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MONASTIR

وزارة الداخلـية

بلديــة المنستيــــــــر

بمدية المنستير المحدثة باألمر العمي المؤرخ في  24جانفي 1887

(الثانية

وتظم قرابة  25ألف
تعد حاليا ما يقارب  90ألف ساكن،
بعد بمدية تونس العاصمة )ّ ،
ّ
مقسمة عمى أربعة دوائر
أرضية
مسكن عمى
ّ
ّ
إجمالية حوالي  4632ألف ىكتارّ ،

قية والغر ّبية والحمية وسقانص.
بمدية ىي  :الشر ّ
ّ
الخصوصية التي تتمتّع بيا المنستير حيث تكون ىي في شكل شبو
ونظ ار إلى
ّ
متين ،جية سوسة من الشمال الغربي

متقدمة في البحر وتتوسط جيتين مو
جزيرة ّ
يخية حيث ينتصب بيا إلى حد
وجية
الميدية من الجنوب الشرقي ،وىي مدينة تار ّ
ّ
التاريخ ،رباط ىرثمة بن األعين ،الذي تم تشييده منذ سنة  796ميالدي (عيد الخميفة

العباسي ىارون الرشيد ) إلى جانب وجود مساكن صخرّية محفورة في الكيوف تعود
ّ
إلى ما يقارب  4000سنة.
التونسية بعد اإلستقالل المرحوم
ىذه المدينة ،مسقط راس ّأول رئيس لمجميورّية
ّ
الزعيم الحبيب بورقيبة.
فندقية عمى طول
تظم حاليا ما يقارب  57وحدة ّ
ىي منتجع سياحي بإمتياز ،إذ ّ
الجوي "مطار
شاطئ رممي بمساحة  13كمم ،وىي نقطة تقاطع ىامة في مجال النقل ّ

الحبيب بورقيبة الدولي " والميناء الترفييي بالمارينا المنستير وميناء لمصيد البحري
ومحطة لممترو الخفيف

الذي يربط مدينة المنستير بمدينة سوسة وكذلك مدينة

الميدية.
عدة  5جامعات و  2مدارس و  9معاىد عميا
ىي أيضا مدينة
جامعية توجد بيا ّ
ّ
القومية لمميندسين وكميات الصيدلة والطب
منيا المعيد العالي لمبيوتكنموجيا والمدرسة
ّ

ويدرس بيا ما يقارب
وطب األسنان والعمومّ ،
تعميمية لممستوى اإلبتدائي واإل
يتوفّر من ىياكل
ّ

 2000أستاذ جامعي ،إلى جانب ما
عدادي والثانوي يدرس بيا حوالي

 10.800تمميذ ،ويعمل بيا حوالي  6000رجل تعميم.

إقتصادية ،إلى جانب السوق المركزّية وأسواق األحياء
ىذه المدينة ،ىي أيضا
ّ
األسبوعية ،ىناك سوق الجممة لمخضر والغالل والمسمخ البمدي ،ما يؤ ّشر
والسوق
ّ
تفاعل إجتماعي وثقافي ورياضي.

التحوالت
تعمل
ّ
التطورات حسب الفترات و ّ
البمدية عمى مواكبة التغييرات و ّ
السياسية واإلدارّية المي تعيشيا تونس.
ّ

لبمدية المنستير في
بعد الثورة المباركة ،وبتنصيب النيابة
الخصوصية ّ
ّ
ضمت عند بعثيا  24عضوا.
جوان  2011والمي ّ

15

عادية ،نظر
عقد المجمس البمدي عدد  18جمسة
تمييدية وعدد  24جمسة ّ
ّ
انية
خالليا في  160موضوع تتعمّق بالشؤون
المالية واإلدارّية واألشغال والتييئة العمر ّ
ّ

الخارجية،
اإلجتماعية والعالقات
الصحة والبيئة واإلقتصاد والشباب والرياضة والشؤون
ّ
ّ
و ّ
بمدية المنستير تغيي ار عمى مستوى الكتابة العامة في
ومن الناحية اإلدارّية ،شيدت ّ

المرجوة عمى أحسن حال.
ثالثة مراحل ما ولّد إضطرابا في تقديم الخدمات
ّ
الخصوصية إلى معالجة كل المالبسات بما يضمن مواصمة
عممت النيابة
ّ
العمل غي إطار القانون الجاري بيا العمل.

