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إلتئم بقصر بلدية تونس بالقصبة اجتماع الجلسة التمهيدية لمجلس البلدية للدورة العادية األولى لشهر فيفري لسنة  2020وذلك يووم الجمعوة  7فيفوري
 2020على الساعة الثالثة ظهرا برئاسة السيد عبد الرزاق البوزيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة وبمسااعدة السايد خالاد لزعار رئايس
لجنة األشغال و التهيئة العمرانية وكذلك بحضور السيدة حفيظة بالخير ماديمغ الكاتا العاال للبلدياة و الساادة ععضاا المجلاس البلادي وماوانني ما مختلا
المنانق البلدية وبعضا م مكونات المجتمع المدني .
كما حضر االجتماع عدد م السادة المسؤولي اإلداريّي والفنيّي  ،وكذلك ممثلون ع وسائل اإلعالل .
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إفتتح الجلسة السيد خالد لزعر رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية مرحبا بالحضور مثمناا جدياة السايدة رئيساة البلدياة فاي التعااني ماع مختلا
المشاريع التي يتقدل بها ععضا المجلس البلدي و إستجابتها لطموحاتهم .كما عثنى على المجهودات المبذولة م قبل جميع األنراف و تطارق إلاى الصاعوبات
التي تواجهها البلدية في هده الفترة بالنظر إلى اإلمكانيات المادية المحدودة مقارنة بتحديات و إشكاليات العمل البلدي.
ث ّم عحال الكلمة للسادة الموانني لتقديم اإلقتراحات وعرض الصعوبات والمشاكل التي يمك إثارتها بمختل
و يمك تبوي و إجمال مختل
ع /ر
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التدخالت و ردود و مقترحات السادة ععضا المجلس البلدي و اإلنارات البلدية في الجدول التالي :
موضوع تدخل المواطنين

ردود ومقترحات السيد المساعد الثالث لرئيسة البلدية
و السيد رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية والسيدة الكاتبة
العامة واإلطارات البلدية

*تووودخل السووويد فووووكي ووووانون :عضوووو بلجنوووة متابعوووة مشووواري

شكر السيد عبد الرزاق الباوزيري السايد فاوزي كاانون علاى مجهاوده

الدائرة

الكبارية

منانقهم.

اإلخاالالت و ماا يحملاه

الكبارية

و حرصه على لفا نظرالبلدياة إلاى مختلا

نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:

معه م عدلة قانعة ( صور فوتوغرافية )بما يضم النهوض بالعمال

-وجااود دعمااات جداريااة بمعقاال الاازعيم تعيااق ماارور المتاارجلي

البلاادي و إقتاارح تكليا

على الرصي .و دعا إلاى تغييار مكاان هاذه الادعمات بماا يضام

اإلخالالت و اإلشكاليات و إعالل رئيس الدائرة بها بما يسمح بالتادخل

حماياااة الماااوانني و ساااهولة تااانقلهم دون المساااا

عااون بكاال دائرةبلديااة يتااولى معاينااة مختلا

بالمواصااافات الفوري.
و ثماا المجهااود الااذي تقااول بااه إدارة المنااانق الخضاارا و تاادخلها

المعمول بها.

و إسااتظهر الساايد فااوزي كااانون فااي هااذا الصاادد بعاادة صااور تاام السريع في حالة إعالمها بحج بعض األشاجار لعالماات المارور عو
العالمات الضوئية في منطقة ما.

إلتقانها بالموقع موضوع المداخلة.
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 -تقااادل فااااي السااااابق بمقتاااارح حاااول رباااا نهاااا  10411باااانه

و عكد عنه م واج البلدية التدخل في هذه الحااالت التاي ال تساتوج

 104000و لم يقع اإلستجابة لهذا المقترح إلى حد هذا التاريخ.

