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 الجمهورية التونسية    

 بلديـة تونـس    

 ــــــ      
 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي    

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية       

 

 

 ـر ــــــمحض                                                                  

8102الجلسة التمهيدية األولى لسنة   
 

  8102جانفي  01جلسة يوم                                                 
 

 

 ذلأأأأو  بأأأأاص   8102إلتأأأأقص  بلأأأأت  س بأأأأب  أأأأاع   جلبلأأأأمب إيت أأأأج  سلةس أأأأب سلت    بأأأأب س  لأأأأ  ل أأأأ ب 

عسأأأأ  سل أأأأجعب سلثجلثأأأأب ب أأأأتس  بلأأأأت سلمس بأأأأب  جلبلأأأأمب   ت ج أأأأب سل أأأأ    أأأأ      8102جااااانفي  01سلثالثأأأأج  

س صأأأتص س أأأ   سل  ج أأأب سلحلاصأأأ ب   حفأأأاس سل أأأ  م  ا كأأأب  أأأجلح ت يأأأ ب ي سل ج أأأ  سل أأأجص لسمس بأأأب  سل أأأ   

 .باسن ق بم س    سل    ن  ج م 

ب  كذلو ي ثسان عن   ج ل ك ج  فت سلةس ب ع د هجص ين يت جك ي ي ب ب  اع  ين يحتس  سل  س ت سلمس ب

 .سإلعالص سل  تا ب  سل   اعب  سل ت  ب  ثسب ين سإلطجسست سإلدسسبب سلمس بب  

مج  جلحفاس يؤطتس سلةس ب ين سل ج  ب    :كجلتجليإفتتح سلةس ب سل    س    سل  ج ب سلحلاص ب  يت  

ل ياب عب  يس ب      بب قمل كين سلبجعان س  ج ي لسمس بجت سلذي ب ص  عس    28يذك تس   بتف جت سلالل 

يش تس في   خسه  8102 ف اتي  8102جل شجط سلمس ي   ن د س ي عاف مت ذك ت   د سم عجدبب لس ةس  سلمس ي  ثم  

 : إل  سل بجط سلتجل ب 

 :كجلتجلي    عبجش ي  ج ف جعت  8102مصادقة سلطة اإلشراف على مشروع الميزانية البلدية لسنة  -0

 . د 25..80..01 :الثانيعنوان :سلثجعي د 000.222.111 :األوللعنوان :س  لد  056.417.521

 

    أن  م  إ تتسص يحتس  سل تس ل سلاسيمب  8102المصادقة على المخطط اإلستثماري البلدي لسنة  -8

سل   ب م  بلت سلمس بب  جلبلمب   جإلضجفب إل  يس جت ( أ ل   ثجع ب)في إع سد سل حطط ين يس جت  شجسك ب 

سل  س ت سلمس بب   اسكمب ي  زم  فجعسب ين ياسط ي ي ب ب  اع       يلجدقب سل ةس  سلمس ي عس  يبتت جت 

ب   عا يت جك ي سل  ب ب  يحتس   ش  الت سل ةت ع سل  عي إل  ياسصسب سل شجسكب في يتج  ب فإن  سلمس ب. سل اسط  ن

 .  ا ذ سل شجسبع عمت سلسةجن سلثالث ب سل  تحمب في كل دس تم  سإل لجل   لجلح سإلدسسم سل تكزبب ع   سلفت سم 

 

 



2 
 

 

 :المشاريع التنموية في كل الدوائر البلدية  -0 

ج ين سل شجسبع سلت  ابب  جل  طبب سلمس بب في إطجس  تسيج   ابس ب يحتساب              م  إعةجز ع دس هجي 

 . (...  تسيج ي ابب  إعت جدست يحجلب  )

 :مقاومة اإلنتصاب والبناء الفوضوي  -7

دعم سل ة اد سل تاسصل ل بج يب سإلعتلجب سلااضاي  جلا ط سل تكزي لس جص ب    حتس    -

 . س ت سلمس بب  جلت   ق يع يحتس  سل  جكل سل ت خسب  خجصب س ين سل  ايي سل 

.يبج يب سلم ج  سلااضاي  ت ا ذ قتسسست سل  ص لم ج ست فاضابب يبجيب خجصب عس  سل سو سل  ايي  -  

يع سعتاج  كل   متبت إل ت تسس  بج  ه ص   ج ست يبجيب عس  سل سو سل  ايي : دس تم سل مجسبب :  مثال

 .سلم ج ست  ي  ج غ جب سل م  سإليت جعي لس حجلا ن  هذه

 .غ جب سلكتف سإليت جعي :  مالحظة

دع ج لس  جبب  جلم ئب  سل ح ط  خجصب ين عج  ب  :خاصةالعناية بالبيئة والمحيط من حيث النظافة  -6

 :فيسل كجفب  باص سلمس بب 

  طن ين سلافالت باي ج  211سفع  : رفع الفضالت المنزلية. 

