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إنعقد بقصر بلدية تونس بالقصبة اجتماع الجلسة التمهيدية للددرة العاييدة الرابعدة لسدةة  2019رذلد
يددو الجمعددة  08نددوبمبر  2019علددا السدداعة الثالثددة ظهددرا برئاسددة السدديد خالددد اعرعددر و علددو المجلددس
البلدي ر ةئيس لجةة اعشغال ر بحلدوة السديد فييةدة بلخيدر مدديمغ الكاتد العدا للبلديدة ر السداي ععلدا
المجلس البلدي ر رمواطةين من مختلف المةاطق البلدية ربعلا من مكونات المجتمع المدني .
كما فلر االجتماع عدي من المسؤرلين اإلياةيّين راليةيّينو ركذل ممثلون عن رسائل اإلعال .
ابتتح السيد خالد اعرعرو علو المجلس البلدي ر ةئيس لجةة اعشغال الجلسدة مرفبدا بالحاضدرين و
ثم شرع بي تقديم اإلطاة القانوني المةةم النعقاي هذه الجلسدة رمدذكر عند عمدال بمقتلديات مجلدة الجماعدات
المحليّددة رخا ددة اليصددل  216مةهددا رالددذي يددةأ علددا عن تعقددد جلسددة تمهيديددة لبددل كددل يرة عاييددة للمجلددس
البلدي كإطاة لتجسيم التشاةكية ربلا للمدواطن إلبددا ةعيد بدي العمدل البلدديو تلتد م ليدو الجلسدة التمهيديدة
للدرة العايية الرابعة التي من المزمع عقدها خالل شهر ييسمبر .2019ر إعتبر عن هذا اعمدر يكتسدي عهميدة
كبيددر ر يعتبددر فساسددا نةددرا إلةتباطدد باجددال لانونيددة ضددبةتها مجلددة الجماعددات المحليددة خا ددة بالةسددبة
للمصايلة علا البرنامج اإلستثماةي التشاةكي لسةة .2020
ث ّم عفالت السيد خالد اعرعر الكلمة للساي المواطةين لتقدديم االلترافدات رعدر
يمكن إثاةتها بمختلف مةاطقهم.
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الصدعوبات رالمشداكل التدي

ر يمكن إجمال مختلف التدخالت علا الةحو التالي :
تدخل السيد فوزي كانون عن دائرة الكبارية :
تسا ل فدول سدب تعةدل عديدد المشداةيع ةلدم عمدل اللجدان البلديدة ر المصدالح المعةيدة مدع ضدررة اإلسدراع
بإيجاي فلول عملية.
تدخل السيد سعيد المرابط عن دائرة الكبارية :
عشدداة إلددا الدةقأ الملحددوظ بددي مرالبددة مدددا افتددرا المحددالت الميتوفددة للعمددو للقواعددد الصددحية خا ددة بددي
مةةقتددي جبددل الجلددوي ر الكباةيددة خا ددة بددي سددوا الكباةيددة ر بددي المحددالت المعددد لبيددع عر

ددةع المددواي

الغذائية.كما عشاة إلا لياب مشاةيع القرب خا ة مالع اعفيدا بهدذه المةةقدة ةلدم عند تدم ة دد اعتمدايات
بي ميزانية  2019لتمويل  2مالع عفيا كما عشاة إلا الوضعية السي ة للسوا البلدي بالكباةية ر عكدد عند تدم
إلتراح تقديم مساعد من لبل متساكةي الكباةية لتمويل عملية تهي ة سوا الكباةية.
السيد نورالدين بوعون عن دائرة الكبارية تراجع عن التدخل عن سبق ر عن تم عر

