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 اجتماعر ـمحض

 الجلسة التمهيدية

 0202لسنة  الرابعةللّدورة العادية 

 0202 أكتوبر 00جلسة يوم 
 

 
 نةوممبرلشةهر  الرابةةةاجتماع الجلسة التمهيديةة لمجلةس البلديةة للةدالع الةا يةة بقصر بلدية تونس بالقصبة  مأالت

 .على الساعة الثالثة ظهرا 2222أكتوبر  22الجمعة يوم اذلك 0201لسنة 

عبةد الةرقاق سةيد الرحيم،للسةةا  بةع عبةد  عالسةيد، أذنة  عند انطالق الجلسةةلتزاماتها المهنية انظرا إل          

حضةر  كمةا .لترأس هذه الجلسة إلةى حةيع التقااهةاالبوقيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة 

أعضاء المجلس البلدي امواطنيع مع مختلة  المنةاط   عللبلدية االسا حفيظة بالخير مديمغ الكاتب الةام  السيدع

 .المدنيمع مكونا  المجتمع  البلدية ابةضا

 .اإلعالمعد  مع السا ع المسؤاليع اإل اليّيع االفنيّيع، اكذلك ممثلون عع اسائل حضر االجتماع  ا

 

القاضريع بكل  بامرحالمدينة،الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة  البوقيري المساعدعبد الرقاق الجلسة السيد  امتتح

للبدء بالتدخال   اأعطى اإلذنالداائر البلدية مختل   االمواطنيع معأعضاء المجلس البلدي السا ع  االمشالكيع مع

 .النهوض بالةمل البلدي شأنهاالتي مع  اتقديم االاتراحا 
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 : السيد عبد الرزاق البوزيري ، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينةتدخل * 

جلسة مع  برمجةالسيد عبد الرزاق البوزيري على السيدة زهرة  اقترحبخصوص المواضيع التي تهم دائرة المدينة 

 .للمنطقة والتهيئة العمرانيةيمس بالنظافة  وأّن األمرالسيدة رئيسة دائرة المدينة لدرس مختلف المقترحات خاصة 

 :تونسدية الكاتبة العاّمة لبلمديمغ،تدخل السيدة حفيظة بلخير * 

 وكان الحضور. المباشرة لالجتماعاتاإلمكانية  تتوفروضحت السيدة الكاتبة العامة أنه بسبب جائحة كورونا لم 

كما وضحت السيدة الكاتبة  .المتاحةمحاوالت البلدية لتعميم الدعوة عبر مختلف الوسائل  رغمعن بعد ضعيفا 

 .ومقترحات المتساكنينات ظمالح إلىالعامة أّن الجلسة التمهيدية يقع تنظيمها لإلنصات 

الفوضوي ال يرجع بالنظر إلى  االنتصابأّن القضاء على الكاتبة العامة بخصوص مدق الحلفاء  وأفادت السيدة

حلول لألشخاص بدون مأوى رغم أّن ذلك معنية إلى إيجاد كما أّن البلدية تسعى مع كل األطراف ال .وحدهاالبلدية 

تهيئة مقر لهم في السابق بدائرة سيدي البشير لكن تمت معارضة ذلك من طرف  وقد تمت.البلديةليس من مهام 

 .المتساكنين

كانت  اعتمادات من الميزانية ألعوان النظافة، وقدانه يتّم كل سنة تخصيص كما وضحت السيدة الكاتبة العامة 

       Bavetteاألولوية خالل فترة الكورورنا إعطاء األولوية لتجهيز أعوان النظافة خاصة من حيث الواقيات 

حتى يرغب طبقا للمواصفات المطلوبة أزياء  الختيارالتنسيق حتى مع النقابة  وقد تم.والسائل المطهرواألزياء

 .ارتدائهاأعوان النظافة في 

 :الجلودجبل متساكني دائرة  من ،كسانيمنير  السيدتدخل * 

شأنهتغيير صورة جبل  والذي منبالتصميم المعماري الممتاز لسوق جبل الجلود  لكسانيمنير اأشاد السيد 

