
   

 

 الجمهورية التونسيــة      
  الشؤون المحلية و البيئة وزارة  

 بلديـة قصـورالســاف      

 محضر جلسة الدورة التمهيدية
 2019للدورة العادية الرابعة لسنة 

2019أكتوبر  19المنعقدة بتاريخ   

* * * 

ألعضاء المجلس البلدي و منظمات المجتمع المدني و تعليق   بناء على استدعاءات           
إعالنات و الفتات و التنزيل بموقع البلدية عقد المجلس البلدي لبلدية قصورالساف دورته التمهيدية  

ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــو ذلك برئاسة السّيد عبد الحميد البوزيدي رئيس البلدي 2019للدورة العادية الرابعة لسنة 
 و بحضور األعضاء السادة :

 أحمد اللخمـــــــي  -
 المنصف البكــــوش  -
 عبد العزيز البكـــوش  -
 البشير زايـــــــد -
 توفيق الشايــــــب  -
 شهرزاد بن عمـــــر -
 عبد السالم الــــزراع -
 نظام بن فضــــــل -
 وصال الشاهــــــد -
 إيمان الحاج صالــــح -
 نسرين فطيمــــــة -
 ـديمنجي العايــــــ -

 كتب الجلسة السّيد نبيل المعاوي الكاتب العام للبلدية.        
 كما حضر الجلسة جمع من المواطنين و ممثلي المجتمع المدني و المنظمات.



الجلسة السيد رئيس البلدية مرحّبا بالسادة أعضاء المجلس و بكافة الحضور  إفتتح        
هذه الجلسة التمهيدية تنعقد لإلطالع على مقترحات المواطنين و تطلعاتهم في مبّينا أن 

مجال العمل البلدي داعيا السادة الحضور إلى اإلدالء بمقترحاتهم المتعلقة بإعداد الميزانية 
لسنة  للبرنامج اإلستثماري البرنامج التشاركي فيما يتعلق باإلعداد ، و كذلك 2020لسنة 
مباركا افتتاح الدائرة البلدية بأوالد صالح و كذلك التوجه التطوعي للشباب في مجال  2020

التام للبلدية  إلى مواصلة هذه المجهودات و االستعداد النظافة و العناية بالبيئة داعيا
 لالزمة مع ضرورة مزيد التنسيق في هذا المجال .للمعاضدة و توفير المعدات ا

 إثر هذا أحال الكلمة إلى السادة المواطنين الذين كانت جملة تدخالتهم كما يلي :        
 :  * المولدي عباس

 ضرورة التسريع في إنجاز و صيانة مركز التكوين المهني. -
 متابعة و مراقبة مرفق النظافة و تحسيس العملة بأداء عملهم على أحسن وجه. -
 المواصالت و ربط مدينة قصورالساف بمركز الوالية.التدخل لتوفير  -

 : * حّمادي العكاري 
 ظرورة إتمام أشغال نهج المستوصف الذي يشهد أشغال تتعلق بالتبليط. -

 : * هدى الدهماني
 ة العمومية بسلقطةنقص في مرفق اإلنار  -
 بسلقطة. للثقافةتفعيل مسرح الهواء الطلق و تخصيص مقر به إلحداث دار  -

 : * محمد علي المشرقي
 برمجة توقيت الجلسة التمهيدية في المساء لمزيد حضور المواطنين. -
ضرورة دعم العمل التطّوعي للشباب المتعّلق بالنظافة ، و توسيع هذا التطّوع إلى إصالح  -
 طرقات. ال
 عقد جلسة خاصة حول سوق الجملة. -
 على المحافظة على النظافة. الناشئةتركيز حاويات األوراق بالطرقات لتشجيع المواطن و  -
 إصالح الطرقات و خاّصة قرب مدرسة الشهداء. -

 : وي ت* نبيل ال
 طلب التدخل بإصالح الطرقات و خاّصة بنهج الحمام و سلقطة. -



 
 : * محمد عبد هللا

 التطرق إلى موضوع تغيير مكان السوق األسبوعية -
 توسيع شبكة التنوير العمومي. -

 : * زهير عمارة
 .بوالية المهدية للمترو  مّد خطبرنامج التساؤل في دراسة  -
 دي في إطار التشاركية.نهج عبد هللا المه عيينالتدخل بت  -

 : * رضا عمارة
 بحي العمارات  عبيدشكر البلدية فيما يتعلق بالتدخل بالت -
 ضرورة التصدي للبناء الفوضوي بالجول -
 إتمام تنوير طريق الجول و تهيئته. -
 طلب التدخل بالمدرسة التقنية و محيطها فيما يتعّلق بالنظافة. -

 : * علي العجمي
 المجلس البلدي على التدخل بالمدينة العتيقة.شكر  -
 طلب انخراط كافة المواطنين في الحمالت التطوعية للنظافة -
 ب البلدية في الحمالت التطوعية.ضرورة تجاو -
 ضرورة التدخل لتجاوز بعض اإلشكاليات في مشروع تهذيب حي الحرابة. -

 : * ناجي المرابط
 طلب عقد جلسة بالّدائرة البلديةبأوالد صالح -
 نقص فادح في التنوير العمومي و صيانة الطرقات بأوالد صالح. -

 : * أحمد أسامة المبروك
 اإلنخراط في العفو الجبائي و استخالص األداء البلديضرورة  -
 لمسار.وجود اعتمادات تتعلق بالدراسات لمشروع المترو و ضرورة دمج قصورالساف في ا -
وزارات و اإلدارات ــــالبلدية لملفات لبرمجة مشاريع جهوية بعنوان ميزانية ال إعدادضرورة  -

 .2020الجهوية لسنة 
 



 : القايد سين* ح
 ضرورة معاملة البلدية لكافة المواطنين و المنظمات بمكيال واحد. -
 اإلشكاليات.متابعة انجاز مشروع حي الحرابة بصفة جّيدة لوجود العديد من  -

 : * محّمد الزقرني
 الجديدة للحمالت التطوعية مع ضرورة ترسيخها الثقافة كةر مبا -
 تطبيق كراس الشروط فيما يتعلق بسوق الصناعات التقليدية -
 طلب التدخل بنهج عبد هللا الشوالي لوجود اشكال في تصريف مياه األمطار -
 لعالمات المروريةطلب التدخل في إطار اللجنة المرورية لوضع ا -
 التأكيد على متابعة ملف ادماج منطقة العالية ضمن بلدية قصورالساف . -

 : ي* هدى بن عل
 ضرورة اإلسراع في القضاء على اإلنتصاب الفوضوي  -
 لمحالت األسماك و كافة المحالت المفتوحة للعمومالمراقبة الصحّية  -
 .بالترصيف عن نهج المستوصف تفرعةطلب التدخل باألنهج الم -

إثر هذا تناول السّيد رئيس البلدية الكلمة مجّددا شاكرا كافة المتدخلين على هذه         
المقترحات البناءة مبّينا أن العديد من التدخالت المتعلقة خاصة بالبنية األساسية سيتم 

سيتم مزيد دراسة بعض  دراستها و إقتراحها عند إعداد البرنامج اإلستثماري التشاركي كما
المقترحات ضمن اللجان البلدية داعيا إلى ضرورة مواكبة أعمال هذه اللجــان ، و مؤكدا على 

طار سنة عفو جبائي لمزيد تعبئة عاليم البلدية و خاّصة و نحن في إضرورة خالص الم
و تحسين  الموارد التي يتم عن طريقها التدخل لتجديد و صيانة الطرقات و التنوير العمومي

 الخدمات البلدية .
 و بهذا انتهت الجلســــــــــــــة./.        

 

 


