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

محضـر إجتماع الجلسة التمهيدية
للدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2022
جلسة يوم  29أفريل 2022

إلتأم بقصر بلدية تونس بالقصبةة اجتمبا الللةبة التمديديبة لمللبس الةلديبة للبدعاد ال ا يبة الثانيبة لشبدر مبا
لةنة  2022عذلك يوم الجمعة  29أفريل  2022على الةاعة الواحدد ظدبرا برااةبة الةبيدد ةب ا بب عةبد البرحي
،اايةة بلدية تونس شبيةة المدينبة عبحضبوا الةبيدد حظي بة ببالةير مبديما ال اتةبة ال امبة للةلديبة عالةبا د ععضبا
المللس الةلد عمواطني م مةتلف المناطق الةلدية عب ضا م م ونات الملتمع المدني .
كما حضر االجتما عد م الةا د المةؤعلي اإل اايّي عالظنيّي  ،عكذلك ممثلون ع عةاال اإلعالم .
عفي إنت اا إلتحاق الةيدد اايةة الةلدية ،إفتتح الةيد عةد الرزاق الةوزير  ،المةاعد الثالث لرايةة بلدية تونس
شيةة المدينة الللةة  ،مرحةا ب ل الحاضري ع المشااكي م الةا د ععضا المللس الةلد ع المواطني م مةتلف
الدعاار الةلدية مؤكدا على طموح اإل ااد اغ اإلم انيات المحدع د ع ععطى اإلذن للةد بالتدخالت عتقدي اإلقتراحات
التي م شأندا الندوض بال مل الةلد .
* تدخل السيد النوري الجبالي ،من متساكني دائرة الحرارية :
بصظته عضو بأكا يمية الحواا الوطني بالزهرعني عناشط بالملتمع المدني عشاا الةيد النوا

اللةالي إلى النقاط

التالية :
 /1التقصير الواضح على مستوى المناطق الخضراء بالمنطقة وكذلك عدم العناية بالمسلك الصحي بالعقبة.
 /2المطالبة بمزيد اإلهتمام والعناية بشارع النخيل حتى يكون نسخة مصغّرة لشارع محمد الخامس .
 /3التصدي لبعض المواطنين الذين قاموا بغلق م ّمر كائن قبالة معتمدية الزهروني وإستغلوه كمحل تجاري.
 /4تخصيص المقر السابق لدائرة الحرايرية كإدارة سريعة.
صب للفضالت حيث كان من األجدر إستثمارها
 /5إستغالل قطعة أرض بيضاء كائنة بجانب مقهى "النور" كم ّ
إلنجاز منطقة خضراء .
 /6ضرورة التنسيق من جانب بلدية تونس مع الديوان الوطني للتطهير نظرا إلنسداد البلوعات المتكرر .
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إضافة إلى ما تقدم الحظ الةيّد النوا

ي لمتاب ة المشاايع م طرف اإل ااد الةلدية المركزية
اللةالي الغياب ال ل ّ

الم لظة بذلك.
* تدخل السيدة مريم التركي  ،من متساكني دائرة الحرارية :
بإعتةااها مراةلة عناشطة بالملتمع المدني ععا ت الةيّدد مري التركي النقاط التالية :
ي لفضاءات ترفيه خاصة باألطفال بدائرة الحرارية .
 /1غياب شبه كل ّ
 /2ظاهرد ال الب الةااةة ع ععدا ها المتزايددع ضرعاد إيلا حلول تةمح بالمحاف ة على هذه الحيوانات ع في نظس
الوقت تم

م حماية المواطني .

 /3إقتراح تحويل المقر القدي لداارد ا لحرااية إلى فضا ترفيدي لألطظال .

* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تساءل السيد عبد الرزاق البوزيري عن وجود نقابات العمارات بدائرة الحرارية من عدمه كما إستفسر إن ت ّم تبليغ
طلباتهم لرئيس دائرة الحرايرية و طلب من المتدخلين اإلتصال برئيس الدائرة للنظرفي ح ّل اإلشكاليات العالقة .

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
أشارت السيدة الكاتبة العامة إلى ضرورة تكافل المواطنين وتقديم عريضة حتى يتم تجديد شبكات مياه األمطار والمياه
المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير كما ستحرص بلدية تونس على إبالغ صوتهم .
* تدخل السيد عبد القادر بوبكر ،من متساكني دائرة العمران األعلى

:

تمحورت تدخالت السيّد عبد القادر بوبكر حول :
 /1التصد لإلعتدا ات على األااضي الةيضا باللةل األحمر .
/2تديئة الةوق ال اا باللةل األحمر ع مآل الظضا الةديل للقضا على اإلنتصاب الظوضو .
/3مزيد ال ناية بلمالية الداارد مع الحرص على ت ثيف حمالت افع الظضالت .
عفي آخر مداخلته طالب الةيد عةد القا ا بوب ر اإل ااد الةلدية ع على اعةدا الةيدد ال اتةة ال ا ّمة بمتاب ة
المشاايع التى عق ت برملتدا عبصد اإلنلاز .