والذي والذي يمثل المدخل الرئيسي لجبل الجلود  2409كما أشار إلى نهج . وجماليةرونقا  ويعطي للمنطقةالجلود

حل لغياب  واقترح إيجاد.النهجوهو ما يتسبب في فيضانات بهذا الماء  انجرافبسبب  من تراكم مياه االمطار يعاني

المتفرع عن نهج " سّد الدفة " كما دعا إلى اإلسراع في تأهيل نهج  .قبل الشروع في بناء السوقالقنوات بهذا النهج 

 . المعبر الوحيد للمدرسة والذي يعتبر 2409

 وأّن المناطقخاصة كمنتزه أو منطقة خضراء عوض أن تكون أرضا بيضاء أرض البخارة كما دعا إلى تهيئة 

 .ولألطفالالخضراء هي المتنفس الوحيد للعائالت 

دعم البلدية لألنشطة  وعن كيفيةكما تساءل السيد منير الكساني عن مدى تجاوب البلدية مع المشاريع الثقافية 

 .الثقافية بالمنطقة

 : زيري ، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينةالسيد عبد الرزاق البوتدخل * 

على الجانبين أشار السيد عبد الرزاق البوزيري إلى أّن أنشطة البلدية ال ترتكز فقط على النظافة بل كذلك

 .االجتماعيوالثقافي
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 :تونسالكاتبة العاّمة لبلدية مديمغ،تدخل السيدة حفيظة بلخير * 

أنه من ممثلي المجتمع المدني الذين له  وأشارت إلىشكرت السيدة الكاتبة العامة السيد منير الكساني على تدخالته 

 وإضراب المهندسينت السيدة الكاتبة العامة أّن أزمة الكورونا كما وضحّ . تدخالت هامة في مجلس الدائرة البلدية

 .الجلودأدت إلى التأخر في الشروع في أشغال بناء سوق جبل  العوامل التيالمعماريين من 

 :البلديةمدير المباني ،محجوبياسين تدخل السيد * 

أفاد السيد ياسين محجوب أّن معالجة تصريف مياه األمطار داخل السوق تعتبر مكونا من المكونات الهامة 

 .سوق جبل الجلود لمشروع

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

دعت السيدة الكاتبة العامة إدارة الطرقات إلى التنسيق مع الديوان الوطني للتطوير بخصوص مشكل تصريف مياه 

و تّم تقديم عدة  .الدولةأنها على ملك " أرض البخارة " كما وضحت بخصوص  .األمطار داخل سوق جبل الجلود

و تّم تنظيم عدة جلسات في ( ن طريق وزارة الشؤون المحلية ، الشراء معاوضة ، التخصيص ع) مقترحات 

 .الغرض خاصة و أّنه هناك نقص كبير في الرصيد العقاري بمنطقة جبل الجلود

 :مدير المباني البلدية،محجوبياسين تدخل السيد * 

اضح السيد ياسيع مقجوب أنه اد طلب مع المهندسيع المةمالييع تقييع كلفة مشراع سوق جبل الجلو  

 .األسةال باعتبالالتفاع

 :تونسالكاتبة العاّمة لبلدية ، تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ* 

اضق  السيدع  الثقامية،تومره البلدية لألنشطة يمكع أن تدخل السيد منير الكساني بخصوص الدعم الذي تةقيبا على 

أّن البلدية تقدم أنشطة ثقامية متنوعة بمختل  مراكز الثقامية البلدية ، باإلضامة إلى ذلك هناك عراض الكاتبة الةامة 

 .مي حدا  امكانياتها الما ية االبشرية  لدعم الةمل الثقاميالبلديةامع ذلك تسةى ،الثقامة اقالع مع  دعم تةرض ب

 : ، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة البوزيديالسيد عبد الرزاق تدخل * 

تدايع تدخال  السيد منير الكساني حول المناط  الخضراء أنه اد تّم  البوقيري بخصوصأشال السيد عبد الرقاق 