انية العام لممدينة.
أما بالنسبة لألشغال وخاصة فيما يتعمّق بالمثال التييئة العمر ّ
ّ
البمدية بالتعاون والتنسيق مع كافة األطراف المتداخمة( ،التجييز
تعمل المصالح
ّ

والفالحة وأمالك الدولة ووكالة حماية الشريط الساحمي

) ،إلى مزيد تنظيم التموقع

الطبوغرافي لتحديث مالمح المدينة.
تم التفكير
وفي نفس السياق ،وعمال عمى تنفيذ المخططات اإلستثمارّية
ّ
البمديةّ ،
واإلجتماعي
التطور الديمغرافي
وبيئية تستجيب إلى
في إنجاز مشاريع
تنموية ّ
ّ
ّ
واإلقتصادي بالمدينة.
فكلفـة المشارٌـع المقتـرحـة بلغـت سنــة  1.400 : 2014ألف دٌنـار ،بٌـنـمـا كانـت فـً
سنـة  1.029.428 : 2011فقــط ،
أمّـا المشـارٌـع فـً إطـار الشـراكــة فهــً فـً حـدود  532ألـف دٌنار،
أمّـا المشـارٌـع الـوطنـٌّـة بلـ ـغـــت سنـة  800 : 2014ألف دٌنـار مقـابل  3.000 ،آالف
دٌنـار سنــة ،2011
مـع اإلفــادة أنّ هــذه المشـارٌـع بلغــت مسـتـوٌـات اإلنجـاز فٌهــا أقـلـّهـا  30فً المـائـة
وأوسطهــا  70فـً المـائــة وأعلبهــا  100فً المائـة،
أمّـا علـى المستـوى البٌـئــً ،وبالن ظــر إلـى مـا ٌتـوفـّـر مـن إمكـانٌــات آلٌــة وبشـرٌـّـة
 04شـاحـنــات
مبــاشـرة ،فإنّ الـرأي ٌـتـّـجـه إلـى مـزٌــد الـتـدعٌــم إلدراكـنـا أن عــدد

