الجمهورية التونسية

بلديـة تونـس
ـــ
اإلدارة الفرعية .لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

محضــــر جلســــة
إجتماع الجلسة التمهيدية لمجلس النيابة الخصوصية لبلدية تونس
للدورة العادية الرابعة لشهر نوفمبر لسنة 7102
جلسة يوم  17نوفمبر 7102

إلتأم بقصر بلدية تونس بالقصبة اجتماع الجلسة التمهيدية لمجلس النيابةة الصصويةية للبلديةة للةدالع الةاايةة الرابةةة لفةهر نةوةمبر لسةنة 7112
اذلك يوم الصميس  17نوةمبر  7112على الساعة الثالثة ظهرا برئاسة السةيد سةيهللا ا اريةرم لئةيس النيابةة الصصويةية ابحضةول السةيدع يظي ةة
بالصير مديمغ الكاتب الةام للبلدية ا السااع أعضاء النيابة الصصويية امواطنين من مصتلهللا المناطق البلدية ابةضا من مكونات المجتمع المدني.
كما يضر االجتماع عدا من السااع المسؤالين اإلااليّين االظنيّين ،اكذلك ممثلون عن اسائل اإلعالم .
إةتةت الجلسةة السةيد لئةيس النيابةة الصصويةية مريبةةا بالحضةول ،ثة رةرع ةةي تقةدي اإلطةةال القةانوني المةن

النةقةاا هةذ الجلسةة مةةذكرا ّ
أن

الجلسات التمهيديةة نةّّ عليهةا القةانون ارساسةي للبلةديات عةدا  84لسةنة  ( 7112الظصةل  )27اهةي مناسةبة هامةة لالطةالع علةى رةواال المةواطنين
ااالستماع لمقترياته من برامج امفاليع تنموية يمكن أخذها بةين االعتبال عند إعداا المصطة االسةتثمالأ أا مينانيةة البلديةة كمةا ألاا السةيد لئةيس
النيابة الصصويية أن تكون هذ الجلسات ةرية الطالع المواطن عن المفاليع االبرامج البلدية امتابةة إنجازها خاية اأن البلدية تسةةى إلةى منيةد
اإلياطة بالمناطق البلدية مةتبرا أن مفالكة المواطن ةي ذلك ررطا أساسيا للنهوض بالةمةل البلةدأ ةةي جميةع المنةاطق البلديةة  .ثة ّ أعطةى الكلمةة إلةى
السيدع الكاتب الةام للبلدية لتقدي النفاط البلدأ لسنة . 7112
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بةد الترياب بالحضول ،ق ّدمت السيدع يظي ة بالصير مديمغ الكاتةب الةةام للبلديةة ةةي بدايةة مةداخلتها بسةطة مةوجنع عةن أهة ّ النفةاط البلةدأ ةةي
خصوص تحصيل الموالا ابإنجاز المفةاليع المبرمجةة لسةنة  7112ثة ّ تطرقةت إلةى الصطةوط ارساسةية لبرنةامج االسةتثمالأ البلةدأ لسةنة ، 7114
االتي تمحولت ةي النقاط التالية :
* بلغت مينانية البلدية لسةنة  7112ةةي يةداا  122مليةون اينةالا تة ّ تصصةيّ يةوالي  52مليةون اينةال للمفةاليع االسةتثمالية ا  111مليةون
اينال لمصاليهللا التسيير.
* اإلرالع إلى ّ
أن يصيلة اإلستصاليات المحقّقة لسنة  7112ةاقت  % 41من كتلة الموالا المبرمج تحصيلها يسب مفراع المينانيةة اهةي
نتيجة اعتبرتها المتدخلة طيبة إذ تساعد البلدية على برمجة المفاليع التنموية لسنة . 7114
* رراع البلدية مؤخرا ةي اإلجراءات المتةلقة بإعداا المصط االستثمالأ البلدأ لسنة  7114اذلك ةي إطال منهج تفالكي .
* توزع اعتمااات الةنوان الثاني المصصّ للمفاليع الجديدع ةي اطال المصط االستثمالأ لسنة  7114ةي يداا  01 111.111ا مب ّوبة:
 برامج القرب والتي تتعليب بتحسيير فيروش عييو الميواطنير (الطرقةات ا ارليةظة ،التنةوير الةمةومي  ،الةرب بفةبكة التطهيةر ،تجميل المدينة )
 بييرامج مهيةليية للمدينيية ( ارسةةواا البلديةةة ،المالعةةب  ،القاعةةات الريا،ةةية  ،البيمةةة االمحةةي  ،تجمبةةل المدينةةة  ،المةةرال ااإلرةةالاتالضوئية  ،أرغال التهيمة االتهذيب )...
 برامج إدارية( .المباني اإلاالية ،اقتناء تجهينات امةدات ااسائل نقل )* كمةةا بيّنةةت المتدخلةةة أن هنةةام مفةةاليع تمةةت الاسةةتها خةةالل سةةنة  7112اسةةتنطلق ةةليةةا خةةالل سةةنة  7114تفةةمل التهيمةةة االصةةيانة لةةبة
ارسواا اإيداث مناطق خضراء.
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ا اعت السيدع الكاتب الةام للبلدية إلى التةويل على المفالكة الظةالة للمواطنين امكونات المجتمع المدني خاية ّ
اأن البلدية ررعت ةي إعةداا
البرنامج االستثمالأ التفالكي ةانطلقت ةي تكوين خلية بلدية للقيام بالتفصيّ الظني االمالي اأعلنت عن الجلسةة التفةالكية ارالةى التةي سةتنةقد يةوم
 10نوةمبر  7112ةي يين تكةون الجلسةة الثانيةة يةوم  21نةوةمبر  7112بقصةر البلديةة بالقصةبة مضةيظة أنةه تة ّ ةةي التفةصيّ الظنةي يصةر نقةائّ
الةمل البلدأ امفاال المتساكنين من قبل اإلاالع البلدية ا،ب الحاجيات المطلوبة التي تستوجب التدخل لتجاازها ابالتالي برمجتهةا ،ةمن المصطة
االستثمالأ البلدأ لسنة . 7114أما التفصيّ المالي ةيتمثل ةي ،ب اتوزيع الموالا المصصصة لتنظيذ هذ المفاليع .
* الدعوع إلى اإلطالع على لزنامة اجتماعات المناطق البلدية ( الداائر) المتةلقة بإعداا مصط االستثمال البلدأ .
* الدعوع إلى اإلطالع على نتائج برنامج االستثمال لسنة  7114بمصتلهللا مرايله عبر موقع الواب للبلدية قبةل المصةااقة عليةه مةن قبةل المجلةس
البلدأ .
ث ّ أيال السيد لئيس النيابة الصصويية الكلمة للسااع المواطنين لتقدي اإلقترايات اعرض الصةوبات االمفاكل التةي يمكةن إثالتهةا بمصتلةهللا
مناطقه .
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ان را لتةدا التدخالت اتنوعها بما يمكن إجمالها ةي الجدال التالي :
ع /ر