شج  ب ضجغطب  00إثت   سم ) سلتتف ع في ع د ي جلو سلشج  جت سلفجغطب  8102  تزص سلمس بب خالل   ب 

   ابض سلةتسسست سلاال  ب سل  ت  سب لتفع سلافالت سل  زل ب   جفب سل  س ت سلمس بب ( ي ب م سل متيةب ل ذه سل  ب 

ص 2 خجصب سل ايادم  ا ط سل  ب ب  شج  جت بجغطب   ب 
0
طن ك ج  تاضع  2.0ت قجلمب سلح الب  شج  ج 

 .شحجعب صغ تم   ل دس تم  س بب ل عم فتق سل كجفب  سلبفج  عس  سل لمجت سلااضابب 

 :  لتطابت   ج ل سل  ل قجيت سلمس بب  ــ 

ل  0333تركيز حاويات نصف مطمورة سعة *   

   ل 063و 063توزيع حاويات بالستيكية سعة * 

 تركيز أقفاص لتجميع القوارير البالستيكية * 

  GPS  تطوير منظومة المراقبة عن بعد*                            

                دعم فرق الكنس * 

 تحسين ظروف العمل * 
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  رفع الفضالت غير المنزلية : 

 

شحن    عكتس إلس اج  ك  ب  آالت 8   2ص  81شج  جت   ب  .ش تبج  اس طب  2ص  01.011 تفع سلمس بب 

  سلشي  سلذي ي ل ع د سل بجط سل شاس  ب تم  فج ت سلم ج   س شغجل سل جيبهذس سل ا  ين ففالت   م  كث

سل  تغسب ين طتف سل بج ل ن  أصحجب سلشج  جت ين سلحاسص  ت اع لذلو   تم   زبز هذس سلاتبق  شج  ت ن 

ج  جل  مب طن  آلب شحن كم تم سلحةم  ح .8قج ست ن   ب  لص لت ك   س سسضي سلم فج    جفجت سلطتقجت  أي 

 .لس   جت سللغ تم سل تاسي م خجصب   ط سل  ب ب أ  سلشاسس  سلت    ب    ط س   ج  سل    ب 

  تم  ض  ج عس  ذيب سل  س ت سلمس بب ك ج ( BOB CAT )شج  جت صغ تم  0 تيةت سلمس بب إقت ج  

  الب  اس طب شج  جت  0111ذس سل ةجل يع سلاكجلب سلمس بب لسح يجت سلم ئ ب لتفع أ تيت  س بب  اع  إ اجق ب في ه

 . 2ص 81

  العناية بالمقابر: 

      س      ذلو ين   ث سل كجفب   بس ع س عشجب سلطا س ب  سلح سالب د ن  حال ج إل  عبجط  ادس * 

م في إطجس  م لسب جص   ذه سل  جص   لاب يتاسصسب  ي ت ت   .أ تيت يع سلاكجلب سلمس بب لسح يجت سلم ئ ب  إ اجق بفتق قجس 

 .ثم  أ جل سل س ب إل  سلحفاس ين سل اسط  ن 

 

 :وهياكل المجتمع المدني  تدخالت المواطنين

 

في جدول  8302لسنة األولى  التمهيديةالجلسة  أشغاليمكن ضبط تدخالت المواطنين في 

  :وفق التالي 

 المجتمع المدنيتدخالت المواطنين وهياكل 
 

 ر/ع

 

 

الدائرة 
 البلدية

 

إسم المواطن 
 وصفته

 

 موضـــــوع التدّخــــــل
 

 رّد السيد رئيس النيابة الخصوصية
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العمران 

 األعلى

 
 

 أحمد بشته
من متساكني )  

 (المنطقة

 

  8302ذّكر بفكرة مشروع طرحها منذ سنة  -

على أنظار السيد رئيس النيابة الخصوصية في 
مجال النظافة تتمثل في تركيز حافظة حائطية تقوم 

 . بجمع الفضالت المنزلية مع فرزها 
 
تساءل عن عدم تفاعل اإلدارة البلدية مع هذا  -

المشروع لحّد اآلن رغم أهميته في مجال الصحة 

 
إستحسن فكرة هذا المشروع وأكد على أّنه  -

من قبل المصالح البلدية  مجّددا تهسيتم دراس
 :حتى يتوّفر  التشاركيةالمعنية في مجال 

