الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلدية منزل فارسي

محرض جلسة الدورة العادية الثانية
 82ماي 8102
عمال ةملذضياخ املانىن االسايس منتنضياخ عضص  77مسنح  5=;9املؤعر يف  58ماي  5=;9املنلذ
واملذمم ةاملانىن األسايس عضص < 8مسنح  600:املؤعر يف ; 5جىينيح  .600:كض دم إسذضعاء أعضاء امنياةح
امسصىصيح متنضيح منؼل فاعيس مدضىع امضوعج امعاصيح امشانيح مسنح  605:امذي دلغع علضها يىو 65
ماي 605:عىل امساعح امغاةعح وامنصف مساء ةملغ امتنضيح ،إال أنه مم يدرض امجنسح امعضص امكايف من
أعضاء امنياةح امسصىصيح ،ودطتيلا منفصه  78من املانىن األسايس منتنضياخ أعيض اإلعالن عن إنعلاص
امجنسح امعاصيح منمغج امشانيح وإسذضعاء أعضاء امنياةح امسصىصيح مندضىع يىو < 6ماي  605:عىل
امساعح امغاةعح وامنصف مساء ةملغ امتنضيح.
علضخ امنياةح امسصىصيح متنضيح منؼل فاعيس امضوعج امعاصيح امشانيح مسنح  605:ةغئاسح امسيض
أخمض سنمان عئيس امنياةح امسصىصيح وةدضىع امساصج األعضاء:


كغيم غماض:مساعض أول.



مدمض امنعيجح :مساعض.



عضىان عتض امغػاق :مسذضاع.

كما خرضها امسيض منري امهضعوق امكادث امعاو منتنضيح امظي دىىل كذاةح مدرض امجنسح.
كما خرض امجنسح سنح من املىاطنني وممشنني عن املجذمع املضني .
إفذذذ امسيض عئيس امنياةح امسصىصيح امجنسح ةكنمح عخث فيها ةجميع امدارضين سم دطغق إىل
مناكضح مىاضيع امضوعج :
.I

النظر يف إقرتاحات املواطنني يف الدورة التمهيدية:

إسذعغض امسيض عئيس امنياةح امسصىصيح دضزالخ املىاطنني زالل امجنسح امذمهيضيح املنعلضج
يىو < 6أفغيه  605:وةني أن امتنضيح إدسظخ اإلجغاءاخ امذاميح:
 .5طنث إخضاز زط خافالخ جضيض:
دىمر امتنضيح مغاسنح امسيض املضيغ امعاو مرشكح امنله ةامساخه إلخضاز زط خافالخ جضيض ينطنم
من عمريج امفدىل مغوعا ةكه من رشاخيه ومنؼل فاعيس يف إدجاه املكنني وكرص هالل واملنسذري(مغاسنح
عضص  896ةذاعيش = ماي .)605:

 .6طنث إخضاز عضص  7مدطاخ إلنذظاع امدافالخ ةمنؼل فاعيس:
كامر امتنضيح ةمغاسنح امسيض املضيغ امعاو مرشكح امنله ةامساخه يف امغغض (مغاسنح عضص 896
ةذاعيش = ماي .)605:
 .7طنث امذضزه مذنظيف املغكؼ امفني إلدصاالخ دىنس امكائن ةضاعع امجمهىعيح:
كمنا ةمغاسنح امسيض املضيغ امجهىي إلدصاالخ دىنس منذضزه مذعهض املكان وامسهغ عىل
نظافذه(مغاسنح عضص  890ةذاعيش = ماي .)605:
.II

النظافة والعناية بالبيئة:

يف إطاع املياو ةدمالخ نظافح مضرتكح ةني امتنضياخ نظمر ةنضيح منؼل فاعيس خمنح نظافح يىو 50
ماي  605:ةمضاعكح كه من ةنضيح سيضي ةنىع وعمريج امفدىل وعمريج امدجاج وعمريج امذىاػعج وامغناصج
ورشاخيه وػعمضين واملكنني وةني خسان ومنؼل كامه وكانر امذضزالخ عىل امندى امذايل:
 عفع األدغةح وفىاضه امتناء ةكه من دلسيم امغصاص وصاعع امطاهغ صفغ ودلسيم امضاوش
ةضاعع امجمهىعيح ونهج أةى املاسم امضاةي وصاعع امدغيح وأماو املنعث امتنضي.
 املضاء عىل املصث امعضىائي املذىاجض زنف املنعث امتنضي.
 مسذ وعصو امفضالخ ةطغيم املهضيح.
 عصو املسذنلع املىجىص زنف امىيل امصامذ.
 جهغ وعصو مجاعي املياه املسذعمنح ةكه من نهج مرص وطغيم املهضيح.
 دنظيف خىايش امطغكاخ ةضاعع امنرص.
 دلنيع األعضاب امطفينيح من األعصفح ةضاعع امتيئح.
إضافح إىل طمك إكرتح امسيض عئيس امنياةح امسصىصيح املياو ةدمنح مذنظيف امللاةغ و إكذناء متيض
منلضاء عىل األعضاب امطفينيح .
 .IIIمتابعة سري املشاريع:
 دعتيض امطغكاخ :إنطنلر أصغال دكمنح دعتيض صاعع إةن سينا من كته امللاول سامم زنيفح.
 دهيئح عضص  7مدالخ ةامدي امذجاعي :إنطنلر األصغال يىو  67ماي  605:من طغف رشكح ةن
خمىصج منملاوالخ.
 مرشوع إخضاز منعث فغعي ةاملنعث امتنضي :عغض امسيض عئيس امنياةح امسصىصيح عىل أنظاع
املجنس مىضىع ددضيض مكان إنجاػ املنعث ،وةعض امذضاوع ودتاصل اآلعاء إدفم امجميع عىل امذنله
عىل عني املكان ةدضىع مكذث امضعاساخ إلدساط املغاع املناسث.
 مرشوع دطهري مضينح منؼل فاعيس :سذنطنم األصغال زالل صهغ عمضان.