الدائرة

ردود ومقترحات السيد رئيس النيابة الخصوصية

موضوع تدخل المواطنير

والسيدة الةاتب العام واإلطارات البلدية
* طالب السيد لطظي الناالأ بهدم يائ يوجةد علةى مسةتون زنقةة "رةلبي"
نهج البرج بمنطقة باب الةسل ااستغالل المكان بو،ع ياايةات جديةدع علمةا
 10باب سويقة

ّ
اأن المكةةان يسةةم بةةدخول الجةةرال الصةةغير .كمةةا تةةذ ّمر المتةةدخل مةةن تظةةاق
ظاهرع الكالب السائبة اذلك بمنطقة باب الةسل

 بالنسةةةبة لهةةةدم الجةةةدال ،أكةةةد السةةةيد لئةةةيس النيابةةةةالصصويية أنه سيت التنسيق مع الفرطة البيمية التي
سةةتتولى عمليةةة الهةةدم اسةةيت اسةةتغالل المكةةان بو،ةةع
عةةدا جديةةد مةةن الحاايةةات .أمةةا ةةةي مةةا يصةةّ الكةةالب
السةةائبة ةسةةيت ّ التنسةةيق مةةع الفةةرطة البيميةةة لمةا،ةةدع
المجهوا البلدأ ةي هذا الفأن .

* طالب المةواطن يةال البرهةومي بإيجةاا يةل سةريع لمجةرن ميةا مسةداا
امغطى بالضرس بدائرع باب سويقة .
اطالب المتدخل بمنيد الةناية بالمناطق الصضراء اإيداث منةاطق جديةدع ان
أمكن.

