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 إجتماع ر ـمحض                                         

 الجلسة التمهيدية                                         

 0202لسنة  الثانيةللّدورة العادية                                

 0202أفريل  21جلسة يوم                                           

 
اجتماع الجلسة إلتئم نظرا للظروف اإلستثنائية التي تمّر بها البالد جّراء اإلنتشار السريع لجائحة كورونا ،         

على  0206أفريل  61يوم الجمعة   و ذلك،  عن بعد 0201ورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة للدالتمهيدية 

 و بحضور السيدة ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبد الرحيم ، ةبرئاسة السيد الساعة الحادية عشر صباحا

 .اإلداريّين والفنيّين السادة المسؤولين و حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية 

من  "Téléconférence" بكل المتابعين للجلسة عن بعد عبر تقنية  ة، مرحب رئيسة البلدية ةالجلسة السيد تإفتتح    

تقديم و أعطت اإلذن للبدء بالتدخالت و الدوائر البلدية و المواطنين من مختلف أعضاء المجلس البلدي السادة 

 .لنهوض بالعمل البلديا شأنهااإلقتراحات التي من 

 

 : الحرايريةدائرة من متساكني  ، النوري الجباليتدخل السيد * 

و التوقي " فيروس كورونا " تساءل السيد النوري الجبالي عن اإلستعدادات و اإلجراءات التي إتخذتها البلدية لمجابهة           

خيل حيث جّد مؤخرا حريق بهذا الشارع و إستحال يحدث على مستوى شارع الن لماكما عبّر عن عدم إرتياحه . منه

 .تدخل الحماية المدنية إلخماده إال بعد عناء كبير جّراء ما تعانيه المنطقة من إنتصاب فوضوي

البلدية التكثيف من عمليات السيدة رئيسة  رأسهمكما طلب السيد النوري الجبالي من القائمين على بلدية تونس و على           

 Smart City "المدينة الذكية " الكهربائية بالمنطقة و الحرص على إنشاء ما يسمى بـ الصيانة

 : السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينةتدخل * 

ى وزارة   السيدة رئيسة البلدية أّن تهيئة شارع النخيل من دائرة الحرايرية يرجع بالنظر إل وّضحتإجابة على ما تقدم           

تنظيم المرور فستعمل البلدية جاهدة إليجاد السبل الكفيلة بحل هذا المشكل بالمنطقة  بمسألةالتجهيز أما فيما يتعلق 

كما ذّكرت السيدة رئيسة البلدية بإمتناع المنتصبين بشارع النخيل عن اإللتزام بالقواعد العامة حتى يتسنى . المذكورة

 . في الغرض دية تونس على إيجاد بعض الحلولتنظيم هذا القطاع و ستحرص بل

 : المنزهدائرة من متساكني  درةجبو سنياء ةتدخل السيد *

دائرة ب وجود عديد النقائص و اإلخالالت فيما يتعلق بخدمات التنظيف و رفع الفضالت بوجدرةسنية  الحظت السيدة 

واجباتها من جهة  آداءو تخاذل الشرطة البيئية في من جهة ( خاصة الشاحنات )  و المعدات األعوانجراء نقص  المنزه

 .أخرى

 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي   

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية     



 
0 

        

 : السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينةتدخل *            

تقع مباشرة خلف المسلخ البلدي و ذلك إلستغاللها  1أنه تّم إختيار قطعة أرض بالوردية  أفادت السيدة رئيسة البلدية      

كما دعت متساكني دائرة . مّما يساهم في تفادي النقائص و اإلخالالت في مجال النظافة بالدائرةب للفضالت كمص

 .قد يتّم رصدها بالمنطقةإخالالت أية مراسلة البلدية عند وجود  إلى الوردية

 :تدخل السيد مروان الخالدي ، من متساكني دائرة المنزه *           

و قلة العناية بها نظرا لنقص  المناطق الخضراء إهمال وجود عديد المشاكل أبرزها إلى لدي أشار السيد مروان الخا

 .من دائرة المنزه" كوليزي صولة " األعوان و إفتقاد اإلستراتيجية المالئمة وخاصة بحديقة 

 :تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة *         

حتى تتمكن بلدية تونس من بثالثة شركات مختصة في عديد المجاالت ستعانة رئيسة البلدية أنه تمت اإلبينت السيدة 

           حديقة على مستوى كما سيتم التدخل في أقرب اآلجال  ،الدوائرتحسين جودة خدماتها و سعيا إلرضاء جميع 

 .ء الراجعة بالنظر ترابيا إلى بلدية تونسعلى وجه الخصوص و العناية بكل المناطق الخضرا "كوليزي صوال " 

 : الزهوردائرة من متساكني  السيد ناجي نوريتدخل * 

لتحديد موعد جلسة عمل مع أكاديمية  0202أوت  02مراسلة دائرة الحرايرية بتاريخ  تمتأفاد السيد ناجي أنه 