توفر إعتمادات مالية هامة بل هي م المهال اليومية للبلدية.
كما عشار إلى عنه ال وجود في بلدية تونس لتمييز باي مختلا

الادوائر

البلدية التابعة لها
 عشارت السيدة الكاتبة العامة إلى عن بلدية تونس تعتمد مناذ ماا يفاوقاألربااع ساانوات مباادع التمييااز اإليجااابي فااي توزيااع اإلعتماادات عنااد
إعدادها لمخط اإلستثمار البلدي
وقااد تتمتااع دائاارة الكباريااة فااي هااذا اإلنااار بإعتمااادات ماليااة تفااوق
اإلعتمادات المخصصة لبقية الدوائر.
و لك في كل الحاالت يبقى األمر مرتبطاا بإختياار المشااريع إعتماادا
على مبدع التشاركية.
و كاناااا مختلاااا

المالحظااااات التااااي عبااااداها المواننااااون موضااااوع

مراسااالت عمضااتها الساايدة رئيسااة البلديااة و وجه ا إلااى المؤسسااات
المعنيااة ( شااركة إتصاااالت تااونس -شااركة الكهرباا و الغاااز  ،شااركة
إستغالل و توزيع المياه ).
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الحرايرية

* تدخل السيد خميس اليزيدي رئيس جمعية وورال الفسيفساء
عشار السيد عبد الرزاق البوزيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية
نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:
تونس ،إلى عن كل المشاكل التي تعاني منها منطقة الحرايرية سببها
اإلنتصاب الفوضوي بالمنطقة .كما عشار إلى عن البلدية بصدد تهيئة
 عهمياااة دائااارة الحرايرياااة مااا حياااث الكثافاااة الساااكانية الكبيااارةسوقي بالزهروني  3و  5و سيقع إحصا عدد نقان اإلنتصاب
باإلضافة إلى عنها تعتبر منطقة عبور إلى كل واليات الجمهورياة الفوضوي بالمنطقة.
و رغم ذلك هي منطقة مهمشة م كال الناواحي كماا عن الخادمات
عفادت السيدة عوان الزاير رئيسة دائرة العمران األعلى بأن كل ما
المسداة بهذه المنطقة رديئة جدا خاصة م حيث التطهير و البنية تعانيه منطقة الحرايريةهو نتيجة تراكمات قديمة اليمك حلها خالل
سنة عو سنتي .لذلك البد م تظافر كل الجهود كما عشارت إلى وجود
التحتية) الزال المنطقة تفتقر إلى األرصفة المبلطاة و الطرقاات
عدة مشاريع بمنطقة الحرايرية.
المعبدة)
 تاام تقااديم مقتاارح مشااروع بيئااي بالشااراكة مااع  6وزارات تم اإحالتاه إلاى دائارة الحرايرياة مناذ سابتمبر  2019ككق نكل دون
إجابة إلى حد هذا التاريخ.
 انعقاد مجالس الدائرة البلدية بالحرايرية غير قانوني لعادل تاوفرالنصاب.
 تااذمر ماا الوضااع المتااردي لشااارع النخياال م ا حيااث انعاادالالنظافة واالنتصاب الفوضوي .
 فقدان تالميذ منطقة الحرايرية لفضا ثقافي و ترفيهي.دعا إلى تعزيز سبل التواصل مع المتساكني و الوقوف على4

مطالبهم و إحتياجات منطقتهم.
 تم عقد جلسة عمل مع المستشارة عسما العكايشي قصاد إيجاادالحلااول الكفيلااة بالقضااا علااى اإلنتصاااب الفوضااوي بالمنطقااة
لك تعرض البعض لإلعتدا .
 -رغبة مختلا

مكوناات المجتماع المادني بالمنطقاة فاي معاضادة

مجهودات البلدية خاصة في القضا على اإلنتصاب الفوضوي.
مداخلة السيد خالد األكعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة
العمرانية
دعا متساكني دائرة الحرايرية إلى مراسلة رئاسة الحكومة حول هذا

السيد صالح امعيط
نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:
دعااا إلااى إسااتقاللية دائاارة الحرايريااة بااذاتها بإعتبااار اهميتهااا م ا
حيااث الكثافااة السااكانية ( تضاام  9عمااادات ) و إسااتدل فااي هاااذا
اإلنااار ببلديااة ساايدي حسااي التااي كانا فااي السااابق دائاارة بلديااة
تابعة لبلدية تونس.
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المقترح.و عشار إلى عنه ستكون لهذه اإلستقاللية عدة تبعات رغم عن
ذلك سيخف

العبأ ع بلدية تونس.

