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لشسهر   الراباسةللسدرة  الااييسة      مجلسس البلسد لاجتماع الجلسة التمهيدية لبقصر بلدية تونس بالقصبة    مأالت          

 خضسر لساد  لسيد ا ظهرا  برئاسة  الراباة على الساعة  0222أكتوبر  28يوم الجمعة   رذلك     2022  لسنة  نوفمبر

يرمسديم  الااتسا الاسام للبلديسة بحضسوة السسيد  يظي سة بال ر لرئيسة بلدية تسونس يسي ة المدينسة   رابعالمساعد ال

 ،من ماونات المجتمع المدني الساي  أعضاء المجلس البلد  رمواطنين من م تلف المناطق البلدية  رباضا ر

 عدي من الساي  المسؤرلين اإلياةيّين رالظنيّين، ركذلك ممثلون عن رسائل اإلعالم .كما يضر االجتماع  

           الحاضرين بال    بامريلرئيسة بلدية تونس يي ة المدينة ،    رابعالمساعد ال ،    لساد خضرالجلسة السيد    افتتح               

اإلذن للبدء بالتدخالت    ىر أعطالدرائر البلدية  ر المواطنين من م تلف  أعضاء المجلس البلد   ن الساي   مر المشاةكين  

  النهوض بالامل البلد . يأنهاالتي من  االقترايات تقديم ر 

 :  المدينةدائرة من متساكني حسين حمدي  السيدتدخل *   

 :   التالية قاط إلى الن  هفي تدخل يسين يمد د يض الستارّ                 

ية المزةية التي تّمر بها منطقة الزةاةعية خاصة كل من نهج القمرق القديم رنهج الزةقون رنهج السميد االوض  -/         1

 رنهج سيد  الاجمي رالتي تستوجا التدّخل الااجل للترميم أر الهدم لتظاي  رقوع الااةثة . 

ترميم األقواس  المهدّمة رالموجوي  به ياليا  مع اإلياة  بأّنه كان يّضم سابقا م رإعاي  اإلعتباة لنهج القمرق القدي  -   2/      

 مجموعة من القنصليات رالسظاةات .

السيدّ   -/ 3 ةأسهم  رعلى  باألمر  المانيين  لمااينة    مطالبة  الزةاةعية  لمنطقة  ميدانية  بزياة   بالقيام  تونس  بلدية  ةئيسة 

 الوضع المأسار  للمنطقة المذكوة  .

 .إعطاء المزيد من األهمية لألقواس أر ما يارف ب" الصبابط" رترميمها قبل تارّضها لإلتالف الالي رإندثاةها  - /4

 مزيد الاناية بن افة المنطقة رةفع الظضالت بإعتباةها قلا المدينة الاتيقة ر راجهتها .  - /5

بمراقبة المقارل المالف بتغيير البالط القديم بالمنطقة  س ةئيسة بلدية تون  المانيين باألمر رعلى ةأسهم السيدّ   يعو   -  /6

 المذكوة   ريثّه على اإلسراع في إنجاز المهام الموكولة إليه بالمواصظات المتّظق عليها .

 عديد الاائالت القاطنة بمنطقة الزةاةعية عن كيظية اإلنتظاع بالبرنامج الوطني لتحسين المسان .  لؤا ست  -/7

 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي   

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية     
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 الكاتبة العاّمة لبلدية تونس  :                                           فيظة بلخير مديمغ ، * تدخل السيدة ح

أنه ال يمكن للبلدية التّدخل  أشارت السيدة حفيظة بلخير مديمغ إلى  فيما يتعلق بتغيير البالط القديم بمنطقة الزرارعية    

 . إال بعد إنتهاء أشغال الديوان الوطني للتطهير

 :  لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة  رابع، المساعد ال لسعد خضرالسيد * تدخل          

خضر    إقترح لسعد  السالمي   على السيّد  محمد  السيّد  إلى  الجّوال  هاتفه  رقم  إعطاء  حمدي  حسين              المتّدخل 

  ) الطرقات  مصلحة  معه  )رئيس  الصلة  اإلخالالت  لربط  جميع  على  والوقوف  التنسيق  المقاول  ال قصد  بها  قام  تي 

بالبرنامج الوطني لتحسين المسكن فهو يرجع أساسا إلبالمنطقة المذكورة جّراء تغيير البالط القديم أما     ى فيما يتعلق 

