حمـضر اجلـلسة التمهـيدية
للمجلس البلدي بغمراسن
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* النظبفة والعنبية ببلبيئة :
 ٚزى سفغ انفنالد انًُضنٛخ ٕٚيٛب (ٔ )7/6ثئَزظبو ثكبيم أزٛبء انًذُٚخ سغى اإليكبَٛبد انًسذٔدحٔرآكم أعيٕل انُظبفخ .
 ٚزى انسشؿ ػهٗ ثشيدخ ٔرُفٛز زًالد إعزثُبئٛخ نهُظبفخ ٔانؼُبٚخ ثبنجٛئخ ثكبيم انًُيمخ انجهذٚخ (يذُٚخغًشاعٍ  ،لقشانًشاثي ، ٍٛلقشانسذادح ٔ ،اد٘ انخٛم  )...ػهٗ يذاس انغُخ خبفخ ٔأَّ رـى رًكٍٛ
انًؤعغخ ثؼــذد يٍ انؼًهخ انزبثؼـ ٍٛنؾشكـخ انجٛئخ ٔانغـشاعخ ٔانجغزُخ نذػًُب فْ ٙزا انًدـبل ٔرُظٛف
انيشلـبد انشئٛغٛخ ٔاألَٓح ثكبيم انًُيمخ انجهذٚخ ٔفك ثـشَبيح ف ٙانغـشك .
 رشكٛض  * :ػذد  09زبٔٚبد زذٚذٚخ كجٛشح انسدى ثبنيشٚك انشئٛغٛخ نهًذُٚخ ندًغ انمٕاسٚش انجالعزٛكٛخٔأخشٖ ثمقشانسذادح .
* ػذد  13زبٔٚخ زذٚذٚخ ػهٗ انيشٚك انسضايٛخ ثس ٙانشٚبك ٔز ٙاألَٕاس .
* ػذد  02زبٔٚبد ثًذخم يذُٚخ غًشاعٍ .

* ػذد  06زبٔٚبد ثًُيمخ لقشانًشاثيٍٛ
* رشكٛض ػذد يٍ انسبٔٚبد فغٛشح انسدى ندًغ انًٕاد انٕسلٛخ
 ٚمٕو فشٚك انكُظ ثًدٕٓد خجبس  ،خبفخ يغ انُمـ انكجٛش ف ٙاإليكبَٛبد انجؾشٚخ  ،نهًسبفظخ ػهٗخًبنٛخ يذُٚخ غًشاعٍ ثشفغ األرشثخ ٔانًٕاد انًُزؾشح ثبنؾٕاسع ٔاألَٓح ٔعو انًذُٚخ .
 ركثٛف ػًهٛخ يمبٔيخ انسؾشاد ٔانًؼبندخ انجٕٛنٕخٛخ ثئعزؼًبل آنخ انشػ ٔسدو انًغزُمؼبد ٔثـشنانًــٛبِ ثـٕاد٘ غًشاعٍ زغت اإليكبَٛبد انًزبزخ .
 انؼًم ػهٗ ركثٛف زًالد لُـ انكـالة انغبئجخ ٔلذ لـبيذ انجهذٚخ ثسًهخ خالل ؽٓش يبسط 2018ثًؼٛخ أػٕاٌ انؾشىخ انجهذٚخ ٔثؤخشٖ ثًؼٛخ أػٕاٌ انسشط انٕىُ. ٙ
 ف ٙإىبس انسـشؿ ػـهٗ يشالجخ انًسالد انًفـزٕزخ نهؼًٕو  ،رـى انمٛبو ثسًهخ يشالجخ فسـٛخ نهًغهخانجهذ٘ ٔانًسالد انًفزٕزخ نهؼًٕو ثًؼٛخ اإلداسح اندٕٓٚخ نهقسخ  ،انسشط انٕىُٔ ٙانؾشىخ انجهذٚخ .
