
 

1 

 
 
 

 
 

          

  الجمهورية التونسية     
 س ــة تونــبلدي        

        ----- 
 الكتابة العامة        

 
 

 

                                             

 إجتماع  ر ـمحض                                         

 الجلسة التمهيدية                                          

 2022لسنة  لثة الثا للّدورة العادية                                

 2022 جويلية  15جلسة يوم                                                
 

 

 
لسةةة  الثالثةةاجتماع الجلسة التمهيدية لمجلس البلدية للدورة العادية  م بقصر بلدية تونس بالقصبة  أإلت                  

سةعاد بةع عبةد الةرحي   ةلسيد اظهرا  برئاسة   الواحدة على الساعة   2022 جويلية 15الجمعة يوم وذلك   2022

للبلديةة و السةادة ضعضةا   ةالعامة ةبحضور السيدة حفيظة بالخير مديمغ الكاتبو  رئيسة بلدية تونس شيخة المديةة   ،

 المجلس البلدي ومواطةيع مع مختلف المةاطق البلدية  وبعضا مع مكونات المجتمع المدني 

 لون عع وسائل اإلعالم . عدد مع السادة المسؤوليع اإلداريّيع والفةيّيع، وكذلك ممثكما حضر االجتماع  

       

 :  حي بوزيان الحراريةدائرة من متساكني  ، صالح السيدتدخل * 

 :   إلى الةقاط التالية صالح في تدخلهضشار السيد           

 . تفشي ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي بشارع الةخيل عالوة على اإلفتقار إلى اإلستقرار األمةي /  1

   . غياب شبه كلي للتةوير العمومي بحي بوزيان/  2

                      تهميش الجانب الثقافي بالمةطقة نظرا لعدم وجود نوادي بدائرة الحرارية ./  3

   : ) عضو بجمعية التفكير الثقافي( الحراريةمن متساكني دائرة  ، أميمة الحمداني ةالسيد* تدخل          

 : الةقاط التالية   ضميمة الحمدانيضوردت السيّدة عضو بجمعية التفكير الثقافي بإعتبارها  

   .   نقص في الحاويات المعّدة للفضالت بحي بن يونس /  1

الحيوانات و في نفس  و ضرورة إيجاد حلول تسمح بالمحافظة على هذه    الكالب السائبة و ضعدادها المتزايدة  ظاهرة  /2

 الوقت تمكع مع حماية المواطةيع. 

تغيير المسار الذي يسلكه سواق التاكسي الجماعي حيث ال يمكةه  الوصول إلى آخر محطة والواقعة بشارع  إقتراح    /3

 .  الةخيل جّرا  اإلنتصاب الفوضوي 

 إلى مكتبة عمومية بالمةطقة بما ضّن المكتبة الموجودة حاليا تتبع والية مةوبة . اإلفتقار /4

 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي   

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية     
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 : ناشط بالمجتمع المدني  ،  النوري الجباليالسيد * تدخل 

 : إلى النقاط اآلتي ذكرها تطّرق السيد النوري الجبالي 

 للحملة المسعورة التي قادها بعض األطراف ّضد بلدية تونس و ممثلتها .  إستنكاره  /1

الحرص على تلبية مقترحات و تطلّعات متساكني دائرة الحرارية و من أمثلة ذلك مقاومة اإلنتصاب الفوضوي و  /  /2

 ذكورة . اإلسراع في إنجاز الملعب البلدي وكذلك مزيد العناية بالمناطق الخضراء الكائنة بالمنطقة الم