 . والية تونس 

 :  المدينةمن متساكني دائرة السيد شاكر الشايبي * تدخل 

 :  قام السيد شاكر الشليبي بسرد اآلتي ذكره 

 ة راألخالقية لبلدية تونس باد رفا  ي ص إثر سقوط يائط بنهج الازافين.  المسؤرلية القانوني/1

 مزيد الاناية بالتنوير الامومي خاصة بنهج الموّيد رنهج الواي رزنقة سيد  عثمان بدائر  المدينة ./2

 تهذيا األيجاة على مستوى مدةسة الصايقية . / 3

 مطالبة البلدية بالملف الذ  قام بإيداعه سابقا . /4

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

المباني اآليلة للسقوط هي مسؤرلية كل من مالاي الاقاةات رالبلدية    نّ أ الااتبة الاامة  تاقيبا على ما تقدّم أفايت السيد     

ت التي يتم إيداعها من قبل المواطنين  ما ب صوص الملظاأناة لرفع أتربة البناءات المهدمة  رقد تّم ةصد يوالي مليون يي

 .فهي بصدي الدةاسة رالمتاباة من طرف اإلياةات المانية

 : المنزهمن متساكني دائرة   السيدة مريم الخليفي ،* تدخل 

  :ذكرت السيد  مريم ال ليظي النقاط التالية 

 . كثر  األرساخ رتراكم فضالت البناء -/1

 منية بدائر  المنزه لريع الم الظين المتسببين في تراكم األتربة .ضررة  التاثيف من الحمالت األ -/2

رفي هذا الصدي تّم تقديم عديد الصوة   –  2زنقة عدي    -مشال الحائط الذ  هدم على مستوى ياةع الطاهر صظر  -  /3

 غرافية إلى السيد  الااتبة الاامة . والظوت 

    :  ة تونس شيخة المدينةلرئيسة بلدي رابع ، المساعد ال لسعد خضرالسيد * تدخل 

 أنه سيقوم  بالتنسيق مع ةئيس يائر  المنزه لرفع كل المشاكل الاالقة بالدائر  . السيد لساد خضر  أفاي 

 :  المنزهمن متساكني دائرة   السيد منصف بسباس ،* تدخل 

 :أياة السيد منصف بسباس إلى اآلتي ذكره 

 نزه رالتي رقع إزالتها رلم يتم ةفاها إالّ باد مررة تساة أيهر. الالفتات اإليهاةية بدائر  الم إيدىرجوي   - /1

  إنسداي باض قنوات تصريف مياه األمطاة رطرق جهرها رتن يظها . -/2
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بين  -/3 للتظرقة  رذلك  بالجراةات  تانى  كاملة  من ومة  ال ضراء  مصبّات  إعداي  رالظضالت  البناء  ريقع  فضالت 

 ةفع للظضالت . الترخيص من قبل البلدية في كل عملية

تركيز كاميرات مراقبة في باض األنهج الرئيسية لدائر  المنزه للاشف عن الم الظين رالمتسبّبن في تراكم األرساخ   -/4

 ر فضالت البناء .

    :  لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة رابع ، المساعد ال لسعد خضرالسيد * تدخل 

بدّ من تاثيف  كل من  مشتركة بين  مسؤرلية الن افة    نّ أرضّح السيد لساد خضر   المواطن رالبلدية على يدّ سواء فال 

أّن كل من منطقتي يّي  مواطنين من جهة أخرى مع اإلياة  إلى  الحمالت تلبية لرغبة المتساكنين من جهة رتوعية ال

تغطي ر تراقا كّل    هالل رالمالسين أصبحا أهّم مصبان للظضالت المتأتية من المناةات رالمنازه رال يمان للبلدية أن

 ةغم التنسيق المتواصل مع الدرةيات األمنية رالشرطة البيئية . األماكن 

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

الاامة   الااتبة  السيّد   للم الظي أرةيت  اليومية  الرقابة  عمليات  المتسببن  أّن  تستنزف  ن  األتربة  ر  الظضالت  تراكم  في 

رترجع بالن ر إلى سلك   عتباة عملية الن افة قائمة على الزجر رالريع بدةجة أرلىإ أموال طائلة من مواةي البلديات ب

 أعوان التراتيا البلدية الذ  أصبح مؤخرا يتبع رزاة  الداخلية ريقتصر يرةهم على التأمين الغير . 

