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 ةـــــــــــــــة التونسيــــــــــــــالجمهوريـ  
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  

 ــنــــة العيـــبلديــ     

   ع.بح/.س          
 وتنمية المواردات ــداء الخدمــة وإســاإلداريؤون ــالشة ـلجن

  2018 جويلية 09االثنين  يوم
 

 

عل   الا ةعة العةة ر   2018جميلي ة  09االثن ين ي مم ن ـة العي ـر بلدي ـبقص التئم

 متنمي  ة الم  مارد اإلداري  ة مدا  داخ الت  دمة الة  نمن ة ـن  لجةع ـاجتم  مالنص  ص ص  بة ة 

 : الاةد مب ضمر  تةلد معل  رئيس البلدية  الدكتمرت   دةراص 

متنمي ة  الة نمن اإلداري ة مدا داخ الت دمة  لجن ةرئيس م ماةعد نبيل القرقمري -

 الممارد

  لجنة الص ة مالبيئة ي ماةعد أمل رئيس ديمةن الطرابلا -

  رئيس لجنة اإلعالم مالتماصل مالتقييمصبةح ةعبةن  -

  لجنة التربية مالتعليم رئيس مماةعد ض   بم ةمد  -

  رئيس لجنة ةنمن المرأ  ماألار  بامة بمدبمس  -

 م مد التريكي رئيس لجنة األةغةل  -

 عضم مجلس بلدي  أام  غربةل -

  نة التعةمن الالمركزيرئيس لج الفتفةخعماطص  -

 انية القرمةزي قةبض بلدية العين  -

  ةتم ال ةيةة كةهية مدير  -

 رضمان ةعبةن كةهية مدير  -

 مةهر الجربي تقني أمل بةلبلدية  -

 قيس بكمةي مهندس معمةري أّمل -

  تليل الطرابلاي رئيس مكتب الةرطة البيئية -

 مقرر الجلاة  مل ق ددار  عبد الاالم بن نصير -

مر بة بةل ضمر مبينة أن هذه الجلاة  الجلاةتةلد معل   يدالا ااتهل 

ثم أ ةل رئةاة بين األتم  األعضةخ  المعلممة تقةام غةيتهة األمل  بعد التنصيب 

 ماتعرضة جدمل األعمةل مهم كةآلتي : الجلاة للايد نبيل القرقمري 

 التنظيم اإلداري لبلدية العين  -1

 ممارد البلدية  -2

 الملك البلدي  -3
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 ل مع رناةخ المصةلح التفةع -4

مبعد أن ااتعرض جدمل األعمةل ذّكر ال ضمر بةلمهةم التي تتتص بهة هذه 

 اللجنة مهي : 

 اإلةراص عل  التنظيم اإلداري للبلدية متطمير التدمة  المقدمة للمماطنين  -

 العقةرا  ..(  -تنمية الممارد الجبةئية للبلدية المتأتية من متتلص الفصمل )اللزمة  -

 العنةية بةلملك البلدي مالاعي دل  تطميره مااتثمةره بأ ان الطرق -

 التنظيم اإلداري لبلدية العين : /1
 

رئيس اللجنة التنظيم الهيكلي األتير للبلدية المنقح تالل انة  عرض 

بين ماألعمان الممضمعين عل  ذّمتهة م معّرص بجميع المصةلح ممهةمهة 2014

هيكلي للبلدية بةعتبةر أن المعرفة الجيد  بةلقماعد التي األهمية الجمهرية للتنظيم ال

تنظم عمل الهيةكل من ةأنه أن ياهم في ت قيق ةرعية القرارا  ماألعمةل فضال 

عن كمن ا ترام قماعد االتتصةص أمر أاةاي لممةراة الصال ية  فإنه بقدر 

قدر مة مضمح المانملية  مصال ية  متتلص الهيةكل البلدية مالعالقة  بينهة ب

يزمل غممض األدمار مينتفي تداتل أم تنةزع االتتصةص في ماقع العمل 

 البلدي. ممن ةأن كّل ذلك أن ينعكس ديجةبة عل  ماتمى أداخ العمل البلدي.

