الجمهورية التونسية
بلديــة تونــس
----الكتابة العامة
اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

محضـر اجتماع
الجلسة التمهيدية
للدّورة العادية الرابعة لسنة 0202
جلسة يوم  00أكتوبر 0202
التأم بقصر بلدية تونس بالقصبة اجتماع الجلسة التمهيديةة لمجلةس البلديةة للةدالع الةا يةة الرابةةة لشةهر نةوممبر
لسنة  0201اذلكيوم الجمعة  22أكتوبر  2222على الساعة الثالثة ظهرا.
انظرا إللتزاماتها المهنية عند انطالق الجلسةة ،أذنة السةيدع سةةا بةع عبةد الرحيم،للسةيد عبةد الةرقاق
البوقيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة لترأس هذه الجلسة إلةى حةيع التقااهةا.كمةا حضةر
السيدع حفيظة بالخير مديمغ الكاتب الةام للبلدية االسا ع أعضاء المجلس البلدي امواطنيع مع مختلة

المنةاط

البلدية ابةضا مع مكونا المجتمع المدني.
ا حضر االجتماع عد مع السا ع المسؤاليع اإل اليّيع االفنيّيع ،اكذلك ممثلون عع اسائل اإلعالم.
امتتح الجلسة السيد عبد الرقاق البوقيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،مرحبا بكل القاضريع
االمشالكيع مع السا ع أعضاء المجلس البلدي االمواطنيع مع مختل

الداائر البلدية اأعطى اإلذن للبدء بالتدخال

اتقديم االاتراحا التي مع شأنها النهوض بالةمل البلدي.
* تدخل السيدة زهرة بن عريبي من متساكني دائرة المدينة:
يمكع تلخيص تدخل السيدع قهرع بع عريبي النقاط التالية:
 /2عدم الر على مطلبها الذي تقدم به بتاليخ جوان  0212لمقابلة السيدع لئيسة البلدية لكنها لم تتل ل ا.
 /2الوضةية المزلية لمصب مدق القلفاء " الخربة "
 /3غياب المراحيض الةمومية بالشوالع الرئيسة للةاصمة
 /4الوضةية الرثة ألعوان النظامة
 /5اجو مصب بجانب مدلسة ابتدائية
 /6الوضةية الرثة لنهج ليون مع حيث البالوعا
/7الوضةية المزلية لكل المنطقة المقيطة بالسوق البلدي
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* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
بخصوص المواضيع التي تهم دائرة المدينة اقترح السيد عبد الرزاق البوزيري على السيدة زهرة برمجة جلسة مع
السيدة رئيسة دائرة المدينة لدرس مختلف المقترحات خاصة وأنّ األمر يمس بالنظافة والتهيئة العمرانية للمنطقة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس:
وضحت السيدة الكاتبة العامة أنه بسبب جائحة كورونا لم تتوفر اإلمكانية لالجتماعات المباشرة .وكان الحضور
عن بعد ضعيفا رغم محاوالت البلدية لتعميم الدعوة عبر مختلف الوسائل المتاحة .كما وضحت السيدة الكاتبة
العامة أنّ الجلسة التمهيدية يقع تنظيمها لإلنصات إلى مالحظات ومقترحات المتساكنين.
وأفادت السيدة الكاتبة العامة بخصوص مدق الحلفاء أنّ القضاء على االنتصاب الفوضوي ال يرجع بالنظر إلى
البلدية وحدها .كما أنّ البلدية تسعى مع كل األطراف المعنية إلى إيجاد حلول لألشخاص بدون مأوى رغم أنّ ذلك
ليس من مهام البلدية.وقد تمت تهيئة مقر لهم في السابق بدائرة سيدي البشير لكن تمت معارضة ذلك من طرف
المتساكنين.
كما وضحت السيدة الكاتبة العامة انه يت ّم كل سنة تخصيص اعتمادات من الميزانية ألعوان النظافة ،وقد كانت
األولوية خالل فترة الكورورنا إعطاء األولوية لتجهيز أعوان النظافة خاصة من حيث الواقيات Bavette
والسائل المطهرواألزياء.وقد تم التنسيق حتى مع النقابة الختيار أزياء طبقا للمواصفات المطلوبة حتى يرغب
أعوان النظافة في ارتدائها.
* تدخل السيد منير كساني ،من متساكني دائرة جبل الجلود:
أشاد السيد منير الكساني بالتصميم المعماري الممتاز لسوق جبل الجلود والذي من شأنهتغيير صورة جبل
الجلودويعطي للمنطقة رونقا وجمالية .كما أشار إلى نهج  2409والذي يمثل المدخل الرئيسي لجبل الجلود والذي
يعاني من تراكم مياه االمطار بسبب انجراف الماء وهو ما يتسبب في فيضانات بهذا النهج.واقترح إيجاد حل لغياب
القنوات بهذا النهج قبل الشروع في بناء السوق .كما دعا إلى اإلسراع في تأهيل نهج " س ّد الدفة " المتفرع عن نهج
 2409والذي يعتبر المعبر الوحيد للمدرسة.
كما دعا إلى تهيئة أرض البخارة كمنتزه أو منطقة خضراء عوض أن تكون أرضا بيضاء خاصة وأنّ المناطق
الخضراء هي المتنفس الوحيد للعائالت ولألطفال.
كما تساءل السيد منير الكساني عن مدى تجاوب البلدية مع المشاريع الثقافية وعن كيفية دعم البلدية لألنشطة
الثقافية بالمنطقة.