 .االعتبالبةيع  اسيقع أخذهاالسيدع لئيسة لجنة المناط  الخضراء قبلمنمالحظاته 

 :األعلىالعمران متساكني دائرة  بوبكر، منالسيدعبد القادر ل تدخ* 

 :حولتدخال  السيد عبد القا ل بكر تمقول  

 .االحتكالللتقليص مع " مع المنتج إلى المستهلك " مضاء  رتومي -

 .اجو  تجااقا  بخصوص األمالك الةقالية البلدية -

 .ةلى تكلفتها لمزيد مع الشفاميةاالطالعمع المواطنيع  تمكيعالخضراء ا ا  صيانة الفضاء -

تق  ا تنظيم الشا  مي اإلاتصا  ا القكم المقلي ا الشؤان اإلجتماعية  خل  مبا لع مع أجل القكم المقلي  -

 .إشراف السيد لئيس الجمهولية ا السيدع لئيسة القكومة

 .اضةية السوق البلدي بالةمران األعلى -
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 : البوزيري ، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينةالسيد عبد الرزاق تدخل * 

ا  ائرع الةمران األعلى ساعية . أما  السيد عبد الرقاق البوقيري أّن الفضاء البديل هو مشراع الدائرع البلدية      

ا اد تّم تخصيص . لتسوية الوضةية الةقالية ألنه ال يمكع للبلدية أن تقوم بالبناء إال على عقالا  على ملكها 

سيتم التنسي  مع " ك لى المستهلإمع المنتج " ا  أنه بالنسبة لفضاء كما ام   .إعتما ا  مي الميزانية لهذا الفضاء

 .لئيسة الدائرع مي هذا الخصوص

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

،   أما بخصوص تدخل السيدع الكاتبة الةامة إلى عزاف المواطنيع عع حضول أشغال الجلسا  التمهيدية أشال  

اتكويني عالمي   أنه سيتم تنظيم يومإضرالع الةناية باألمالك البلدية مقد اضقّ بوبكر حول  السيد   عبد القا ل

 جر  ا تثميع األمالك البلدية  كما اضق  أنه اد تّم اإلنتهاءمع المرحلة األالى مع المشراع االمتمثلةحول مشراع

 .بلديةاألمالك البلدية لقماية جميع الممتلكا  ال ميرامنة

 : المدينةمن متساكني دائرة   لسعد التواتي، السيدتدخل * 

 ة حيث تمّ ة مع  ائرع المدينة تةاني مع نقص مي المنشآ  الرياضيّ التواتي بأن منطقة القفصيّ  د لسةدأشال السيّ 

ة اكذلك نا ي المنطقة غير ة االملةب البلدي بالقفصيّ لصد ما يقالب مليون امائتي  يناللصيانة الجمةية الناصريّ 

كما أما  بأّن جمةيّة الناصريّة كان لها عّدع  ،أنّه اإلى غاية هذا اليوم لم تنجز هذه المشاليع اهي مةطلة حاليّا 

كما أنجب  الةديد مع المالكميع المقترميع ااد تّم ترميمها مؤخرا االتزال مغلقة مضى  اإختصاصا  لياضية ميم

ية ا إعالم كّل مع بلدية تونس امندابّية الرياضة بالجلسة الةامة المنةقدع بتاليخ لغم إنتقاب هيئة تسيير

بوثائ  تفيد لئاسته للجمةية  باالستظهالعمد أحد أهالي المنطقة  0201أمريل 20إال أنّه بتاليخ  0202 يسمبر04

 .المذكولع ليةالض بذلك الهيئة التسييرية المنتخبة 

 : المنزهمتساكني دائرة  من  ،منصف بسباسالسيدتدخل * 

 :تمقول  تدخال  السيد منص  بسباس حول 

 .ضرالع صيانة ابة البلفدير ا تنظيم أنشطة ثقامية بها -

 .مع القطابة لرمع القطب اتفاايةإبرام  -

 .تومير أكثر عملة بقديقة النباتا   -

باإلضامة إلى تركيز هذه الالمتا   ان األخذ بةيع  ،ةالرؤياألضواء الساطةة لالمتا  اإلشهالية التي تقجب  -

