
 اجلمهـوريـة التـونسيــة 
 بلديــة تونـس        
 الدائــرة البلديــة ابلتحرير 

 محضر جلسة 
 2018برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة 

 -2017نوفمبر  17الجمعة -
 
 

 احلاضرون:
 السيد منصف عموص رئيس الدائرة البلدية بالتحرير . -

 ببلدية تونس .وحفظ الصحة وحماية املحيط النظافة عام مدير  السيد رضا املكس ي : -

 معتمد التحرير . : السيد  طه مرزوقي -

 متصرفة الدائرة البلدية بالتحرير . السيد ة زهرة العبش ي : -

 بالتحرير. ةالشرطة البلديالسيد حبيب عاللة : رئيس مركز  -

 ممثلين عن بعض اإلدارات واملصالح البلدية . -

 للتطهير.لوطني بااملدني.اإلدارة ممثل عن  -

 رؤساء األقسام بالدائرة. -

 ممثلين عن املجتمع املدني . -

 بعض املواطنين . -
 

 : اإلطار العام للجلسة 

مرحبا التاسعة والنصف صباحا اجللسة على الساعة  رئيس الدائرة البلدية ابلتحرير املنصف عموصافتتح السيد 
وذلك تطبيقا ملا  2018ابحلضور ومبينا أن هذه اجللسة تندرج يف إطار إعداد برانمج االستثمار البلدي التشاركي لسنة 

منه على ضرورة مسامهة املتساكنني واجملتمع املدين يف  139جاء ابلباب السابع من الدستور التونسي حيث نص الفصل 
ي ،وذلك ابقرتاح مشاريع مبنطقتهم وهو الشيء الذي دأبت عليه بلدية تونس وذلك إعداد برامج التنمية و االستثمار البلد

 بدعم اآلليات التشاركية و احلوكمة احمللية . 
 لى تذكير بالجلسة العامة التشاركية األو: 

 

 إىل:مت التطرق  2017نوفمرب  9خالل اجللسة العامة التشاركية األوىل املنعقدة مبقر بلدية القصبة بتاريخ  

 إىل مناطق ترابية ممثلة عرب الدوائر . تقسيم بلدية تونس -



ونسبة  %10للبنية األساسية ابلتحرير الذي بني أن نسبة الطرقات اليت تتطلب التدخل متثل  التشخيص الفين -
 وأنه ال توجد شبكة لتصريف مياه األمطار حبي الفردوس. %40األرصفة 

ياه املستعملة أصبحت مهرتئة وتتطلب التدخل وجتديدها من كما أفرز هذا التشخيص أن شبكة تصريف امل
 طرف الديوان الوطين للتطهري .

ابلنسبة لبلدية تونس  2018اعتمادات العنوان الثاين املخصصة للمشاريع اجلديدة لسنة  :ايلالتشخيص امل -
  كاآليت:د مقسمة  18.920.220

 8.000.000 واألرصفة، تنوير عمومي، الربط بشبكة تصريف مياه : ملشاريع القرب )الطرقات %42%: 42د ما
 األمطار والتجميل (

 8.370.000 للمشاريع املهيكلة )األسواق البلدية واملناطق اخلضراء(.%44%: 44د ما : 

 2.550.000 للمشاريع اإلدارية )اقتناء معدات.......(.%14%: 14د ما : 

من املبلغ املخصص ملشاريع  %5د أي ما يعادل 400.000مت ختصيص حرير:التاملشاريع املتواصلة:دائرة 
 .القرب 

 : المشاريع المتواصلة 
 

 2016/2017مشاريع  

 الطرقات
 )أجنز(ابلتحرير العلوي وتعبيد وترصيف الطريق 6200بناء الدلو بنهج -

مشروع بناء أرصفة جديدة أبهنج حممد األصرم ، عبدالعزيز بوعتور ، ابن نزار وعبدالرمحان ابن زايد -
 )أجنز( .

التنوير 
 العمومي

 ( %40اإلجناز ) 1جتديد شبكة التنوير العمومي ابحلديقة-
 (%5اإلجنازابلتحرير العلوي) 3شبكة التنوير العمومي املرتبطة خبزان املنيهلة جتديد-

ناطق امل
 اخلضراء

 )مل ينجز(.هتيئة األرض اجملاورة مللعب التحرير العلوي  -

 . )أجنز(تسييج حديقة مفيدة بورقيبة على مستوى مقهى السكوادرا والنجوم  -
 )أجنز(.تسييج جانب من منتزه الزيتون  -
 )أجنز(.تركيز جتهيزات مبنتزه الزيتون  -
تسييج حدائق متواجدة بـ: هنج الوالء للوطن ، زنقة ميدون ، هنج الشيخ حممد األصرم وراء السوق  -

 .(17/10/2017)وقع فتح العروض يف البلدي 
 دهن حواشي الطرقات وخمفضات السرعة .- املرور
)طلب العروض يف شهر إعادة بناء الرصيف وحجرات املالبس : هتيئة مركز التحويل ابلتحرير - هتيئة



املنشآت  
 البلدية

 (.2017ديسمرب 
 )يف طور فرز العروض(. 2هتيئة مالعب فرعية وتسييجها ابمللعب البلدي ابحلديقة -

 

 مشاريع القرب  : 

واليت جاءت نتيجة تشكيات بدائرة التحرير  2018مشاريع القرب املقرتحة لسنة بعرض  رئيس الدائرةقام السيد 
 :بعض املتساكنني وتتمثل يف 

 فة بنهج حسن اخلوالين،جزء من شارع التطور ،هنج عبدهللا الغرايين، هنج ابن السمنطي.املهيكلة:ا تعبيد -

 التحرير العلوي. 6852بناء أرصفة بـنهج -

 جتديد شبكة التنوير العمومي بشارع مفيدة بورقيبة .-
 . تصريف مياه األمطار حبي الفردوسدراسة تركيز شبكة -

 :  المشاريع المهيكلة 

 : تتمثل يف بدائرة التحرير فهي 2018ابلنسبة للمشاريع املهيكلة لسنة 
 

 . 6200هتيئة األرض اجملاورة مللعب حي التحرير العلوي بنهج -

 :املخصصةالتقديرية الكلفة اجلملية          تسييج حديقة بوعتور على مستوى شارع مفيدة بورقيبة .-

 ألف دينار. 150                                           الزيتون.تكملة تسييج منتزه -

 أشغال تنوير منتزه الزيتون .-
 

 ألف دينار. 160 تقديرية حي التحرير العلوي بكلفة ملنطقة:اببناء حائط -

 ألف دينار. 400 تقديرية أشغال توسعة املنطقة:ي ابلتحرير وهتيئته بكلفة-

 :   اختيار ممثلي المنطقة 

تتألف على األقل من ثالثة أشخاص )رجل ، امرأة، من احلضور التطوع لتكوين جلنة  رئيس الدائرةطلب السيد  
السيد كمال بن احلاج عمار)قائد فوج الكشافة وشاب( وذلك للقيام مبتابعة املشاريع البلدية ابملنطقة وقد تطوع لذلك : 

،  ) جمتمع مدين (السيدة نبيهة بن مبارك التونسية ابلتحرير( ، السيدة رفيقة النفطي )مديرة دار الشباب ابلتحرير(،
السيد كمال الفطناسي ) متساكن ( ، السيد مراد خدميي )عضو حبركة النهضة( ، السيد اتج عبد الناظر) متساكن (، 

 للقيام  مبتابعة اجناز املشاريع.وذلك 



الذي بني أنه  رضا املكسي مدير عام النظافة وحفظ الصحة ومحاية احمليط ببلدية تونسالكلمة للسيد  مث أعطيت
شاحنات لتعويض اجلرار وآلة ضاغطة، كما سيتم  2حاوية بالستيكية وتوفري عدد  150سيتم ابلنسبة لدائرة التحرير اقتناء 

 التحويل وقنص الكالب السائبة. التدخل على طول السنة لرش األدوية املبيدة للحشرات مبركز

 :  اإلقتراحات والنقاش 
 

 أعطيت الكلمة للحاضرين وكانت املداخالت كاآليت :  
 

 

 : السيد أحمد األخضر )مواطن من حي الحديقة(

لوجود منحدر من انحية وتواجد الوادي من انحية  2على مستوى مدخل احلديقة  تركيز خمفضات سرعةطلب 
 املوضوعة على حافة الوادي . (glissières)أخرى كما طلب التدخل إلصالح الزالقات 

 

 

 : ي شارع اإلخالص(نالسيد كمال الفطناسي )أحد متساك

الذي سبق  بالرفض.كما ذك  األتربة،مطار من جراء بني أن من أهم مشاكل شارع اإلخالص هي انسداد ابلوعات مياه األ
 .اإلخالصهتيئة مفرتق طرقات بنهاية شارع وأن قام إبيداعه ابلدائرة حول 

 

 

 :السيد كمال بن الحاج عمار )قائد فوج الكشافة التونسية بالتحرير (

إىل السيد م الواثئق سبق أن تقدم مبلف ات وقد.ابلتحريرأشار إىل عدم وجود موارد ملواصلة النشاط بفرع الكشافة 
 رئيس البلدية قصد دعم اجلمعية ماداي وقد قوبل ابلرفض .

حتتاج إىل تدخل إلصالح األرصفة وتعبيد  6875ومبا أنه من متساكين التحرير العلوي بني أن البنية التحتية لنهج 
إىل استيالء بعض املنازل على الرصيف وتسييجه، كما الطريق و تركيز خمفضات السرعة ابملنحدر املؤدي للمدرسة وتطرق 

 نبه من أشغال احلفر لألرض احملاذية للمدرسة االبتدائية واليت متثل خطرا على املتساكنني وعلى التالميذ خاصة.
 

 

هناك إشكالية بنهج  أنالسيد أمحد معز العبيدي )رئيس قسم الطرقات ابلدائرة(  هبذا اخلصوص أجاب
 مأوى سيارات جبانب جامع الفردوس واستيالء املواطنني على الرصيف وإقامة مستودعات .لوجود  6875

 

 (:1السيد رضا محجوب )رئيس اتحاد الحديقة 

، وكذلك A,B,Cحتدث عن الوادي الذي يعرب احلديقة ووجود أسالك كهرابئية متآكلة على مستوى العمارات 
تركيز و كذلك  Aتوقف أشغال التنوير العمومي، وقد طالب إبصالح الرصيف احملاذي للوادي خاصة مبدخل العمارة 

 MC130. على مستوى حمطة املرتو للحد من احلوادث على طريق  خمفضات السرعة
 

 

 : السيد إبراهيم رافع )أحد متساكني التحرير العلوي(



تقدم ابلشكر للسيد رئيس الدائرة على استدعائه للمواطنني و االستماع إىل مشاغلهم ومقرتحاهتم ، مبينا أن 
مت تغطية الدلو وتعبيد الرصيف ولكن  6200منطقة حي التحرير أفضل من عديد األحياء فمثال  على مستوى هنج 

تركيز خمفضات عند نزول األمطار.كما أكد على وجوب املرجو إجياد احلل الجنراف األتربة من األرض احملاذية للملعب 
والتدخل للتقليص من استيالء بعض املتساكنني على الرصيف واستغالله   6875على مستوى منعطف هنج  السرعة

 كمساحة خضراء وتسييجها.
 