ضـاغطــة وعــدد  04شــاحــنـــات قـالـبــــة وعــدد  04جـــــرّ ارات وعــدد  02جـــرّ رات،
 25ألـف مـسـكـن بمـا
تحـت تصـرّ ف  50عـامـال ،هــً غٌــر كـافـٌـة لمبــاشـرة فـواضـل
ّ
مـوزعــة فـً أغـلــب الشــوارع واألنهــج بالمـدٌنــة،
ٌقــارب  150حـاوٌــة
كـ ّل هــذه اإلنجــازات لـم تـكـنْ لتـنـجــز لـوال الجهـود الجـبـّـارة التـً تبـذلهــا المصالـح
البلـدٌـة بآختـال ف إهـتـمـامـاتـهـا لتـحـقـٌـق أفضـل النتـائـج خاصّ ــة فـً مجــال الجبـاٌـة المحلٌـّـة
 2011فـً مسـتـوى  7.049.252بٌـنـمـا
واإلستخـالصـات ناهٌـك أن المـوارد كـانـت سنـة
بلغـت سنـة  8.817.647 2013 :بـٌـنـمـا كـانـت الـنـفـقـات بـ  6.696.393:د مقـابـل
 6.628.207فـرغـم إنخـفـاض معـدّ ل النـفـقـات فإنّ معــدّ ل الواردات شهـد تحـسـّـنـًـا ملحـوظـًـا
رغـم تـدنـّـً مـداخٌـل بعـض الفصـول علـى غـرار األداءات المتـؤتٌـّـة مـن األنـشـطـة السٌـاحٌّـة
والتجـارٌّـة واألسـواق،
كمــا أنّ الـنـفقـات المتعلـقـة بـمـٌـدان الـنـ ظـافـة شـهـدت إسـتـقـرارً ا فـً نـفـس الحجـم وذلـك
ـردُّ ه التـحـكـّـم والتسـٌـٌـر والمـواكبـة المستـمـرّ ة وذلـك كـلـّـه أمـام طـرأ علـى قـطـاع الـتـغٌـٌـر
َم َ
والبـنـاء خــاصّ ـة الــفـوضـوي والـذي تـ ّم الـتـصــدّ ي إلٌـه بإصـدار عـدد  728قـرارات سـواء
إزالـة أو غلــق أو هـدم أو مخالفـات ٌـبـقـى تـنـفٌـذ أغـلـبهـا محـ ّل تـســاإل أمـام عـدم وضـوح
الـرإٌـا سـواء فـً مـا ٌـتــوفـّـر مـن إمكـانــٌـــات لـردع المخالفٌــن أو فٌمـن هـو مكـلـّـف
إلجتـمـاعـً بالمـدٌنـة
بـتـنـفـٌـذ هــــذه القـرارات للحـفــــاظ علـى إسـتـتـبــاب األمـــــن ا
وجـمـالٌـتـهـا ونـسـقهـا المـعـتــاد،
وبقــدر إعـتـزاز النـٌـابـة الخصوصٌّـة بـمـا هـو مـنـاط بـعهـدتـهـا ،وبالنـتـائـج التـً
تـوصـّـلـت إلٌـهـا  ،تـبـقـى طـمـوحـات متـسـاكـنـً المنـطـقـة البلـدٌــة مـشـروعـة ونحــن
مـطالبــون لإلستـجـابـة إلٌـهـا،
ً
جهـودا إضـافٌـّـة فإلـى جـانـب التـؤطٌـر
مكـونـاتـه ٌـتـطلـّـب
فالملـفّ البٌـئـً بكـافـّـة ّ
واإلنـتـدابـات وٌـبـقـى مـوضـوع المصــبّ الجهــوي محـ ّل تـســاإل خـاصّ ـة إذا تـ ّم غـلـقـه فـً
 31مــارس  ، 2014دون تـنـاسـً المـنـتـفـعٌـن بـذلـ ك خاصّ ـة فـً المنطـقـة السـٌـاحٌّـة والمطــار
وبـقـٌـّـة السـكـان كـ ّل ذلـك ٌـتـ ّم بالتـوازي فـً ما ٌـتـعـلـّـق بالصناعٌـٌـن المـنـتصبٌــن بالمنطقــة
البلـدٌــة ،سـواء علـى مستـوى البـنـٌــة األسـاسٌّــة والتـهـٌـئـة أو علـى مستــوى اإلرتـبــاط
الـتـطـور
العـفـوي با لقـطـاع الحٌـاتـً للمـدٌنــة ،عبـر اآللٌــات والخـدمــات والـتـنـاسـق مـع
ّ
اإلجـتـمـاعـً واإلقـتـصـادي والـثـقـافـً والـرٌاضـً وحـتـى السٌـاحــً ،
فمـوضـوع البـنـٌـة األسـاسـٌـّـة والتـهـٌـئـة ،وهـٌـكلـة المنطـقـة السٌـاحٌــة وإٌـجـاد حلــول
عـاجلـة لوضعٌــة المصـبّ الجهـوي للفضـالت  ،إلـى جانـب التـطـلـعـات الشـعبـٌـّـة التـً تـنـادي
بـنـظـرة إجـتـماعٌّـة وصحٌّـة وثـقـافٌـّـة وشـبـابٌـّـة جـدٌـدةٌ ،ـتـعٌـّـن علـى النـخـبـة  ،كـ ّل فـً
مجـالـه إلـى مـزٌـد العـمـل علـى اإلستجـابـة إلـى تـطـلـعـات المجتمــع المـدنــً والـذي ٌـتـمـٌـّـز
فـً مـدٌنــة المنستٌـر  ،إلـى جـانـب ممـثـلـٌـات األحــــزاب السـٌـاسـٌـّـةٌ ،ـتـمـٌـّـز بـوجـود 150
جمعٌــة مـدنٌـة تـمـثـل تقرٌبــا كـافـّـة شـرائـح المجتمــع ،

