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نظرا للظروف اإلستثنائية التي تم ّر بها البالد جرّاء اإلنتشار السريع لجائحة كورونا  ،إلتئم اجتماع الجلسة
التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة  0201عن بعد  ،و ذلك يوم اإلربعاء  03جوان  0302على
الساعة الثالثة بعد الظهر برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،و بحضور السيدة
حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية و بعض المسؤولين اإلداريّين والفنيّين.
إفتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية  ،مرحبة بكل الحاضرين بقاعة المجلس و المشاركين عن بعد عبر تقنية
"  "Téléconférenceمن السادة أعضاء المجلس البلدي و المواطنين من مختلف الدوائر البلدية و أعطت اإلذن للبدء
بالتدخالت و تقديم اإلقتراحات التي من شأنها النهوض بالعمل البلدي.
* تدخل السيد النوري الجبالي ،من متساكني دائرة الحرايرية :
أشار السيد النوري الجبالي إلى وجود عدة صعوبات و نقائص على مستوى دائرة الحرايرية و ذلك في إطار مجابهة
جائحة كورونا من بينها عدم توفر التحاليل السريعة بعديد الصيدليات عالوة على عدم إستجابة أغلبها إلى المعايير
الدولية المتفق عليها و المعمول بها.
كما تعرض السيد النوري الجبالي إلى السوق البلدي بالحرايرية و التأخير الحاصل على مستوى تدخل البلدية إلنجاز
مهامها .كما طالب السيد النوري الجبالي ببرمجة جلسة عمل مع الدائرة و ذلك لتدارس عدة مواضيع هامة و إتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها و اإلطالع على مدى تقدم االشغال في إطار المشاريع المبرمجة  .كما تحدث السيد النوري
الجبالي عن الوضعية المزرية لشارع النخيل الذي ت ّم التعرض إليه في عديد المناسبات لكن دون جدوى و الفوضى
العارمة نتيجة اإلنتصاب الفوضوي بهذا الشارع وهو ما تسبب في حالة من اإلختناق المروري .

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تدخل السيد النوري الجبالي  ،أفادت السيدة رئيسة البلدية قيام البلدية بطلب عروض بالتناظر
ّ
غيرأن المهندسين كانوا في إضراب عن العمل في اآلونة األخيرة و سيت ّم
" " Un concours architectural
التنسيق مع اإلدارة البلدية المعنية للنظر في العروض المقدمة .أ ّما فيما يتعلق بعدد الصيدليات و التحاليل السريعة فهو
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موضوع ال يرجع بالنظر إلى البلدية و رغم ذلك قامت بلدية تونس بلفت نظر وزارة الصحة في عديد المناسبات إلى
هذا الموضوع و لم تتلق الرد.
كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه سيقع برمجة أكاديمية للحوار للوقوف على مختلف المشاريع بدائرة الحرايرية
وأشارت إلى إمكانية اللجوء إلى اإلدارات البلدية المعنية لإلطالع على المشاريع المنجزة و المبرمجة بمختلف
الدوائر.و أشارت إلى وجود قائمة في المشاريع بكل دائرة .
كما أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنه ال يمكن حل مشكلة المرور بشارع النخيل إال بحل مشكلة اإلنتصاب
الفوضوي بهذا الشارع كما أفادت أنه قد ت ّم تخليص عديد المناطق بدائرة الحرايرية من اإلنتصاب الفوضوي و ستعمل
بلدية تونس على القضاء تدريجيا على هذه الظاهرة.
* تدخل السيد مهدي الشواشي ،من متساكني دائرة الحرايرية :
أكد السيد مهدي الشواشي على مزيد العناية بالملعب البلدي بالحرايرية نظرا لعدم إتمام أشغال اإلنارة به و كذلك الحالة
المتردية لبنك اإلحتياط للجمعية الرياضية بالحرايرية  ،كما عبّر السيد مهدي الشواشي عن إستغرابه من الملعب
المخصص لرياضة الرقبي بالمنطقة و المسلك الصحي مشيرا إلى انه وقع رصد اإلعتمادات الالزمة للصيانة غير ّ
أن
سياج الملعب ال يزال مهدما إلى غاية هذا اليوم  .كما طلب السيد مهدي الشواشي أن تتولى بلدية تونس التنسيق مع
الديوان الوطني للتطهير للتدخل بالدائرة.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
توضيحا لما سبق ذكرت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن الوكالة البلدية للخدمات البيئية تدخلت كما هو مبرمج يومي  6و 7
جويلية إال انه لم تمكن المداواة نظرا إلرتفاع منسوب المياه بالسبخة و مع ذلك تمت المداواة بمحيط السبخة ،و ذلك
للقضاء على الناموس .أما فيما يخص ملعب الحرايرية فقد قامت بلدية بتونس بأشغال اإلنارة و و سيت ّم تهيئة و تعشيب
ملعب الرقبي بعد مراسلة المجلس الجهوي إلدراجه ضمن ميزانية  ، 0200اما فيما يتعلق بالديوان الوطني للتطهير فقد
تمت مراسلته في عديد المرات قصد التسريع في التدخل على مستوى منطقة الحرايرية.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة ّ
أن تعلية سور ملعب الحرايرية وقع عرضه على لجنة الصفقات و حضي بالموافقة و ت ّم
اإلعالن عن طلب العروض غير ّ
أن مدة صلوحية العروض إنقضت جراء تواجد السيدة مراقبة المصاريف في عطلة
سنوية .وال تزال اإلعتمادات مرصودة و ت ّم اإلعالن عن هذا المشروع مجددا .