 إحداث مسبح بلدي بالحرارية نظرا لتوفر المائدة المائية .  /3

  : من متساكني الحرارية حّي السلطاني  ، إقبال البلطي* تدخل السيدة 

    :إقبال السلطاني إلى اآلتي ذكره أشارت السيدة 

 مشكل التنوير العمومي بحّي السلطاني .  /1

 عدد النقاط السوداء بالمنطقة المذكورة .   إرتفاع  /2

 تفّشي ظاهرة الكالب السائبة .  /3

 حاويات بكامل بطحاء سيدي عمر .  2نقص في الحاويات المعّدة للفضالت حيث يوجد عدد  /4

 الوقوف بحزم والتّصدي لظاهرتي البناء واإلنتصاب الفوضوي .  /5

 نتيجة عدم التطهير .   إنسداد عديد البالوعات /6

 .   إقتراح تغيير مكان السوق البلدي المزمع إنشاؤه/7

 : الحرارية من متساكني   ،محمد أشرف الشعباني السيد* تدخل         

 حول :  محمد أشرف الشعباني السيّد  تمحورت تدخالت 

 . بمدخل حّي بع يونس ل األشغال  ضسباب تعطّ / 1

 . الحديقة العمومية الكائةة قبالة الحي البلدي بحي حواص  ضرورة تهيئة و تسييج /2

 مع الحرص على تكثيف حمالت رفع الفضالت .  الدائرةمزيد العةاية بجمالية  /3

 / تهيئة ملعب الرقبي بالحرارية .4

 . تسا ل السيد محمد ضشرف الشعباني عع مآل المقّر القدي  لدائرة الحرارية  وفي آخر مداخلته

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

الشأن ف هذا  في  تقرير  إعداد  المعةية  اإلدارة  مع  الرحي   عبد  بع  سعاد  السيدة  طلبت  فقد  العمومي  بالتةوير  يتعلق  يما 

الةخيل   شارع  مستوى  على  التاكسي  وخاّصة  لمحطة  ضنسب  مكان  إيجاد  إمكانية  عع  تسا لت  بدائرة كما  الجماعي 

 الحرارية .

 :  نصر الخليفي، مدير المرور والوقوف السيد* تدخل 

وبالتالي يضّطر  المواطةيع  قبل  إستغاللها مع  و  إكتساحها  وقع  الجماعي  التاكسي  بأّن محطة  الخليفي  السيّد نصر  بيّع 

 سي الجماعي على إيجاد مكان بديل .وستعمل البلدية بالتةسيق مع نقابة التاك الركاب إلى الةزول قبل بلوغه  المحّطة
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 :   ياسين محجوب، مدير متابعة المشاريع الكبرى السيد* تدخل 

وال يوجد مشروع     السيد ياسيع محجوب بأّن تعلية سياج ملعب الرقبي بالحرارية يةدرج ضمع المشاريع التشاركية  ضفاد  

 للتدخل بملعب كرة القدم بالمةطقة والذي وقع تعشيبه مؤخرا إال على مستوى تهيئة بعض حجرات المالبس.

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

بعض الحضور أفصحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأن البناء الفوضوي هو المتسبب الرئيسي    إجابة على ما تقّدم به 

نسداد البالوعات وتآكل البنية التحتية لبعض األنهج الكائنة بدائرة الحرايرية مشيرة إلى إمكانية إقتراح البعض إفي  

 منها بالجلسة التشاركية المقبلة إلعادة تهيئتها. 

لبناء سوق بلدي بالحرارية جاء من    هدت السيد سعاد بن عبد الرحيم بأّن المكان الذي وقع إقتراحوفي ذات السياق أفا

 .  قبل متساكني المنطقة 

    :  سيدي البشيرمراد العوني ، من متساكني دائرة  السيد* تدخل 

فة إلى الملفات العالقة  تبلور تدخل السيد مراد العوني حول مشكل النظافة والتنوير العمومي و إنسداد البالوعات إضا

 دينار.   65لعّدة سنوات خاّصة ب "زيتون الجربي" حيث تّم مؤخرا تحديد ثمن المتر الربع ب  

    : حمزة بن عامر ، من متساكني دائرة سيدي البشير السيد* تدخل 

      :أشار الّسيد حمزة بن عامر إلى النقاط التالية 

 أوت .   13الممتّدة على مستوي سكة المترو الخفيف بشارع ضرورة إصالح الطريق   /1 

 النظر في التسويات العقارية على غرار أرض "الملوكي" و "زيتون الجربي" .  /2

 تدّخل البلدية لمراسلة الديوان الوطني للتطهير للعمل على جهر البالوعات .  /3

    :  ، من متساكني دائرة سيدي البشير  مقداد القنفالي السيد* تدخل 

اإلدارات  قبل  من  العقارية   بالتسويات  القيام  في   اإلسراع  القنفالي حرصه على  مقداد  السيد  أبدى  اإلطار  نفس  في 

 البلدية . 