بالتركـٌــز أسـاسـا علـى المجـال الثـقـافـً وخلـق فضـ اءات جـدٌـدة وطـــرق تـثـقٌـفــٌـّـة
جـدٌـدة علـى غـرار مســرح للهـواء الطـلـق ،ساحـــة  3أوت،
 المساعـدة علـى اإلسـراع بـتـهـٌـئـة المـنـطــقـة الـصنـاعٌـّـة بمـا ٌسمـح بالحـدّ مـنظـاهـرة البـطء اإلقـتـصـادي ،
 الـتـركٌـز على التـنـشـٌـط السٌـاحً وتـهـٌـئـة المحٌـط السٌـاحـً، مسـاعـدة اإلدارة فـً التصـدّ ي إلـى ظـاهـرة البـنـاء الفوضـوي واإلنـتصـاب العـشـوائـًبآلٌــات جـرٌـئـة ومـادٌـة مـن شـؤنهـا أن تـرجـع جمـالٌـة المـدٌنــة ورونـقـهــا،
 مسـاعـدة البلـدٌـة فـً مـجـابهــة تكـالٌـف المعالجـات ا لبـٌـئـٌـة الخـاصّ ـة سـواء بؤسـطــولالـنـقـل أو باإلنـتـدابــات أو البرامـج الوطنٌــة ذات الصلــة،
 المسـاعــدة فـً مجـابهــة الـثـقــل المـالـً الذي تعـانٌــه مٌـزانٌــة البلـدٌـة لمجـابهــةالتـؤجٌــر المستحـدد مـن جـرّ اء اإلنـتـدابـات الجـدٌـدة الخااّـة بإدمــاج عمـلــة الحظـائــر.

الجوهــىرٌــت التـىنسٍـت
وسارة الــساخلٍـــت

بلــسٌـــــــت الونستٍـــــــز
***ف/ى

إزارة النظـافـت والوحٍــط

تقـزٌـز حـىل هنطىهـت النظافـت
ببلـسيـــت الونستٍـــز
ـ
تًتـــذ يـذُٚــخ انًُغتٛــش ػهٗ يغبحـخ جًهٛــخ لذسْـب ْ 4632كتـــبس
ٔ تؼــ ّذ حٕانـ 90 ٙأنف عبكـٍ تمشٚجـب ٔ  24220يغكُـب كًـب تؼتجـش يذُٚـخ انًُغتٛـش
يذُٚـخ عٛبحٛـخ جبيؼٛـخ حٛث تح تـٕ٘ ػهٗ أكثش يٍ ٔ 50حــذح فُـذلٛـخ ٔػهٗ ػـذٚــذ
انكهٛـبد يٍ إختظبطبد يختهفخ إنٗ جبَت ٔجـٕد يغتشفٗ جبيؼـ ٔ ٙيطـبس دٔنـ.ٙ