مشاكل مةةقة الكباةيدة

من طرف المتدخلين السابقين.
السيد مروان الخالدي عن دائرة المنزه عبر عن إسدتيائ مدن الوضدعية السدي ة للمعددات المسدتعملة مدن طدرف
إياةتددي الةرلددات ر التةددوير العمددومي بمةةقددة المةددزه ر إلتددرح تددوبير معدددات جديددد لتعزيددز معدددات إياةتددي
الةرلات ر التةوير العمومي ر تعزيز الدائر بأعوان جدي .كما عشداة إلدا تكداثر الكدالب السدائبة بشدواةع مديةدة
تونس علا لراة تواجدها بشاةع الحبي بوةليبة عيا لرطاج السيةمائية.
السيييد كيياكر الشييايبا عيين دائييرة المدينيية عشدداة إلددا مشددكل شددبكة التةهيددر بالمةةقددة ر الددةقأ بددي الحاريددات ر
إفتالل المقاهي لألة دية ر الدةقأ بدي المةداطق الخلدرا  .كمدا تعدر

إلدا فملدة الةةابدة التدي تدم تةةيمهدا

مؤخرا فيث إستحسن هذه اليكر ةلدم بعدا الةقدائأ علدا مسدتوا التةةديم ر التةسديق بدين البلديدة ر المجتمدع
المدني فتا تعةي نتائج عبلل.
السيد نبييل الربياعا تعدر

إلدا نسدبة الحلدوة اللد يلة بالجلسدة التمهيديدة ر الوضدعية المزةيدة لسدوا المدر

ر جمعية الصايلية ر تسا ل عن كييية مزيد تةويع الةشاط الثقابي ر تشري المجتمع المدني بي ذل .
السيدة أحالم بن عراما عن دائرة المدينة تعرضت إلا البةا اليوضوي الذي لامت ب جاةتها رهدو مدا تسدب
لهددا بددي مشددكلة بددي لةددوات تصددريف الميدداه ممددا نددتج عة د إنبعددا
اإلجرا ات الريعية الالرمة تجاهها.
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لل دررائح الكريهددة ر طالبددت البلديددة بإتخدداذ

إلدا رضدعية مةةقدة هلداب المةاةفيدث توجدد عكدوا مدن اعتربدة

السيد جالل الدبابا عن دائرة المنزه تعر
مةدذ شدهر الجويليدة ر لدم بدتم ةبعهدا كمدا تعدر

إلدا المشدكل مدع الوكالدة العقاةيدة للسدكةا فيدث لدم يدتم تةبيددق

التعهدات التي رلع اإللتزا بها مةذ سةة  1996ر طال إيجاي فلول مع الهياكل المختصة بي علرب اآلجال.
السيد حسن الحنشا عن دائرة المدينية تعدر

إلدا ضدعف اإلعتمدايات المخصصدة للثقابدة كمدا تعدر

إلدا

إنعدا التوا ل بين اإلياة ر المواطةين ر عشاة إلا إنعدا التوا ل ر التةسيق مدع السديد ةئيسدة يائدر المديةدة
كمددا عن لاعددة الرياضددة مغلقددة مةددذ  6عشددهر عر عكثر.كمددا تددذمر مددن ع دد إفدددا لجةددة خا ددة باعسددواا البلديددة
ر تلم المواطةين كمدا تدذمر مدن سدو تبلدي بالمديةدة العتيقدة .كمدا طالد بصديانة المةشدات المتواجدد بالمديةدة
العتيقة بإعتباة ليمتها اإللتصايية ر التجاةية ر الحلاةية
السيييد حمييادي بيين مييي تعددر

إلددا مشدكل تولددف السددياةات بصددية بوضددوية ر بالتددالي تيشددي ظدداهر المدداري

اليوضوية كذل المصبات العشوائية ليلالت البةا .
السيد كمال الغربا عن المروج  2تعدر

إلدا تدأخر إنجدار المشداةيع بالمةةقدة ر يعدا إلدا إعداي تةةديم سدوا

المررج  2للسياةات ر طل التقد بمةل إلنلما المررج  2إلا بلدية المررج.
السيد حسن الحنشا عن دائيرة المدينية تعدر