 .الحوار الوطني فرع الزهور و لم يتلق أي رد إلى غاية هذا اليوم
 

 : السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينةتدخل  *        

تعهدت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بتذكير رئيس دائرة الحرايرية ببرمجة جلسة عمل مع أكاديمية الحوار     

على تحسين الخدمات البلدية  للوقوف على النقائص و مشاكل المنطقة و العمل الوطني فرع الزهور في القريب العاجل

  .بالجهة

 : السيد خالد األزعر ، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانيةتدخل  *        

كما   . في اإلستماع إلى مشاكل و إهتمامات كل المواطنين تحدث السيد خالد األزعر عن أهمية الجلسات التمهيدية      

 ."Smart City"المدينة الذكية   متعلق بإحداث ال النوري الجباليإستحسن مقترح السيد 

ناشط بجمعية الهالل  ) دائرة العمران األعلىمن متساكني السيد أحمد بن موسى تدخل *     

 :(األحمر

 :تمحور تدخل السيد أحمد بن موسى حول النقاط التالية 

 .شكالياتفي عديد اإل( مفترق بن يغالن ) تسبب مشروع توسعة مدخل العمران األعلى  -

 .في حي إبن خلدون و التي تسببت في شل حركة المرور" الفريب " معضلة  -

  .التي ستعتمدها بلدية تونس للنهوض بالعمل الجمعياتي  اإلجراءات -

 .بدائرة العمران األعلىالخفيف لرفع اإلخالالت الحاصلة  المتروبلدية تونس مع شركة  تنسيقإمكانية  -
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 : اد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينةالسيدة سعتدخل  *

أحمد بن موسى أفادت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة أنه سيتّم عقد إتفاق مع أحد تعقيبا على تدخل السيد        

     عدد  حرامنتصبي األزهار على مستوى مفترق بن يغالن لحّل مشكل اإلختناق المروري مع العلم أنه تّم سابقا إقت

 .للخروج من هذا المأزقأماكن في إطار التسوية و التعويض (   30) 

الخفيف أفادت السيدة رئيسة البلدية أّن  المتروأما فيما يتعلق باإلخالالت المسجلة بعديد الدوائر البلدية بخصوص سكك 

ف لدرس و بحث السبل الكفيلة برفع مختلف المدير العام لشركة الميترو الخفي الرئيسبلدية تونس قامت بعقد إجتماع مع 

 .خالالت و العراقيلاإل

كما وضحت السيدة رئيسة البلدية أّن سوق الفريب بحي إبن خلدون سيتم توسعته من الجهة الخلفية و ذلك بعد التفاوض 

قترحت السيدة إما ك. لتمكين بلدية تونس من قطعة األرض الموجودة حاليا  SNITالتونسية  للبالد العقاريةمع الشركة 

رئيسة بلدية تونس إجراء زيارة ميدانية لسوق الفريب بحي إبن خلدون بحضور السادة المديرين لإلطالع على الوضعية 

 .اإلعتبار لكل اآلراء و المقترحاتبعين  و األخذ للسوقالحالية 

 : السيدة عواطف الزاير ، رئيسة دائرة العمران األعلىتدخل  *

ة دائرة العمران األعلى أنه سيتّم توفير مقر للهالل األحمر في القريب العاجل على غرار المقر السيدة رئيسوضحت 

 .سعيا للنهوض بالعمل الجمعياتي الذي تّم إسناده للكشافة مؤخرا

 :تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ، الكاتبة العامة لبلدية تونس * 

 وقع التعاقد معها بعد التشاور فيها و إقرارها صلب اللجانالشركات الخاصة فيما يتعلق بأنه  وضحت السيدة الكاتبة        

 .المعنية        

 

 الشركربأسرمى عبرارات  تقدمت السيدة سعاد بن عبد الررحيم ، رئيسرة بلديرة ترونس شريخة المدينرة ،وفي ختام هذه الجلسة 

أنره  دةالمردني علرى إثرراء هرذه الجلسرة  مؤكرالحضور من أعضاء المجلس البلدي  ومرواطنين ومكونرات المجتمرع  للسادة

 . بتضافر جهود جميع األطراف المتداخلة يمكن الرقي بالعمل البلدي مما يضمن العيش الكريم لمتساكني بلدية تونس

 

 . الواحدة و ربع ظهراوُرفعت الجلسة على الساعة                        
 
 

 

 

 الجلسة ةسرئي                      ةة الجلسـّررمق

                 شيخة المدينة رئيسة بلدية تونس                                           ة لبلدية تونسالكاتبة العامّ        
                                                                       

  سعاد بن عبد الرحيم                                             مديمغ   بلخيرحفيظة         

 

 

 