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن هناك معطيات جديدة وردت مؤخرا على بلدية تونس من وزارة أمالك الدولة مفادها أ ّن
األرض البيضاء المزمع بناؤها كفضاء بديل هي ملك عام للطرقات و من الممكن إستغاللها باإلشغال الوقتي ،كما
وعدت ببرمجة زيارة لمنطقة الجبل االحمر.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
صرحت السيدة سعاد بن الرحيم بأن مراسلة وردت على بلدية تونس مفادها بأن قطعة أرض الفضاء البديل بالعمران
األعلى أصبحت على ملك بلدية تونس .
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* تدخل السيدة عليسة عمارة ،من متساكني دائرة المنزه :
توجهت السيدة عليسة عمارة بالشكر إلى كافة الحضور ث ّم قامت بعرض بعض المشاكل المتعلقة بدائرة المنزه

ومتساكنيها وهي كاآلتي ذكرها :
جرا اإلز خام المرعا .
 /1ص وبة اك الةيااات لمواكةة ععمال االللةات التمديدية بقصر الةلدية ّ
/2عدم الحصول على ب ض محاضر الللان الةلدية عخاصة المواضيع المالية عهذا يةالف قانون حق النظاذ إلى
الم لومة.
 /3عدم تم ي المتدخلة م

الحضوا لمواكةة ععمال ب ض الللان الةلدية على غراا للنة األشغال عالتديئة ال مرانية

عللنة المناطق الةضرا .
/4المطالةة بإن قا مللس الداارد الةلدية بالمنزه إليلا الحلول
/5التحظيف م اإلختناق ع اإلز حام المرعا على مةتوى طريق صالح ب يوةف.
/6مزيد ال ناية بالمةلك الصحي بالمنزه.
 /7مآل الظضا ال اا بندج عةد ال زيز الث الةي ع الذ تمت برملته ةابقا ألكشاك بيع الزهوامما ع ّى إلى نو م
صب فضالت قرب هذا الندج.
اإلحتقان لدى ب ض متةاكني الداارد على هذا المشرع إضافة إلى عجو م ّ
/8مش ل ال الب الةااةة عالحلول المقترحة في هذا الشأن.
 /9ضرعاد اإلةرا في عخذ القراا الالزم بةصوص ندج عتيق بلةوجة عالذ عصةح مؤخرا مصب لظضالت الةنا
عالتصد ألحد المواطني نتيلة إلقا الظضالت بم دد المنزه . 9
/10الن ر في إم انية تغيير صةغة ب ض ال قااات .

* تدخل السيد وليد الفرشيشي ،من متساكني دائرة المنزه :
بإعتةااه م متةاكني المنزه  1تقدّم الةيد عليد الظرشيشي ل رض اانقاط التالية :
 /1المش ل اليومي الذ ت انيه الداارد نتيلة إلقا فضالت الةنا عالحلول ال ظيلة لر

كل المواطني .

/2الن ر في إم انية تغيير مثال التديئة ال مرانية بالداارد .

* تدخل السيدة منى سالمة ،من متساكني دائرة المنزه :
ضت الةيدد منى ةالمة في مداخلتدا إلى اآلتي ذكره :
تر ّ
 /1المطالةة بإصالح ع صيانة الحاعيات القديمة بندج الم زمع إضافة ب ض الحاعيات اللديدد.
/2الحدّ م تغيير صةغة ال قااات بندج الم ز ع اإللتزام بمثال التديئة ال مرانية.

* تدخل السيد مبارك المنصوري ،من متساكني دائرة المنزه :
عةّر الةيد مةااك المنصوا ع إةتيااه م التأخير الحاصل في إنطالق الللةة عجا ت مداخلته كاآلتي :
/1ضرعاد تةييج تقةي "كنزد" عالراج ة مل يته إلى الوكالة ال قااية للة نى .
ةماد ب "التلديزات" عالتى عقع بناؤها.
/2تةوية عض ية متةاكني المنطقة الم ّ
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* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس :
إجابة على ما تقّدم به ب ض متةاكني اارد المنزه عفا ت الةيدد حظي ة بلةير مديما بأن ل ل مؤةةة عمومية
خصوصية في إةتغالل مواقف الةيااات الراج ة لدا بالن ر عهذا ينداج ضم التن ي الداخلي للةلدية حيث ةت مل
مةتقةال على إيلا الحلول لظاادد ب ض المواطني عتم يند م حضوا الللةات التمديدية  .عما بةصوص عدم تم ي
ب ض المواطني م محاضر جلةات الللان فدذا يرجع عةاةا إلى النقص الحاصل في ععوان الرق باإل ااات الم نية.
كما ععا ت الةيدد ال اتةة ال امة بأنه يم