* المشبريع :
 لبػخ اإلخزًبػبد  :إَزـٓذ األؽغبل ٔرى انمـجٕل انٕلـز ٙنهًؾشٔع ثزبسٚخ 2018/01/30 انًغزٕدع انجهذ٘  :ثقذد انزُظٛى ٔانزٓٛئخ نإلَزمبل إن ّٛف ٙألشة اٜخبل . رؼجٛذ أَٓح ثبنًُيمخ انجهذٚخ نغُخ  : 2017ف ٙإَزـظبس انًٕافـمخ انًـجـذئـٛخ يٍ فُذٔق انمـشٔكٔيغبػـذح اندًبػبد انًسهٛخ ٔ ثقذد رس ٍٛٛانذساعخ انفُٛخ يغ يكزت انذساعبد .
 ثُبء خذاس ٔاق  :رـى فغخ انقفـمخ يغ يمبٔالد يسًذ انؼٛذ ثـٕرٚت ٔثقذد انمٛبو ثئخـشاءاد إػـالٌىـهت ػشٔك نهًشح انثبَٛخ ثبنزُغٛك يغ اإلداسح اندٕٓٚخ نهزدٓٛض ثزيبٔ. ٍٚ
 إلزُبء يؼذاد انُظبفخ ٔانيشلبد  :رى إلزُبء ؽبزُخ لبنجخ ٔإعزاليٓب ثزبسٚخ . 2018/03/10 رؼقٛش ٔردذٚذ انجُٛخ انزسزٛخ  :إَيهمذ أؽغبل انًؾشٔع يفززر ْزِ انغُخ نٛؾًم ػذح أزٛبء ثبنًُيمخانجهذٚخ رزيهت ىشلبرٓب انزذخم ٔانقٛبَخ .
 يؾشٔع رٓزٚت ز ٙانشيبَخ  :إَيهمذ يؤخشا أؽغبل انمغو األٔل يٍ انًؾشٔع ٔانًزؼهك ثبنزؼجٛذ َٔسٍف ٙإَزـظبس انسقٕل ػهٗ انًٕافـمخ انُٓبئٛخ يٍ فُذٔق انمـشٔك ثبنُغجخ نمغو انزُــٕٚش انؼًٕي. ٙ
 رٓـٛئخ انًغهخ انجهذ٘ ثغــًشاعٍ ثًجهغ ٚمـذس ثـــ  111.200 :د ف ٙإىبس ثـشَـبيح انخيخ انٕىُٛخنهُٓـٕك ثميبع اإلثم ٔثقذد إرًبو اإلخشاءاد اإلداسٚخ نإلَيالق ف ٙاإلَدبص .
ثى أزٛهذ انكهًخ إنٗ انسبمش ٍٚفكبَذ انزذخالد كًب ٚه: ٙ
(*) انغٛذ يؼشف يٛه َِٕ - : ٙثًدٕٓداد انجهذٚخ ف ٙيدبل انُظبفخ ٔانؼُبٚخ ثبنجٛئخ
 أكذ ػهٗ مشٔسح إعزسثبس إَدبص أؽغبل رؼجٛذ انيشلبد ٔدػٕح انًمبٔلإلرًبو األؽغبل َظشا نكثشح األرشثخ ٔرؼيم زشكخ انًشٔس .
(*) انغٛذ يسًذ انؼًبئش٘  - :رٕخّ ثبنؾكش إنٗ انغٛذ ٔان ٙريبٔ ٍٚنًب يُسّ نفبئذح ثهذٚخ غًشاعٍ فٙ
يدبل انزؼجٛذ ٔرٓٛئخ انيشلبد .

 أؽبد ثسشؿ انغٛذ سئٛظ انُٛبثخ انخقٕفٛخ ػهٗ يزبثؼزّ انًغزًشح نًٛذاٌ انُظبفخ ٔانًؾبسٚغانًجشيدخ .