* تدخل السيد عبد الرزاق البو زيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشار السيد عبد الرزاق البوزيري إلى أنّ أنشطة البلدية ال ترتكز فقط على النظافة بل كذلكعلى الجانبين
االجتماعيوالثقافي.
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* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس:
شكرت السيدة الكاتبة العامة السيد منير الكساني على تدخالته وأشارت إلى أنه من ممثلي المجتمع المدني الذين له
تدخالت هامة في مجلس الدائرة البلدية .كما وض ّحت السيدة الكاتبة العامة أنّ أزمة الكورونا وإضراب المهندسين
المعماريين من العوامل التي أدت إلى التأخر في الشروع في أشغال بناء سوق جبل الجلود.

* تدخل السيد ياسين محجوب،مدير المباني البلدية:
أفاد السيد ياسين محجوب أنّ معالجة تصريف مياه األمطار داخل السوق تعتبر مكونا من المكونات الهامة
لمشروع سوق جبل الجلود.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
دعت السيدة الكاتبة العامة إدارة الطرقات إلى التنسيق مع الديوان الوطني للتطوير بخصوص مشكل تصريف مياه
األمطار داخل سوق جبل الجلود .كما وضحت بخصوص " أرض البخارة " أنها على ملك الدولة .و ت ّم تقديم عدة
مقترحات ( معاوضة  ،التخصيص عن طريق وزارة الشؤون المحلية  ،الشراء ) و ت ّم تنظيم عدة جلسات في
الغرض خاصة و أ ّنه هناك نقص كبير في الرصيد العقاري بمنطقة جبل الجلود.

* تدخل السيد ياسين محجوب،مدير المباني البلدية:
اضح السيد ياسيع مقجوب أنه اد طلب مع المهندسيع المةمالييع تقييع كلفة مشراع سوق جبل الجلو
باعتبالالتفاع األسةال.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس:
تةقيبا على تدخل السيد منير الكساني بخصوص الدعم الذي يمكع أن تومره البلدية لألنشطة الثقامية ،اضق السيدع
الكاتبة الةامة ّ
أن البلدية تقدم أنشطة ثقامية متنوعة بمختل

مراكز الثقامية البلدية  ،باإلضامة إلى ذلك هناك عراض

تةرض بدعم مع اقالع الثقامة  ،امع ذلك تسةىالبلديةمي حدا امكانياتها الما ية االبشرية لدعم الةمل الثقامي.

* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيدي  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشال السيد عبد الرقاق البوقيري بخصوص تدخال

السيد منير الكساني حول المناط الخضراء أنه اد ت ّم تدايع

مالحظاته منقبل السيدع لئيسة لجنة المناط الخضراءاسيقع أخذها بةيع االعتبال.

* تدخل السيدعبد القادر بوبكر ،من متساكني دائرة العمران األعلى:
تمقول تدخال السيد عبد القا ل بكر حول:
 تومير مضاء " مع المنتج إلى المستهلك " للتقليص مع االحتكال. اجو تجااقا بخصوص األمالك الةقالية البلدية. صيانة الفضاءا الخضراء ا تمكيع المواطنيع مع االطالعةلى تكلفتها لمزيد مع الشفامية. -خل مبا لع مع أجل القكم المقلي ا تنظيم الشا

مي اإلاتصا ا القكم المقلي ا الشؤان اإلجتماعية تق

إشراف السيد لئيس الجمهولية ا السيدع لئيسة القكومة.
 اضةية السوق البلدي بالةمران األعلى.3

* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أما السيد عبد الرقاق البوقيري ّ
أن الفضاء البديل هو مشراع الدائرع البلدية  .ا ائرع الةمران األعلى ساعية
لتسوية الوضةية الةقالية ألنه ال يمكع للبلدية أن تقوم بالبناء إال على عقالا
مي الميزانية لهذا الفضاء.

إعتما ا

على ملكها  .ا اد ت ّم تخصيص

كما اما أنه بالنسبة لفضاء " مع المنتج إلى المستهلك " سيتم التنسي مع

لئيسة الدائرع مي هذا الخصوص.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
أشال

السيدع الكاتبة الةامة إلى عزاف المواطنيع عع حضول أشغال الجلسا

السيد

عبد القا ل بوبكر حول ضرالع الةناية باألمالك البلدية مقد اض ّق

التمهيدية  ،أما بخصوص تدخل
أنه سيتم تنظيم يومإعالمي اتكويني

حول مشراعجر ا تثميع األمالك البلدية كما اضق أنه اد ت ّم اإلنتهاءمع المرحلة األالى مع المشراع االمتمثلة
ميرامنة األمالك البلدية لقماية جميع الممتلكا البلدية.

* تدخل السيد لسعد التواتي ،من متساكني دائرة المدينة :
أشال السيّد لسةد التواتي بأن منطقة القفصيّة مع ائرع المدينة تةاني مع نقص مي المنشآ

الرياضيّة حيث ت ّم

لصد ما يقالب مليون امائتي يناللصيانة الجمةية الناصريّة االملةب البلدي بالقفصيّة اكذلك نا ي المنطقة غير
ّ
بأن جمةيّة الناصريّة كان لها ع ّدع
أنّه اإلى غاية هذا اليوم لم تنجز هذه المشاليع اهي مةطلة حاليّا  ،كما أما
إختصاصا

لياضية ميما مضى كما أنجب

الةديد مع المالكميع المقترميع ااد ت ّم ترميمها مؤخرا االتزال مغلقة

لغم إنتقاب هيئة تسييرية ا إعالم ك ّل مع بلدية تونس امندابّية الرياضة بالجلسة الةامة المنةقدع بتاليخ
 04يسمبر 0202إال أنّه بتاليخ 20أمريل  0201عمد أحد أهالي المنطقة باالستظهال بوثائ تفيد لئاسته للجمةية
المذكولع ليةالض بذلك الهيئة التسييرية المنتخبة .