 : متساكني شارع التطور( إحدىالسيدة عارم الورتاني )

نظيف األتربة وكذلك ابآللة الشافطة لتسريح ابلوعة مياه األمطار بينت أنه ابلرغم من تدخل البلدية يدواي بت
السيد إال أن مشكل انسدادها ما يزال قائما وقد ساندها يف ذالك جارها  بشارع التطوراملتواجدة أمام منزهلا الكائن 

 حممد بلفاحل .
 

 

 :(السيد محمد السعيدي )رئيس اللجنة المحلية للتضامن 
بني أن حي التحرير هو من أمجل األحياء ابلعاصمة لكن هذا ال ينفي وجود نقاط سوداء به مثل وادي الفردوس، 

 مبنطقة التحرير و طالب كذلك نقلة مصب الفضالت ابلتحرير وخلق فضاء ترفيهي مكانه. مشكل الصرف الصحي
 

 

 : بالتحرير( السيد مراد الخديمي )أحد متساكني نهج الفضيلة وعضو بحركة النهضة

أشار إىل مشكل مستودع النظافة ابلتحرير و موقعه قرب مدرستني و مستوصف و سوق بلدي ، وحث على 
 بعث مشاريع كربى ابملنطقة،كما اقرتح تكوين جلان لبعث مشاريع صغرى .

 

 

 : السيد عبدالمجيد الباهي )ممثل عن حزب نداء تونس بالتحرير(

ابلتحرير كالطرقات اليت تتطلب إصالحات ، كما اقرتح حتويل مستودع النظافة إىل حتدث على وجود نقاط سوداء 
 . 2األرض اليت يوجد هبا مقر مستودع الطرقات ابحلديقة 

 

 

 : )من متساكني حي التحرير ( رلناظا عبدالسيد تاج 

أكد على أن حي التحرير هو حي مثايل واملطلوب احلفاظ عليه ، كما بني أن هناك اجنازات بلدية ملحوظة مثل 
إصالح األرصفة ، تسييج املناطق اخلضراء ، احملاولة األخرية  لتنظيم السوق والقضاء على االنتصاب الفوضوي و العناية 

وجود تقاطعات خطرية خاصة على مستوى شارع مفيدة مثل ابملناطق اخلضراء. لكن هناك بعض النقائص ابملنطقة 
، كما طلب إجراء دراسة تشاركيه فنية وعملية مع املواطنني لالتفاق على نقل  هتيئة السوقوكذلك األخرية.خمفو  بورقيبة

الثقايف ، أما على املستوى إبصالح اإلانرة ببعض الشوارع الرئيسية ابملنطقةمصب الفضالت إىل مكان آخر كما طالب 
 طالب بتكوين هيئة توعوية لبعث أنشطة متواصلة و فضاءات تنشيطية .

 
 

 : الطيب عثمان )ممثل عن حركة النهضة بحي التحرير(السيد 



 أكد على أن حي التحرير هو من أفضل األحياء واملطلوب احملافظة عليه كي ال يقع ترتيبه يف املراتب األخرية .

أن وضعيتها إذ منازل بلدية بدون شهائد ملكية و املياه املستعملة املهرتئةشبكة تصريف كما حتدث عن 
العقارية غري واضحة كما طالب ببعث فروع للـشركة التونسية للكهرابء والغاز ،و  شركة اتصاالت تونس لتقريب اخلدمات 

لتنقل إىل حي حي التحرير لإىل املواطن ، وأكد على وجوب اإلسراع لرتميم مستوصف التحرير حىت ال يضطر متساكنو 
لنظافة وتواجده جبانب مدرستني ابتدائيتني ومستوصف ملصب التابع لقسم اكما حتدث عن مشكل اابن خلدون للتداوي.  

القيام برش األدوية مرتني يف واقرتاح تغطية مركز حتويل الفضالت ابلتحرير طلب إدراج  وسوق بلدي وعمارات .وقد
 . عوضا عن مرة واحدة األسبوع

 

ببلدية تونس و أشار إىل أن مستودع النظافة املوجود بدائرة التحرير هو مركز  السيد مدير عام النظافة تدخل
حتويل وليس مصبا ألن احلاوايت املوجودة ابملركز تفرغ يوميا وبني أن مراكز التحويل أصبحت ضرورية بكل دائرة وأن 

 الروائح. البلدية حتاول حتسني و تطوير هذه املراكز فيمكن مثال تسقيف مركز التحويل للحد من
 

 : ليشري  السيد معتمد التحرير مث تدخل
 

  سة االعتمادات اليت ميكن ختصيصها للغرض .هناك دراسة فنية لتغطية الوادي و سيقع دراأبن 

  مليون دينار لتجديد شبكة تصريف املياه املستعملة مبنطقة  12بـ تقدر اعتمادات رصد الديوان الوطين للتطهريأبن
 صوص وجب االتصال ابلديوان الوطين للتطهري قبل الشروع يف تعبيد الطرقات و بناء األرصفة.التحرير، ويف هذا اخل

 

 وأوضح النقاط التالية : رئيس الدائرةالسيد  وتدخل
 

  2ابلنسبة للزالقات تعهد السيد رئيس الدائرة بتعويضها وتركيز زالقات جديدة على حافة الوادي مبدخل احلديقة. 

  مفرتق على مستوى شارع اإلخالص بني أنه قام مبعية السيد رئيس قسم الطرقات مبعاينة هذا املفرتق ابلنسبة لتهيئة
 وأعطى اإلذن للقيام أبشغال التهيئة .

  مدعوما إبمضاءات  6875طلب من السيد كمال ابحلاج عمار ايداع مطلب يف وضع خمفضات سرعة بنهج
 املتساكنني .

  إلصالح الرصيف احملاذي للعمارةأعطى السيد رئيس الدائرة اإلذنA   أما عن تركيز خمفضات السرعة فبني أن طريق
MC130 .يتبع وزارة التجهيز 

  مشروع بناء حائط  2018ابلنسبة الجنراف األتربة املوجودة ابألرض احملاذية للملعب فإن البلدية برجمت خالل سنة
ألف  150تقدر بـمجلية هتيئة األرض اجملاورة بكلفة  ألف دينار وكذلك مشروع 160ساند حول امللعب بكلفة تقدر بـ

 دينار.



  ابلنسبة لبالوعات مياه األمطار املوجودة بشارع التطور طلب السيد رئيس الدائرة من السيد رئيس قسم الطرقات إعادة
قرتحة لسنة املعاينة بعد اختتام اجللسة كما أكد على أن تعبيد و ترصيف شارع التطور يندرج ضمن مشاريع القرب امل

2018. 

  أما عن مستودع النظافة ابلتحرير فأكد على أنه مركز حتويل و ليس مصب للفضالت و قد متت برجمة هتيئته خالل
وم و أشار كذلك إىل أن مصلحة حفظ الصحة تقوم كل ي ) بصدد طلب العروض  (أ.د  200بكلفة تفوق  2017سنة 

 ضافة يوم اإلثنني للتدخل .مخيس برش األدوية هبذا املركز وسيطلب منها إ

  خبصوص نقلة مركز حتويل الفضالت أشار السيد رئيس الدائرة أن هناك أرض واحدة على ملك البلدية وهي منتزه
الزيتون وهي منطقة ترفيهية أما املسلك الصحي فهي أرض على ملك الصندوق الوطين للتضامن واحليطة االجتماعية 

CNRPS  لطرقات .مبا يف ذلك موقع مستودع ا 

  ابلنسبة للتقاطعات املوجودة على مستوى شارع مفيدة بورقيبة فقد بنين السيد رئيس الدائرة أنه متت برجمة وضع
 عالمات عمودية )عالمة قف( هبذه املفرتقات .

  مشروع أشغال توسعة السوق  ازجنإ 2018ابلنسبة للسوق البلدي ابلتحرير أوضح أبن البلدية تعتزم خالل سنة
كل ابئعي اخلضر و الغالل و القضاء   باستيعاأ.د مما يساعد على تنظيمه و  400ابلتحرير و هتيئته بكلفة تقدر بـ البلدي

 على االنتصاب الفوضوي.
 

 

للحضور وسأهلم عن آرائهم يف مشاريع القرب  رئيس الدائرةذلك توجه السيد  دع الجلسة،المصادقة على نتائج 
 .2018فأبدى احلضور موافقتهم على هذه املشاريع املقرتحة لسنة  اجللسة،املقرتحة واليت مت توزيعها عليهم يف بداية 

 هكذا متت املصادقة على مشاريع القرب اآلتية :
 

 ي، هنج ابن إلخالص.التطور،هنج عبدالال،جزء من شارع  اإلخالص. تعبيد الطرقات وبناء أرصفة بنهج

 السمنطي.

  لتحرير العلوي.اب 6875وهنج  6852بناء أرصفة بـنهج 

 . هتيئة مفرتق طرقات بنهاية شارع اإلخالص 

 . جتديد شبكة التنوير العمومي بشارع مفيدة بورقيبة 

 . تركيز خمفضات سرعة ببعض األهنج 

   الفردوس .تصريف مياه األمطار حبي كيفية دراسة 



ع عرضها على اجمللس النهائية.اجللسة وأكد على أن هذه االق دق.احلضور على تفاعلهم رئيس الدائرةشكر السيد 
 البلدي للمصادقة النهائية .

