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الجمهوريــــة التونسيــــــة                      
 2018-09-30 : المتلوي في           وزارة الشؤون المحلية والبيئة                        

 واليــــة قفصـــة                  

                  بلديــة المتلــوي
 

 

  

        

محضـــر جلســت 
 

 

 ثًمش ثهذٚخ انًزهٕ٘ جهغخ رًٓٛذٚخ 2018 عجزًجش 30ئَؼمذد طجبح ٕٚو األدذ 

السيــدة سهام دينــــــاري نهذٔسح انضبنضخ نهًجهظ انجهذ٘ ٔرنك ثذؼٕس سئٛـــظ انًجهظ 

 من األعضاء و مكىناث المجتمع المدني بكافت شرائحه من إعالميين وجمعياث 10و 

 2019 ٔرنك نًُبلشخ يٛضاَٛخ ونقابيين وممثلين عن أحزاب وبقيت متساكني المنطقت

ٔؽشح يشبغم انًٕاؽٍُٛ ٔيطبنجٓى ٔاإلدالء ثًمزشدبرٓى فًٛب ٚخض اإلطالدبد انؼبجهخ 

انزٙ ٚزؼٍّٛ ػهٗ انجهذٚخ انُظش فٛٓب ثجذّٚخ ٔانًشبسٚغ انزًُٕٚخ دغت يب ٚزًبشٗ يغ 

 .ٔفًٛب ٚهٙ رخهٛض ألّْى يب ؽشح فٙ ْزِ انجهغخ. ئيكبَٛبد انجهذٚخ

ل يذاخهخ ئنٗ غٛبة األػؼبء انًُزخجٍٛ داخم  ّٔ أشبس انغٛذ دًٛذ٘ فٛظم فٙ أ

انًجهظ يزغبئال ػٍ طالدٛبرّ يغزُكشا ػذو ئنزضاو انًزغٛجٍٛ ثًغإٔنٛبرٓى انششػٛخ 

ػًم انًجهظ يُز رُظٛجّ ٔاطفب ئٚبِ ػهٗ دّذ ٔانمبََٕٛخ ٔاألخاللٛخ رجبِ يُزخجٛٓى يُزمذا 