ففـْ ٙــزا انًجــبل تحتـى ػهٗ انجهـذٚـخ إػطــبء يجــبل انُظـبفـــــــــخ
األًْٛــخ انمظـٕٖ ٔرنـك نتٕفٛـش ظشٔف ثٛئٛـخ عهًٛـخ نهًتغبكُٛـٍ ٔ نهٕافـذٚـٍ ػهٗ
يـذُٚـخ انًُغتٛــش.
أفـشص انتُظٛـى انٓٛكهـ ٙنجهـذٚـخ انًُغتٛــش انُظـبفـخ ثًظهحـخ خـبطــخ
ضًٍ إداسح انُظـبفـخ ٔانًحٛــظ ٔ تحتـٕ٘ ػهٗ  50ػبيال ٚؼًهٌٕ ف ٙإختظبطـبد
يتؼـــ ّذدح ٔ ػهـٗ سفـــغ انفضــالد ثب نطــشق انًختهفـخ ( َظــبو ثــبة ـ ثــبة َ ،ظـبو
حــبٔٚـبد  ،كُـظ ٔ )..يٛكبَٛكٛٛـٍ َٔظــشاء .
أيــب ثخظـٕص انًؼـ ّذاد انًغتؼًهـخ فـ ٙانُظبفـــخ فٓـ ٙتؼتجــش لهٛهــخ
جــ ّذا ٔال تتًـبشـٗ ٔحجـى انؼًـم انـز٘ تمـٕو ثـّ انًظهحـخ  ،حٛـث تتٕفـش ػـ  4ــذد
شبحُـبد ضبغطـخ يُٓــب ٔاحـذح يؼطجـــخ ٔػـ  4ــذد شبحُــبد لـبنجــخ يُٓــب ٔاحـذح
فـ ٙحـبنـخ عٛئــخ ٔ ٔاحــذح ف ٙحـبنـــخ يتٕعطـخ ٔ ػـ  4ــذد جـشاساد فـ ٙحـبنـــــخ
يتـٕعطـخ ٔ ػـ  2ـذد جـشافـبد كجٛشح ٔطغٛشح.
ٔ تؼتجـش ْـزِ انكًـٛخ يٍ اليؼـذاد غٛـش كـبفٛـخ نتغطٛـخ كـبيـم يتطهجبد
انًـذُٚــخ خظـٕطـب ٔ أٌ انغٛـٕنـخ انخـبطـخ ال تًثـم عـــٕٖ َغجـخ ضئٛهـــخ جــــ ّذا
يمـبسَـخ ثبنتـذخـالد انـزاتٛـخ ألػــٕاٌ انجهـذٚـــخ .
نــزا فبنًطهٕة تذػٛـى يُظـٕيـخ انُظـبفـخ ثًذُٚـخ انًُغتٛـش يٍ حٛـــــث
انؼُظـش انجشش٘ ٔ إر أٌ انؼــذد انًـٕجـٕد حبنٛـب ف ٙثؼــض انـذٔل انًتمذيخ ال ٚكفٙ
نكــم شــبسع ٔاحــــذ .
نــزا ٔجـــت انؼًـــم ػهٗ تـذػٛـــى اإلَتــذاة ا نًٕجــــّ ٔانًــــــذسٔط
نفــبئـــذح يظهحـخ انتُظٛــف .
ثـ ّى انؼًـم ػهٗ تـذػٛـى األعطـٕل انًخظـض نشفـغ انفضـالد ثإلتُـــبء
ػـــ  2ــذد شـبحُـبد ضبغطـخ ٔتـشاكـظ ٔشـبحُـخ لـبنجـخ يغ انتبكٛــذ ػهٗ ضشٔسح
ثشيجـخ إلتُـبء ػـ  150ـذد حـبٔٚــخ عُـٔٚـب ٔ ثظفـخ يغتـشعهـخ ٔ لـبسح .
ْـــزا ػًـٕيـب يب ٚتطهـت يظهحــخ انتُظٛـف نًـضٚـذ تـذػٛـى تـذخالتٓــــب
ٔ تـٕفٛـش ظـشٔف ثٛئٛـخ عهًٛـخ نهًتغبكُٛـٍ ٔ انـٕافـذٚـٍ ػهٗ انًـذُٚـخ تحـذٚـذا فـــٙ
فظـم انشتـبءس أٔ كـزنـك فـ ٙفظـم انظٛـف انـز٘ تتضبع ـف خـالنـّ َغجـخ عكـــبٌ
انًـذُٚــخ انـز٘ ٚظــم إنـٗ  180أنـف عبكــٍ .
أيب ثخظٕص انًُبطـك انخضشاء فإَُـب َؼًـم ػهـٗ تـذػًٓٛـب ٔ طٛبَتٓب
ٔ تجـذٚـذْــب  ،فبنًـشجـــٕ انؼًـم ػهـٗ إلتُـبء شــبحُـخ س٘ أخــشٖ نًـضٚـذ تـذػٛـــى
ػًهُـــــــــــــب .
ٔأخٛـشا يظهحـخ انظحـخ ٔ يمـبٔيخ األٔثئـخ فٓـ ٙتفتمــش إنـٗ انتخظض
انجشــش٘  ،نـــزا ٔجـت انتفكٛــش فـ ٙإَتـذاة ػًهــخ ثبنًظهحـخ انًـزكــٕسح .
ٔكــم ْــزِ انًظـبنـح ٔ يؼـذاتٓــب تتطهــت يظهحـخ نهؼُـبٚــخ ٔ انظٛبَــخ
ْٔـ ٙيظهحـخ انـٕسشـبد  ،نــزا فبنًـشجـٕ انؼًـم ػهـٗ تـذػٛــى إطـبسْـب انجشـــش٘
ٔ يؼــذاد انؼًــم ٔ ظـشٔف انؼًــم ػًـٕيـــب ./.