* تدخل السيدمنصف بسباس ،من متساكني دائرة المنزه :
تمقول تدخال السيد منص

بسباس حول :

 ضرالع صيانة ابة البلفدير ا تنظيم أنشطة ثقامية بها. إبرام اتفااية مع القطابة لرمع القطب. تومير أكثر عملة بقديقة النباتا . -األضواء الساطةة لالمتا

اإلشهالية التي تقجب الرؤية ،باإلضامة إلى تركيز هذه الالمتا

ان األخذ بةيع

االعتبالللجانب الجمالي.

* تدخل السيدحمادي بن ميم،من متساكني دائرة المنزهو ممثل الهيئة التسييريةلجمعية هضاب
المنار:
تساءل المتّدخل عع االعتما ا

المرصو ع بالميزانية البلدية لسنة  0202لصيانة اتةبيد بةض الطراا

بدائرع

المنزهوالتي لم يقع الشراع ميها إلى ح ّد اليوم.
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* تدخل السيدمقداد القنفالي ،من متساكني دائرة سيدي البشير:
أشال المت ّدخل إلى اإلشكاليا

بخصوص الفيضانا

الموسمية بمنطقة قيتون الجربي التي تقطنها حوالي  52عائلة

آمليع مي تسوية اضةياتهم الةقالية منذ ع ّدع سنوا .

* تدخل السيدة فاطمة اإلينوبلي ،من متساكني دائرة العمران األعلى:
توجه السيدع ماطمة اإلينوبلي بةبالا الشكر إلى الدائرع البلدية بالةمران األعلى لما تبذله مع مجهو اهو ما أ ى
إلى تققي نقلة نوعية بالمنطقة  .ا تمقول تدخالتها حول :
 عبث المواطع بالنظامة بالمنطقة . الفيضانا التي تشهدها المنطقة خالل مترع األمطال خاصة بشالع البيئة حيث أبد ت ّذمرها مع عدم جهر الديوانالوطني للتطهير للبالوعا .
 الفضاء البديل الذي يةتبر أحد القلول للقضاء على االنتصاب الفوضوي بالمنطقة لم يقع استغالله مع ابلالمنتصبيع.
 إيجا ح ّل لمشكل االكتظاظ المرالي بمدخل الةمران األعلى. عدم تةهّد القدائ الةمومية اغياب التنوير بها. امتقا الدائرع البلدية بالةمران األعلى لإلمكانيا مي مجال النظامة. بصفتها لئيسة جمةيّة بيئية طالب المتدخلة منذ سنة  0212بإيجا مقر إليواء جمةيتها على غرال بقية الجمةيا . القيام بتقديم تصول إلنشاء مسلك ص ّقي بالمنطقة. -إحداث مضاء ثقامي ا مكتبة عمومية بالمنطقة.

* تدخل السيد أحمد شيلي،من متساكني دائرة المدينة:
أشال السيد أحمد شيلي إلى عدم إنجاق ما ت ّم اإلتفاق عليه مي الجلسا

التشالكية السابقة لسنتي 0212ا0202

خاصة بنهج قلاون انهج المشنقة اباب ارطاجنة مع ائرع المدينة عالاع على اجو عديد البناءا اآليلة للسقوط
تمثل خطرا يوميّا على المالع أض

إلى ذلك مصّب الفضال

الكائع بالمنطقة االتى اعد البلدية بإقالته اتقويله

إلى مكان آخر.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
اضق السيدع الكاتبة الةامة أنه يوجد مرق بيع ما ت ّم إاتراحه ا ما تم المصا اة عليها اعلى هذا األساس ليس كل
ما يقترح بالتشالكية يتم اعتما ه ا إنجاقه نظرا لشح الموال البلدية بالظرف الراهع أا لةدم صلة البلدية ببةض
المشاليع المقترحة على غرال بناء المستوصفا امراكز األمع.