 

 . دق  15منتصف النهار وورفعت اجللسة على الساعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلدية تونــس
 دائرة الزهور



 
 جلسةحمضر 

 2018املخطط االستثماري البلدي لسنة إعدادحول 
 صباحا 00.09: الساعة 2017نوفمبر  24 :  التاريخ
 الدائرة البلدية بالزهور:    المكان

 علي غراب رئيس الدائرةالسيد :  اإلشراف
 الناصر الخليفي عن بلدية تونسالسيد                 
 الزهورمنير ياسين معتمد السيد             

 

 :     الحضـــــــــــــــــــــــــور
 الصفة العمر الجنس االسم واللقب ر-ع

 (مدنية جمعية أو مواطن)
البريد االلكتروني 

 والهاتف
ذك
 ر

دون  أنثى
30 
 سنة

      أكثر من
 سنة 30

 اإلدارة تونس،تقني ببلدية  x   x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       فرج  الرياحي 1
الفرعية للدراسات واألشغال 

 الجديدة

151 034 96 

 93 439 040 رئيس قسم التنوير  x   x صالح السعدلي 2
وكيل أشغال الطرقات  x   x عمارة العبيدي 3

 واألرصفة
990 029 96 

المنتزهات والمناطق  إدارة x   x مراد الغزاي 4
 الخضراء

103 034 96 

 55  489 464 النباتاترئيس قسم  x   x رمضان رحيمي 5
  مدير دار الثقافة الطيب المهيري x   x نزار الجالصي 6
 99 890 990 عن وزارة التجهيز x   x عبد الستار بوطار 7
  الديوان الوطني للتطهير x   x منير الطرهوني 8
رئيس مصلحة البناءات  x   x رضا بن علي 9

 بمندوبية الشباب والرياضة
100 502 71 

 20 242 290 مندوب الرياضة المدنية x   x نور الدين البرهوميي 10
 98 614 455 ممثل عن نداء تونس x   x المنذر رزق هللا 11
 97 440 240 ممثل عن حركة النهضة x   x عز الدين الماجري 12
نائئب رئيس جمعية النادي  x   x سامي سليم 13

 الرياضي بالزهور
950 353 98 

 93 308 662 رئيس الجمعية التنموية بالزهور x   x الدين البحريصالح  14
 98 353 690 رئيس النادي الرياضي بالزهور x   x عبد الرؤوف الجمل 15
 98 651 939 رئيس جمعية مسار الخير x   x منجي بن سالم 16
 55 434 863 أمين مال جمعية مسار الخير x   x سالم المقدم 17
رئيس االتحاد الرياضي  x   x الودانيمحمود  18

 السيجومي
 

أمين مال االتحاد الرياضي  x   x منجي الصولي 19
 بالسيجومي

705 332 98 

 99 325 436 مواطنة x  x  رشيدة الخليفي 20
 97 479 255 مواطنة x  x  ابتسام رواشد 21
 26 354 625 مراقب أشغال x   x محمد النفطي 22
 50 026 254 مواطنة x  x  فرحاتمحرزية بن  23
  مواطنة x  x  سلوى الماي 24

 

 



على االستجابة للدعوة  إياهمافتتح السيد  علي غراب رئيس الدائرة الجلسة مرحبا بالحاضرين  شاكرا 

من خالل  2018برنامج االستثمار السنوي  إعداد إطارلحضور فعاليات جلسة العمل التي تندرج في 

اختيار مشاريع القرب والتي تساهم بصورة مباشرة في تحسين ظروف عيش المتساكنين بدائرة الزهور 

أد 600وذلك باختيار مناطق التدخل ذات األولوية في حدود االعتمادات المخصصة للدائرة والمقدرة ب 

الوصفي للبنية التحتية والمنشآت  اإلحصاءي وعرض لمصالحالكلمة ل.  كما ذّكر في ذات السياق بنتائ

البلدية بدائرة الزهور)تم توزيع مطبوعات تتعلق بالتشخيص الفني والتوزيع المالي على الحضور( وقد 

تناول السيد معتمد الزهور الكلمة ليرحب بالحضور وقد أثنى في تدخله  على المجهود الذي تقوم به 

حسن توظيف الميزانية المخصصة للمنطقة  إلىر في كل القطاعات داعيا الحضور الدائرة البلدية بالزهو

 البلدية.

 

وقد أحال السيد رئيس الدائرة الكلمة  للمصالح الفنية ببلدية تونس لتقديم المشاريع المنجزة والغير منجزة 

 : 2017بالدائرة على حساب ميزانية 

 

 التنوير العمومي 1
تاريخ انطالق  اعتمادات الدفع بيان المشاريع المنجزة ر-ع

 األشغال

 مالحظات نسبة االنجاز

شبكة التنوير العمومي  1

 الحصحاصية بتقسيم

منذ صائفة  األشغالتمت  100%  

عن طريق الوسائل  2017

 التنوير إلدارةالذاتية 

صيانة شبكة التنوير  2

 العمومي بالميزنتة

خالل شهر ديسمبر  

2017 

القيام سيتولى قسم التنوير  

 بالتدخل

 

 المنشآت الرياضية 2
تاريخ انطالق  اعتمادات الدفع بيان المشاريع المنجزة ر-ع

 األشغال

 مالحظات نسبة االنجاز

تهيئة  أشغالمواصلة  1

ملعب علي البلهوان 

وتهيئة المضمار 

 والمالعب الفرعية

بصدد تحيين كراس الشروط  100%  150.000

 بخصوص المضمار

تهيئة  أشغالمواصلة  2

 القاعة المغطاة بالطيران

خالل شهر ديسمبر  168.000

2017 

المقاوالت في انتظار استيراد  

 البساط من خارج الحدود

قاعة المالكمة علي  3

 البلهوان

 أد120طلب العروض بكلفة  إلعالن اإلعدادبصدد     

ملعب  أشغالمواصلة  4

 الزهور

تمت أشغال تهيئة الحجرات واألدواش + أشغال   

 اإلنارة       

 وتم اإلستالم الوقتي

أد عن طريق المجلس الجهوي 480تم رصد      

 لتعشيب       

 الملعب

 

 

قامت اإلدارة الجهوية للشباب والرياضة باقتراح المالعب الفرعية على ميزانية 

 .2019ضمن ميزانية وفي صورة عدم االدارج سيكون ذلك  2018

 



 

وفي تداول الكلمة حول المجهودات المبذولة من طرف الهياكل ذات العالقة بالمنشآت الرياضية )بلدية 

 تونس ،  المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ، المجلس الجهوي..(

 بـ:وذلك  اإلتالففقد أكد الحضور على ضرورة حماية هذه المنشآت من 

 المستغلة للمنشآت لتوفير الحراسة التنسيق مع الجمعيات -

 تركيز كاميرات مراقبة -

تكليف مسؤول من اإلدارة الجهوية للشباب والرياضة بصفة مدير مؤسسة عمومية رياضية على  -

 غرار دور الثقافة والشباب وذلك بتكليف أستاذ تربية بدنية للغرض.

  

 الطرقات 3
انطالق تاريخ  اعتمادات الدفع بيان المشاريع المنجزة ر-ع

 االشغال

 مالحظات نسبة االنجاز

أشغال تهيئة أرصفة  1

 أوت 13شارع 

 إطاراألشغال في  أنجزت %100 تمت األشغال 

 الميزانية التشاركية 

أنهج تقسيم   تعبيد 2

 الحصحاصية

 2017مدرج ضمن ميزانية                  

كشط وتعبيد نهج صبرا  3

 وشاتيال

 مدرج ضمن أشغال التهذيب العمراني               

تعبيد مدخل ملعب علي  4

 البلهوان

 2م 1300تم التدخل عن طريق قسم الطرقات لتعبيد الطرقات لتعبيد حوالي 

 

 

وفي عرض لمشاريع البنية األساسية )الطرقات باألساس( شهدت الجلسة عدة تدخالت                    

 تمحورت أساسا حول :

 ـ اإلستغالل العشوائي لألرصفة         

األمطار بأغلب األحياء)السمران,السعادة (      وهو ما  المقترحات:اهـ غياب أو انعدام كلي لقنو      

أوت ,حي الطيران واألحياء المحاذية للسريعة الغربية 13ود المياه على مستوى شارع يؤدي إلى رك

. 

 

 هذا وقد أدلى الحضور ببعض المقترحات :  

ي , الديوانـ القيام بدراسة فنية إلدراج األحياء التي تفتقد إلى شبكة تصريف مياه األمطار لربط 1      

 الزهور الذي يشهد أشغال تغطئة .

اث وكالة تتعهد بشبكات تصريف المياه بأنواعها باعتبار تداخل األدوار )البلدية,الديوان ـ إحد 2 

 الوطني للتطهير,وزارة التجهيز واإلسكان.... (

 

 

 

 



 النباتات 4
تاريخ انطالق  اعتمادات الدفع بيان المشاريع المنجزة ر-ع

 االشغال

 مالحظات نسبة االنجاز

تسييج وغراسة أشجار  1

 اإلكليل جنينة نهج

م خطي 159مد سياج حديدي  %100 2017خالل سنة  د11.130.000

 مع غراسة أشجار

تسييج جنينة الكشافة بنهج  2

4106 

5.950.000  

 د

 م خطي 85مد سياج حديدي  %100 2017خالل سنة 

تسييج منطقة خضراء  3

 4001على امتداد نهج 

 خطيم  650سياج حديدي  20 %100 2017خالل سنة  د 45.500

إعادة تسييج جنينة  4

 أوت13الولهازي بشارع 

30.000.000 

 د

 2017مدرج ضمن ميزانية التدخل لسنة  2017خالل سنة 

 

ممثلين عن المنطقة لمتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن  03كما تناولت الجلسة عملية اختيار 

 وهم : 2018الميزانية التشاركية لسنة 

 عن الشبابـ محمود الوداني: ممثل  1

 سلوى الماي: ممثل عن المرأة ـ 3        

 ـ المنجي بن سالم : ممثل عن المجتمع المدني  3       

 

 المقترحة:المشاريع 

ا لبعض تقريبا.خالل الجلسة تم التطرق إلى ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي بمحيط السوق البلدي بالزهور

 : النقائص المتعلقة بهذه السوق فقد تم اإلتفاق على

 ـ إعادة تهيئة بيت التبريد لسوق األسماك المعطبة منذ ما يزيد عن ثالثة سنوات تقريبا .1  

 الداخلية.ـ إعادة تهيئة شبكة التنوير 2  

 ـ صيانة قنوات الصرف الداخلية للسوق .3  

 

 حي السعادة 4159,حي الطيران و4567الطرقات: ـ تعبيد نهجي 

ومدرسة    4156ة المحيطة بالمدارس اإلبتدائية) مدرسة العمارية,نهجـ إعادة تهيئة األرصف           

 (4107السمران بنهج 

 

أوت أمام مركز التكوين المهني                  13منطقة خضراء ) حديقة( بشارع  إحداثالمناطق الخضراء : ـ 

 والتدريب.

 ي الطيرانح 4553ـ صيانة وغراسة الفضاء الكائن بنهج                       

 

 

 

 

 



 

هذا وقد عبر الحضور عن ارتياحهم وشكرهم لإلدارة البلدية لما تقوم به من مجهودات خاصة في 

 مجال النظافة .

 

 

وقد اختتم السيد رئيس الدائرة الجلسة بالثناء على ما تقدمه مختلف المصالح البلدية من خدمات لفائدة 

اإلرتقاء بجودة هذه الخدمات من خالل حسن تعاونه وتفهمه المواطن مؤكدا على دور هذا األخير في 

 للعمل البلدي .

 

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة  منتصف النهار.                               