كشف حىل قزاراث الهسم للبناء بسوى رذصت
سنت 2011

سنت 2012

سنت 2013

ػسز
القزاراث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

ػسز
القزاراث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

ػسز
القزاراث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

171

20

130

36

143

65

سنت  2014إلى حس
تارٌد 2014/03/14
ػسز
ػسز
القزاراث القزارث
الن نفذة
الوترذة
29

8

الؼسز
الجولً
للقزاراث
الوترذة

لؼسز
الجولً
للقزاراث
الونفذة

474

129

كشف حىل رفغ قزاراث السسم و اإلسالت
سنت 2011

سنت 2012

سنت 2013

ػسز
القزار ث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

ػسز
القزاراث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

ػسز
القزاراث
الوترذة

ػسز
القزارث
الونفذة

107

11

50

12

91

11

سنت  2014إلى حس
تارٌد 2014/03/14
ػسز
ػسز
القزاراث القزارث
الونفذة
الوترذة
6

4

الؼسز
الجولً
للقزاراث
الوترذة

لؼسز
الجولً
للقزاراث
الونفذة

254

38

.
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MONASTIR

وسارة الساذلـًــــــت
ثهذٚـــــــــخ انًُظتٛــــــــــش
ى/ع

تـقـريـر حـول العمـل البلـدي
 - Iانًــــبنـٛـّـــخ
المـــوارد
النـفـقــات

2010
8.304.268
6.826.859

2011
7.049.252
6.696.393

األول لسنتـًْ
ٌعـود اإلنخفـاض فً مـوارد العنـوان ّ

2012
7.858.567
6.514.111

2013
8.817.647
6.628.207

 2011و  2012إلـى عــزوف

المواطنٌـن على خالا األداء البلدي وتفـاقـم ظاهـرة البنـاء الفوضوي إبـّـان الثـورة وكذلك إلـى
ركـود النـشـاط السٌاحـً ممّـا أثـّـر سلبـا على مـداخٌـل المعلـوم علـى المإسسـات والمعلــوم علـى
النـزل  ،كمـا شـكـّـل موضوع عـدم تنـزٌـل مـداخٌـل بتـّـة صابـة هنشـٌـر راس المرج بمٌـزانٌـة

البلدٌــة إلى تـقلـّـا مداخٌـل األمـالك البلدٌــة بنسبــة هـامّــة وبالتـوازي مع ذلك

عـرفـت

األسـواق البلدٌـة تراجعـا كبٌـرً ا بـسبـب عـدم وفـاء المستلزمٌـن بآلتـزامـاتهـم إبـان الثــورة.
أمّــا بالنسبــة لسنــة  2013عرفـت المداخٌــل تحسنــا مقـارنــة بالسنــوات السابقــة حٌـد
بـذلــت اإلدارة البلدٌــة مجـهـودات طـٌـّبــة فـً إطـار المصال حـة الجبـائٌــة لتحصٌــل أقصـى مـا
ٌمـكـن مـن المـوارد الذاتٌــة علمــا وأنّ بلـدٌـة المنسـتـٌـر تـمـتـعـت بـدعــم إسـتـثـنـائـً مــن
الـدولــة بـداٌــة مـن سنــة  2011لمجـابـهــة نـفـقــات التـسـٌـٌــر،
األول
فـً مقـابــل ذلــك عـرفـت نفقــات العنــوان ّ

سنـة  2011إستـقـرارً ا نسبـ ًٌّـا حٌـد

حرصـت اإلدارة البلدٌـة على الوفـاء بآلتـزاماتهـا تجــاه المتعاملٌـن معهـا من خـوااّ ومإسسـات
عمومٌـّـة وصنـدوق القـروض،
أمّـا بالنسبــة لسنــة  2012فقـد عـرفـت الـنـفقــات تـراجـعـًـا بسبـب عــدول المجلس
البلـدي على المنـاوالت فً مـٌـدان النــظـافـة واإلعتـمـاد علـى مجهـودات البلـدٌــة الـذاتٌّـــة،
فـً حٌـن إرتفعـت النفقــات المتعلـقـة بالتؤجٌــر بسبـب تسـوٌـة عملــة الحضـائـر
بتـرسٌـمـهــم طبقـا للمـرســوم عـدد