إنخراط السكان في هذه المنظومة بإحداث * 
 .الحوافض الحائطية إليداع أكياس الفضالت 

 

بإعتماد طريقة تحويل نظام عملية الرفع * 
 فععوض الرّ  Porte à Porte الفردي الرفع
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 .والبيئة  والنظافة
 

إعتمادا  حالّياالجماعي الذي تقوم به البلدية 
على الحاويات الكبيرة التي يتّم تفريغها 

 .بواسطة الشاحنات الضاغطة 
 

الدائرة  ر/ع
 البلدية

إسم المواطن 
 وصفته

 

 موضـــــوع التدّخــــــل
 

 رّد السيد رئيس النيابة الخصوصية

 
 

10 

 
 

 الكبارية

 

 
 علي القصوري

من متساكني ) 
 ( منطقة ابن سينا

 
 
أثار إشكالية تربية الحيوانات بالمنطقة البلدية  -

إذ يعتمد " نجع قمرة"خاصة من قبل ما يسّمون بـ 
هؤالء إلى رعي حيواناتهم بالفضاءات الخضراء 
المتواجدة بمنطقة الكبارية، متسائال على ما تّم 

السلط العمومية لترحيل إتخاذه من قبل مختلف 
هؤالء وإزالة خيامهم التي حالت دون تحسين 

 .وتجميل المنطقة عامة 
 
 تذّمر من تراكم الفضالت وانتشارها بالمنطقة  -

 .ككّل 

 
 
المتواجدين منذ أشار إلى معضلة هؤالء  -

وآثارهم السلبية على المنطقة البلدية عقود 
ّن عامة وليس على دائرة الكبارية فقط رغم أ

القانون البلدي يمنع تربية الحيوانات في 
العمومية لمنطقة البلدية فإّن مختلف السلط ا
بصدد التنسيق في ما بينها ( بلدية، والية وأمن)

لحل هذا المشكل الذي له من الخصوصية  ما 
 .فّسر البطء في حلّه ي
 
أكد السيد رئيس البلدية على أّنه تّم برمجة  -

حاوية خالل سنة  0333شراء أكثر من 

األولويات وسيتّم توزيعها حسب  8302

 .ومنطقة الكبارية من ضمنها 
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 الحرايرية

 

  النوري الجبالي

من متساكني )
 (المنطقة

 
ثّمن المجهودات التي تقوم بها البلدية في جميع  -

 .المجاالت 
 

أشار إلى غياب التنوير العمومي بعديد األنهج  -
 .وخاصة على مستوى شارع النخيل 

 

الفضالت  متذّمر من اإلنتصاب الفوضوي وتراك -
واألوساخ خاصة بشارع النخيل وشارع الحرايرية 

 .باإلضافة إلى افتقادهما للّرصيف 
 

مدارس إبتدائية بدون  32د أشار إلى وجو -

 .ممّرات
 

ريخ إنطالق أشغال سوق حي تساءل عن تا -

 . 5و 0الزهور 
 

جزء من تحويل البلدية في إستغرب فكرة  -
األرض المحيطة بالمركب الرياضي للمنطقة إلى 

إحداث مستودع حجز بلدي، مقترحا مشروع 
معربا عن رفض هذه إستغاللها لفائدة المركب 

 .الفكرة من متساكني الحرايرية 
 

 
النقص في التنوير العمومي يرجع إلى تقادم  -

شبكات التنوير وسرقة األسالك الكهربائية 

 8302ميزانية إعتمادات هاّمة من وأوضح أّن 

 .لتوسيع وتهذيب الشبكة  ُخّصصت
 

موضوع اإلنتصاب يبقى ظاهرة منتشرة  -
رغم قيام بجميع شوارع ومناطق الجمهورية 

مواقع إلحتواء المنتصبين  2 البلدية بتخصيص

وتبقى مقاومة هذه بالوسط المركزي للعاصمة، 
الظاهرة صعبة بفعل النزوح إلى العاصمة مّما 

لرقابة ستدعي التكثيف المستمّر والمتواصل ي
 .األمن  أعوان

 

أكد على عدم وجود أي ضرر بيئي أو غير  -
ذلك في إحداث مستودع حجز قرب المركب 

 . الرياضي 
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 الوردية

 
 

 

محمد عبد 
 الخالق

من متساكني ) 
 (المنطقة

 
 

أشار إلى عدم تواجد فضاءات ترفيهية لألطفال  -
والشباب مقترحا في هذا السياق إمكانية إحداث 
مسبح بلدي أو ملعب رياضي عوضا عن إحداث 