 .رؼجٛشِ ثبنًجٕٓداد انًذذٔدح ٔانًزؼضشح

كًب ؽبنت انغٛذ انذًٛذ٘ ثزُظٛى انذشكٛخ داخم انًُطمخ انجهذٚخ ٔرُظٛى ػًهٛخ جًغ 

انفؼالد ٔفزخ رذمٛك فٙ جًٛغ يهفبد انفغبد صى انزطّشق ئنٗ يب دذس فٙ انًزهٕ٘ عُخ 

 .(يٍ ٔساءِ ؟) 2011

أّيب انغٛذ يذًذ انظبنخ جًؼٙ فمذ أشبس ئنٗ يغأنخ انزمبػذ انٕجٕثٙ انز٘ ال ٚخهٕ 

 .يٍ رالػت فٙ ششكخ فغفبؽ لفظخ داػٛب ئنٗ رزجغ انًغأنخ يغ اإلداسح انًؼُٛخ

ٔلذ شّذد انُبشؾ يذًذ كهضٕو كغبثمّٛ ػهٗ ػشٔسح دؼٕس أػؼبء انًجهظ 

ب أّكذ ػهٗ ػشٔسح رفؼٛم  ًّ ٔانمٛبو ثًٓبيٓى ٔاإلػطالع ثًغإٔنٛزٓى رجبِ انُبط ك

كًششٔع  (2020-2016)انًشبسٚغ انًؼطّهخ انزٙ ؽشدذ فٙ انجشَبيج انزشبسكٙ 

انفذض انفُٙ ٔيشكض انزكٍٕٚ انًُٓٙ، جغش ٔاد٘ األسؽخ، يششٔع انزُٕٚش ػهٗ انطشٚك 

 .انجٕٓٚخ انّشاثطخ ثٍٛ انًزهٕ٘ ٔأو انؼشائظ ٔئعزكًبل يششٔع انزطٓٛش

ٔرغبءل انغٛذ انًغؼذ٘ عذًٛٙ ػٍ يذٖ رًضٛم انًجهظ انجهذ٘ نهًٕاؽٍُٛ يشٛشا 

ٚشكٕ يٍ انؼذٚذ يٍ انخالفبد ٔػذو - ػهٗ دّذ رؼجٛشِ–ئنٗ أَّّ يجهظ غٛش يزجبَظ 

 .اإلَغجبو يزغبئال ػٍ يذٖ رجبٔة ْزا انًجهظ يغ يمزشدبد انًٕاؽٍُٛ

 ٔلذ دػب انغّٛذ يذًذ سثٛخ ئنٗ ئجزًبع ثشؤعبء انمطبػبد يٍ رؼهٛى ٔطّذخ 

 .ٔئػذاد يجًٕػخ يٍ انًهفبد ٔيؼبنجزٓب فٙ كُف انزشبسكٛخ انّذًٚمشاؽٛخ... ٔصمبفخ

أّيب انغّٛذ كًبل عهطبٌ فمذ َّذد ثؼذو رذّخم انجهذٚخ نشفغ انفؼالد ثظفخ دٔسٚخ داػٛب 

 .ئنٗ رُظٛى اإلَزخبة
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أّيب انًشثّٛخ انغّٛذح غضانخ عذًٛٙ فمذ رطّشلذ ئنٗ يشكهخ ئَزظبة انًمبْٙ 

انًغٛطشح ػهٗ األسطفخ ٔػشٔسح رٕاجذ األيٍ أيبو انًإعغبد انزشثٕٚخ ٔئَبسح 

 .انطشلبد داخم األدٛبء ٔئدذاس يشاكض رشفٛٓٛخ ٔصمبفٛخ

ٔلذ شّذد انغّٛذ فشٚذ خًٛهٙ ػهٗ ػشسح رجبٔص انخالفبد داخم انًجهظ 

ٔانًظبنذخ يغ انًجزًغ ٔانًُظًبد داػٛب انًجهظ انجهذ٘ إلدذاس نجبٌ لطبػٛخ ٔانمٛبو 

ثزمبسٚش ٔئَشبء ثُك يؼهٕيبد كًب أّكذ ػهٗ فّغ اإلشكبل انؼمبس٘ ٔئدذاس دٔائش ثهذٚخ 

 .نزخفٛف انؼتء ػهٗ يشكض انجهذٚخ

ٔأّكذ انغّٛذ ئثشاْٛى ْٕشبرٙ ػهٗ ٔػغ دّذ نششكخ فغفبؽ لفظخ ٔانؼغؾ ػهٛٓب 

نفبئذح " يظهذخ"كًب دػب ئنٗ ػشٔسح ئدذاس . نهكّف يٍ ئنذبق األرٖ ثبنجٛئخ ٔانًذٛؾ

 (ٔيٍ جًهخ يطبنجّ انزٙ رمّذو ثٓب ئنٗ انًجهظ انجهذ٘ رٓٛئخ ٔاد٘ )انجهذٚخ داخم انششكخ 

كًب أشبس ئنٗ ػشٔسح رؼبٌٔ ٔرؼبيٍ انًٕاؽٍُٛ يغ انجهذٚخ خبّطخ فٙ ْزِ انًشدهخ 

 .انزأعٛغٛخ

ٔأشبس انغٛذ فٛظم عذًٛٙ ئنٗ ئَؼذاو األَشطخ انضمبفٛخ كًب دػب ئنٗ ػشٔسح ئػبدح 

انغٕق األعجٕػٛخ ثبنزُغٛك يغ انًجزًغ انًذَٙ ٔػشٔسح يزبثؼخ انًشبسٚغ ٔيشاجؼخ 

 .اإلدظبء انغكُٙ ثبنًزهٕ٘ صى رّى انزطّشق  ئنٗ يطهت انًزهٕ٘ ٔالٚخ يُجًٛخ

ٔلذ َّذد انغّٛذ َظش يهكٙ ئنٗ دسجخ انزخٍٕٚ ثغٛبة أػؼبء انًجهظ انجهذ٘ ٔدػب 

ٌّ انًجهظ . ئنٗ ػشٔسح يؼبيهخ األدٛبء ثؼذل أيب فًٛب ٚخّض انذٔائش انجهذٚخ فمذ أشبس ئنٗ أ