مقد ذكر بأن دمر المجلس البلدي ماللجنة اإلدارية تصمصة ليس رقيبة بقدر مة 
تطمير مردمد المصةلح البلدية مكل هيةكلهة.هم ب ث عن ال لمل مالمبةدرا  ل

  
 ة : ــــوارد البلديــــم /2
 

عرض رئيس اللجنة عل  ال ضمر أهم الفصمل التي تةكل الممارد البلدية  

م عل  يمالمتأتية من مداتيل دةغةل العمممي مااتلزام المرافق العمممية مالمعةل

مزيد الب ث مالدرااة في مأمص  بالممجبة  اإلدارية مغيرهة العقةرا  معل  

تنمية الممارد البلدية كت اين قةعة المنتمرا  بةلعين مالامق األابمعية العةمة 

مذّكر أن اللجنة منفت ة عل   .مالعمل عل  ديجةد ماتمدع إليداع الم جمزا 

 جميع األفكةر مالمبةدرا  لرفعهة دل  المجلس البلدي.

 
 دي :ـــــك البلـــالمل /3

 

األمثل طبقة األمالك البلدية متمظيفهة  ااتغاللاللجنة دل  د كةم أةةر رئيس  

لإلجراخا  القةنمنية مالترتيبية الجةري بهة العمل مالم ةفظة عليهة متعهدهة 
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بةلصيةنة كمة أّكد عل  مزيد بذل المصةلح البلدية العنةية الكةفية لضمةن ت اين 

العقةرية التةصة بمة ياةعد  ااتتالص المعةليم الممظفة بعنمان ااتغالل األمالك

عل  تنمية الممارد البلدية مال فةظ عل  مصةل هة مقد تم دقتراح القيةم 

بةإلصال ة  الالزمة متعصير قةعة المنتمرا   ت  تصبح قةدر  عل  منةفاة 

في تنظيم المعةرض مد يةخ  ااتغاللهةالقةعة  بةلمنطقة مع العمل عل  دمكةنية 

دل  جةنب التفكير في جعل الامق  ةصة بةلرمضة المهرجةنة  مال فال  الت

منظرا ألهمية هذا  األابمعية العةمة امقة يممية مع تمفير األرضية لذلك

الممضمع منزمال عند رغبة الاةد  أعضةخ المجلس البلدي فقد تقرر أن تتصص 

اللجنة المقبلة للتبة ث في ةأن الامق البلدي )اإلةكةلية  مالمةةريع الممكنة 

 ر المردمدية المةلية(.لتطمي

 
 التفاعل مع رؤساء المصالح :  /4
 

أةةر رئيس اللجنة أنه بةلرغم من المجهمدا  المبذملة من طرص األعمان  

كمة منمعة فةل ةجة مة زال  مةاة لتدارك بعض الثغرا  مالقيةم ببعض 

بكفةخ   اإلصال ة  ألن اإلدار  ال تقةس بإمكةنيةتهة المةدية مال قدراتهة البةرية بل

ممظفيهة متكمينهم بهدص الرفع من اإلنتةجية اإلدارية مت اين تدمةتهة ممراعة  

 التتصص في دانةد المظةئص مالمهةم.

 أهـم التوصيـات : 

ضرمر  التعةمل اإليجةبي بين المجلس البلدي ماإلدار  البلدية لتطمير  /1

 مردمدية العمل البلدي 

 بةلب ث عن بعض المبةدرا  ماألفكةر  العمل عل  تطمير الممارد البلدية /2

 ال فةظ عل  الملك البلدي مصيةنة متتصص االعتمةدا  الضرمرية لذلك  /3

 تتصيص االجتمةع المقبل للجنة )بعد ةهر للتبة ث في  ةأن الامق البلدي( /4

 

 .منتصص النهةرة ـالاةعماتتتم  الجلاة في  دمد  

 

 


