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 ةــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــالجمهوريـ  
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  

 ــنــــة العيـــبلديــ     

   ع.بح/.س           
 

  الصحـــــة والبيئـــــــة ة ـــــلجن
  2018 جويلية 06الجمعة  ومـــي

 
  

 

 جويليةة 06الجمعة وم ي ئةالصحة والبية ـنلجاع ـن اجتمـة العيـر بلديـبقص دـعقان

رئةي  البلديةةة  الةةدوتور لالةد معلةة  تحةةإ راةرا   صةباحا الثامنةةةعلة  الاةاعة  2018

 : الاادةوبحضور 

 لحنة الصحة والبيئة رئي  الايدة ريمان الطرابلاي  -

  لجنة التربية والتعليم رئي  و ةضح  بوحامد مااعد - 

 رئي  لجنة النظافة فاطمة العش  -

 رئي  لجنة اؤون المرأة واألارة  بامة بودبو  -

 وراداء اللدماإ  ةالراداريلجنة الاؤون رئي  ونبيل القرقوري مااعد  -

  رئي  لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم صباح اعبان  -

  رئي  لجنة األاغال محمد التريوي  -

 ومال الاعري عضو مجل  بلدي -

 انية القرمازي قابض بلدية العين  -

 وز الارطة البلدية طارق البواري رئي  مر -

 لليل الطرابلاي رئي  موتب الارطة البيئية -

 مقرر الجلاة ملحق ردارة عبد الاالم بن نصير -

 

منوها بقيمة جميع اللجان  البلديةالجلاة الايد لالد معل  رئي   افتتح 

من طر   بارزا للعيانحت  يصبح عل والناجع اوحثها عل  العمل الجاد والف

المجتمع المدني وبعض  مووناإ ّود عل  تاريك جميعجميع المواطنين وقد أ

لالاتفادة من وّل حاب التصاصه اإلطاراإ والوفاءاإ في جميع اللجان 

 ريمان الطرابلايالايد لالد معل  رئي  البلدية الولمة للايدة تهم.  ثم أحال البر

 بالحاضرين مبينة أن هذه الجلاة هي األول  التي جددإ الترحيب رئياة اللجنة

في الفترة النيابية للمجل  البلدي الجديد مؤودة عل  ضرورة تظافر ول 
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المجهوداإ للنهوض بمدينة العين وجعلها بيئة يطيب فيها العيش منّوهة بالتحان 

عل  ماتوى العمل البلدي مبرزة أهمية المواظبة عل  حضور  الواضح والجلي

ار لما فيه مصلحة المنطقة الجلااإ البلدية إلبداء الرأي والمااروة في ألذ القر

مبدية ااتعدادها لمّد يد المااعدة والوقو  رل  جانب وّل القراراإ والمااريع 

 والمبادراإ التي تهد  رل  تنمية المدينة وتحاين ظرو  عيش المواطن ثم

لحالة العامة الموجودة بالمنطقة البلدية والتي يعياها إ رئياة اللجنة االص

ااد المنظر الجمالي فمن نتائجها الوليمة رل  جانب رالمواطن يوميا ويعاني 

 للمدينة ومن أهمها : 

احتالل الرصي  من طر  أصحاب المحالإ المفتوحة للعموم بدون ااتثناء  -

وعل  رأاهم المقاهي التي تزايد عددها باول ملفإ لالنتباه مما أصبح ياول 

 وى عائقا وبيرا أمام ماتعملي الطريق والرصي  عل  حّد الا

انتاار بعض األوااك هنا وهناك ماولة مظهر غير حضاري مع عدم  -

تحإ أاعة الام  الغذائية ألباط الاروط الصحية وعرضها للمواد  احترامها

 مما يجعل المواطن عرضة لألمراض اللطيرة

وبير للمحالإ المعدة لبيع البنزين المهّرب والمتواجدة في واط المااون  ازدياد -

 وّل لحظة من اندالع حريق والتابب في فواجع وبيرة ذر في مما ين

االلتناق المروري التي تعياه المدينة ولاصة في أوقاإ الذروة اوى في  -

جة تواجد محالإ لبيع اللضر والمقاهي يمدالل المدينة أو في مفترقاتها نت

 والملابز

الفوضوي عل  حافة الطريق أو فوق الرصي  ولاصة أمام  االنتصاب -

اجد عند مواعيد الصالة من طر  أصحاب الااحناإ الصغيرة المحملة الما

في تعطيل الايولة المرورية مع غياب المراقبة  يااهممّما  بالغالل واللضر

 والردع.