 .مستودع التنوير بمنطقة بالفي 
 

تذّمر من مركز تجميع النفايات بالخروبة  -
خاصة من حيث انبعاث  فضالت البناءومصّب 

الروائح الكريهة وما ينجّر عنها من كوارث 
 .صحية وبيئية 

 

تساءل عن الوضع السيئ لسوق البلدي للمنطقة  -
 .مطالبا بالتسريع في استكمال األشغال 

 
 

لسيدة الكاتب العام في ما يتعلق رّدت ا -
مستودع التنوير برمجة إحداث بموضوع 

عن فأكدت أّن البلدية ال يمكن لها اإلستغناء 
 .ذلك 

 

أشارت إلى تقّدم األشغال بالسوق البلدي  -
فت على النهاية، ولم يبق سوى والتي أشر

الكهرباء والماء )بالشبكات العمومية الربط 
 ( .الصالح للشراب

 

بالنسبة للتساؤل عن المشاريع التشاركية  -
تمّر وّضحت المتدخلة أّن هذه المشاريع 
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تساءل عن مآل المشاريع التنموية التي تّمت  -
 .برمجتها خالل الجلسات التشاركية 

 
 

بالمراحل التي جاء بها النّص المنظم لذلك 
     الدراسات، طلب العروض، إنطالق )

 ... ( .األشغال 
    

 

 ر/ع

 

الدائرة 
 البلدية

 

إسم المواطن 
 وصفته

 

 موضـــــوع التدّخــــــل
 

 النيابة الخصوصيةرّد السيد رئيس 

 
 

 دائرة الوردية

 
 نبيل بن قروية

ناشط بالمجتمع ) 
 (البلدي

 
 :طالب بــ 

 .إعادة تفعيل دور لجان األحياء  -
تشديد الرقابة على المقاولين من بداية األشغال  -

 .إلى اإلنتهاء منها 
 . ضرورة التدخل لتشذيب األشجار بالمنطقة  -
 

 

تفعيل  فكرةإستحسنت السيدة الكاتب العام  -
 .دور لجان األحياء 

أّن البلدية ستعمل على مزيد  أكدت على -
 .الرقابة على األشغال المقامة من قبل المقاولين

أفادت أّن البلدية بصدد المواصلة في تنفيذ  -
 .البلديةبرنامج تشذيب األشجار بكافة المناطق 
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 الزهور

 
 

  الخليفي رشيدة

من متساكني )
 (المنطقة

 
الوضع السيئ العام لسوق ليبيا ب ذّكرت -

األسبوعية حيث وصل الحال إلى توّسع اإلنتصاب 
تسّبب في تفشي ظاهرة  مّماأمام المنازل وانتشاره 

السرقات والفوضى والضجيج وتراكم الفضالت 
 .واألوساخ 

 

فضاءات الأشارت إلى إفتقار المنطقة إلى  -
 .لألطفال والشباب هية ترفيال
 

تساءلت عن مآل الوضع السيئ لسبخة  -
ا للفضالت وما السيجومي التي أصبحت مصبّ 

تسّببه من كوارث صحية وبيئية على امتداد 
   .الفصول 

 
إلى  السيد رئيس النيابة الخصوصية أشار -

صعوبة إيجاد حل جذري للقضاء على مشكل 
الناموس بسبخة السيجومي بسبب ارتفاع 

 .مستوى المياه 
 

ذكرررر بالنررردوة التررري أقيمرررت مرررؤخرا بقصرررر  -
البلديرررة تحرررت إشرررراف السررريد وزيرررر التجهيرررز 
وبحضرررررور ممثلرررررين وفنيرررررين عرررررن الحكومرررررة 

وبلديررررررة  ووزارة الشررررررؤون المحليررررررة والبيئررررررة
وتهيئتهرررررا ترررررونس حرررررول إستصرررررالح السررررربخة 

فتّمرررررت الموافقرررررة علرررررى المقترحرررررات الكفيلرررررة 
 .لذلك 
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 المدينة

 
 

  عبد الخالقحياة 

من متساكني )
 :إلىالم

 
 :أشارت المتدخلة إلى 

سوق مدق الحلفاء أصبح سوق غير أسبوعي  -
يسوده اإلنتصاب الفوضوي وتراكم الفضالت 

 .واألوساخ 
 

 .المطالبة بتركيز حاويات بسوق مدق الحلفاء  -
 

 .المظهر العام للمدينة غير الئق  -
 

 .القطط والكالب السائبة بالمدينة إنتشار ظاهرة  -
 .النقص في التنوير العمومي بالمدينة  -
 

إلهتمام والعناية بدوري المطالبة بضرورة ا -
 .الثقافة

 