 
 

 رئيس دائرة الزهور                                 مقرر الجلسة

  علي غراب                              عماد الماجري 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية التونسية 

 بلدية تونس 



 دائرة الكبارية 
 

  2018محضر جلسة اجتماع الموضوع :الجلسة التشاركية إلعداد البرنامج االستثماري السنوي لسنة 

 التوقيت : العاشرة صباحا المكان : مقر الدائرة البلدية بالكبارية  2017نوفمبر 24التاريخ : 
 

 الجلسة  إطارو  األعمالجدول 
 ورقات اقتراح مشاريع جدول األعمال:  -
 العام للجلسة  اإلطارتقديم  -
  األولىتذكير بما تم عرضه خالل الجلسة العامة التشاركية  -
 نتائج التشخيص الفني لمنطقة الدائرة البلدية  -
 مقترح توزيع االعتمادات المتاحة بين مختلف البرامج  -
 المقترحات و النقاش و انتخاب ممثلي المنطقة ) ممثل عن الشباب و امرأة و رجل (  -
 

 24رية يوم الجمعة، عقدت بالدائرة البلدية الكبا2018في إطار اإلعداد للمخطط االستثماري السنوي لسنة 
 بلمشاريع القرعلى الساعة العاشرة صباحا االجتماع التشاركي للنظر في مقترحات المواطنين  2017نوفمبر

ضمن المخطط وقد اشرف على االجتماع السيد محمود المجدوب معتمد الكبارية و السيد عاللة الرمضاني 
بالدوائر البلدية بصفته عضو الخلية البلدية إلعداد  اإلحاطةالمجلس البلدي و االنتخابات و  نشؤوكاهية مدير 

الجلسة عددا هاما من المواطنين و تشكيلة  أشغالو المصالح البلدية و قد تابع  اإلداراتالمخطط و ممثلين عن 
من تنظيمات المجتمع المدني و السياسي الناشطة بالدائرة )انظر ورقة الحضور المصاحبة(. افتتح الجلسة السيد 

 إلىالمخطط وصوال  إعدادالدائرة ليؤطرها مرحبا بالحضور و مبرزا مختلف المراحل التي مر بها  متصرف
مرحلة جلسات المناطق " الدوائر البلدية "ثم ابرز مفهوم مشاريع القرب من اجل ضمان نجاعة التدخالت و 

تدخالت  إلىالجلسة بدءا بكلمات المشرفين  أعمالالسيد متصرف الدائرة على جدول  أكدالمقترحات كما 
المواطنين ثم االنتهاء بانتخاب لجنة المتابعة و المرافقة للمشاريع المقترحة و المتبناة من الجلسة و المتركبة من 

شاب و امرأة و رجل و ذلك قبل رفع الجلسة )انظر الوثيقة المصاحبة( ثم أحيلت الكلمة إلى السيد محمود 
الكبارية ليتولى التأكيد على جملة المشاريع األخرى المبرمجة بمعتمدية الكبارية سواء كانت  المجدوب معتمد

ا.د على أن  600االعتمادات البلدية المخصصة لمشاريع القرب و المقدرة ب  إلىجهوية باإلضافة  أووطنية 
عاللة الرمضاني الذي أكد تخصص للمجاالت التي أشار إليها السيد متصرف الدائرة. ثم أحيلت الكلمة للسيد 

على خصوصية مرحلة جلسات المناطق و شكر الحضور على تفاعلهم اإليجابي مع المنهج التشاركي الذي 
دور المواطن في العمل البلدي و ذكر بوجوب انتخاب اللجنة  أهمية إلى أشاريعكسه حضورهم الكبير كما 

يع المقترحة. و أحيلت الكلمة للحضور للنقاش و اقتراح الثالثية مشيرا إلى دورها في مراقبة و متابعة المشار
المشاريع الجديدة في إطار التفاعل مع ممثلي المصالح الفنية البلدية. تعددت و تنوعت تدخالت المواطنين 

تخص هياكل عمومية  أوحاالت خاصة  أوالجلسة  أعماللتتراوح بين التعرض لمواضيع ال عالقة لها بجدول 
موضوع الجلسة. تعرضت كل التدخالت تقريبا لمشكل  إطارة كما كانت بعض المواضيع في غير البلدي أخرى

السلبية لهذه المجموعة على البيئة و المحيط بمنطقة الكبارية و بعض  اآلثارو  2" نجع قمرة " بالمرج 
ادية بين بعض اإلشكاليات المتعلقة بالعمل البلدي و البناء الفوضوي. كما شاب الجلسة بعض المناوشات الع

المتدخلين و الحضور خاصة من حيث وجوب احترام الحيز الزمني للمتدخل )انظر الصور على موقع بلدية 
التقيد بموضوع  وجوبسبوك(. الردود على التدخالت تم التأكيد على يتونس بشبكة التواصل االجتماعي فا

المشاريع الوطنية و الجهوية. تم التفاعل مع الجلسة. رد السيد المعتمد على التساؤالت ذات العالقة بمتابعة 
من ذلك ورقات اقتراح مشاريع تم  األحياءبعض المقترحات في خصوص العناية بالمناطق الخضراء و مالعب 

اختيار مشاريع القرب من قبل غالبية الحاضرين وفي الختام تم االتفاق  . 2تقديمها من جمعية متساكني المروح 
ا.د لإلنجاز و تهيئة الحدائق العمومية و مداخل دائرة  600شاريع القرب المقدرة ب على تخصيص اعتمادات م
. انتخاب ممثلي المنطقة ) شاب و امرأة و رجل ( أفرزت عملية االنتخاب األحياءالكبارية و بعض مالعب 

 األصواتترشح عدد الم األصواتباالقتراع العلني على النتائج التالية فئة الرجال فئة النساء فئة الشباب عدد 
محمد كمال  67منية الشامخ حرم القصوري  56محمد الورغمي  58المترشح  األصواتالمترشح عدد 

عربية السمعلي  25صالح الهمامي  02حازم بالطيف  07وسيلة بن بوبكر  03محمد السديري  01البوثوري 
ركبت لجنة المتابعة و رضا غضون ت 12شاكر بوثوري  12محمد منعم حمدي  08مروان الميساوي  10



ذكرهم و روابط االتصال بهم ممثل عن فئة  األتيالمرافقة لمشاريع القرب بدائرة الكبارية من السيدات و السادة 
ممثلة عن فئة النساء السيدة منية الشامخ حرم  50543764الشباب السيد محمد كمال بثوري رقم الهاتف 

و  97662304الرجال السيد محمد الورغمي رقم الهاتف ممثل عن فئة  96337590القصوري رقم الهاتف 
 .12.30. ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشرة و نصف نشكرا لحاضريفي الختام تم 

  

 متصرف الدائرة البلدية بالكبارية محمد اللومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

                    

 

 
 

 2017نوفمبر  17الجمعة التاريـخ : 

 المكـان : مقر الدائرة البلدية باب البحر بشارع قرطاج .

 

 الحاضـــرون : 

  :  رئيس دائـــرة بــاب البحــر السيد الحبيب الحمروني 
   كاهية مدير الدراسات واألشغال الجديدة :   السيد ياسين محجوبـة 
 مديرة التهذيب والتجديد العمراني :  ي ـالسيدة نرجـس الرياح 
 رئيس مصلحة بإدارة الشؤون المالية :  ي  ـاآلنسة هـدى الدبوس  
 رئيس مصلحة الطرقات واألرصفة  دة ـالسيد حبيب بن جويـ  : 
 رئيس القسم الفني بدائرة باب البحر:    دي  ـالسيد الحبيب الدري 
 دية بباب البحر متصرف الدائرة البل :   ر ــالسيدة فوزيـة الصغي 
  السادة رؤساء  –السادة رؤساء أقسام الدائرة  –السادة عمد منطقة باب البحر

 الجمعيات
 ) المجتمع المدنـــــي ) أنظر ورقة الحضور المصاحبة 

 
 جـــدول األعمـــال:

o .تقديم اإلطار العام للجلسة 

o  اإلستثمار تقديم أعضاء النيابة الخصوصية وأعضاء خلية إعداد برنامج

 .2018السنوي 

o  مع عدم  "للسنة الفارطة تذكير بما تم عرضه خالل الجلسة العامة التشاركية

 توسعةاإلستجابة لطلبهم من طرف إدارة المرور وإدارة الطرقات في نطاق 

 شارع الحرية على مستوى ساحة الجمهورية ".

o .المشاريع المتواصلة بدائرة باب البحر 

o  للمنطقة البلدية.نتائج التشخيص الفني 

o .تذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب 

o .اختيار ممثلي المنطقة 



o . رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة وفي المقاربة التشاركية 

o .النقـــــــاش 

 

 

 * تقديم اإلطار العام للجلســــة :

ّحبا بالحاضرين الجلسة مرالحبيب الحمروني إفتتح رئيس الدائرة البلدية بباب البحر 

ثم شرع في تقديم اإلطار العام للجلسة موّضحا أنها تندرج في إطار إعداد برنامج اإلستثمار 

لبلدية تونس وهي مخّصصة لمواصلة أعمال الجلسة العامة التشاركية  2018السنوي 

بمقر بلدية تونس بالقصبة وذلك من خالل اختيار  19/11/2017األولى التي تم عقدها يوم 

ريع القرب التي تساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين بدائرة باب البحر واختيار مشا

مناطق التدخل ذات األولوية واألكثر جدوى وفي حدود اإلعتمادات التي تم تخصيصها 

سنة مع العلم وأن مداخيل الدائرة بلغت لمنطقة باب البحر بالجلسة العامة التشاركية األولى 

ستمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد دينار وستمائة مليما  : 2016

مليار وستة وتسعون ألف : 31/10/2017إلى  01/01/2017ومن ( 656.501د600)

 ( .1.096.937 د)         وتسعمائة وسبعة وثالثون دينارا

 * التذكير بما تم عرضه خالل الجلسة العامة التشاركية األولى :

نوفمبر  09 جلسة من نتائج التشخيص المالي خاللما تم عرضه ب ثم وقع التذكير

وقد وقع عرض نتائج التشخيص المالي حيث تم تخصيص اعتمادات تقّدر بـ:  2017

وتم عرض إحصاء وصفي للبنية التحتية  2018 اإلداريـــــــــــة:د لبر 18.920.000

 لغ على النحو التالي : بكامل المنطقة البلدية وعلى هذا األساس تم توزيع هذا المب

  : د 2.550.000المشاريع اإلداريـــــــــــة 

   :د 8.370.000المشاريع المهيكلة للمدنية 

   : د 8.000.000مشــاريـــع القــــــــــــٍرب 

وائر البلدية فكانت اإلعتمادات عليكــــم:وقد تم توزيع إعتمادات برامج القرب عل

 من مشاريع القرب. %5  د بنسبة مأوية 400.000المخّصصة لدائرة باب البحر 

 وبهــذه المناسبـة يسّرنـي أن أعــرض عليكــــم :

  المشاريع المتواصلة لدائرة باب البحر: - 01

 الطرقــات واألرصفــة: -أ 



 : 217البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 المالحظــات األنهــج طبقة األشغــال

 فلسطيننهج  تهيئة األرصفة
بصدد إعالن طلب 

 العروض

  
 : 2017البرنامج الجهوي لتعصير الطرقات بالمنطقة البلدية 

 المالحظــات األنهــج طبقة األشغــال

 كشط وتعبيــد
بببببببباب  –الطيبببببببب المهيبببببببري 

 الخضراء
 و المشتــل

تاريخ إنطالق األشغال 

15/11/2017 

 

 التنويــر العمومــــي: –ب  

 المشاريع في طور اإلنجــاز :   

تغيير أبواب األعمدة بشارع الحبيب بورقيبة والساحات ) مشروع بكلفة  -

 د.ت. 78.000.000

 (. %40تجديد شبكة التنوير العمومي بحديقة ثامر ) نسبة التقّدم  -

تجديد شبكة التنوير العمومي بساحة باستور تحت إشراف إدارة المنتزهات والمناطق  -

 الخضراء.