 .الجمالي للجانباالعتبال

جمعية هضاب ريةلممثل الهيئة التسييو المنزهمن متساكني دائرة ،ميم بن حماديالسيدتدخل * 

 :المنار

لصيانة اتةبيد بةض الطراا  بدائرع  0202المرصو ع بالميزانية البلدية لسنة  االعتما ا تساءل المتّدخل عع 

 .والتي لم يقع الشراع ميها إلى حّد اليومالمنزه
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 :سيدي البشيرمن متساكني دائرة  ،مقداد القنفاليالسيدتدخل * 

عائلة  52التي تقطنها حوالي الجربي  منطقة قيتونالموسمية بفيضانا  الإلى اإلشكاليا  بخصوص المتّدخل أشال 

 .ضةياتهم الةقالية منذ عّدع سنوا آمليع مي تسوية ا

 :العمران األعلىمن متساكني دائرة  السيدة فاطمة اإلينوبلي،تدخل * 

البلدية بالةمران األعلى لما تبذله مع مجهو  اهو ما أ ى  الدائرعلى إالشكر  بةبالا توجه  السيدع ماطمة اإلينوبلي 

 :ا تمقول  تدخالتها حول  .تققي  نقلة نوعية بالمنطقة لى إ

 . عبث المواطع بالنظامة بالمنطقة  -

مع عدم جهر الديوان  هامرتذّ  حيث أبد بشالع البيئة  األمطال خاصةالفيضانا  التي تشهدها المنطقة خالل مترع  -

 .الوطني للتطهير للبالوعا  

مع ابل  استغاللهلم يقع  الفوضوي بالمنطقة االنتصابعلى  للقضاءأحد القلول الفضاء البديل الذي يةتبر  -

 .المنتصبيع

 .المرالي بمدخل الةمران األعلى االكتظاظلمشكل  إيجا  حلّ   -

 .بها اغياب التنويرد القدائ  الةمومية عدم تةهّ  -

 .لإلمكانيا  مي مجال النظامة األعلىالدائرع البلدية بالةمران  امتقا  -

 .على غرال بقية الجمةيا  إليواء جمةيتهابإيجا  مقر  0212سنة  المتدخلة منذ بيئية طالب  ةئيسة جمةيّ بصفتها ل -

 .بالمنطقة يمسلك صقّ  تصول إلنشاءالقيام بتقديم  -

 .إحداث مضاء ثقامي ا مكتبة عمومية بالمنطقة -

 :المدينةمن متساكني دائرة ،السيد أحمد شيليتدخل * 

 0202ا0212لسنتي  شيلي إلى عدم إنجاق ما تّم اإلتفاق عليه مي الجلسا  التشالكية السابقةأشال السيد أحمد 

خاصة بنهج قلاون انهج المشنقة اباب ارطاجنة مع   ائرع المدينة عالاع على اجو  عديد البناءا  اآليلة للسقوط 

لته اتقويله اإقاالتى اعد  البلدية بتمثل خطرا يوميّا على المالع أض  إلى ذلك مّصب الفضال  الكائع بالمنطقة 

 .إلى مكان آخر

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

اعلى  هذا األساس ليس كل ا بيع ما تّم إاتراحه ا ما تم  المصا اة عليه اضق  السيدع الكاتبة الةامة أنه يوجد مرق

ا إنجاقه نظرا لشح الموال  البلدية بالظرف الراهع أا لةدم صلة البلدية ببةض   اعتما هما يقترح بالتشالكية يتم 

 .المشاليع المقترحة على غرال بناء المستوصفا  امراكز األمع

  : سيدي البشيرمن متساكني دائرة  ،حمدة الشابيالسيد تدخل * 

 . أا  13اإلشالع إلى عديد النقائص على مستوى شالع -

 .ديوان الوطني للتطهيرالكلي للالغياب الشبه -

 .لتنوير الةمومي لألعمدع الكهربائيةضرالع صيانة الشبكة اا -
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 : المنزهمن متساكني دائرة ،مبارك المنصوريالسيد تدخل * 

