الجمهورية التونسية
بلديــة تونــس
----الكتابة العامة
اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

محضـر إجتماع الجلسة التمهيدية
للدّورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة 2222

جلسة يوم  22جانفي 2222
نظرا للظروف االستثنائية التي تم ّر بها البالد جرّاء االنتشار السريع لجائحة كورونا ،إلتأم اجتماع
الجلسة التمهيدية للدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  2222عن بعد  ،و ذلك يوم الجمعة  82جانفي
 8288على الساعة الثانية بعد الظهر برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،
وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية وبعض المسؤولين اإلداريّين والفنيّين.
إفتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية ،مرحبة بكل الحاضرين بقاعة المجلس والمشاركين عن بعد عبر
تقنية "  "Téléconférenceمن السادة أعضاء المجلس البلدي والمواطنين من مختلف الدوائر البلدية .
ث ّم أذنت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة للسادة الحضور من المواطنين للبدء بالتدخالت وتقديم
االقتراحات التي من شأنها النهوض بالعمل البلدي .
* تدخل السيد محمد صالح الرياحي ،من متساكني دائرة الحرايرية:
أبدى السيد محمد صالح الرياحي تذمره من االنتصاب الفوضوي بأغلب مناطق الدائرة وخاصة على مستوى
شارع النخيل .كما طرح اإلشكال المتعلق بمقر الكشافة والمتمثل في عدم حصولها على رخصة الربط بالماء
الصالح للشراب والتيار الكهربائي رغم تقديم كل الوثائق الالزمة وإيداعها بمقر دائرة الحرايرية.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أوردت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن ظاهرة االنتصاب الفوضوي هي ظاهرة وطنية وسيت ّم التنسيق في القريب العاجل
إلنجاز حملة بدائرة الحرايرية خاصة بمحيط الجامع .أ ّما فيما يتعلق بمقر الكشافة فسيقع النظر في المطلب الذي ت ّم
إيداعه بالدائرة وعلى ضوئه سيقع تمكين الك ّشافة من الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي.
أ ّما بخصوص المنح العينية التي يقع تقديمها من قبل بلدية تونس والمتمثلة في عقار يض ّم الجمعية التونسية للكشافة
تلغي المنح النقدية .وعلى هذا األساس ال يمكن إسناد المنحتين لنفس الجمعية.
* تدخل السيد مهدي الشواشي ،من متساكني دائرة الحرايرية و المدير الرياضي للجمعية النسائية
بالحرايرية :
عبّر السيد مهدي الشواشي عن استيائه من وضعية المسلك الصحي الكائن بحي حواص بدائرة الحرايرية حيث
أصبح يمثل نقطة سوداء بالمنطقة.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
إجابة على ما تقدم به المواطن مهدي الشواشي من متساكني دائرة الحرايرية ،وضّحت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن
المسلك الصحي الكائن بدائرة الحرايرية يرجع بالنظر إلى إدارة الغابات بوزارة الفالحة.

