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 ةـــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــــالجمهوريـ
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  

 ــنــــة العيـــبلديــ     

   ع.بح/.س          
 

   النظافــــــة ة ـــــلجن
  2018 جويلية 10الثالثاء  ومـــي

 
  

 

 2018 جويليةة 10 الثالثةا وم ية النظافةةة ـنلجاع ـن اجتمـة العيـر بلديـبقص إلتئم

وبحضةور  رئةي  البلديةة  الدكتور خالد معلىتحت إشراف  صباحا الثامنةعلى الساعة 

 : السادة

 لجنة النظافةرئي  فاطمة العش  -

  لجنة التربية والتعليم رئي   ةضحى بوحامد مساعد -

 رئي  لجنة شؤون المرأة واألسرة بسمة بودبو   -

 وإسدا  الخدمات  اإلداريةشؤون لجنة النبيل القرقوري مساعد رئي   -

 رئي  لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم صباح شعبان  -

  رئي  لجنة األشغال محمد التريكي  -

 رئي  لجنة التعاون الالمركزيأسوة غربال  -

 الثقافة والفنونب الفخفاخ رئي  لجنة يحس -

 عواطف الفخفاخ عضو مجل  بلدي  -

 الرياضةحمدي الدباشي رئي  لجنة  -

 كيل عضو مجل  بلدي فرح الو -

 منير العيادي عضو مجل  بلدي -

 سامي المهدوي مجتمع مدني  -

 محمد القلسي جمعية ربيع المدينة  -

 الهاشمي العوني كاتب عام البلدية -

 حاتم الحشيشة كاهية مدير بالبلدية  -

 نادية الهمامي رئي  مصلحة شؤون المجل   -

 خليل الطرابلسي رئي  مكتب الشرطة البيئية -

 مقرر الجلسة  ملحق إدارة م بن نصيرعبد السال -
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أن هذه  السيد خالد معلى رئي  البلدية مرحبا بالحاضرين مبيناالجلسة  افتتح 

النجاح وتقديم اإلضافة  ىالمنتخب وتمناألولى للمجل  البلدي  هي الجلسة

من الجهود المبذولة  بتكثيفذلك والمّرجوة للمواطنين وتحقيق آمالهم ولو نسبيا 

لوضع البيئي والحّد من المظاهر المخلة بقواعد ومقومات النظافة لتحسين ا

 . التي فتحت باب النقاش ثم أحال الكلمة للسيدة فاطمة العش رئيسة اللجنة والصّحة

ش وتبادل اآلرا  بين جميع األطراف المتدخلة انبثقت عن اللجنة اقالنوإثر  

 : جملة من التوصيات واالقتراحات التالية أهمها

المصبات العشوائية والنقاط السودا  وإيجاد حلول عاجلة أهمها  انتشارحد من ال -

وضع الفتات تمنع وضع الفضالت وتكثيف المراقبة من طرف أعوان الشرطة 

  اإلجرا ات الردعية القانونية الالزمة واتخاذالبيئية 

 تقديم جرد في المصبات العشوائية وتصنيفها حسب أولوية التدخل  -

وتثمينها الالزمة لتطوير تكنولوجيات التحكم في كميات النفايات  الحلول  إيجا د -

 الدورة االقتصادية استعمالهاوإعادة  للمساهمة في تنشيط

 فيإيجاد حاويات صغيرة وكلفة لتجميع المواد البالستيكية إيجاد حاويات غير م   -

األماكن ذات الحركية الكبيرة كالمدار  والمساجد لوضع البطاريات نظرا للمواد 

 .الخطيرة التي تحتويها

زجر مرتكبي المخالفات البيئية طبقا للقوانين دعوة لضرورة تكثيف المراقبة و -

لمهن وتبرز االمبارك  األضحىالجاري بها العمل وخاصة ونحن على أبواب عيد 

  وبيع األغنام بالطريق العام    األغنام يوم العيدؤوالظرفية كتنظيف ر

برامج للتوعية  واعتمادتفعيل دور مكونات المجتمع المدني في العمل البيئي  -

 من أجل ترسيخ الثقافة البيئية لدى المواطن  والتحسي 

نشر بالغات العديد من المرات باإلذاعة اللتزام بائعي األغنام ببيع األغنام إال  -

 سواق المعدة للغرض.في األ

تهنين لمهنة تنظيف م  فضا ات بالطريق الرئيسية لتجميع الم   اختيارالعمل على  -

 عنها  الناجمةرؤو  األغنام حتى يسهل على مصلحة النظافة تجميع الفضالت 

رفع الفضالت غير  باتفاقياتإتمام إحصا  المحالت والمؤسسات المعنية  -

المعاليم  استغاللوالحرص على  االتفاقياتهذه المنزلية بمقابل وتعميم إبرام 

 لتنمية الموارد.

المواصلة في تنظيف حواشي الطرقات وتجميع األتربة والقضا  على األعشاب  -

 الطفيلية لتنعك  إيجابا على مظهر شوارعنا ومناطقنا الخضرا  
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المؤرخ في  2007لسنة  16تفعيل منشور وزيري الداخلية والمالية عدد  -

 فرص يةوجوب معوالمتعلق بتسييج األراضي غير المبنية  22/06/2007

 مخالفات عدم تسييج وتنظيف األراضي غير المبنية وإلزام أصحابها بتسييجها 

توفير مصبات خاصة بفضالت البنا  وتكثيف المراقبة والتصدي السعي ل -

 للمخالفين

لجميع أنواع  العمل على وضع برنامج مشترك للقضا  على اإللقا  العشوائي -

الذي تحول إلى مخافر  الفضالت بالواد الموجود في نهاية منطقة بلدية العين

 ووضع لتكاثر الحشرات ومصدرا لإلضرار بالوسط البيئي وبصحة المتساكنين

برنامج عمل مشترك مع البلدية المجاورة العوابد والخزانات لتنظيفه في أقرب 

 فرصة ممكنة

لعملة ومّدهم باللبا  الخاص ومتابعتهم الصحية العمل على تحسين وضعية ا -

وإعطائهم التالقيح الالزمة نظرا لما يتعرضون إليه من أخطار صحية عند قيامهم 

  بأعمال جمع ورفع الفواضل المنزلية وأعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصحة.

  

في  ختتمت الجلسةاللجنة شكرها للحضور وا ةوفي األخير جّددت رئيس 

 .العاشرة صباحاة ـعدود الساـح

 

 