 المرور والوقوف : –ت  

 :  2016المشاريع في طور اإلنجاز والتي تّمت برمجتها في 

 888خّزان تحّكم بالمفترقات  المجّهزة بإشارات ضوئية بكلفة  4إقتناء وتركيز عدد  -

 .2017مارس  31ألف دينار وقد انطلقت أشغال التركيز بداية من 

 :  2016المشاريع المبرمجــة لسنة 

 ق الدهن الخاص بالطرقات / في مرحلة نشر العروض.إقتناء وتطبي -

 إقتناء ووضع صفائح األنهج وترقيم المباني / في مرحلة إعداد العروض. -

 صيانة تجهيزات األضواء اآللية المنظمة لحركة المرور وتجديد األسالك الكهربائية. -

ضوئية اء وتركيز خزان تحكم مع إصالح الشبكات بالمفترقات المجّهزة بإشارات –ث  -

 في طور إعداد ملف الحصول على الموافقة المبدئية من صندوق القروض. /

 المناطق الخضراء : –ث  



مشروع تسييج حديقتي ساحة حقوق اإلنسان وسعد زغلول وتركيز تجهيزات 

ألف دينارا  / تم عرض ملف الصفقة على أنظار لجنة الصفقات  118حضرية بكلفة تقديرية 

مشروع في طور إمضاء اإلتفاقية بين بلدية تونس و والية تونس  – 24/08/2017بتاريخ 

 لتحويل اإلعتمادات الالزمة.

 

 األشغال الجديدة في مجال البناء والتهيئة المتواصلة بدائرة باب البحر: – 02

 .220.000د 000تجديد شبكة الحماية من الحرائق بسوق المنصف باي بكلفة  -

 .150.000د 000بكلفة أشغال تهيئة سوق سيدي البحري  -

 

 نتائج التشخيص الفني بدائرة باب البحر: - 03

 الطرقــات واألرصفــة: -أ 

 من الطرقات في حالة جيدة أو متوسطـــة . 95% -

 من الطرقات في حالة سيئة تتطلب التدّخل السريع.  5% -

 ة:ــــــاألرصفــ -ب

 من األرصفة في حالة جيدة أو متوسطـــة . 95% -

 من األرصفة في حالة سيئة تتطلب التدّخل السريع.  5% -

 

 التنوير العمومي: -ت

 .%100نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي  بلغت  -

 
 الربط بشبكة المياه المستعملة وتصريف مياه األمطار: -ث

 .%100نسبة التغطية بشبكة المياه المستعملة بلغت  -

إشكاليات بمنطقة صقلية حيث أنها معرضة أما بالنسبة لتصريف مياه األمطار فهناك  -

للفياضنات وذلك ألنها منخفظة وقريبة من البحر من جهة واإلعتماد على شبكة 

 تصريف مياه األمطار قديمة وموّحدة مع شبكة المياه المستعملة.

 :بدائرة باب البحر اإلعتمادات المخّصصة لبرامج القرب - 04

االمخّصصة لدائرة باب البحر والتي اإلعتمادات ر بالتذكي ثم تولّى السيد رئيس الدائرة

ساسها اختيار نوعية ومناطق التدّخل ذات األولوية واألكثر جدوى النقـــــاش:.400 قدرها



شاريع البنية التحتية التي من شأنها تحسين ظروف عيش والمتمثلة في م للمنطقة

 المتساكنين :

 الطرقات واألرصفة. 

 التنوير العمومي. 

 شبكة المياه المستعملة.بالربط  

 الربط بشبكة تصريف المياه.  

 

 النقـــــاش : 

ثم دار النقاش مع مختلف ممثلي المجتمع المدني كما تم التطّرق إلى العديد من 

وضعية البناءات المتداعية للسقوط التي  -المواضيع المختلفة والتي تتعلق بمشاكل النظافة 

المراقبة الصحية ومقاومة  -اإلكتضاظ المروري  -اإلنارة  -تتطلّب الترميم وإعادة التهيئة 

 وكانت التدّخالت على النحو التالي :  اإلنتصاب الفوضوي

 : تدّخــــــــالتال

التي أّكدت على ضرورة   السيدة روضة بودية عضو بمنطقة الدفاع عن المستهلك

المحافظة على جمالية المدينة واإلعتناء بجميع شوارعها واألنهج المتفّرعة عن شارع 

الحبيب بورقيبة والتركيز على نظافتها وردع المواطن بالخطايا إن لزم األمر كذلك مراقبة 

المترّدية  المواد المعروضة للبيع وخاصة المقلّدة منها والمهّربة كما أشارت إلى الحالة

للبناءات القديمة والتي تستوجب الترميم والتدّخل السريع واإلعتناء والدهن ثم أنهت تدّخلها 

باإلشارة إلى اإلكتضاظ المروري داخل المدينة الذي يستوجب مراجعة للمثال المروري 

 لمدينة تونس.

 

الدائرة من الشكايات الواردة على  %80تدّخل رئيس الدائرة للرّد ، حيث أفاد أن 

تتعلق بموضوع النظافة ، الخالفات بين المواطنين ومقاومة اإلنتصاب الفوضوي  والحمالت 

 تكاد تكون يومية لمقاومته من طرف الشرطة البلدية والجهوية وجميع الوحدات .

كما قامت إدارة النظافة بتركيز حاويات في جميع النقاط السوداء بالدائرة لحث 

ء الفضالت على األرض ويبقى موضوع النظافة مسألة توعوية المواطنين على عدم إلقا

 وتحسيسية للمواطن وردع من طرف الشرطة البيئية .

وتحّدثت   ثم تدخلت السيدة بسمة العيادي رئيس جمعية " نساء تونس الحديثة " *

عن النشاط الثقافي بشارع الحبيب بورقيبة وأشارت إلى قلة استتباب األمن بشوارع وأنهج 



اصمة وتعّرض الكثير من المواطنين إلى عمليات السطو والعنف في الليل بعد حضورهم الع

لتظاهرات ثقافية وأثناء رجوعهم إلى منازلهم مشيرة إلى نقص في الحاويات وخاصة 

 بمنطقة الفيات وأّكدت على ضرورة تكثيف الحاويات صغير الحجم  المعلقة على بقية األنهج.

سين محجوب كاهية مدير الدراسات واألشغال الجديدة ببلدية ثم تدّخل السيد أحمد يا*

مشيرا إلى أن موضوع البناءات المتداعية للسقوط هو برنامج وطني وال يقتصر على  تونس

دائرة باب البحر وهو بصدد الدرس على المستوى الوطني وسيتم إصدار قوانين سيتم العمل 

 بمقتضاها.

بتدّخالت ظرفية لرفع الخطر على المارة وسالمة وبالنسبة لبلدية تونس فإنّها تقوم 

الميدانية وتبلّغها البلدية  وثقافية.المتساكنين وهناك مجموعة من القرارات البلدية تؤخذ إثر 

 للمتساكنين من أصحاب البناءات والمالكين لها للقيام باإلصالحات الضرورية لرفع الخطر .

دّخل على مستوى المسرح البلدي أما بخصوص الثقافة فإن بلدية تونس قامت بت

 وتّمت إعادة تهيئته للمحافظة على المبنى لما له من قيمة تراثية وثقافية .

وبالنسبة للسوق المركزية فقد تم التدّخل إلنجاز المرّكب الصّحي وبناء مكاتب 

للمراقبة اإلقتصادية ولمصلحة السواق البلدية كما سيتم برمجة تدّخل على مستوى صيانة 

 قف بصفة وقتية.الس

حيث أثار وضعية ثم تدخل السيد محمد صالح جباري ممثل عن الحزب الجمهوري *

البناءات اآليلة للسقوط وضرورة التدّخل إلجبار أصحابها على األخذ على عاتقهم إيواء 

المتساكنين بها وإعادة تهيئتها وإمكانية تدّخل الدولة إلعفائهم من دفع معاليم الكراء إلى 

ع الخطر عنهم كما اقترح تهيئة موقف لسيارات التاكسي الجماعي وتكثيف اإلنارة حين رف

بشارع قرطاج للحّد من عمليات السطو التي يتعّرض لها المواطنين القاصدين الحافالت 

 والنقل الجماعي.

   تدّخل رئيس الدائرة للرّد:*

دّخل السريع إما ( عقار بدائرة باب البحر يلزمه الت 217حيث أشار إلى أن هناك ) 

( منها تتطلب اإلخالء العاجل والهدم ودور البلدية يتمثل في رفع  03بالهدم أو بالصيانة  ) 

الخطر أما اإليواء فهو ليس من مشموالتها كما أن موضوع البناءات المتداعية للسقوط هو 

لداخلية وزارة ا –موضوع وطني وسيتم الحسم فيه باإلشتراك مع وزارة التجهيز و اإلسكان 

 و وزارة التنمية المحلية والبيئة.

 



ثم تمحورت بقية التدّخالت حول ضرورة اإلعتناء باإلنارة وصيانة األرصفة 

والطرقات وتصريف مياه األمطار إرساء نقيب العمارات ومداواة الدهاليز وتطهيرها من 

 الناموس وغيرها.

 

إعادة تهيئة ساحة علي ليقترح  ثم تدخل السيد سفيان الطيب عمدة المنجي سليم*

 الزواوي وإعادة فتح البئر تكملة لساحة العملة.

ثم جاء التدخل إلقتراح إعادة تهيئة حديقة برشلونة التي أصبحت حالتها مزرية نظرا 

 لموقعها قرب محطة األرتال والحافالت والمترو الخفيف وهي محّط أنظار القاصي والداني.

 

مالحظة   الرياحي كاهية مدير التهيب والتجديد العمرانيوهنا تدّخلت السيدة نرجس *

 إلعادة تهيئة الحديقة. الالزمةألف دينار( ال يفي بالكلفة  400أن المبلغ المرصود ) 

 

أن شركة تونس للنقل ستقوم بأشغال  معلنا للحاضرينوتدّخل السيد رئيس الدائرة *

وفي انتظار انطالق  يف والحافالتمحطة المترو الخف كبيرة بساحة برشلونة إلعادة تهيئة

 هذه األشغال فإنه من الممكن اإلقتصار على صيانة الحديقة وإعادة الجمالية لها.

 

مقترحا وهنا تدّخل السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية إلرشاد المستهلك *

 المنّظمة.تركيز شاشة عمالقة بالحديقة تبّث ومضات تحسيسية لإلرشاد تتبّرع بها إمكانية 

الموضوع من الناحية الفنية وتحديد الكلفة  وتعّهدت السيدة نرجس الرياحي بدراسة 

 والتنسيق مع إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء إلمكانية إضافة مبلغ آخر.

خضراء وإلغاء النافورة حيث وهم:أما المقترح الموالي فكان إلعادة تهيئة ساحة بب

لجمالية عليها خاصة بعد أن توقّفت النافورة المتواجدة بها تصبح منطقة خضراء إلضفاء ا

 عن العمل نظرا لتعّرضها للسرقة.

 كما أن هناك مقترح آخر لتهيئة الرصيف بشارع األمم المتّحدة. 