 بالنسبة لمجرن الميا المسداا ،اعت السيدع الكاتبالةةةام للبلديةةة السةةيد مةةدير الطرقةةات اارليةةظة إلةةى
التدخل الةاجل بإعةااع الصةيانة ااإليةالأ أا اللجةوء
إلى مد قناع جديدع .
اةةةي هةةذا السةةياا تةةدخل السةةيد أنةةول المةةديني مةةدير
الطرقةةات اارليةةظة ليفةةير إلةةى أنةةه سةةيت االتصةةال
بالديوان الوطني للتطهير لتوةير آلة تسري المسلك.
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* اعةةةا أيةةةد متسةةةاكني المنطقةةةة البلديةةةة بالكباليةةةة إلةةةى توزيةةةع اإلعتمةةةااات * أكةةد السةةيد لئةةيس النيابةةة الصصويةةية علةةى أنّةةه ت ة ّ
المبرمجةةةة بصةةةظة عاالةةةة ارةةةاملة بةةةين مصتلةةةهللا المنةةةاطق البلديةةةة مةةةذكرا تصصيّ أكبر اإلعتمااات لقطةاع الن اةةة اسةتتوزع
بارا،اع المتراية لدائرع الكبالية .
 17الةبارية

على جميع المناطق كةل يسةب ارالويةة امةا تقتضةيه

* نة ّو ذات المتةةدخل بمجهةةوا أعةةوان الن اةةةة إال أنةةه تفة ّكى مةةن اجةةوا بةةرم الضرالع .
تركد ةيها الميا بكل مةن نهةج عةدا  11512انهةج عةدا  11512بالولايةة 5
*أةاات السيدع الكاتبة الةامة أن البلدية تولي ارهمية

ةي ةصل الفتاء.
* ارتكى ذات المتدخل من سوء تصرّف بة

أعوان الن اةة الذين يةمةدان

إلى ةرز المواا البالستيكية اترم بقية الظضالت على عين المكان .

نظسها إليداث المناطق الصضراء اييانتها
اأبرزت المتدخلة أن هذا المجهوا يتطلب امكانيات
مااية ابفرية هامة .
إال أنه ن را لةدع عوامل أه ّمها النقّ الظااأ ةي
ارعوان االةملة ةي رتى المجاالت ،يال اان توةير
عملة قاليين للةناية بالمناطق الصضراء.

* التفكي من انسداا بالوعات الميا .
*علةةةى مسةةةتون المةةةراج  ( 7يةةةي االكةةةراا ) تةةةذمر المةةةواطن مةةةن البطحةةةاء
المتواجدع بهذا الحي االتي أيبحت مصبا للظضالت امرتةا للكةالب السةائبة
ااقترأ ذات المتةدخل إيةداث منطقةة خضةراء بةنظس المكةان االحةرص علةى
الةناية بها .

*ااقتريت السيدع الكاتبة الةامة آلية أخرن للةناية
بالمناطق الصضراء اهي التةاان مع الجمةيات
االمتساكنين االمجتمع المدني للمساهمة ةي الةناية
بالمناطق الصضراء ايمايتها االتصدأ للتجاازات
التي قد تحولها إلى مصب ةضالت .

*عدع أنهج بالكبالية تةاني من النقّ ةي اإلنالع .

 كما تحدثت السيدع الكاتبة الةامة عن الو،ةية5

المتراية لسوقي ابن خلدان ااالنطالقة مؤكدع على
*طلبةةت المتدخلةةة السةةيدع هاايةةة تغييةةر أسةةماء ارنهةةج مةةن ألقةةام إلةةى تسةةميات أنه ال يمكن استمرال الو،ع الحالي ااعت إلى
أخرن .

الةمل بجدية على إيجاا يلول بديلة .

* ارتكى المواطن محسن البرهومي من :

 -تطرا السيد لئيس النيابة الصصويية لمو،وع

 -االنتصاب الظو،وأ بالمنطقة .

الساعة االمتمثل ةي ا،ةية المسالخ ييث بين أن

 -استغالل أيحاب المقاهي للرّييهللا .

عدع مسالخ تةمل ةي ظراف ال تتالءم مع متطلبات

 التجةةاازات الحايةةلة بالظضةةاء النمةةوذجي السةةابق للمةةرأع اارسةةرع الةةذأ يظظ الصحة االن اةة اتداعياتها خطيرع على يحةالمواطن  .اةي هذا السياا ألراا السيد لئيس النيابة

أيب مرتةا للظساا االتجاازات ارخالقية .