 11بتارٌـخ  28مـاي  2011المتعلـق بترسٌـم األعـوان

العرضٌٌـن والعملـة الوقـتـٌـٌـن والمتعاقـدٌـن العاملٌــن بالجمـاعـات المحلٌّـــة،
كمـا تـجــدر اإلشــارة أنـّـه خــالل سنــة  2013إرتـفـعــت النـفـقــات بسبــب الـزٌــادة فـً
األجــور وحــرا اإلدارة البلـدٌــة علـى الـوفــاء بآلتـزامـاتهــا تجــاه المتعام لٌــن معهــا والـزٌـاة
فـً آستـهـالك الكـهـربــاء بسبــب تـوسٌــع شـبـكـة الـتـنـوٌــر العمومـً.
ومن المتـوقـع أن تـرتفـع الـنـفـقــات من جـدٌـد خــالل سنــة

 2014بسبــب إعـتــزام

البلـدٌــــة تـــسـوٌـة وضعٌــة عــدد  94عـامـال مـن عـمـلــة الحـضـائـــر.

.
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وسارة الساذلـًــــــت
ثهذٚـــــــــخ انًُغتٛــــــــــش
ى/ع

تـقـريـر حـول المجلــس البلـدي بالمنستيـر
من  15جـوان  2011إلى  13مـارس 2014
علـى إثــر صـدور األمـر عــدد  660لسنـــة  2011المـإرخ فـــً  02جــوان 2011
المتعلـق بـتـسمـٌـّـة نـٌـابـات خصـوصٌـّـة ببعــض البلدٌــات بالجمهـورٌــة التـونسٌّــة لتحــ ّل محــ ّل
الم جالــس البلدٌــة تـــ ّم فــً  15مــاي  2011تـنـصٌــب النٌـابــة الخصوصٌّــة لبلدٌــة المنستٌــر
بـرئـاســة السـٌــد علــً مــزالــً بصفــة رئٌــس ولـقــد تــ ّم التــوزٌــع علــى النحــو التـالــً :
األول لرئـٌس النٌــابـة الخصوصٌّــة
 – 1الصـادق الهــانــً :المساعـد ّ
 – 2عمــارة طنبـــورة  :المساعد رئٌس  ،ورئٌس لجنة الشإون اإلدارٌة والمالٌة
 – 3محمــد حـــرزهللا  :المساعد رئٌس ،ورئٌس لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة
 – 4تـوفٌـق السخٌــري :المساعد رئٌس ،رئٌــس لجنــة الصحّ ــــــة
والنظافـة والعنـاٌـة
 – 5أمٌــن الزرافـــً  :المساعد رئٌس ،ورئٌس لجنـة الشـإون اإلقتصادٌــة
 – 6عبد الخالق بشٌـــر  :المساعد رئٌس ،ورئٌس لجنـة الشـإون اإلجتماعٌــة
 – 7المنــذر الزٌـــدي  :المساعد رئٌس ،رئٌس لجنة الشباب والرٌاضة والثقافـة
 – 8جــالل الحـــذري  :المساعد رئٌس ،ورٌس لجنة التعاون والعالقات الخارجٌة
التطـوعـــً
 – 9فهـمـً الصٌـّـادي  :المساعد رئٌس ،رئٌس لجنـة العمـل
ّ
ث ّم كاهٌة رئٌس ،رئٌس الدائرة البلدٌة بالمدٌنة األولــى
خلفـًا للسٌـد نـور الدّ ٌـن الدﭭـدوڨ
 -10عاللـة الشـرٌــف  :المساعد رئٌس ،رئٌس لجنـة الشـإون الدٌنٌـّــــة