 يغبَذح انغٛذ انكبرت انؼبو خبفخ ف ٙيب ٚزؼهك ثجشايح انُظبفخ ٔانؼُبٚخ ثبنجٛئخ مًبَب نسغٍ عٛشانؼًم انجهذ٘ ثًخزهف يٛبد. ُّٚ
 رمذو ثذػٕح كـبفخ انًٕاىُٔ ٍٛاندًؼٛبد ٔيخزهف يكـَٕبد انًدزًغ انًذَ ٙإنٗ يؼبمذح انًدـٕٓدانجهذ٘ ف ٙيٛذاٌ انُظبفخ ٔانؼُبٚخ ثبنجٛئخ .
 دػب إنٗ انُظش ف ٙإيكبَٛخ رٓٛئخ انغٕق األعجٕػ ٙثزٕفٛش دٔسح يٛبِ ٔأيبكٍ إلبيخ إلعزغالنّ ػهٗ انٕخّاألكًم يٍ ىشف انزدبس ٔانًُزقج. ٍٛ
 أؽبس إنٗ مشٔسح دػى انًدهظ انمبدو انًُزخت ثميغ انُظش ػٍ إَزًبءارّ .(*) انغٛذ ػًش لًش٘  - :أؽبس إنٗ مشٔسح انزذخم انؼبخم نٕمؼٛخ انًٛبِ انشاكذح ػهٗ يغزٕٖ انٕاد٘
ثس ٙانٕازخ
 مشٔسح انزقذ٘ نظبْشح اإلَزقبة انفٕمٕ٘ ثبنغٕق األعجٕػٔ ٙإنضايٛخ إؽٓبس أعؼبس انغهغانًؼشٔمخ يٍ لجم انجبػخ .
 رُبٔل انُمـ انسبفم ثبنزُٕٚش انؼًٕي ٙثس ٙاَغفش٘ . مشٔسح انزذخم نهسذ يٍ ظبْشح اإلعزغالل انًفشه نهيشٚك ٔانشكٍ انؼؾٕائ ٙنهغٛبساد .(*) انغٛذ كًبل انجٕصٚذ٘ (فٕج انكؾبفخ ثغًشاعٍ)  - :ريشق إنٗ مؼف انذػى انًبد٘ نهدـًؼٛبد
يزمـذيب ثيـهت سفذ إػزًبداد نذػى يخزهف اندًؼٛبد نًغبػذرٓى ػهٗ رُفٛز َبؽبىبرٓى انًجشيدخ
ىٛهخ انغُخ .
(*) انغٛذ انٓبد٘ فًبه  - :رُبٔل انٕمؼٛخ انًشٔسٚخ ثبنًذُٚخ خبفخ أٚبو انغٕق األعجٕػ. ٙ
 انذػٕح إنٗ رذخم أػٕاٌ انؾشىخ انجهذٚخ نزُظٛى زشكخ انًشٔس خالل انغٕق األعجٕػ. ٙ إلزشذ انُظش ف ٙإيكبَٛخ رٕفٛش فنبء آخش نهغٕق األعجٕػ. ٙ دػب إنٗ يضٚذ انؼُبٚخ ثبألؽدبس ٔانًُبىك انخنشاء . أؽبس إنٗ إفزمبس ثؼل األَٓح نهزؼجٛذ ٔعو انًذُٚخ . اإلَميبػبد انًزكشسح نهًبء ٔمشٔسح اإلػالو انًغجك ثٓب يٍ ىشف انؾشكخ انًؼُٛخ .(*) انغٛذ خبنذ زشاثؼ  - :رمذو ثًمزشذ سػ انيشٚك ثبنًبء رفبدٚب نألرشثخ ٔانغجبس .
 دػب إنٗ ثشيدخ إزذاس يغجر ثهذ٘ ثبندٓخ إلفزمبس انًذُٚخ نًزُفظ ٔفنبء ؽجبث. ٙ(*) انغٛذ يسًذ ؽهغٕو  - :رمذو ثًمزشذ رٓٛئخ فنبء لجبنخ انغٕق إلعزغالنّ كًشثل نهغٛبساد .