وبعد أخذ آراء جميع المتداخلين تّمت الموافقة على نتائج الجلسة بإعطاء األولوية 

ة في المرتبة األولى وحديقة باب الخضراء في المرتبة المطلقة إلعادة تهيئة حديقة برشلون

 الثانية.

 
 وفي الختام تم اختيار ثالثة ممثلين عن المنطقة وهم :

 



  جمعية " إخدم خدمتك "  – المهندس محمد ورغي عن الشباب 

   رئيسة جمعية " نساء تونس الحديثة"   –ة العيادي  ــبسم السيدةعن المرأة 

   منظمة  "إرشاد المستهلك "رئيس    –  ي الرياحيــلطفالسيد عن الرجال 

هذا وقد عبّرت السيدة نرجس الرياحي عن استعدادها إلستقبالهم والعمل معا           

 لدراسة ما سيتم اختياره من مشروع.

 

وقد عبّر المشاركون عن إعجابهم بخّطة اإلتّصال المعتمدة من طرف خلية           

 اإلعداد وفي المقاربة التشاركية المعتمدة واستعدادهم لمراقبة إنجاز المشروع.

 

 ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار والنصف.          

 

 رئيس الجلسة                                    كاتبة الجلسة :                 

       الحمروني الحبيب                                       التونسيـة الصغيرفوزية        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   اجلمهــورية التونسيـة

 بلـدية تـونس        
 دائــرة الـورديـة     

 عـــــدد       
   

 
 

حمضر جلسة عمل بدائرة الوردية ملناقشة امليزانية التشاركية ضمن برانمج اإلستثمار البلدي حـول  وع :املــوضــ
2018. 

 س ،ـرئيــسيدي ال

و علـى السـاعة العاشـرة صـباحا مبقـر الـدائرة البلديـة  2017-11-18انعقدت يوم السبت املوافق لـ      
ابلورديــة جلســة عمــل ملناقشــة امليزانيــة التشــاركية مبشــاركة ممثلــني عــن األقســام الفنيــة لبلديــة تــونس و مكــوانت 

اجللســـة الســـيد رئـــيس دائـــرة الورديـــة و  اجملتمـــع املـــدين إضـــافة إىل مـــواطنني قـــاطنني بـــدائرة الورديـــة و قـــد تـــرأس
 السيدة معتمدة الوردية .

يف بدايــــة اجللســــة الــــيت افتتحهــــا الســــيد رئــــيس الــــدائرة مرحبــــا ابحلضــــور مــــن املــــواطنني و ممثلــــني عــــن          
األحـزاب و اجلمعيـات مثمنــا حرصـهم علـى إجنــاح التجربـة التشــاركية مـن خـالل حضــورهم املميـز و اهتمــامهم 

لســـة و قـــام بتقـــد  اإلطـــارات و األعـــوان املمثلـــني لألقســـام الفنيـــة ببلديـــة تـــونس الـــذين إبمكـــاهنم مبوضـــوع اجل
اإلجابـة عــن كـل التســايتالت الـيت ســيطرحها املتشــاركون و الـيت ختــص اجلوانـب الفنيــة يف مناقشـة املشــاريع الــيت 

دية و اهتمامها إبجنـاح املشـاريع سيتم اقرتاحها كما مثن حضور السيدة معتمدة الوردية كسلطة حملية جبهة الور 
 البلدية اليت تعود ابلنفع للمنطقة .
 مث أذن بفتح ابب التدخالت :

كـان أول املتـدخلني الســيد حممـد عبــد اخلـالق عــن حـزب نــداء تـونس الــذي اعـرتض علــى تقـارير التشــخيص    
رتح أن تكــون مناقشــة املشــاريع الفــين و عــدم إدراج املشــاريع البلديــة املنجــزة أو الــيت بصــدد اإلجنــاز كمــا أنــه اقــ

املزمــع اجنازهــا يف نطــاق امليزانيــة التشــاركية علــى إجتمـــاعني أو ثــالث تكــون اجللســة األوىل توافقيــة يقــع فيهـــا 
 التشخيص الفين مث يعطي الوقت الكايف لسكان الوردية يف اختيار مشروع  حيوي و ذا أولوية للمنطقة .

مطار يف بعض منـاطق الورديـة و هنـا تـدخل السـيد رشـيد البوثـوري كما حتدث عن إشكالية تصريف مياه األ  
ممثــل إدارة الطرقــات لتوضــيح بعــض النقــاط الــيت ختــص تصــريف ميــاه األمطــار و اقــرتاح مــدن الــدائرة بقائمــة يف 

 األهنج اليت هبا أشكال لتالفيه.



مث تدخل السيد نبيـل القـروي ممثـل عـن منظمـة الـدفاع عـن املسـتهلك و اقـرتح أمهيـة إلسـتمرارية و الدوريـة     
ملثــل هــذه اإلجتماعــات لتأســيس  مبــدأ التشــاركية يف عقليــة املــواطن واإلدارة و أخــذ الكلمــة بعــد ذلــك الســيد 

لــدائرة البلديــة والــيت ختــص أساســا منــذر شــرادة ممثــل عــن منظمــة اهلــالل األمحــر و حتــدث عــن اإلشــكاليات اب
التنوير العمومي و الطرقات و أن التشخيص الفين املقدم من طرف البلدية غري صـحيح و غـري مطـابق للواقـع 

. 
هنــا تــدخل الســيد حممــود النهــدي مــدير إدارة التنــوير العمــومي موضــحا اإلطــار العــام للجلســة وهــو اقــرتاح     

و  % 80أن شـبكة التنـوير العمـومي يف دائـرة الورديـة جتـددت بنســبة مشـاريع ضـمن الصـيغة التشـاركية كمـا 
 . 2018املنطقة الباقية  فيها ما هو مربمج لسنة 

كما تدخل السيد رئيس الدائرة لتوضيح كيفية إعداد املشاريع يف السابق اليت غالبـا مـا تكـون دون استشـارة    
 عيل الصبغة التشاركية إلجناز املشاريع البلدية .سكان املنطقة و حاليا جيب تثمني دور بلدية تونس يف تف

مث أعطيت الكلمة للسيد برهان بن حيي عضو جلنة التضامن ابلوردية الـذي أبـدى مالحظـة حـول الشـكل     
من خالل اإلعداد هلذا اإلجتماع إذ ال بد من اقرتح الربامج مث حتديد املبالغ املرصودة كما بني حالـة الفوضـى 

ل بعض املؤسسـات العموميـة كالصـواند و السـتاغ يف اجملـال البلـدي دون إصـالح الطرقـات و اليت يرتكها تدخ
 أكند على ضرورة أن تكون رقابة صارمة من قبل البلدية على مثل هذه التدخالت .

هنا تدخل السيد متصرف الـدائرة وأكنـد علـى أنـه ال ميكـن ألي متـدخل يف اجملـال الـرتا  البلـدي أن ينجـز    
ل دون ترخيص مسبق من قبل البلدية لكن عديـد األطـراف ال تلتـزم هبـذا اإلجـراء و ابلتـايل فالبلديـة أي أشغا

تكــون ملزمــة يف العديــد مــن األحيــان إبصــالح الطرقــات و تقــوم إدارة الطرقــات إبرســال مــذكرات يف الغــرض 
 لإلدارات املعنية إللزامها إبصالح الوضعية .

رق ملشــكلة الســوق البلــدي بالكانيــا و ظــاهرة اإلنتصــاب الفوضــوي و مث عقــب الســيد نبيــل بلقــروي و تطــ   
 اإلمهال احلاصل يف منتزه برج علي رايس و كذلك ظاهرة الكالب السائبة .

مث أخذ الكلمة الدكتور املراحيي و هو أصيل منطقة ابلفي ابلوردية و حدد مسؤولية املواطن وواجباته جتاه     
ح البلديـــة يف نشـــاطها علــى الشـــباب و رعـــايتهم و أكــدن علـــى كثـــرة املقـــاهي العمــل البلـــدي و ضـــرورة أن تنفــت

ابملنطقة دون اخلضوع لإلجراءات الرتتبية اخلاصة بفـتح املقـاهي و مـا مثلـه مـن ظـاهرة إسـتغالل الرصـيف كمـا 
أكـــدن علـــى أن مصـــب النفـــاايت يعـــد كارثـــة علـــى املنطقـــة و جيـــب حتويلـــه و تعقيبـــا عليـــه تـــدخل الســـيد علـــي 

حملولـة وهـذا مـا أكدتـه السـيدة  ةوري رئيس قسـم النظافـة بـدائرة الورديـة وأكـدن أبن مشـكلة النظافـة ابلـدائر البوث
 املعتمدة مث تدخل السيد بلقاسم الفياين ممثل حركة النهضة و أعطى مالحظات على مستوى الشكل:

 أوال جيب أن تقع إجابة كل متدخل ال أن يتم مجع التدخالت مث اإلجابة . 
 نيا جيب أن ميضي كل احلضور على حمضر اجللسة.و اث



مث تطـرق السـيد حممــد العبيـدي مـواطن مــن سـكان الورديــة إىل ظـاهرة البنـاء الفوضــوي و خاصـة يف منطقــة    
 ديبوزفيل و الكراير و غياب أي دور للبلدية .

قـــرار بلـــدي يف  30هنـــا تـــدخل متصـــرف الـــدائرة ليبـــني أبن الشـــرطة البلديـــة ابلورديـــة قامـــت بتنفيـــذ قرابـــة   
2017. 