   :  ة صبرين الزواغي ،  مستشارة بلدية من متساكني دائرة سويقةالسيد* تدخل 

      :الةقاط التالية  ذكرت السيدة صبريع الزواغي

أحد    /1 طرف  من  إلستغالله  نظرا  العسل  باب  ملعب  من  سويقة  باب  دائرة  شباب  و  أطفال  حرمان  و  تهميش 

 المستثمرين . 

 ضرورة تحرير الرصيف وتحديد مساحات اإلستغالل .  /2

 تغيير الحارس المسؤول عن القاعة الرياضيّة بالقعادين .  /3

 تحسين خدمة التنوير العمومي بشارع ليون واألنهج المتفرعة منه وتحسين جودة الخدمات البلدية بشكل عام .  /4

 تدّخل البلدية على مستوى منطقة "المرجانية " إلعادة تعبيد بعض األنهج .  /5

 ردع كّل أصحاب المقاهي المخالفة للقوانين والتراتيب الحاري بها العمل دون إستثناء .  /6
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إيجاد الحلول لوضع حّد لتجاوزات المقاول القائم على مقبرة الجالّز والتثبت من مصدر الروائح الكريهة المنبعثة    /3

 من المقبرة . 

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

ز للوقوف على مصدر الروائح الكريهة  صّرحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأنها قامت بزيارة ميدانية لمقبرة الجالّ 

فإتّضح بأنها نتيجة التوسعة الحاصلة أّما النقاط األخرى التي تم عرضها من قبل السيدة صبرين الزواغي فسيقع  

 إعالم اإلدارات المعنّية . 

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

مديمغ   بلخير  حفيظة  السيدة  ذكرت  السياق  نفس  عن  في  فضال  البلدية  الدوائر  مختلف  بها  تقوم  تقارير  عّدة  بأّن 

فب   عليه  التنبيه  و  المقبرة  على  القائم  المقاول  إعالم  و  المالحظات  كل  تجميع  ويقع  المدني  والمجتمع  المواطنين 

 مرحلة أولى . 

 : ئرة العمران األعلىمن متساكني دا ،ة هدى الغربي * تدخل السيد

مشكلة البالوعات والمياه المتدفقة منها وكذلك مشكل الكالب السائبة و خاصة   المتواجدة  ب  ذكّرت السيدة هدى الغربي  

 بجانب فضاء " األم و الطفل " بحي إبن خلدون . 

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

من   المياه  تدفّق  معاينة  سيقع  كما  السائبة  الكالب  مشكل  مع  التعامل  سيتّم  بأنّه  الرحيم  عبد  بن  سعاد  السيدة  أكّدت 

 البالوعات وإعالم الديوان الوطني للتطهير. 

 :  مدير حفظ الصّحة، عمر حلمي النيفر* تدخل السيد 

بأن اإل الصحة  السيد مدير حفظ  السائبة صّرح  بالكالب  يتعلق  أّما  فيما  التعقيم  بعملية  للقيام  بالقبض عليهم  تقوم  دارة 

 أعدادها المتزايدة فهي نتيجة إلقاء الفضالت العشوائي . 

 :  رئيسة دائرة العمران األعلى، ة عواطف الزاير* تدخل السيد

 أفادت السيدة عواطف الزاير بأنّها واكبت بنفسها أعمال تنظيف فضاء "األم و الطفل " 

    : الشواشي  ، من متساكني دائرة العمرانمعز  السيد* تدخل 

 :دّخل السيد معز الشواشي في النقاط التالية تتبلور  

 تركيز مخفّضات للسرعة بدائرة العمران وخاّصة نهج أريحا الذي حصلت به عديد الحوادث .  /1

 إيجاد حلول لتفاقم ظاهرة الكالب السائبة . /2

 إلنشاء سوق بلدي .   إمكانيّة إستغالل أرض "محرزية "  مع   الطابيةإحداث بعض المشاريع برأس  /3

 العمل على توفير نقباء للعمارات الكائنة بحي إبن سيناء .   /4

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

طلبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم من اإلدارات البلدية المعنية إيجاد قطعة أرض على ملك بلدية تونس إلنشاء سوق  

 بلدي بدائرة العمران األعلى كما حثّت المواطنين على إيداع مطالب إلحداث نقباء للعمارات المذكورة . 
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    : مبارك المنصوري  ، من متساكني دائرة المنزه السيد* تدخل 

 تعرض السيد مبارك المةصوري إلى الةقاط التالية : 

وقع تقسي  جدائق المةزه مع قبل الوكالة العقارية للسكةى و الشركة الوطةية العقارية للبالد التونسية إلى عدة مقاس  و    -

 ال تزال شاغرة إلى غاية هذا اليوم. 