 حت غياب موان ملصص بالمقاهي يرتاده غير المدلنين من التالميذ والاباب  -

 مراض من جّراء التدلين الالبي األ يتجنبوا

الحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة الملقاة أمام محالتهم ولاصة فضالإ  -

 من أصحاب معامل الرلام 

تواجد العديد من األراضي أو األبراج المترووة والتي أصبحإ مرتعا للحاراإ  -

 أصبحإ مصب فوضوي. باعتبارهاالاامة وانبعاث روائح وريهة منها 
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دإ رئياة اللجنة أن هذه المالحظاإ قليل من وثير وايقع تناول باقي وأوّ  

بعض  واقتراحالعوائق والمااول في لجان قادمة ودعإ الحضور إلبداء الرأي 

 للتقليص من هذه الظواهر التي ال تليق بمدينة العين. اتلاذهاالحلول الممون 

اإ والتوضيحاإ جملة من التوصيب اإلدالءوبعد النقاش وتبادل اآلراء تم  

 يحة للمااول ومن أهمها :حللوقو  عل  حقائق األمور وبالتالي المعالجة الص

من  بااتغاللهاتقييم جرد في المحالإ المفتوحة للعموم والمااحاإ الماموحة  -

عوان الارطة البيئية والبلدية للتدلل وجبرهم عل  ألمون ويطر  أصحابها 

رن تبين أنها تمثل  االتفاقيةر مع رموانية رلغاء ااتغالل المااحة الماموح بها ال غي

 عائقا لماتعمل الرصي .

ردراج جميع المقاهي المتواجدة بالمنطقة في قائمة وبيان صنفها لدرااة الوضع  -

المفرط للرصي   االاتغاللوريجاد الحلول المالئمة وردع الملالفين ولاصة في 

الدراجاإ النارية  ريقا و الورااي والطاوالإ أنصب والطريق العام اوى ب

 ه  اوالاياراإ لرواد المق

ديد الصبغة القانونية لألوااك المتواجدة بالمنطقة وطبيعة األماون المنتصبة حت -

عليها والعمل عل  التضييق عل  أصحابها بصفة مبدئية وذلك بالمراقبة الماتمرة 

اإ حت  وحجز ول ما هو معروض بطريقة غير صحية ولاصة المياه والماروب

 رن أمونريجاد حلول ألصحابها  بعدالجذري وهو رزالتها تماما نتوصل للحل 

المزيد من المراقبة والردع ألصحاب المحالإ الموجودة في مدالل المدينة أو  -

 المفترقاإ ورلزامهم للتقليص من المااحة الماتغلة لارج محلهم ورفع الملالفاإ 

 ولاصة في أوقاإ الذروة قانونيةغير لاياراإ الرابضة بصفة لمن طر  األمن 

المراقبة اإلاتباقية للمحالإ التي تعتمد فيها ورا  الاروط للفتح ال غير  -

ولاصة المقاهي ورجبار صاحبها منذ البداية عل  التقيد التام بالاروط ولاصة 

 منها موان وقو  الدراجاإ والاياراإ لروادها .

اب األراضي البيضاء وررغامهم عل  بأصح لالتصالريجاد اآللياإ الممونة  -

 تاييجها للقضاء عل  النقاط الاوداء بالمنطقة 

القيام بجرد لوامل المحالإ المعدة لبيع البنزين ومراقبتها ومحاولة ريجاد الحلول  -

الاوان مع فرض معاليم للقضاء عليها بالمنطقة ولاصة باألماون اآلهلة ب

عتمد في الاابق ولاصة أن هذا وما وان م المرلص منها اأنتاتللص في 

 الفصل مدرج بالميزانية 
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 ااتغاللالتنبيه عل  أصحاب الحر  والمهن التي تلوث األرصفة وتعيق  -

لرفع فضالتهم بصفة  اتفاقيةالرصي  والطريق من طر  ماتعمليه وذلك بإبرام 

 دورية والتقليص من المااحة الماتغلة 

نتصاب وحجزها رن أمون حت  ال منع أصحاب الااحناإ الصغيرة من اال -

 يتورر ذلك والقضاء عل  هذه الظاهرة نهائيا.

عون صحي لتاهيل العمل عل  الارطة البيئية عند القيام  انتدابالعمل عل   -

 بمهامهم في حجز المواد التي لها صلة بصحة المواطن 

وعملة آمنة وبها أعوان  ريداع العمل عل  ريجاد ماتودع حجز بواميرا وبأماون -

حرااة للمحافظة عل  محجوزاإ المواطنين وتاليمها ألصحابها أو التفريط فيها 

 بالصيغ القانونية.

  

 .العاارة والنص  صباحاة ـدود الااعـفي ح والتتمإ الجلاة 

 

 