انجهذ٘ ْٕ انٕدٛذ يٍ ًٚهك انغٛبدح نزكٍٕٚ دٔائش ثهذٚخ يشٛشا ئنٗ ػشٔسح رؼجٛذ انطشلبد 

 ّ٘ فٙ دٙ انُٕٓع ٔئدذاس يخفؼبد انغشػخ كًب أّكذ ػهٗ ػذو اإليؼبء ػهٗ أ

 .يششٔع ثّ ئخالالد

ٔأصبس انغٛذ دغٍ ثٕثكش َمطخ انزفجٛشاد ثششكخ فغفبؽ لفظخ ٔيخهفبرٓب كًب ؽبنت 

 .ثبإلػزُبء ثًذاخم دٙ األيم

ٔلذ رطّشق انغّٛذ انفبػم خبنذ٘ ئنٗ انُمم انذؼش٘ ٔانُمم ثٍٛ انًذٌ يُّذدا 

 .ثظبْشح انجُبء فٕق األٔدٚخ

كًب أشبس انغّٛذ يذًذ انُبطش نؼًبس٘ ئنٗ يششٔع رؼجٛذ انطشلبد ثذٙ انضْٕس 

يشٛشا ئنٗ ئيكبَٛخ اإلعزفبدح يٍ يجُٗ انششكخ انٕؽُٛخ نهغكك انذذٚذٚخ ْٕٔ يجُٗ يٓجٕس 

 .أطجخ ثإسح فؼالد ٔفغبد

ٔدػب انغّٛذ ٔنٛذ دشكبرٙ ئنٗ انزضجّذ فٙ انًؼهٕيبد انخبّطخ ثزكهفخ انًشبسٚغ ٔيٍ 

 .صى انزّٕجّ ئنٗ انًغإٔنٍٛ ٔسؤعبء انهّجبٌ يجبششح

كًب دػب كم يٍ أدًذ ثٍ ػجذ هللا، انًُظف دًٛذ٘ ٔيذًذ طذسأ٘ ئنٗ اإلػزُبء 

ثبنجٛئخ ٔانًذٛؾ ٔسفغ انفؼالد ٔرُٕٚش األدٛبء ٔئدذاس يشكض ثشٚذ ٔرٓٛئخ لبػخ 

 .اإلجزًبػبد ثبنجهذٚخ ٔػشٔسح دّم انًشبكم داخم انًجهظ

ٔشّذد ػًبس شؼبثُٛخ ػهٗ ػشٔسح اإلػزُبء ثبنجبَت انضمبفٙ ٔػشٔسح ئدٛبء عبدخ 

كجشٖ رمبو فٛٓب انزظبْشاد ٔاإلدزفبالد ٔئدٛبء عبدخ انفٌُٕ داػٛب ئنٗ اإلدزفبل ثزكشٖ 

 .رأعٛظ انجهذٚخ

أّيب انغّٛذح يُٗ ْالنٙ فمذ ؽبنجذ ثادٛبء فؼبءاد رشفٛٓٛخ نألؽفبل ٔلبػخ يؼطبح 

 .ٔاإلػزُبء ثبنًإعغبد انزشثٕٚخ
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كًب رطّشق انغّٛذ ثشٛش انضػجٙ ئنٗ ػّذح َمبؽ يُٓب ػشٔسح ئدزشاو يجهخ انجًبػبد 