 -11أنـٌــس رحٌـــم  :كاهٌـة رئٌس ورئٌس الدائرة البلـدٌـة بسقـانـــا
 -12زٌــاد الـزنـّــاد  :المستشـار  ،رئٌـس لجنة الشإون العقارٌة والنزاعـات
 -13نور الدّ ٌـن الدﭭـدوڨ  :كاه ٌة رئٌس ،رئٌس الدائرة البلدٌة للمدٌنة األولى"الشرقٌة"
 -14أحمــد حــرزهللا  :كاهٌة رئٌس ،رئٌس الدائرة البلدٌة للمدٌنة الثانٌة"الغربٌة"
 -15محمـد فـوزي بشٌـر :كاهٌة رئٌس ،رئٌس الدائرة البلدٌة بالحلٌــــــــة
 -16خلـٌفــة الركبانـً  :مـسـتـشــــــار
 -17عـامــر فرٌـــح  :مـسـتـشــــــار
 -18إٌمـان نـوٌـــرة  :مستشار فً مرحلـة أولى ث ّم رئٌـس لجنـة المـرور
ثم كاهٌة رئٌس  ،رئٌس الدائرة البلدٌـة بسقـانــا
خلفـًـا ألنـٌــس رحٌـــم
 -19سـرور دغٌم الزرافـً :مستشـارة بلدٌـة ث ّم رئٌسة لجنـة رخـا البنـاء
خلفـًـا للسٌـد أنٌـس رحٌـم
 -20عـفٌفـة الحٌــــزم :مستشارة بلدٌـة ث ّم رئٌسـة لجنة الشإون اإلقتصادٌة
خلفـًـا للسٌـد محمد أمٌـن الزرافـً
 -21فتحٌـّـة السخٌـــري :مـســتشــــارة بـلــدٌــــــــــة
مــع التـؤكٌـــد علــى أن عـضـــو النـٌـابــة الخصـوصٌّـــة خــالــد الشـــاوش وولٌـــد
فاألول إعـتــذر عــن اإلنـضـمــام والـثـانــً
الشـابــً لـم ٌـواكـبـَـا أعمــال النٌابـــة منــذ ال بـداٌــة
ّ
طـالــب المجتمــع المـدنــً بإبـعــاده وذلــك خــالل جـلـســة الـتـنـصٌــب.
وعلـى إنـتـهـاء مـــدّ ة تـكـلـٌــف النـٌـابــات الخصوصٌــة بالبلدٌـات ،وصـدور األمـر عــدد
 910لسنــة  2012المــإرخ فـً  12أوت  2012المتعلـق بالتمـدٌــد للنٌـابـات الخصوصٌّـة فـً
 26سبـتـمـبـر 2012
مبـاشـرة أعمـالهــا  ،عـقــد المجلـس البلـدي جلسـة إسـتـثـنـائٌــة مســاء
خصّ ـصــت إلـى إعـادة تـوزٌــع المهــا ّم داخــل المجلـس البلـدي علـى النحــو المعمــول بــه حـالٌـًّـا.
ومنــذ  15مـــاي  2011عـقـد المجلــس البلــدي جلسـاتــه فـً التـورٌــخ التـالٌـّــة :
 15 – 1مــــــاي 2011
 28 – 2جوٌلٌـــــة 2011
2011
 18 – 3أوت
 19 – 4أكـتـوبـــر 2011
 29 – 5نـوفمبــــر 2011
 10 – 6دٌسمبـــــر2011
 03 – 7جـانفــــً 2012
 06 – 8مـــــارس 2012
 21 – 9أفـرٌــــل 2012
 25 -10مــــــاي 2012
2012
 26 -11أوت
2
 26 -12سـبـتـمبـر 2012

 22 -13أكـتـوبــر 2012
 30 -14نـوفمبـــر 2012
 19 -15جـانـفـــً 2013
 28 -16فـٌـفـــري 2013
 25 -17مـــــاي 2013
2013
أوت
17 -18
2013
أوت
22 -19
 28 -20سـبـتـمبـر 2013
 29 -21نـوفمبـــر 2013
 05 -22دٌـسـمبــر 2013
 10 -23جـانـفـــً 2014
 01 -24مـــــارس 2014
إلـى جـانـب كـ ّل الجلســات الـتـمـهـٌـدٌــة الـتـً تـسـ
للفصــل  32مـن القـانـون األسـاســً للبلدٌـــات .

بــق الــدورات العــادٌــة تـنـفـٌــذا

وخـــالل هــذه الجـــلســـــات تـــ ّم الـتـــداول فـــً عـــدد  160مـواضٌـــع.