 03المنزه

تدخل السيد جالل الدبابي رئيس جمعية هضاب المنار

عفادت السيدة الكاتبة العامة عن بلدية تونس عوف بجميع تعهداتها فيما

نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:

يخص هذا الشأن و عقدت السيدة رئيسة البلدية جلسة مع السيد وزير

عفاد عنه قادل مقتارح خاالل الجلساة التشااركية بتااريخ  24ديسامبر التجهيز و اإلسكان و السيد المدير العال للوكالة العقارية للسكنى
 2019حاول تعبيااد شاارع الطاااهر المحاارزي إال عناه إتضااح عاادل للتشاور في المقترح.
وجود شبكات التصري

الصحي

 -نل ا إعالمااه ب االتطورات الحاصاالة فااي مل ا

و بعد المعاينة الميدانية م نرف الديوان الونني للتطهيرإتضح بأن
منطقااة هضاااب شبكة التطهير تتكون م جز صالح و آخر غير صالح البد م

المنار بعد الجلسة التشاركية األخيرة المنعقدة بتاريخ  24ديسامبر إعادته و با لتالي ال يمك لبلدية تونس معرفة تاريخ إنتها عشغال
..2019

إعادة التهيئة و صيانة الشبكة.

 -المطالبة باإلسراع بتعبيد الطريق الذي يشق الحي.

و بنا ا على ما تقدل لم يتم إدراج المقترح في برناج اإلستثمار البلدي

 -رب عملية تعبيد الطرقات بتركيز شبكات التصري

الصحي

لسنة  2020إال عن الديوان الونني للتطهير قدّل لبلدية تونس مؤخرا
ما وقع إنجازه بالشارع المذكور حيث سيأخذ هذا بعي اإلعتبار في
السنوات القادمة.
بنا ا على نل

المتساكني و بنا ا على تقدل عشغال الديوان الونني

للتطهير سيقع عرض ذلك على مصادقة المجلس البلدي للبرمجة
خارج المخط ألنه قد تم المصادقة .
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و سيتم عرض ذلك على المجلس حال وصول رد الديوان الونني
للتطهير.
مداخلة السيد خالد األزعر  :رئيس لجنة األشغال و التهيئة
العمرانية  :عفاد بأنه ال يمك رصد إعتمادات بنا ا على فرضيات
نظرا لعدل إيفا بعض اإلدارات بتعهداتها.

عكدت السيدة الكاتبة العامة عن بلدية تونس قد تبن إستراتيجية
لتعصير المعدات البلدية حيث بلغ كلفتها  16مليون دينارابالنظر
السيد مروان الخالدي

إلى حجم العمل و الطلبات ببلدبة تونس.

نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:

ساند السيد عبد الرزاق البوزيري حديث السيدة الكاتبة العامة مؤكدا

إساتغرب ما المعادات التقليديااة التاي تسااتعملها البلاديات مقترحاا عن المجلس البلدي قد دعّم هذه اإلستراتيجية.
تعصاايرها بمااا يتماشااى و متطلبااات المتساااكني .و إقتاارح برمجااة عفاد السيد عبد الرزاق البوزيري عنه منذ  31جويلية  2019قرر
جلسة مع مختل

الادوائر البلدياة و المصاالح الفنياة قصاد تحساي

ظروف العمل بها و تطوير معداتها و تعصير الخدمات بها.

المجلس البلدي إيقاف إسناد رخص األكشاك حتى يتسنى له مزيد
تأنيرها و تنظيمها مع مطالبة كل رئيس دائرة بإحصا عدد

إرتفاع عدد األكشاك غير المنظماة و عادل إلتزامهاا بالمواصافات األكشاك المتواجدة بالمنطقة الراجعة له بالنظر لضب عدد األكشاك
المرخص فيها و مدى احترامها للرخصة الممنوحة.