الصصويية تو،ي مةلومة هامة للةموم اهي ان
* طالةةةب مةةةواطن آخةةةر مةةةن متسةةةاكني الولايةةةة 5بمنيةةةد الةنايةةةة بالمنةةةاطق هذ المسالخ المتحدث عنها هي ليست مسالخ بلدية
الصضراء االحرص على ييانتها يتى ال تتحول إلى نقطة سوااء أا مصب بل هي مسالخ تابةة إليدن رركات اللحوم .
للظضالت اايرها

اأ،اف أن الحكومة ساعية إلى إيجاا الحلول الكظيلة

ااقترأ أيد متساكني الكبالية إيداث يديقة أا منتن بالمنطقة .

بمةالجة مو،وع المسالخ ةي أقرب اآلجال لما لها
من تداعيات خطيرع على يحة المواطن.

* تةةةذمر بةةةة

متسةةةاكني الحةةةي المتواجةةةد علةةةى مسةةةتون ااا الةةةدم اكةةةذلك

متساكني يي النول مةن الةراائ الكريهةة المنبةثةة مةن المسةلخ التةابع لفةركة
اللحوم اخاية يظرز من ةضالت .
العمييييييييييييييييييران * ارتكى أيةد متسةاكني المنطقةة مةن ايةاب ارمةن الةذأ أان إلةى االنتصةاب
الظو،وأ االةفوائي بسوا يي ابن خلدان اتظفي ظاهرع الغش االسرقة
 10األعلى
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 تدخلت السيدع الكاتةب الةةام لتؤكةد علةى ّأن الم هةر

الةةةةام لسةةةوا ابةةةن خلةةةدان يبقةةةى ايةةةر الئةةةق لاةةة
المجهةةةواات التةةةي تقةةةوم بهةةةا البلديةةةة للقضةةةاء علةةةى
اإلنتصاب الظو،وأ.
* طالبةةةت المواطنةةةة اهيبةةةة الفةةةرن بإيةةةداث منطقةةةة خضةةةراء بالةةةدائرع يةةةت ّ  -تةةدخل السةةيد عبةةد الةةرزاا البةةوزيرأ لئةةيس اائةةرع
إسةةتغاللها أيضةةا لتركيةةن بأنفةةطة ترةيهيةةة ثقاةيةةة تقةة ّدمها بةةة

مواطنةةات الةمران ارعلى لينة ّو بةالمجهواات الظةالةة التةي تقةوم

المنطقةةة * .تحةةدث أيةةد متسةةاكني الةمةةران ارعلةةى عةةن الةةنقّ الظةةااأ ةةةي بها المواطنة اهيبة الفرن بالمنطقة ةي مجال النفةاط
مةدات الن اةة االمطالبة بمنيد توةير المةدات اارعوان .

الثقاةي االتوعوأ

*تةةذ ّمر أيةةد متسةةاكني الةمةةران ارعلةةى مةةن تظةةاق ظةةاهرع البنةةاء الظو،ةةوأ  -طالب السيد لئيس الدائرع بالن ر ةي إمكانية توةير
االذأ أّ ،ر بالجمالية أاال ابفبكات التطهير ثانيا.

محل يغير تستغله المواطنة اهيبة الفرن كمكتب
قال اخاص بالجمةية التي تنف بها .

*تدخل جمةية أيدقاء البيمة بةالةمران ارعلةى لتطالةب باإلسةراع ةةي انجةاز
مفاليع يدائق االةمةل علةى منيةد الةنايةة االصةيانة للحةدائق المتواجةدع مةن
تن يهللا اإعااع ارسها .

 10المنزه

* تسةةاءلت السةةيدع عائةةدع محسةةن ممثلةةة عةةن اائةةرع المنةةن عةةن أسةةباب توقةةهللا  -أةةةاا السةةيد لئةةيس النيابةةة الصصويةةية أن ظةةةاهرع
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المقاال عن انجاز اررغال ةي تهذيب ربكة التنوير الةمومي االمقامةة علةى توقةةهللا االرةةغال مةةن قبةةل المقةةاال أيةةبحت مةضةةلة
مسةةةتون ميتةةةوال ةيةةةل اعبّةةةرت عةةةن اسةةةتيائها لةةةةدم تةةةدخل البلديةةةة لموايةةةلة كبيةةرع تتكةةرل ةةةي رةةتى المجةةاالت إذ تضةةطر البلديةةة
لوقةةهللا اررةةغال اذل ةك لةةةدم إيظةةاء المقةةاال بالتناماتةةه

اررغال بإمكانياتها الذاتية أا إعطائها لمقاال أخر .