إلدا عهميدة يرة مصدلحة الثقابدة بدي التوعيدة كمدا تعدر

إلدا

إنعدا التوا ل مع ةئيسة يائر المديةة ر يعا إلا مزيد العةاية بمديةة تونس من فيث اعسواا ر اإلناة .
تدخل السيدة الكاتبة العامة  :ععلةت عن التراب تاةيخ إنعقاي الجلسة التشاةكية العامدة اعرلدا بالةسدبة للمخةد
اإلسدتثماةي التشدداةكي لسددةة  2020ر التددي سددتكون بر ددة لتجميدع مشدداةيع القددرب ر التددي سددتقع مةالشددتها بددي
الجلسات الخا ة بالمةاطق بمقر الدرائر مع المواطةين.
تدخل السيدة سناء التليلا رئيسية لجنية النفافية والبيوية و حمايية المحييط  :عبدايت ّ
عن عهدم إشدكال هدو الةةابدة
ر هدف البلدية هو يائما إسترجاع ثقة المواطن بي هذا المجال .ر الةةابة هي عمل يدومي ر لكدن البدد مدن القيدا
بحمدالت توعويددة ر تحسيسدية.كما عكدددت عند بالةسدبة للحاريددات لدد رلددع التراجددع بدي إفدددا الصديقات فتددا يقددع
تغيير خا يات الصيقة ر نوعية الحاريات بصية تتماشا مع متةلبات المتساكةين.
تدخل السيد األخضر الدخلا مدير النفافة  :ثمن مجهويات المواطةين بي الحمالت التةوعية للةةابة التدي تدم
تةةيمها مؤخرا.
تدخل السيد خالد األزعر :ثمن مجهويات اإلطاةات البلدية ياعيا إلا مزيد العمل رالحدر
ربا اإلشكاليات التي يتعدر

لهدا المدواطن .ر بخصدو

سدوا المالسدين عكدد عند تدم ةبدا المشدررع لعدد

توبر شررط إفدا السوا ر بالةسبة إلفدا الملع هةاك إجرا ات معقد ر مشعبة.
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علدا إيجداي الحلدول

تدخل السييدة رئيسية دائيرة المدينية  :عشداةت السديد ةئيسدة يائدر المديةدة إلدا تخصديأ عكثدر مدن  500علدف
ييةاةلصيانة اعرلة ر الةرلات ر شبكات التةهير بالمديةة العتيقة.
عمليدات المرالبدة الصدحية للمحدالت

تدخل السيد عمرالنيفر ميدير حفيا الةيحة و حمايية المحييط  :بخصدو

الميتوفة للعمو عباي تواجد برا لاة بي كل يائر باإلضابة إلدا اليدرا المتواجدد بداإلياة المركزيدة كمدا عبداي
عن البلدية ليست الةرف الوفيد بدي هدذه العمليدة بدل يعدوي جاند هدا مدن ذلد إلدا رراة الصدحة.ر عشداة إلدا
تكثيددف بلديددة تددونس للحمددالت بالتةسدديق مددع الشددرطة البي يددة ر البلديددة للقلددا علددا عمليددة بيددع المددواي الغذائيددة
إلا المركز الذي عنشأت بلدية تونس لتلقيح الكالب السائبة ر مداراتهم ر تعقديمهم

المةتهية الصلوفية كما تعر
ثم إةجاعهم إلا مكانهم.

ربي ختا هذه الجلسة تقد خالد اعرعر بأسدما عبداةات االمتةدان شداكرا السداي الحلدوة مدن ععلدا
المجلس البلدي رمواطةين رمكونات المجتمع المدني علدا إثدرا هدذه الجلسدة مؤكددا عند بتلدابر جهدوي جميدع
اعطراف المتداخلة يمكن الرلي بالعمل البلدي مما يلمن العيش الكريم لمتساكةي بلدية تونس.
و رفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء.

رئيس الجلسة
رئيس لجنة األكغال

مقررة الجلسة
الكاتبة العامة لبلدية تونس

خالد األزعر

حفيفة بلخير مديمغ
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