الوالية ر الجهات األمنية  مع  بات التي تواجه البلديات ر على ةأسهم بلدية تونس هناك تنسيق يومي  و رةغم عديد الصا

 على ما أمان من هذه ال اهر  ر زجر الم الظين . بالقضاءالم تّصة إليجاي الحلول الاظيلة 

 : المنزهمن متساكني دائرة   السيدة نجوى عمارة ،* تدخل 

  : نجوى عماة  بطرح النقاط التالية قامت السيد  

عدم إلتزام عديد من األي اص برخصة تغيير صبغة الاقاةات من ساني إلى تجاة  أر صناعي لباث المشاةيع    -/1

 رم الظتهم التراتيا الجاة  بها الامل .

اإل  -/2 )مسافة  جديد   بناية  بتشييد  القيام  عند  الامرانية  التراتيا  األي اص  باض  إيترام  الطوابق  عدم  عدي  أر  ةتداي 

 المزمع تشييدها ... ( .

 تظايل قراةات الهدم رتنظيذها لزجر كل من تسّول له نظسه م الظة  القانون .   -/3

 التصد  رالحد ّ من ظاهر  تراكم فضالت البناء ر األتربة . -/4

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

أنه رقع ت صيص أماكن بالمستويعات البلدية لحجز الاربات ااتبة الاامة  ا سبق ذكره رّضحت السيد  التاقيبا على م

في   أعوان  المتسببة  بالتنسيق مع  رذلك   ) ييناة  بألف  مالية  لمدّ  يهر مع خطيّة  البناء )يجز  األتربة رفضالت  تراكم 

 عون .  64الشرطة البيئية رالبال  عديهم 

 :  المنزهمن متساكني دائرة   لنفطي ،السيدة ثريا ا* تدخل 

 :قامت السيد  ثريا النظطي بارض المشاكل التالية إضافة إلى ما سبق ذكره 

الميتوالظ -/1 بمنطقة  الشررط  لاراس  األجواة  باض  إيترام  الماماةعدم  الطابع  على  يظاظا  رذلك  رالهندسي يل    

 للمنطقة. 
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 التصد  لاّل الم الظين . ضررة  اإللتزام بمثال التهيئة الامرانية ر -/2

 على إيدى األماكن الاّامة . رجوي ي ص ذر يبهة ريمثّل خطرا على الّماة  ر أبنائهم  كان قد  إستحوذ مؤخرا  -/3

 التاثيف من يمالت الن افة بدائر  المنزه .  -/4

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

بمثال التهيئة الامرانية بدائر  المنزه يظاظا على الطابع الماماة     اإللتزامتبة الاامة على ضررة   يدّيت  السيد  الاا

 . رنزرال عند ةغبتهم  لمتساكنيها  ايتراماللمنطقة ر 

   :  لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة رابع ، المساعد ال لسعد خضرالسيد * تدخل 

خضر  لساد  السيد  أكدّ  اإلطاة  نظس  البلدية على    في  المصالح  مع  بالتنسيق  رذلك  الم الظين  لاّل  التصد   ضررة  

 الم تّصة رةئيس يائر  المنزه .

 : المنزه )جمعية أحباء البلفيدار (من متساكني دائرة   السيدة عليسة عمارة ،* تدخل 

        :تطّرقت السيدّ  عليسة عماة  إلى النقاط التالية 

بالن افة  جلسة عمل  مع إياة  المناطق ال ضراء بإعتباةالمتدخلة ةئيسة جماية تهتّم  د  اقل  موعد المطالبة  بتحديد  -  /1 

 . ر المناطق ال ضراء

ن را لادم إلتزام يائر  المنزه بهذه الجلسات منذ فتر  تظايل مجالس الدرائر البلدية التي نّص عليها القانون البلد     -/2

 . طويلة 

ر  -  /3 المنزلية  الظضالت  تراكم  مع  مشال  بالتنسيق  منه  للحدّ  يامل  ر  كامل  برنامج  إعداي  ر  ال ضراء  الظضالت 

 اإلياةات البلدية الم تّصة .