مث تكلم السيد سفيان بوشناق مواطن من سكان الوردية و بني حرصه حول ضرورة ختصـيص فضـاء ترفيهـي  
 ابحلديقة اجملاورة للدائرة البلدية ابلوردية كما إقرتح:

 إقامة متثال يرمز للورود مبا أن منطقة الوردية كانت معروفة ابلورود . - 
 نب مدرسة اخلروبة و ضرورة توفري مقرات للجمعياتو إقامة مسلك صحي جبا 
و هنــــا أجابــــت الســــيدة املعتمــــدة أبن الفضــــاء املقــــرتح  إلقامــــة مســــلك صــــحي بــــه اشــــكالية عقاريــــة و أبن  

 املعتمدية وفرت مقرا للجمعيات داخل مقرها .
وفة أبشجار امليليا مث تدخل السيد بسام اللمطي متساكن من منطقة الوردية الذي بني أن املنطقة كانت معر  

لكـن البلديـة تقــوم بتعويضـها أبنــواع أخـرى مــن األشـجار كمــا أن التنـوير العمــومي ابلورديـة يعــاين العديـد  مــن 
األعطـاب كمـا أكــدن علـى ظــاهرة الكـالب الســائبة و مـا متثلـه مــن خطـر علــى املتسـاكنني و أكــدن علـى ضــرورة 

و القـرارات اجلديـدة الـيت ختصـه نظـرا لتعاقـب خمالفـات البنـاء إعالم سكان املنطقة مبآل مثال التهيئـة العمرانيـة 
ابملنطقــة و يف انحيــة النظافــة أكــدن علــى أن البلديــة تقــوم إبحــراق الفضــالت للــتخلص منهــا لكــن الســيد علــي 
البوثــوري رئـــيس قســيمة النظافـــة أكــدن علـــى أن مــن يقـــوم ابإلحــراق هـــم املواطنــون و لـــيس البلديــة مث أعطيـــت 

 رضا امللوكي ممثل مجعية حنن هنتم.الكلمة للسيد 
و أكدن على ضرورة أن تقدم البلدية ريتيتها للمشاريع قصـرية املـدى وأن النقـاش جيـب أن ينحصـر يف املشـاريع 

 اليت ميكن اجنازها .
هنــا تــدخل الســيد رئــيس الــدائرة للتأكيــد علــى أن اإلجتمــاع هــو يف إطــار إعــداد و اقــرتاح مشــروع تشــاركي     

 اه أتسيس مرحلة تشاركية مستقبلية .كخطوة يف اجت
مث تدخل املواطن فاخر بن سعيد الذي أكدن على مشكلة التطهري يف منطقة الصوم و بعد تعبيد الطرقات    

 أصبحت أعلى من الرصيف مما أضر مبساكن املنطقة من تسرب مياه األمطار.
مليزانيـة التشـاركية هـل هـي للصـرف أم كما تسـاءل السـيد علـي التـومي مـواطن مـن منطقـة الورديـة علـى أن ا    

لإلجناز و دارت النقاشات دون أن تثمر اختيار أي مشروع فاقرتح املشرتكون أتجيـل اختيـار املشـروع إىل يـوم 
 بعد معاينة املنطقة جيدا حىت يتسىن هلم اختيار مشروع ذو أولوية للمنطقة . 22/11/2017األربعاء 



جتماع على أن يقوم املشاركون ابختيار جلنة منهم تقوم ابملعاينة و اختيار و اختتم السيد رئيس الدائرة اإل    
 املشروع .

مبقر الدائرة ترأسها السيد متصرف الدائرة  22/11/2017مت عقد جلسة اثنية خمتصرة يوم األربعاء    
لدفاع إلستالم مقرتحات املشاريع حبضور ممثلي عن أحزاب حركة النهضة و حزب نداء تونس و منظمة ا

 عن املستهلك و منظمة اهلالل األمحر و بعض متساكين منطقة الوردية .
و كان اإلتفاق فيما بينهم على أن يقرتحوا مشاريع صغرية إبمكاهنا حتقيق أهداف متعددة للمنطقة مبا      

ألف دينار و هو مبلغ  600يف حدود  2018أن املبلغ املرصود من خالل برانمج اإلستثمار البلدي 
 رتم .حم
 قائمة يف املقرتحات معنونة مبن اقرتحها و مبوافقة مجيع املشاركني يف اجللسة: يوفيما يل   

    السيد منذر شرادة عن الهالل األحمر و من متساكني الوردية: 
 فضاء ترفيهي بالكانيا جببل اخلروبة يف مساحة على ملك بلدية تونس -
 الجودانفضاء ترفيهي بربج علي رايس قبالة دار  -
 فضاء ترفيهي و ملعب حي ببالفي يف شارع ابلفي املستودع البلدي  -
 فضاء ترفيهي و ملعب حي بسيدي بلحسن حماذي لدار الشباب بديبوزفيل. -
 فضاء ترفيهي مبونوم يف املنطقة الغابية احملذية لضريح الشهداء. -

  قة حي محمد عليالسيد حمادي العلوي رئيس جمعية الوردية و بعض متساكني منط:  
 أكتوبر من قبل خمتصني 15املساعدة يف تركيز العشب اإلصطناعي مبلعب حديقة  
 أكتوبر  15تركيز خمفضات سرعة أمام حديقة  -

 زايدة يف ارتفاع سور امللعب حلمايته من املتدخلني و محاية التجهيزات
 ئية ابلورديةكذلك ترميم سور ملعب مجعية الوردية للحماية خاصة اجلمعية النسا

 تركيز التنوير العمومي على طول الطريق املؤدي مللعب مجعية الوردية  -
  : السيد محمد عبد الخالق عن نداء تونس 

 أوت مفرتق معهد الوردية و شارع اإلزدهار  13إعادة هيكلة جماري تصريف مياه األمطار مبنطقة مونوم  -
املشاركون ابإلمجاع مقرتح ممثل إدارة التنوير العمومي و هو تغيري خزان على مستوى التنوير العمومي تبىن  -

 الكانيا
    السيد نبيل بالقروية عن حركة النهضة و منظمة الدفـاع عن المستهلك: 

 إحياء مناطق خضراء قدمية أصبحت نقطة سوداء برتاكم الفضالت 
 هنج اخلربة جبانب مدرسة اخلروبة



 العمال جبانب مدرسة احلاج عمر حبي
هتيئة منطقة خضراء ونسييجها يف مدخل الكانيا تقع بني مدخل الوردية من جبل اجللود و الطريق السريعة 

. 
 و متت املصادقة على هذه املشاريع ابإلمجاع و انتخاب جلنة املتابعة من قبل احلاضرين و املتكونة من:

 22.502.946حممد عبد اخلالق رقم اهلاتف  العنصر الشبابي :  
 92.387.957 – 23.988.376ميينة بن ابراهيم  العنصر النسائي :  

 97.826.344حمبوبة خبـاري  
 22.525171نبيل بلقروية  العنصر الرجالي : 

ومت رفــع اجللســة مــن قبــل الســيد متصــرف الــدائرة مثمنــا حضــور املشــاركني مكــربا فــيهم حرصــهم و اميــاهنم     
ابلشـــراكة كعنصـــر أساســـي يف تفعيـــل و اجنـــاح العمـــل البلـــدي و اتفـــق احلضـــور علـــى ضـــرورة تتـــايل مثـــل هـــذه 

 اإلجتماعات للمتابعة و معانية النقائص .
                  

 مو الســــــــــال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 



 اجلمهورية التونسية   
 وزارة الشؤون احمللية والبيئة

 بلدية تونس        
 الدائرة البلدية ابلعمران         
    

            
 
   

 8201ستثمار البلدي لسنة جلسة عمل حول برنامج اإل:  ـوعـالموض

 ) جلسات المناطق (                  

 الدائرة البلدية بالعمران :المكــــــــان

  على الساعة التاسعة والنصف صباحا  2017نوفمبر  24الجمعة  :تاريـــــــخال

 
 

تبعا ملنشور السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية تونس واملتعلق إبعداد املخطنط االستثماري البلدي لسنة 
التحضريية والتشخيص الفين واملايل وبعد محلة التواصل واإلعالم قبل اجللسة العامة  وتبعا لألعمال 2018

 بقصر بلدية تونس . 2017نوفمرب  09التشاركية األوىل املنعقدة بتاريخ 
على الساعة التاسعة  2017نوفمرب  24انعقدت جلسة عمل مبقر الدائرة البلدية ابلعمران بتاريخ اجلمعة 

عا لربانمج جلسات املناطق مبقر الدائرة حتت إشراف السيد : سفيان طرميز رئيس والنصف صباحا ، تب
الدائرة البلدية ابلعمران و حبضور كل من السيدات والسادة : معتمد العمران وممثلني عن املصاحل اإلدارية 

لتنوير العمومي ، إدارة النظافة  ، مصلحة الدراسات والربجمة ، اإدارة اإلعالمية ، والفنية ببلدية تونس ) 
املنتزهات واملنطق اخلضراء ، األسواق ، حفظ الصحة ، الطرقات (  وعن اجلمعيات ) مجعية أحباء البلفدير 

نظمات ) اإلحتاد ( وثلة... ، الغرفة الفتية اإلقتصادية بفرانس فيل ، مجعية أحباء املسرح وفنون العرض 
... (  وثلة من اجملتمع ، منظمة الدفاع عن املستهلك  ونريناحمللي للصناعة والتجارة ، الغرفة اجلهوية للمص

 املدين .
 

وبعد افتتاح اجللسة والرتحيب ابحلاضرين ، أكند السيد رئيس الدائرة على أمهية موضوع اجللسة وقدنم إطارها 
لقرب اليت العام  املتمثل يف مواصلة أعمال اجللسة العامة التشاركية األوىل وذلك من خالل اختيار مشاريع ا

تساهم يف حتسني ظروف عيش املتساكنني واختيار مناطق التدخل ذات األولوية واألكثر جدوى وجناعة  
كتهيئة الطرقات واألرصفة ، احلدائق ، التنوير العمومي ... وذلك يف حدود اإلعتمادات اليت مت ختصيصها 

 دينار . 500.000ملنطقة العمران وهي 
 مرتشحني ( متن  انتخاهبم وهم على التوايل : 10) من ضمن  03وعددهم وبعد اختيار ممثلي املنطقة 

 ) طالبة ( 1990* اآلنسة مروى خلفت من مواليد      



 ) ماجستري مهين اختصاص تنمية حملية وعمل مجعيايت (   1991* السيد أمين أفين من مواليد      
 ( ) مدير مدرسة 1962السيد النوري حممود من مواليد  *     
 

إىل نتائج التشخيص الفين للمنطقة كما متن التطرق متن تقد  املشاريع املتواصلة ابلدائرة كل حسب اختصاصه  
متن التداول والنقاش بني ممثلي املصاحل الفنية واإلدارية ، مكونانت اجملتمع املدين ، ممثنلي اجلمعيات حيث ، 

هتيئة السوق البلدي ابلزايتني الذي يعترب نقطة سوداء  وقع اإلمجاع التنام على مشروعفواملسؤولني احملليني 
ابملنطقة والشاغل الوحيد لكل املتساكنني منذ سنوات وسبب تذمنرهم حيث يعترب مكاان لتجمع املنحرفني 
ومصبا عشوائيا للفضالت وهو مصدرا لإلزعاج واإلخالالت البيئية واألمنية ، علما وأن الدراسة الفنية هلذا 

زة واألولوية ستكون يف األشغال املزمع القيام هبا لنواة السوق لتمتد فيما بعد إىل حميطه واملنطقة املشروع جاه
 اخلضراء احمليطة به . 

كل هذه األسباب جعلت من اختيار هذا املشروع " هتيئة سوق الزايتني " من قبل مجيع احلضور : مجعيات 
القضاء على مثل هذه النقاط ولوية مطلقة من شأهنا كأوجمتمع مدين ابلتوافق التام واالستحسان للفكرة  

علما وأنه متن التأكيد أمام احلضور أبن هتيئة سوق الزايتني يندرج السوداء ) بيئيا وأمنيا وإجتماعيا ....(  
يف  ضمن املشاريع اهليكلية ، إالن أنه إمياان من مجيع احلضور أبنن مشروع هتيئة سوق الزايتني يلعب دورا هامنا

فقد متن التمسك إبجنازه نهوض ابملنطقة ككل  اقتصاداي واجتماعيا وتبعث اإلرتياح يف نفوس املساكنني ال
ابحلياة اليومية للفرد إلتصاهلا املباشر على حتسني ظروف العيش ضمن مشاريع القرب اليت من شأهنا العمل 

. 
 