* تدخل السيد عادل بالطيب  ،المدير العام للطرقات و المناطق الخضراء و المنتزهات :
أشار السيد عادل بالطيب إلى انه ت ّم مؤخرا إحداث ممرات و سياج للبطحاء الكائنة بحي الحواص قبالة المستودع البلدي
وستحرص بلدية تونس على إنجاز حملة كبيرة للتشجير بالحرايرية  .و في نفس اإلطار ذكر السيد عادل بالطيب ّ
أن حي
حواص سيحضى ببئر لسقي المنتزه الكائن بالمنطقة كما سيتم تشجير البطحاء آنفة الذكر في أقرب اآلجال.

* تدخل السيدة هناء بن سعيد  ،رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية :
أوردت السيدة هناء بن سعيد ّ
أن البطحاء الكائنة بحي حواص قبالة المستودع البلدي ال تزال تفتقر إلى التهيئة وهي عبارة
عن مصب للفضالت و نقطة سوداء بالمنطقة.
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* تدخل السيد حافظ بالحاج ،من متساكني دائرة المدينة :
إستحسن السيد حافظ بالحاج إعتماد تقنية التواصل عن بعد إليصال صوت كل المواطنين الراغبين في المشاركة في
الجلسة التمهيدية كما تعرض إلى مشاريع القرب المنجزة و المبرمجة من قبل البلدية بدائرة المدينة مطالبا بمزيد
التوضيحات حول تقدم إنجاز هذه المشاريع و مدى إستجابتها لتطلعات و حاجيات متساكني الدائرة  ،و من بين ذلك
أشغال التنوير العمومي المنجزة بنهج العرّاك بمدينة تونس و التي تفتقد إلى كل مقومات الجمالية و طالب بالتنسيق في
هذا المجال مع جمعية صيانة المدينة و مختلف مكونات المجتمع المدني .كما تطرق السيد حافظ بلحاج إلى مشكلة
اإلنتصاب الفوضوي و التي تسببت في إختناق مدينة تونس إضافة إلى الحالة المزرية التي أصبح عليها نهج " سيدي
عبد هللا " الماخور السابق حيث أصبح وكرا لتعاطي المخدرات و تراكم األوساخ و غيرها من المظاهر المخلة
و طالب باإلسراع في إيجاد الحلول البديلة للنهوض بدائرة المدينة و جماليتها.
* تدخل السيدة إقبال البلطي ،من متساكني دائرة الحرايرية :
أشارت السيدة إقبال البلطي إلى المشاكل التي يعانيها حي السلطاني إلفتقاده لحاويات تجمع فيها الفضالت و كذلك
التأخير الحاصل في إنجاز السوق البلدي بالمنطقة و تحديدا ببطحاء " عمر "  .و طالبت السيدة إقبال البلطي بتكثيف
حمالت التنظيف إلى حين توفير الحاويات .كما الحظت السيدة إقبال البلطي أنه خالفا لحي السلطاني توجد عديد
الحاويات بشارع النخيل من دائرة الحرايرية غير ّ
أن المتساكنين يقومون برمي الفضالت على الرصيف .
كما أشارت السيدة إقبال البلطي إلى الروائح الكريهة التي يعاني منها سكان حي المشتل بدائرة الحرايرية جراء شبكات
تصريف المياه.
* تدخل السيد األخضر الدخلي ،مدير النظافة :
أقر السيد مدير النظافة بالنقص الحاصل في الحاويات نتيجة تأخير الصفقة المعنية بها كما أشار إلى انه سيقع التدخل في
أقرب اآلجال من قبل عدد  23مقاولين بدائرة الحرايرية.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن اإلدارة المعنية ال تزال بصدد إنتظار األمثلة المتعلقة بالسوق البلدي المزمع إنجازه
ببطحاء " عمر " من حي السلطاني و ذلك على إثر فتح " ." Concours Architecturalو ستحرص البلدية على
إعالم المتساكنين بالمثال الذي سيقع إختياره و تجسيده بما يتماشى و تطلعات األهالي و خصائص المنطقة .