 :تمقول  تدخال  السيد مبالك المنصولي حول 

 .عدم تسمية بةض األنهج بدائرع المنزه -

ملتمسا مي ذلك (المخدلا  ) للفسا  أصبق  بؤلا التي وكالة الةقالية للسكنى تقييع بةض القطع مثل تقاسيم ال -

 .لبلدية لدى الوكالة الةقالية للسكنى ا المصالح األخرى لتقييع هذه المقاسمتّدخال

 .  X3سوق  نموذجي بال إحداث كما إاترح ،X 3بالطراا  التي تمثل مداخل المدينة كال االهتمام -

 .خالج األسواق البلدية بمختل  المناط  البلدية  االنتصابمشكل حّل  -

 .لتومير التمويل إلنجاق المشاليعالمداخيل البلديةب اعتناءمزيد  -

 :باب بحرمن متساكني دائرة  ،معز بن عثمانالسيد تدخل * 

ه مع إلى أنّ  مشيراالثقةد مةز بع عثمان عزاف المواطنيع عع المشالكة مي الجلسا  التمهيدية إلى غياب ألجع السيّ 

مجلس ا عرضها على مهام المستشال البلدي خل  الثراع مع خالل تقديم األمكال االمقترحا  ا مشاليع القوانيع 

 .ةمل اإل الي للبلديا ال ان التدّخل مي  النواب ا الدماع عع القكم المقلي

 : نةالسيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المديتدخل * 

إلى أن  ال المستشال البلدي يتمثل مي متابةة مختل  الملفا  باإلضامة إلى الدال أشال  السيدع لئيسة البلدية 

يثع ذلك عزم  ماألجول لكتلة  التفاعا  0201ا0202بالرغم مع نقص الموال  البلدية لسنتيالرئيسي لإل الع ، ا

بالطراا  االنظامة مع الترميع مي الميزانية المرصو ع للمناط  الخضراء االتةشيب  االهتمامالبلديةعلى إيالء مزيد 

، كما تم جلب عديد المستثمريع اإعدا  خالطة تونس الةاصمة اتكلي  أحد األطراف مي إطال التةاان الدالي 

ير المّجر غير أن هذا كل مع مصلقة الرياضة اسةا ع سف  عالتشاال مللقيام بإصالحا  كبرى بمسبح البلفيدال بةد 

 .المةنية بهذا الشأن اتّم تكلي  اإل الا  البلدية" 12كوميد"اباء  النتشالالمشراع ألغي نظرا 

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

دابية الرياضة إثرإعتراض ميما يتةل  بالجمةية الناصرية اضق  السيدع سةا  بع عبد الرحيم بأنه ااة  مراسلة من

أحد المتساكنيع لدى المقكمة اإل الية على الهيئة الواتية التسييرية التي تم إنتخابها أّما صيانة ساحة باب سويقة 

 .مهناك متابةة يوميّة للمشراع للواوف على كل اإلخالال 

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

السياق اضّق  السيدع الكاتبة الةاّمة بأن مشراع ساحة باب سويقة ااع عرضه مي ثالث مناسبا  على  مي ذا 

 امتساكني مجلس الدائرع المةنيّة عالاع على عرضه على أنظال لجنة األشغال االتهيئة الةمرانية بطلب مع أهالي 

 .المنطقة إثر الجلسا  التشالكية
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 : مديرة التهذيب و التجديد العمراني الرياحي،السيدة نرجس تدخل * 

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

 .االجتماعيتالعب أا إخالال  كما يّراج له بشبكا  التواصل 

 

 . مساء ق.د 54و السابعةوُرفعت الجلسة على الساعة                       
 

 
 

 

 

 الجلسة ةرئيس             ةة الجلسـّررمق

 شيخة المدينة رئيسة بلدية تونس                               ة لبلدية تونسالكاتبة العامّ       
 

 حيمسعاد بن عبد الرّ                                       مديمغ   بلخيرحفيظة       

 