  . المطالبة بالحمالت التحسيسية والتوعوية -
 

 
 :أنّ لتوّضح  ةالعام ةتدخلت السيدة الكاتب* 
من بين برامج البلدية ذات األولوية هو مزيد  -

للتدخالت  تتّمةمدق الحلفاء  بسوقاإلعتناء 
 .المجراة والمبرمجة

 

ظمة في تالبلدية في مواصلة مستمّرة ومن -
 .قنص الكالب السائبة وتجميعها وتلقيحها 

 

المتواصل برنامج الإنطلقت البلدية في تنفيذ  -
عادة إصالح شبكة التنوير العمومي بالمدينة إل

بنهج جامع الزيتونة ونهج وقد تّم التجديد في 
القصبة مع برمجة نهج تربة الباي واألنهج 

  . 8302المحيطة خالل سنة 
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 المنزه

 

 مبارك
  المنصوري

من متساكني )
 (ة:إلىا

 
 :المتدخل إلى أشار 

ضرورة العناية بالمظهر الجمالي للمسلك  -
 .الصحي والمناطق الخضراء 

 

 .المطالبة بالعناية بمجال النظافة بالمنطقة  -
 

 .ضرورة التدخل لرفع الفضالت واألتربة  -
  

 
 
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على  -

على الرفع من مستوى نظافة حرص البلدية 
 الهامّ وأشار إلى التدخل . اوجماليتهالمدينة 

الفترة الممتدة من الذي قامت به البلدية خالل 

  .بالمنطقة 8300ديسمبر  03إلى  08
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 العمران

 

  محمود النوري

من متساكني )
 (ة:إلىا

 
 :أشار المتدخل إلى 

لمساكن :فوّضحتالمطالبة بتسوية الوضعية ال -
 .المتواجدة بتقسيم الجبل األحمر 

 

 
 :تدخلت السيدة الكاتب العام فوّضحت * 
 ككلفة جملية تّم تخصيص مليون دينار -

إلعادة تهيئة وصيانة وتوسعة سوق الزياتين 
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 .مزيد تركيز المركبات الصحية بالطريق العام -
 
 

 

 .بالمنطقة
 
 

الدائرة  ر/ع
 البلدية

المواطن  اسم
 وصفته

 

 موضـــــوع التدّخــــــل
 

 الكاتب العام ةرّد السيد

  
 

 العمران

  

 
تشديد المراقبة والمتابعة للمقاهي والمحالت  -

التي تتعّمد غلق المركبات المفتوحة للعموم 
 .الصحية

التذمر من تواجد مصب الفضالت قرب مقبرة  -
 .سيدي يحي 

 
التساؤل عن عدم توسعة نهج صنهاجة بحّي  -

 .الرمانة 
 

 
 

رّدت السيدة الكاتب العام لتؤكد على أّن  -
بكل جدية على ستعمل إدارة حفظ الصحة 

دراسة األماكن واإلجراءات الالزمة إلحداث 
األدواش ودورات المياه بمختلف المناطق 

 . البلدية 
 

بّينرررت السررريدة الكاترررب العرررام أّن سررربب عررردم  -
توسررريع نهرررج صرررنهاجة يعرررود إلرررى عررردم قيرررام 

بالتررردخل  والغررراز  للكهربررراءالشرررركة التونسرررية 
علرررى شررربكتها برررإحترام مواصرررفات معّينرررة مرررن 

ق معرررّين فررري مرررّد الشررربكة عمررر بحيرررث وجرررو
ويبقرررررى الموضررررروع محرررررل . تحرررررت أرضرررررية

 .متابعة مع الشركة 
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جبل 

 الجلود

 
 

   عادل المصعبية

من متساكني )
 (المنطقة

 

 
تساءل عن مآل إحداث الطريق السريعة التي  -

 . 6066مبرمجة بنهج كانت 

 
أّن إحداث طريق  ةالعام ةأفادت السيدة الكاتب -

وإنما ترجع  ةسريعة ليست من مشموالت البلدي
والتهيئة  واإلسكانبالنظر إلى وزارة التجهيز 

 .الترابية

 

 

توجه السيد رئيس النيابة الخصوصية مرة ثانية ، 8302التمهيدية األولى لسنة  وفي ختام هذه الجلسة

بفضل مقترحاتهم الثرية والبّناءة من أجل واقع  الجلسةفي إنجاج هذه  على مساهمتهم لكافة الحضور بالشكر

 .أفضل وأجمل لمدينتهم 

 .مساء  الربعوة السادسة ورفعـت الجلسـة فـي حدود الساعـ                     

 