كما اعت المتدخلة إلى منيد الةناية بالمناطق الصضراء ابةث مناطق جديدع اأرةةةال إلةةةى ،ةةةةهللا نسةةةبة اإلنجةةةاز ابالتةةةالي ذ ّكةةةر
بةةاإلجراءات القانونيةةة الناةةةذع ةةةي مثةةل هةةذ الحةةاالت
االتةةي تتةةرااأ بةةين ةسةةخ الةقةةد اإعةةااع إجةةراء التةاقةةد
مع مقاال أخر .
ااعا إلى ،رالع الةمل على تظااأ هةذ االرةكاليات
ايث المقاال على التسريع ةي نسق اإلنجاز .
 10الوردية

*طرأ السيد محمد االلياني مواطن من الولاية عدع نقاط :

*أةةةاات السةةيدع الكاتبةةة الةامةةة أنةةه لاة الجهةةوا التةةي

 -هيمنة المقاهي على االليظة مما قد يمس من سالمة الاية المالع .

نقةةوم بهةةا البلديةةة للتصةةدأ ل ةةاهرع االسةةتغالل ايةةر

 تساءل عن توقيةت عمةل المقةاهي مةتبةرا أن بةضةها تكةاا ال تغلةق إذ تةمةل القةةةانوني للريةةةيهللا مةةةن قبةةةل المقةةةاهي إال أن أالةةةبإلى يداا مطلع الظجر مما يسبب الضجيج ااإلزعاج ايقلق لاية المواطنين المقةةاهي تتةمةةد علةةى تجةةااز ارمتةةال المةةرخّ ةةةي
استغاللها ا اعت السيدع الكاتبة الةامة إلى ،رالع
 -تةمد بة

المقةاهي إلةى إلغةاء بةة

الةالمةات المراليةة المتواجةدع علةى تكثيةةهللا الرقابةةة اتطبيةةق القةةرالات اإلااليةةة ةةةي هةةذا

الرييهللا .
 -نقّ ةي أعوان التن يهللا اطلب تةصير بة

الفأن.
مةدات الن اةة .
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كمةةةا رةةةدات السةةةيدع الكاتبةةةة الةامةةةة علةةةى ،ةةةرالع

 -اقتراأ بةث منتن بالولاية

الحةةرص علةةى ايتةةرام توقيةةت الةةق المقةةاهي اتطبيةةق

 -تركين مصظضات السرعة أمام المدالس .

القةةةةرالات المتصةةةةذع االتصةةةةدأ للتجةةةةاازات يمايةةةةة
للراية الةامة.
امةةن ناييةةة أخةةرن اعتبةةرت السةةيدع الكاتبةةة الةامةةة أن
تة ّمةةد أيةةحاب المقةةاهي إللغةةاء عالمةةات المةةرال مةةن
بين التجاازات المتكرلع.ابالتالي اعت السيدع الكاتبة
الةامةةة إلةةى تكثيةةهللا الرقابةةة االتصةةدأ لهةةذ ال ةةواهر
التي أيبحت تثقل كاهل البلدية.
أمةةا ةةةي مةةا يصةةّ ايةةداث مصظضةةات السةةرعة سةةيت
تةدالس ذلةةك مةةع الجهةات المصتصةةة كةةوزالع التجهيةةن
االمصال البلدية االدائرع البلدية.
*لاا على التساؤالت المطراية يول ايداث منتةن
أةةةاات السةةيدع الكاتبةةة الةامةةة أن ايةةداث منتةةن ال يةةةد
مةةن اختصةةاص البلديةةة اإنمةةا يةةةوا ذلةةك إلةةى ازالع
البيمة .
*أةاا السيد لئيس النيابة الصصويية أن البلدية تةمل
على تركين الحاايات اتغيير ما تكسر منها امع ذلك
اعا السيد لئيس النيابة الصصويية إلى مةا،دع
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المجتمةةةةع المةةةةدني للةمةةةةل البلةةةةدأ خايةةةةة بالتوعيةةةةة
االتحسيس قصد منيد االعتناء بالحاايات االمحاة ةة
على سالمتها .

اةي ختام هذ الجلسة تقدم السيد لئيس النيابة الصصويةية بأسةمى عبةالات االمتنةان رةاكرا السةااع الحضةول مةن أعضةاء النيابةة الصصويةية
امةواطنين امكونةات المجتمةةع المةدني علةةى إثةراء هةةذ الجلسةة ااعةا الجميةع إلةى منيةةد الةمةل االحةةرص علةى إيجةةاا الحلةول اةة

اإلرةكاليات التةةي

يتةرض لها المواطن مةتبرا أنه بتضاةر جهوا جميع ارطراف المتداخلة يمكن الرقي بالةمل البلدأ مما يضمن الراية االسالمة الةامة .
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