* تدخل السيد حمدة الشابي ،من متساكني دائرة سيدي البشير :
اإلشالع إلى عديد النقائص على مستوى شالع  13أا .الغياب الشبه الكلي للديوان الوطني للتطهير. ضرالع صيانة الشبكة ااألعمدع الكهربائيةللتنوير الةمومي .5

* تدخل السيد مبارك المنصوري،من متساكني دائرة المنزه :
تمقول تدخال السيد مبالك المنصولي حول :
 عدم تسمية بةض األنهج بدائرع المنزه. -تقييع بةض القطع مثل تقاسيم الوكالة الةقالية للسكنى التي أصبق

بؤلا للفسا ( المخدلا

)ملتمسا مي ذلك

ت ّدخاللبلدية لدى الوكالة الةقالية للسكنى ا المصالح األخرى لتقييع هذه المقاسم.
 االهتمام بالطراا التي تمثل مداخل المدينة كال ،X 3كما إاترح إحداث سوق نموذجي بال. X3 -ح ّل مشكل االنتصاب خالج األسواق البلدية بمختل

المناط البلدية .

 -مزيد اعتناء البلديةبالمداخيل لتومير التمويل إلنجاق المشاليع.

* تدخل السيد معز بن عثمان ،من متساكني دائرة باب بحر:
ألجع السيّد مةز بع عثمان عزاف المواطنيع عع المشالكة مي الجلسا التمهيدية إلى غياب الثقةمشيرا إلى أنّه مع
مهام المستشال البلدي خل الثراع مع خالل تقديم األمكال االمقترحا

ا مشاليع القوانيع ا عرضها على مجلس

النواب ا الدماع عع القكم المقلي ان التد ّخل مي الةمل اإل الي للبلديا .

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

السيدع لئيسة البلدية إلى أن ال المستشال البلدي يتمثل مي متابةة مختل

الملفا

باإلضامة إلى الدال

الرئيسي لإل الع  ،ابالرغم مع نقص الموال البلدية لسنتي0202ا 0201ا التفاع كتلة األجول لم يثع ذلك عزم
البلديةعلى إيالء مزيد االهتمام بالطراا االنظامة مع الترميع مي الميزانية المرصو ع للمناط الخضراء االتةشيب
 ،كما تم جلب عديد المستثمريع اإعدا خالطة تونس الةاصمة اتكلي
للقيام بإصالحا

أحد األطراف مي إطال التةاان الدالي

كبرى بمسبح البلفيدال بةد التشاال مع كل مع مصلقة الرياضة اسةا ع سفير المجّر غير أن هذا

المشراع ألغي نظرا النتشال اباء "كوميد "12ات ّم تكلي

اإل الا البلدية المةنية بهذا الشأن.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
ميما يتةل بالجمةية الناصرية اضق السيدع سةا بع عبد الرحيم بأنه ااة مراسلة مندابية الرياضة إثرإعتراض
أحد المتساكنيع لدى المقكمة اإل الية على الهيئة الواتية التسييرية التي تم إنتخابها أ ّما صيانة ساحة باب سويقة
مهناك متابةة يوميّة للمشراع للواوف على كل اإلخالال .

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
مي ذا

السياق اض ّق

السيدع الكاتبة الةا ّمة بأن مشراع ساحة باب سويقة ااع عرضه مي ثالث مناسبا

على

مجلس الدائرع المةنيّة عالاع على عرضه على أنظال لجنة األشغال االتهيئة الةمرانية بطلب مع أهالي امتساكني
المنطقة إثر الجلسا التشالكية.
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* تدخل السيدة نرجس الرياحي ،مديرة التهذيب و التجديد العمراني :
أك ّد

السيدع نرجس الرياحي على حرصها امتابةتها اليومية لمشراع ساحة باب سويقة كما نف

اجو أي

تالعب أا إخالال كما يرّاج له بشبكا التواصل االجتماعي.

ورفعت الجلسة على الساعة السابعة و 54د.ق مساء .
ُ

مق ّررة الجلسـة
الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس

حفيظة بلخير مديمغ

رئيسة الجلسة
رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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