رئيس الدائرة املشاركني يف اجللسة واختتمت اجللسة على الساعة الثانية عشرة والنصف،  حيث شكر السيد 
 على حضورهم وقد استحسنوا هذه الدعوة.

 
 رئيس الدائرة البلدية ابلعمران                                                                                               

                                                      سفيان طرميز                                                    
 

 
 
 



                                                                

                                         

 ةالجمهوريّة التّونسي

 بلـــدية تونــس       

 دائــرة الحرائرية     

 466عــــدد :           

 

   

 
   

 
 محضر جلسة

 لتشاركيّة إلعداد البرنامجالمكان:
 2018االستثماري السنوي  

 

 

 

 2017نوفمبر  18: يوم السبت التاريخ

 : الساعة التاسعة و النصف صباحاالتوقيت

 العقبة 5: قاعة صابرين على الطريق الوطنية رقم  المكان

السيد كاهية  -السيد معتمد الحرائرية -: السيد رئيس الدائرة البلدية بالحرائرية الحضور

السيد مدير حفظ -مدير شؤون المجلس البلدي و الانتخابات و الإحاطة بالدوائر البلدية

السيد رئيس فرقة الحرس -السيد متصرف الدائرة البلدية بالحرائرية -الصحة ببلدية تونس 

السادة رؤساء الأقسام  -السيد رئيس مركز الشرطة البلدية بالحرائرية -البلدي بالحرائرية

ممثلين عن  -ممثلين عن المجتمع المدني –السادة عمد المناطق بالدائرة  -بالدائرة 

 ممثلين عن بعض الأحزاب السياسية بالمنطقة. -بعض المنظمات و الجمعيات

 ) انظر بطاقة الحضور المصاحبة(. 

 

تـّم افتتـاح الجلسة من طرف السيد رئيس الدائرة البلدية بالحرائرية الذي       

استهل مداخلته بالترحيب بكافة الحضور عارضا  في الآن نفسه المواضيع 

التي سيقع التطرق إليها بالنقاش خلال هذه الجلسة و المتمثلة أساسا في 

ية و ذلك لتحقيق النجاعة تطبيق المقاربة التشاركيّة في برمجة المشاريع البلد

المرجوة للمشاريع المبرمجة وبلــوغ مستوى مأمول لرضاء المواطنين مؤملا 

يقع اختيار المشاريع بالاعتماد على التشخيص الجيد  أنمن خلال هذا التمشي 

للإشكاليات التي تشملها منطقة الحرائرية و القدرة على تحديد الأوليات 

لمبرمجة للتنمية و دعا بالمناسبة بضرورة تكاتف بالنظر إلى حجم الاعتمادات ا

كل الجهود من إدارة و مواطنين و مجتمع مدني من اجل النهوض بالمنطقة 

الانسجام والتعاون الحاصل بين مختلف الهياكل لخدمة المجموعة مذكرا  مثمنا

 بالمشاريــع المتواصلة 



 

اقتراح توزيــــع  بالدائرة ثم قام بعرض نتائج التشخيص الفني للمنطقة مع 

السيد معتمد  إلىالاعتمادات المتاحة بين مختلف البرامج، محيلا الكلمة 

ن شاكرا السيد رئيس الدائرة و ـة الحاضريــــالحرائرية الذي بدوره رحب بكاف

والمجهودات المبذولة لخدمة المواطن  اونـــــــة على التعـــــالبلدي الإطارات

للحالة  أسفهتاحة المادية و البشرية معبرا عن رغم ضحالة الإمكانيات الم

و مقر الدائرة البلدية بالحرائرية  5المزرية التي عليها السوق البلدي بالزهور

 إدخالمؤكدا على ضرورة  التفكير الجدي في إعادة تهيئة السوق و تسييجه و 

 . ةمقر الدائر تحسينات على 

و بتناوله الكلمة أبدى السيد علالة الرمضاني ممثل البلديـــة إعجابه        

بالتميز على مستوى الإعداد لهذه الجلسة مثمنا الانسجام الحاصل بين 

و مذكرا بالغاية من عقد مثل هذه               مختلف الهياكل بالمنطقة 

اقبة الجلسات و ما تكرسه من تشريك للمواطن في اقتراح البرامج و مر 

 تنفيذها.

 و افتتح باب النقاش الذي تمحور حول الميادين التالية :
 

 :األسواق البلدية 
 

راء في موضوع الإبقاء على السوق البلدي بالزهور الخامس بمكانه الطرقات:

الحالي أو نقلته إلى ارض بن عمر بنهج الدستور و اتجه المقترح على التفكير 

بسياج و مجهزة بكافة المرافق الصحية بجدية في تهيئة سوق منظمة محاطة 

دي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ــه والتصــمع تركيز مكتب لممثل الإدارة داخل

ض مضجع كافة متساكني هذه ـبالانهج المجاورة التي أصبحت هاجسا يق

الانهج فضلا عن المدارس الابتدائية و الدائرة البلديـــة والروضة البلدية لما في 

والأخلاق الحميدة   ة ــــــغير لائقة و تعدي مفضوح على البيئ ذلك من مظاهر

وق والانتصـــاب ـــــــوبالتالي بات من الضروري إيجاد حل جذري لمشكلة الس

العشوائي بمحيطه مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة الاجتماعية، وفي نفس 

(التي تفتقر 3الإطار تــــّم التطرق إلى الوضع المتردي لسوق الحرائرية )

لأبسط مقومات السوق البلدي من سياج و مسالك تزود و تزويد و مجمع 

صحي و شبكات الصرف و الماء الصالح للشراب و النور الكهربائي و مكتب 

 لممثل الإدارة داخل السوق.



 : الطرقات 
 

رغم ما تم انجازه  فان  ما نصبو إليه في هذا المجال مازال بعيد المنال خاصة 

اغلب الأحياء تتطلب التدخل العاجل للحد من تذمر المواطنين من كثرة  أنو 

الحفر و الطرقات التي أصبحت عبارة عن مسالك فلاحية و يعزى ذلك إلى 

ا عن الطرقات التي ضعف الإمكانيات المادية و البشرية في هذا المجال أمّ 

 تستوجب التدخل بالصيانة و التعبيد حسب مقترحات المتدخلين:

 

 

 جـــــــــــاالهن العمادة ع/ر
 4244هنج  -42147هنج  -4311هنج  -4308هنج -4255هنج -هنج طرشيش طارق بن زايد 1

 .04 دالزنقة عد 42150هنج -4409 -4236هنج  
 -4392هنج  -4388هنج  -4389هنج  -4321هنج  -الفرعي 4366هنج  -4437هنج  العنتيت 2

 -.4381هنج  -4393هنج
 4340هنج  -4338هنج -4473هنج -4488هنج -رهنج الدستو  -هنج بشري بن سديرة الزهور اخلامس 3

 .636هنج -هنج محيدة اهلمامي 
هنج  -4281هنج  -4280هنج  -قرب جامع اللطيف 42435'هنج  -4280هنج  -42360هنج  العقبة 4

 اهنج بتقسيم البستان قرب جامع التوفيق. 5 - 4283هنج  -4282
  اغلب اهنج حي السالمة و العكارمة. الزهروين 5
 جزء منه. 42358هنج -16الزنقة 4267هنج  -42349هنج  العقبة العليا 6
 حي االمام -ارض بن قيزة  الفلة 7
هنج  –هنج حبرية فيكتوراي  -هنج البحر االمحر -هنج دار السالم -4771 -4726هنج  -4700هنج  احلرائرية 8

4776. 

 
كما تم اقتراح دهن ممرات المترجلين و التشوير الأفقي بشارع النخيل و شارع 

الحرائرية و الشوارع المحيطة بالمؤسسات التربوية مع وضع علامات المرور 

المؤدية  4667و نهج 42500و مفترق نهج  42500بمفترق شارع النخيل و 

لابتدائية ، لمعهد الزهروني و تركيز مخفضات سرعة على مستوى المدارس ا

هذا مع التطرق إلى إشكالية تصريف مياه الإمطار التي تعاني منها اغلب 

القيام بالدراسات و الأشغال الأحياء بدائرة الحرائرية و بالتالي فقد تم اقتراح 

ربط هذه الأحياء بنقاط الصرف المركزة بالطرق الرئيسية على غرار اللازمة ل

و الطريق الجهوية رقم  42500يل و نهج و شارع النخ 5الطريق الوطنية رقم 

و الطريق الرئيسية بالمخرج الغربي للعاصمة و ذلك للحد من ظاهرة   21

 .للأمطارالفيضانات، التي تشهدها اغلب الأحياء عند كل تهاطل غزير 



 

 

 :المنتزهات و المناطق الخضراء 
 

التفكير في دعا المتدخلين في هذا المجال إلى ضرورة العناية بالموجود و 

بعث منتزهات لتكون متنفس للعائلات بالمنطقة حيث تم  اقتراح تخصيص 

جزء من مساحة المنبت البلدي بالعقبة لإقامة منتزه و مسبح بلدي على غرار 

ما تتمتع به مناطق المعتمديات المجاورة ليكون مكسب لشباب المنطقة و 

 احتواء له من المنزلقات الغير محمودة العواقب.
 

 ة:ــــــــــرياضال 
 

اتجهت مقترحات المتدخلين إلى التكثيف من الملاعب المعشبة مع مزيد 

ضية السادة:العناية بالمركب الرياضي بالحرائرية و حسن استغلال القا

 بالحرائرية.
 

 الشرطة و الحرس البلدي: 
 

تمت المطالبة من طرف بعض المتدخلين إلى ضرورة مكافحة ظاهرة اكتساح 

الأرصفة من طرف أصحاب المتاجر و حتى المناطق الخضراء لم تسلم من 

التالي فقد بات من المؤكد ردع المخالفين لان في تفشي هذه بذلك و 

ري الظاهرة مخاطر على المارة و تكاثر لعدد الحوادث فضلا عن الاختناق المرو

 المقيت.

وأحيلت الكلمة في الختام إلى السيد رئيس الدائرة  ورؤساء الأقسام بالدائرة 

لتوضيح استفسارات الحاضرين عن بعض أنشطة الأقسام اليومية في 

 مجالات التنوير العمومي 

 و الطرقات و الصحة و الأسواق و المناطق الخضراء و البناءات .

عن المجتمع المدني لتمثيل المنطقة في إثرها تم اختيار ثلاثة من الحضور 

 مواكبة و متابعة المشاريع المقترحة وهم السيدات و السادة :
 

 عن المرأة : السيدة جميلة بن ساسي-

 عن الشباب : السيد طارق السلامي-

 عن الرجال : السيد النوري الجبالي
 

 من نفس التاريخ. و اختتمت الجلسة في حدود الساعة الثانية ظهرا

 رئيس الدائرة البلدية بالحرائرية                              متصرف الدائرة البلدية بالحرائرية بالنيابة        

        

 عادل السعيـــديمحسن الخذيري                                                    









 
 
 
 



 

 
                      

 



 
                 

 



 
 
 
 

















 
 
 
 



 
 
 

 



 
                     







 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 









 
 
 
 



 
 

                      

 



 

 

 

 









 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 