للمواطني الحضوا عالمشااكة في ععمال ب ض الللان الةلدية خالفا للللان

الظنية التي ت تةي صةغة خاصة ،عفي نظس الإلطاا ععصت الةيدد ال اتةة ال امة جميع اؤةا الدعاار بتظ يل ملالس
الدعاار الةلدية لمزيد تشريك المواطني عاإلةتما إلى مشاغلد .
عما الم دد ال اا بالمنزه  9فةيت ّ التدخل فيه م قةل إ ااد المناطق الةضرا عتدذيب األشلاا التي عصةحت تمثل خطرا
على المااد كما ةيقع الن ر في المصب ال اا بندج عةد ال زيز الث الةي مع الةيد اايس اارد المنزه إلحداث برنامج
عمل في هذا الشأن كما ةيت مراةلة الوكالة ال قااية للة نى لتةييج تقةي "كنزه" عت وي للنة بلدية للن ر في تغيير
الصةغة مع تشريك المواطني عالملتمع المدني .

* تدخل السيدة عائدة الجبالي ،من متساكني دائرة باب البحر :
صرحت الةيدد عاادد اللةالي بأن صاحب ال مااد ال اانة بندج الشاذلي قاللة قد عمد مؤخرا إلى ت ةير ب ض المحالت
ّ
بذاي ة ترمي عإصالح عاجدة المةنى عإلى حدّ هذا اليوم ل يت إيقافه م قةل الشرطة الةلدية اغ عديد المطالب لظترد
تنلاعز الةنة عالنصف .

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
عشاات الةيدد ة ا ب عةد الرحي إلى ضرعاد إعدا تقرير فني م قةل اارد باب الةحر حتى يتةنى عخد اإلجرا ات
الالزمة مع مالك ال قاا ال اا بندج الشاذلي قاللة .

* تدخل السيد رؤوف الحدّاد ،من متساكني دائرة المدينة :
قام الةيد اؤعف الحدا ب رض ب ض المشاكل التي ت انيدا اارد المدينة عهي كاآلتي ذكرها :
صة على مةتوى ندج الركاح  ،ندج ةيد
/1مش لة ال قااات اآليلة للةقوط عالتي تمثّل خطرا يوميّا على المااد ع خا ّ
ال لمي  ،ندج ةيد قا عس عندج الزاقون م منطقة الزاااعية.
/2عدم ال ناية ب ديد عا الضيافة م ّما تةةب في غلقدا .
/3ت ّ
طل النا

الرياضي للرقةي منذ قرابة الةمس ةنوات .

/4الحالة الر يئة عالةيئة للمل ب الةلد بالحظصية .
/5ح ّل اإلش اليات القانونية ل ل م جم ية الناصرية عجم ية ندج الةنّة .
عفي آخر مداخلته طلب الةيد اؤعف الحدّا بإجرا زيااد للمدينة ال تيقة للوقوف على الحالة المزاية التي ت ّمر بدا
منذ عقو .
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* تدخل السيد رؤوف الزوابي ،من متساكني دائرة المدينة :
تتمة للتدخل الةابق طالب الةيد اؤعف الزعابي بصيانة المل ب الةلد بالحظصية مع تةصيص جز منه لممااةة
اياضة ال رد الحديدية عالتي تحضى بأهمية لدى متةاكني المنطقة المذكواد كما شدّ على اإلةرا إلتةاذ اإلجرا ات
القانونية لظتح مقّر اللم ية الناصرية حتى تةت يد ملدها ع إش اعدا .
ةمى " ةيد ةريك" عالذ يظتقر
عفي آخر مداخلته ذكر الةيد اؤعف الزعابي الةوق الةلد ال اا بالحظصية عالم ّ
إلى التيّاا ال دربااي إلى غاية هذا اليوم .

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
ععصت الةيّدد ة ا ب عةد الرحي بضرعاد تةلي مظاتيح قاعة الناصرية إلى حي إجرا إنتةابات عت يي هيئة
تةييرية عذلك في غضون ثالثة عشدر كما ععدت بإيلا الحلول للقضا على الةنايات اآليلة للةقوط بداارد المدينة .

ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة مساء .
ُ
مقررة الجلسـة

رئيسة الجلسة

الكاتبة العامة لبلدية تونس

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

حفيظة بلخير مديمغ

سعاد بن عبد الرحيم
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