المعمول بها.
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السيد مبارك المنصوري
نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:
 الحالة السيئة للبناية التابعة لبلدية تونس و الكائناة بشاارع لنادرا( المقر الحالي إلدارة المرور و الوقوف )
 نال ا يمزيااد اإلعتنااا بالجان ا الجمااالي للعاصاامة كااالحرصعلى التناسق اللوني بي واجهاات المحاالت و األرصافة و ضاب
إستراتيجية واضحة حول جمالية العاصمة و الطرقات
و قد سبق عن تم مراسلة السيد مدير الطرقات في هذا الشأن.
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التحرير

 -عورد السيد عبد الرزاق البوزيري عن السيد المعتمد هو الذي يتدخل

* السيد وليد الخياري

نيابة ع

نرح المتدخل عدة تساؤالت يمك تلخيصها كما يلي:
عشار إلى التداخل الكبير بي مهاال بلدياة تاونس و بقياة الاوزارات
األخااارى كاااوزارة التجهياااز و وزارة الشاااؤون المحلياااة و عصااابح
الموان هو الاذي يتوجاه إلاى اإلدارات العمومياة عاوض البلدياة
بينما المبدع هو عن البلدية هي التي لها الصالحيات الكافية للتادخل
و التواصل مع مختل

متساكني المنطقة لدى مختل

العمومية
-المستوص

ليس م مشموالت البلدية و يرجع بالنظر إلى وزارة

الصحة  .كما عن الديوان الونني للتطهير هو مؤسسة مستقلة و ليس
للبلدية عية سلطة عليه .
كما إقترح عليهم اإلتصال بالسيد الحبي

اإلدارات و المؤسسات العمومية.

و دعا البلدية إلى تحمل المسؤوليات الموكلة إليها و التواصل ماع

اإلدارات والمؤسسات

دلهول رئيس دائرة التحرير

الذي هو في إتصال دائم مع المتساكني .
 -عوردت السيدة الكاتبة العامة عن شبكة تصري

كل اإلدارات لفض اإلشكاليات.

المياه المستعملة

بدائرة التحرير هي شبكة مهترئة و لم تعد تحتمل الكثافة السكانية
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 دار الشباب التي هاي مغلقاة مناذ الثاورة كماا هاو الشاأن بالنسابة الكبيرة لهذه المنطقة  ،كما عفادت عنه تم عقد جلسة عمل بي رئيسةو نلا علاى األقاال تااوفير مقار مؤقا للمستوصا

البلدية و السيد الرئيس المدير العال للديوان الونني للتطهيرقصد

للمستوصا

إلى حاي إكتماال األشاغال فاي إنتظاار إعاادة تشاغيل المستوصا

التشاور حول إمكانية إعادة الشبكة  .و قد إنطلق

األشغال مؤخرا

الحالي

بدائرة التحرير في خصوص هذا الشأن بمتابعة و حرص م السيدة

 وجااود بالوعااة مياااه تتساارب منهااا األوسااال باانه عبااد الرحمااان رئيسة البلدية التي تولالصوفي لم يقع إصالحها منذ  5عشهر.

التنسيق مع وزارة اإلشراف و مجلس

النواب قصد رصد اعتمادات اضافية للديوان الونني للتطهير .
مداخلة السيدة عوان

الزاير ،رئيسة دائرة العمران األعلى  :بين

عنه في إنار مبدع التضام و التكامل بي مختل
يستقبل مستوص

العمران االعلى المرضى الوافدي

و المنتمي لمنطقة التحرير.
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الدوائر البلدية
عليه

وفي ختال هذه الجلسة تقادل السايد عباد الارزاق الباوزيري المسااعد الثالاث لرئيساة بلدياة تاونس شايخة المديناة بأسامى عباارات االمتناان شااكرا
السادة الحضور م ععضا المجلس البلدي وموانني ومكونات المجتمع المدني على إثرا هذه الجلسة ودعا الجميع إلاى مزياد العمال والحارص علاى
إيجاد الحلول وفض اإلشكاليات التي يتعرض لها الموان معتبرا عنه بتضافر جهود جميع األنراف المتداخلاة يمكا الرقاي بالعمال البلادي مماا يضام
الراحة والسالمة العامة والعيش الكريم لمتساكني بلدية تونس .

ورفعت الجلسة على الساعة السادسة إال رب
ُ
مقررة الجلسة
الكاتبة العامة لبلدية تونس

مساء .

رئيس الجلسة بالنيابة
المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
عبد الركاق البوكيري

حفيظة بلخير مديمغ

10