 فسح المجال للجمايات رالمجتمع المدني لحضوة م تلف اللجان البلدية لتقديم باض المقتريات رالتصوةات .  -/4

 صناعية .الحدّ من ظاهر  تغيير صبغة الاقاةات من سانية إلى تجاةية أر  -/5

 بلدية تونس  :  ب مديرعام الطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات  ، عادل بالطيب * تدخل السيد

بالطيا   عايل  السيد  جماية  أفاي  برئيسة  مؤخرا  اللقاء  تّم  برنامج    البلظديرأنه  إعداي  منها  رطلا  عماة   عليسة  السيد  

 باض المناطق ال ضراء بدائر  المنزه .رتصّوة راضح ل

 :    هندة عباس،  رئيسة دائرة سيدي البشيردخل السيدة * ت

المناطق لجنة  هند  عباس    بإعتباةها ةئيسة  السيد   السيد  عليسة عماة  لحضوة  ال ضراء رعدت  إستدعاء  أنه سيقع 

 اثها .أعمال لجنة المناطق ال ضراء إلعداي تجربة نموذجية أرلى بدائر  المنزه فيما يتالق بالنقاط ال ضراء المزمع إيد 

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

فيما يتالق برفع الظضالت المنزلية رالظضالت ال ضراء أكدت السيد  الااتبة الاامة على ضررة  إيجاي السبل الاظيلة  

 تراكم األرساخ رذلك بالتنسيق مع الوكالة البلدية لل دمات البيئية .للحدّ من 

 :    من متساكني دائرة الوردية،  يحي تدخل السيد* 

 :في يين تمحوةت مداخلته في النقاط التالية أغلا أعضاء المجلس البلد  تساءل السيد يحي عن غياب 

 يائر  الوةيية إلى أبسط المادات رالتجهيزات . افتقاة -/1
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 لدية في طوة اإلنجاز . غياب يبه كلي للظنيين رالمراقبين البلديين ب صوص المشاةيع الب  - /2

 .  للن ر في كيظية تظايل مجلس الدائر  ةئيس الدائر  البلدية بالوةيية  من التواصل مع التمان عدم  - /3

رهطول    -  /4 الشتاء  موسم  يلول  قبل  جهرها  على  رالامل  المستاملة  رالمياه  األمطاة  مياه  تصريف  مجاة   إنسداي 

 األمطاة .

 .رالتي أصبحت مرتاا لألعمال المنافية لألخالق  دية الاائنة  بدائر  الوةيية تريّ  رضاية الررضة البل  - /5

 الن افة . أعوان  الباض من  تراكم الظضالت ن را لتقصير  - /6

 مزيد تظايل يرة أعضاء المجلس البلد  على مستوى المتاباة رالتظقّد رالرقابة . - /7

 جابة إلى يد هذا اليوم . م يتلق في ذلك أيّة إ  الوةيية رلدائرب  ( مراسالت  5إيداع عدي ) - /8

 رفي األخير ثّمن مجهويات كل من السيّد  ةئيسة بلدية تونس رالسيد  الااتبة الاامة . 

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

الررضة البلدية بالوةيية    لبلدية رمن بينها  الرياض ا  لصيانةاعتمايات    ةصد   أنه تمّ   لسيد  يظي ة بل ير مديم اأفايت  

 كما رعدت المتدخل بأنها ستحرص على إعالم السيد ةئيس يائر  الوةيية بال المشاكل التي تّم عرضها بالجلسة .

 

بأسسمى عبساةات  رئيسسة بلديسة تسونس يسي ة المدينسة ،ل    المساعد الرابع  تقدم السيد لساد خضررفي ختام الجلسة          

 داالحضوة من أعضاء المجلس البلد   رمواطنين رماونات المجتمع المدني على إثراء هذه الجلسة  مؤكس  للساي   الشار

 أنه بتضافر جهوي جميع األطراف المتداخلة يمان الرقي بالامل البلد  مما يضمن الايش الاريم لمتساكني بلدية تونس. 

 

 

 

 .  بعة إال ربع مساءالساوُرفعت الجلسة على الساعة                   
   

 
 

 

 

 لسةـس الجــرئي                  ة ة الجلسـّررمق

 المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس                                             ة لبلدية تونسالكاتبة العامّ        

ــ يخة المدينــ ش                                                                                                           ة  ـ
                                                                          

   عــد خــضــر ــلس                                             مديمغ   بلخيرحفيظة           

 

 