انًذهٛخ ٔانّذعزٕس انزَٕغٙ، يشبكم انظّذخ ٔانزؼهٛى ٔانًشبسٚغ انًؼطهخ داػٛب ئنٗ 

ػشٔسح انزششٚك فٙ انذكى ٔرُظٛى جهغبد رذغٛغٛخ يغ انًذاسط ٔانًؼبْذ ٔرششٚك 

 .انجًؼٛبد ٔرفؼٛهٓب

ٔلذ ؽبنجذ جًؼٛخ ثشاػى انغٛذح سئٛغخ انجهذٚخ ثزطجٛك انمبٌَٕ ثالبنخ األػؼبء 

 .انًمبؽؼٍٛ نهًجهظ ٔرؼٕٚؼٓى

أّيب انغّٛذ يذشص ػجبعٙ فمذ ؽبنت ثزؼجٛذ ؽشلبد أيبو ئػذادٚخ انؼٓذ انجذٚذ ٔانؼُبٚخ 

كًب رطّشق ئنٗ يشكم . ثبنطفٕنخ ٔرنك ثادذاس َٕاد٘ ؽفٕنخ ٔانؼًم ػهٗ ثؼش داس شجبة

اإلَبسح ٔرؼجٛذ انطشلبد، ئدذاس دٔائش ثهذٚخ، جشف األٔدٚخ، ئيكبَٛخ ػمذ ششاكخ يغ 

 .(...يإعغخ انجٛئخ ٔانغشاعخ، يششٔع يُزضِ انضبنجخ 

ٔأشبس انغٛذ فشدبد فجشأ٘ ئنٗ ػشٔسح رششٚك انجًؼٛبد ٔانُّظش ثجذّٚخ فٙ 

ٔيب رمزؼّٛ يٍ سفغ فؼالد ٔجشف  (أيطبس، فٛبػبَبد)ئعزذمبلبد انًشدهخ انمبديخ 

 .األٔدٚخ

كًب شّذد ػهٗ ػشٔسح رذّخم ششكخ فغفبؽ لفظخ ثؼغؾ يٍ انًجهظ انجهذ٘ 

 .ثاػزجبسِ عهطخ يذهٛخ

انًغزشفٗ انجٕٓ٘، : ٔلذ رطّشق انغّٛذ فٕص٘ دزٕٛػ ئنٗ يهف انّظذخ 

كًب دػب ئنٗ رُظٛى ػًم . اإلعزؼجبنٙ، انًظّذخ يُّذدا ثاَؼذاو ٔجٕد ؽت اإلخزظبص

نجُخ األشغبل ٔػشٔسح ئػبدح انغٕق األعجٕػٛخ يشٛشا ئنٗ يخهفبد ششكخ انظشف 

 .انظّذٙ

كًب أشبس انغّٛذ يشاد انكشٚض٘ ئنٗ ػشٔسح ٔجٕد يًضّم ػٍ ششكخ فغفبؽ لفظخ 

 .ٔششكخ انجٛئخ نذؼٕس ئجزًبػبد ٔدٔساد انًجهظ انجهذ٘

ٔلذ دػب انغّٛذ َٕس انذٍٚ ؽششبَٙ ئنٗ يزبثؼخ انًشبسٚغ يشٛشا ئنٗ رٕلّف األشغبل 

ثغجت أشغبل ششكخ انظشف انظّذٙ داػٛب ئنٗ يزبثؼخ األشغبل فٙ دٙ انشجبة فٙ 

 .اٜجبل انًذّذدح

أّيب انغّٛذ َجٛت ئثشاًْٙ فمذ دػب ئنٗ رٓٛئخ ٔاد٘ انغبسق ٔرٓٛئخ ٔدٚبٌ انًضٚشػخ 

كًب رطّشق ئنٗ انًغبكٍ اإلجزًبػٛخ ٔانّشٔػبد انجهذٚخ كًظذس . رذّغجب يٍ كبسصخ ؽجٛؼٛخ

 .دخم نهجهذٚخ

خزبيب لبيذ انغٛذح سئٛظ انجهذٚخ عٓبو دُٚبس٘ ٔانغٛذ ػجذ انجبعؾ دهّٛى ٔانغّٛـــذ 

 .ػض انذٍٚ ثكٕس٘ ثبإلجبثخ ػهٗ أْى رغبؤالد انًٕاؽٍُٛ

 ٔسفؼذ انجهغخ فٙ دذٔد انغبػخ انذبدٚخ ٔ َظف طجبدب

       رئيــــس البلديــــــت          

          
 

      


