس المحلي البرامج الجه

للتنمية ورغم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية إال أن تدخل البلدية بالمناطق الريفية 

يبقى مقتصرا على تقديم الخدمات في مجال النظافة والتنوير العمومية بالتجمعات السكنية الريفية 

 لكبرى وستعمل على تحسين هذه الخدمات .  ا

 هـــذا ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال .

 والســــــــالم

 رئيس المجلس البلدي 

 شوقي الرياحي

 