* تدخل السيد عادل بالطيب ،المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات:
أفاد السيد المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات أنه تمت مراسلة وزارة الفالحة في هذا الشأن
عديد المرات كما تمت مراسلتها لتمكين البلدية من صيانة هذا المسلك الصحي لكن دون جدوى.
* تدخل السيد مهدي الشواشي ،من متساكني دائرة الحرايرية و المدير الرياضي للجمعية النسائية بالحرايرية :
أشار السيد مهدي الشواشي إلى عديد النقائص المتعلقة بالمنطقة الخضراء الكائنة حذو ملعب الحرايرية
وخاصة من ناحية اإلنارة.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أكدت السيدة رئيسة البلدية على ضرورة تواصل صيانة المناطق الخضراء بدائرة الحرايرية بشكل خاص وبكل
الدوائر البلدية عموما .وبخصوص التنوير أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى ّ
أن الصفقة بصدد الفرز وسيقع اإلعالن
عنها في أقرب اآلجال وإسنادها إلى المقاول المعني.
* تدخل السيد مهدي الشواشي ،من متساكني دائرة الحرايرية والمدير الرياضي للجمعية النسائية بالحرايرية:
أ ّكد السيد مهدي الشواشي على ضرورة إيجاد الحلول لمجابهة ظاهرة الكالب السائبة خاصة قرب معهد الحرايرية
وكذلك إيجاد الحلول التي من شانها تحسين ملعب الرقبي بالمنطقة وتعلية السور لالرتقاء بالجانب الرياضي.
* تدخل السيد ياسين محجوب ،مدير الدراسات واألشغال الجديدة:
أفاد السيد ياسين محجوب بأن تعلية السور بالملعب الرياضي بالحرارية يندرج ضمن مخطط كامل في إطار
البرنامج الجهوي للتنمية وقد تم اإلعالن عنه في إطار طلب عروض نضرا لوجود االعتمادات الالزمة إضافة إلى
بعض االعتمادات األخرى لتهيئة حجرات المالبس القديمة بالملعب المذكور.
* تدخل السيد مروان الخالدي ،من متساكني دائرة المنزه:
اقترح السّيد مروان الخالدي تركيز مستودع آخر للنظافة بالمنطقة للح ّد من تراكم الفضالت خاصّة بكل من
نهجي ميمونة بنت الحارث وخديجة بنت خويلد الكائنين بالمنزه  9ب عالوة على نقص الحاويات.
* تدخل السيد مجدي الهنتاتي ،المدير العام للنظافة وحفظ الصحة وحماية المحيط:
فيما يتعلق بدائرة المنزه أفاد السيد مجدي الهنتاتي بأنّه وقع تخصيص فريق من الجيل الجديد يتكون من خمسة
عشر عونا مكلفون جميعا برفع الفضالت يوميّا بدائرة المنزه غير أنّه ال يمكن تغطية ك ّل المنطقة نظرا التساع
رقعتها و ستعمل اإلدارة جاهدا على توفير المزيد من األعوان إذا اقتضى األمر ،أما فيما يتعلق بالحاويات فقد تّم
إبرام صفقة منذ السنة الفارطة غير ّ
أن المز ّود امتنع عن تزويد بلدية تونس نظرا لالرتفاع الملحوظ في أسعار
الحديد على ح ّد زعمه غير ّ
أن المفاوضات األخيرة أسفرت عن تزويد بلدية تونس بحوالي ألف و أربعمائة
حاوية خالل شهر فيفري من هذه السنة .

*تدخل السيدة مريم التركي ،من متساكني دائرة الحرارية :
اقترحت السيدة مريم التركي استغالل مقّر الدائرة القديمة بالحرارية كفضاء ترفيهي لألطفال.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
لم تشاطر السيدة سعاد بن عبد الرحيم مقترح استغالل الدائرة البلدية القديمة بالحرارية كفضاء ترفيهي لألطفال
نظرا للسوق المحيط بها ودعت في ذلك متساكني المنطقة والمجتمع المدني إلى اقتراح مكان آخر أكثر مالئمة
إلنشاء هذا الفضاء
*مداخلة السيدة عليسة عمارة ،من متساكني دائرة المنزه:
دعت السيدة عليسة عمارة إلى إعداد برنامج شامل للتصدي إلى ظاهرة الكالب السائبة والتي تزايدت أعدادها
مؤخرا نتيجة تراكم الفضالت.
*مداخلة السيدة سناء التليلي ،رئيسة لجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط:
أشارت السيدة سناء التليلي إلى المشروع المتعلق بإحداث وحدة متكاملة لمركز جمع وتحويل النفايات القابلة
للرسكلة وتسويقها وذلك بغاية تأطير وتنظيم نشاط الفئة االجتماعية من نوع "البرباشة " وتأمين دخل قار لهم من
جهة وتوفير فرص عمل للبعض من جهة أخرى.
السيد مروان الخالدي ،من متساكني دائرة المنزه:
ت ّوجه السّيد مروان الخالدي بالسؤال إلى السيدة رئيسة بلدية تونس حول مآل مقر "قبّة الهواء" الكائن بالبلفيدار.

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
 وضحّت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ّبأن مقر "قبة الهواء" وقعت صيانته مؤخرا وإعادة شبابيكه التي وقع
االستيالء عليها بالسرقة وسيقع تمكين المواطنين منها بمعلوم كراء سيتّم تحديده الحقا ،كما ستعمل بلدية تونس
على توفير بعض الحرّاس للتصدي لكل من تس ّول له نفسه التعّدي على الملك البلدي.
وفي ختام هذه الجلسة تقدمت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،بأسمى عباارات
الشكر للسادة الحضور من أعضااء المجلاس البلادي وماواطنين ومكوناات المجتماع المادني علاى إثاراء هاذه الجلساة
مؤكدة أنه بتضافر جهود جميع األطراف المتداخلة يمكن الرقي بالعمل البلدي مما يضامن العايا الكاريم لمتسااكني
بلدية تونس.

ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة إال ربع مساء.
ُ
مق ّررة الجلسـة
الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
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رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

حفيظة بلخير مديمغ

سعاد بن عبد الرحيم