 ت البلدية. و ما يعانيه مع نقائص في الخدما 1نهج المعز الكائع بالمةزه  -

 الوضع العام بدائرة المةزه عموما.  -

 ( ضنهج مةذ سةة ..... 04طلب تسمية عدد )  -

 * تدخل السيد نصر الخليفي ، مدير المرور و الوقوف : 

يتّ  إرسالها إلى السيدة رئيسة   ضّن كل المطالب  السيّد نصر الخليفي  ضفاد  المةزه  بدائرة  يتعلق بتسمية بعض األنهج  فيما 

 سمية االنهج و الساحات لتحديد موعد لإلجتماع للةظر في المطالب. لجةة ت

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

 دعت السيدة رئيسة البلدية إلى إنعقاد لجةة تسمية األنهج و الساحات في ضقرب اآلجال.

 دائرة المنزه :  * تدخل السيدة عليسة عمارة، من متساكني

 السيدة عليسة بعبارات الشكر إلى كافة الحاضريع ث  ذكرت الةقاط التالية :  توجهت 

 ضرورة إجتماع مجلس دائرة المةزه شهريا.  -

 التصدي لظاهرة تغيير صبغة العقارات بدون موجب. -

 الجديد المزمع إنشاؤه خلف المةار سيتي. التثبت مع المكتب اإليتدائي -

 إستغالل الرصيف بدون وجه حق مع طرف صاحب مشروع غسل السيارات الكائع بجانب " كارفور ".  -

 اإلشكال المتعلق بإسةاد األكشاك بدائرة المةزه . -

 مزيد تشريك المجتمع المدني. -

 خلق آلية لمتابعة المشاريع البلدية بصفة دورية .  -

 يف شارع محي الديع القليبي ل  يتّ  إقتراحه بل جا  مباشرة مع رئيس الدائرة.ترص -

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

األهالي             مع  بالتصويت  جا   المةزه  دائرة  مع  القليبي  الديع  محي  شارع  ترصيف  ضّن  العامة  الكاتبة  السيدة  وضحت 

 ة لرغبته . و إستجاب

 * تدخل السيد مروان الخالدي، من متساكني دائرة المنزه : 

الخالدي   مروان  السيد  كما  ضشار  عليه   وتمثّل خطرا  المارة  حركة  تعرقل  التي  مالقا  بةهج  األشجار  بعض  وجود  إلى 

 بجانب الفضا  التجاري " كارفور" قبالة سةتر "ضكس" .  " disjoncteurإقترح تركيز " 

 ة سناء بوجدرة، من متساكني دائرة المنزه : * تدخل السيد

 :الحظت السيدة سةا  بوجدرة وجود عديد اإلخالالت بالدائرة 

 كيفية تغيير صبغة بعض العقارات الكائنة بالدائرة.  /1
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 اإللقاء العشوائي للفضالت و األتربة و مواد البناء .  /2

   تعرض سيارتها الشخصية إلى الرفع من مكان ال يوجد به أي عالمة لمنع الوقوف أو التوقف .  /3

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

بلدية   قامت  وقد  البيئية  الشرطة  ال  األمن  إختصاص  من  هو  األتربة  إللقاء  التصدي  بأّن  العامة  الكاتبة  السيدة  أفادت 

 تونس بإعالم مصالح وزارة الداخلية المختصة في هذا الشأن . 

 : مديرالمرور والوقوف  * تدخل السيد

أنه في حال وجود نهج يساوي أو يقّل عرضه عن خمسة أمتار يقع رفع السيارات المركونة    بيّن السيد نصر الخليفي

 به بصفة آلية دون الحاجة إلى تركيز عالمات المنع . 

 

 

 

 

 الخامسة والنصف مساءا . وُرفعت الجلسة على الساعة                        
 
 

 

 

 الجلسة  ةرئيس                      ة ة الجلسـّررمق

                     شيخة المدينة رئيسة بلدية تونس                                             ة لبلدية تونسالكاتبة العامّ        
                                                                           

  سعاد بن عبد الرحيم                                               مديمغ   بلخيرحفيظة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