* تدخل السيدة عواطف الزاير  ،رئيسة دائرة العمران األعلى :
توجهت السيدة رئيسة دائرة العمران األعلى بالشكر إلدارة النظافة على حمالت النظافة التي قامت بها مؤخرا مثنية
على المجهودات التي تقوم بها بمختلف الدوائر البلدية .
* تدخل السيد مهدي الشواشي ،من متساكني دائرة الحرايرية :
طالب السيد مهدي الشواشي بتغيير أماكن عدد  23حاويات لجمع الفضالت ت ّم وضعها امام المدرسة اإلعدادية
بالحرايرية كما تطرق إلى النقائص و المشاكل اليومية التي يشكو منها حي السالمة بالحرايرية خاصة فيما يتعلق
بشبكات تصريف المياه المستعملة و مياه األمطار.
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* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تدخل كل من السيد مهدي الشواشي و السيدة إقبال البلطي ،إقترحت السيدة رئيسة البلدية مراسلة لجنة المالية
بمجلس النواب قصد رصد إعتمادات إلعادة تهيئة شبكات تصريف المياه بدائرة الحرايرية  .كما أفادت أنه فيما يتعلق
بحي السالمة التابع لدائرة الحرايرية فستتكفل به وكالة التهذيب و التجديد العمراني  .و قد ت ّم رصد إعتمادات لهذا
الغرض من طرف الوالية و وزارة التجهيز  .و ال يزال المشروع في طور الدراسة.
* تدخل السيد النوري الجبالي من متساكني دائرة الحرايرية :
طالب السي د النوري الجبالي بإحداث مخفضات للسرعة و ممرات للمترجلين خاصة بالشوارع الرئيسية المتقاطعة
بدائرة الحرايرية .

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه ستتم مراسلة إدارة المرور فيما يخص تحديد السرعة قرب المدارس  ،أما فيما يخص
مخفضات السرعة فقد ت ّم إقرارهم في اللجنة الجهوية التي إنعقدت بوالية تونس و التي شاركت فيها بلدية تونس  .كما
تمت اإلفادة أنه ستبدأ االشغال إلحداث مخفضات سرعة على الطريق الكائنة قبالة معهد الزهروني .

وفي ختام هذه الجلسة تقدمت السيد ة سعاد بن عبد الررحيم  ،رئيسرة بلديرة ترونس شريخة المدينرة  ،بأسرمى عبرارات الشركر
للسادة الحضور من أعضاء المجلس البلدي ومرواطنين ومكونرات المجتمرع المردني علرى إثرراء هرذه الجلسرة مؤكردة أنره
بتضافر جهود جميع األطراف المتداخلة يمكن الرقي بالعمل البلدي مما يضمن العيش الكريم لمتساكني بلدية تونس.

ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة إال ربع مساء .
ُ

مق ّررة الجلسـة
الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس

حفيظة بلخير مديمغ

رئيسة الجلسة
رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

سعاد بن عبد الرحيم

4