 دػب إنٗ انُظش ف ٙإيكبَٛخ إزبنخ يهكٛخ لــقش انسذادح نفبئذح ثهذٚخ غًشاعٍ ٔاإلعزفبدحيٍ انًٕاسد انًزؤرٛخ يٍ إعزغالنّ .
 -إلزشذ دػٕح أخٕاس انغٕق انجهذ٘ نهًغبًْخ ف ٙرٓٛئخ انفنبء انزدبس٘

 رُبٔل يؾـشٔع رؼجٛذ ىشٚك لـقش غٛالٌ – غًشاعٍ ٔانز٘ رـى رســٕٚهّ إنٗ ىـشٚكريبٔ – ٍٚغًشاعٍ داػٛب إنٗ إٚقبل ْزا انًؾشٔع إنٗ يذُٚخ غًشاعٍ .
 ريشق إنٗ َمـ انًبء انقبنر نهؾشة ثبنًذُٚخ يؾٛشا إنٗ ٔخٕد ػذح أيبكٍ ٚزٕفش ثٓبانًبء ( صػفشاٌ – كسٛم ٔ )...انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ إعزغالنّ زال نٓزا اإلؽكبل .
ْزا ثبإلمبفخ إنٗ إيكبَٛخ رشكٛض يسيخ نزسهٛخ انًٛبِ ثبنًُيمخ .
 رجؼب نهزسٕٚش اندذٚذ نسذٔد انًُيمخ انجهذٚخ ف ٙإىبس إنضايٛخ رؼــًٛى انُظبو انجهذ٘ ػهٗكبيم رــشاة اندًٓــٕسٚخ أؽبس إنٗ انغؼ ٙنزسٕٚش انسذٔد انجهذٚخ ٔمى خضء يٍ انقسشاء
إنٗ انًُيمخ انجهذٚخ ( ػًم إٚدبث ٙنإلعزثًبس انغٛبز. ) ٙ
 رغبءل ػٍ عجت رؤخش إَدبص يؾشٔع انزؼجٛذ ثس ٙفشايضاغش ٔانًذسج مًٍ انًخيوانغُٕ٘ نإلعزثًبس انجهذ٘ نغُخ . 2017
 رُبٔل ٔمؼٛخ اإلَميبع انًغزًشح نهًبء ثس ٙفشايضاغش .(*) انغٛذ يسًذ انضٚذ٘  - :رمذو ثًمزشذ رشكٛض ( )Dos d’âneكسم نغٛالٌ انًٛبِ انًزذفمخ ثغًشاعٍ .
(*) انغٛذ يسًذ انغذٚش٘  :ريشق إنٗ :
 مشٔسح إػــبدح رشكــٛض إؽبساد انًشٔس ثبنًذُٚخ ٔانُظش ف ٙإَـؾبء يؤٖٔ نهغٛبساد . اإلؽكبل انًيشٔذ ثبنُغجخ نهُمـم انجش٘ ٔانزؤكٛذ ػهٗ رٕفٛش انخــيٕه انجشٚخ انالصيخ رفبدٚب نزؼيميقبنر انًٕاىُ. ٍٛ
ٔف ٙخزبو اندـهغخ أؽبس انغٛذ سئٛظ انُٛبثخ انخــقٕفٛخ أَّ عٛزى األخز ثؼ ٍٛاإلػزجبس نًخــزهف انُمبه
انٕاسدح ثٓزِ اندهغخ ٔانسشؿ ػهٗ رذاسعٓب يٍ ىشف انًدهظ انجهذ٘ خالل اندهغبد انمبديخ .
ٔأخزـزًـذ اندـهـغخ ف ٙزـذٔد انغـبػخ انغبدعخ يـغــبء .
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