الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة
اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية االولى لسنة 0202
المنعقد يوم الثالثاء  71مارس 0202
إنعقدت الدورة االستثنائية االولى للمجلس البلدي لسنة  0202يوم الثالثاء  71مارس 0202
بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة على الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة السيد محمد العربي
فاضل موسى رئيس بلدية اريانة وبحضور السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية بناء على الدعوة
االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي تحت عدد  8810بتاريخ  71مارس  0202وهذا
نصها:
ّ
وبعد  ،أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية االولى لسنة
 0202والذي سيلتئم يوم الثالثاء  71مارس  0202على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات
منتزه بئر بلحسن باريانة وذلك للنظر في " تقييم الوضع العام المتعلق بوباء " فيروس كورونا " المستجد
والنظر في اتخاذ المبادرات واإلجراءات االحترازية اإلضافية الالزمة".
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

1

سنية الصغير

رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة

أنيس معزون

رئيس لجنة الفنون والثقافة

الهام بن صالح

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد

سعيدة بن عمارة

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

احمد حشانة

رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر الجندوبي

رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

محمد الحبيب العوني

رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا

سلوى التومي

رئيسة لجنة االشغال والتهيئة العمرانية

سهام بوعزة

رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

عليا التومي

رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة

الجليدي جبران

رئيس دائرة رياض النصر

آمنة الزهروني

رئيسة دائرة المنازه

محمد حميد

رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

مصطفى الكبير

 :مستشار بلدي

فتحي ثابت

مستشار بلدي

نادية بن يوسف

مستشار بلدي

عبد السالم المانسي

مستشار بلدي

وتغيب بعذر السيدان والسيدتان :
المنصف السليطي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات
التقليدية

فاطمة ابراهم

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

مريم العطاوي

المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم

محمد عزوز

مستشار بلدي

وتغيب دون عذر السادة و السيدات :
نهال بن عمر
محمد الهادي كشريد
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المساعدة االولى لرئيس البلدية
المساعد الثاني لرئيس البلدية

عثمان المهدي الصيادي

رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

ماهر القليبي

رئيس لجنة التعاون الالمركزي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

سميرة المازني

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي

خالد الجربي

مستشار بلدي

نعيمة الزريبي
عزيزة الفيتوري
روضة الحزامي

مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي

محمود بلحاج

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

وعمال بمقتضيات الفصل
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من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية "يتولى الكاتب

العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس
المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية".
وتبعا لذلك تولى السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة وساعدته في ذلك السيدة ام
الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان.
افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس
واإلطارات البلدية والسيد المدير الجهوي للصحة عبد اللطيف الجامعي مذكرا بالوضع االستثنائي الذي
تعيشه بالدنا في اآلونة األخيرة .وأشار إلى أنه منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد و تفشيه في تونس و
تكاثر الحاالت يوما بعد يوم ،بادر المجلس البلدي بأريانة عند انعقاد الدورة العادية األولى يوم السبت 7
مارس  0202بإصدار بيان تاله رئيس البلدية و عرج فيه على الوضع الوبائي لفيروس كورونا و سبل الوقاية
منه مشيرا الى انعقاد اللجنة الجهوية للترصد والتوقي من هذا الفيروس مع الجهات اإلدارية المختصة لتعزيز
اإلجراءات والتدابير الالزمة مع استخال ص ان الدور األساسي في مجابهة هذا الخطر يج ان يكون للدولة.
وعلى ذلك تتولى البلديات التنسيق مع الناشطين من المتساكنين من خالل مدهم بالنصائح و المعلومات
الوقائية و طرق الترصد و المراقبة لتعميمها.
وفي هذا الصدد أصدرت البلدية يوم الجمعة  31مارس  0202مذكرة مفصلة موجهة للعموم
وذلك على صفحتها الرسمية على الفايسبوك  ،دعت فيها كافة مستغلي الفضاءات و أصحاب المحالت
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العامة كالمقاهي و المطاعم و المخابز الى االلتزام بمجموعة من االحكام و اإلجراءات في اطار التوقي من
هذا الوباء الخطير  .و اكدت البلدية في هذه المذكرة على منع استعمال الشيشة و التدخين عامة مع
الحر ص على توفير زي نظيف و الئق و قفازات و غطاء رأس للعملة فضال على ضرورة االستظهار بالتحاليل
الطبية لكل العملة.
و قبل ذلك ،و باالشتراك مع اإلدارة الجهوية للصحة نظمت بلدية اريانة يوم األربعاء  33مارس
 0202بقاعة المجلس بمنتزه بئر بلحسن يوما تحسيسيا لفائدة أعوان البلدية و إطاراتها وحضره عدد هام
من المواطنين ،تم خالله تقديم عديد التوصيات الوقائية لتجن اإلصابة بهذا الفيروس.
و من جهة أخرى انطلقت إدارة حفظ الصحة و حماية المحيط ببلدية أريانة والشرطة البيئية ،
والشرطة البلدية منذ يوم  33مارس  0202في القيام بحملة توعوية وتحسيسية ألصحاب المحالت
التجارية و المقاهي والمطاعم .وتم دعوتهم الى توفير الشروط الصحية الضرورية للتوقي من مخاطر انتشار هذا
الفيروس،و تم توزيع مناشير و مطويات في الغرض.
وفي اطار مجهودها الوقائي قامت المصالح الصحية بالبلدية بالتعاون مع الدوائر البلدية منذ 31
مارس  0202بتعقيم مقرات الدوائر و كذلك البناءات اإلدارية و المؤسسات العمومية و الساحات
ومحطات النقل العمومي و الجماعي.
كما تولت البلدية ،حماية ألعوانها و عملتها ،إقتناء كميات كبيرة من القفازات ()0222
والكمامات الطبية ( )1222و حوالي ( 0222ل ) من السوائل المعقمة تم وضعها بمختلف اإلدارات
والمصالح .
وعلى رأس هذه اإلجراءات بادرت البلدية منذ انتشار الفيروس الى تكوين خلية ازمة يترأسها

رئيس البلدية و تضم اإلدارات المعنية بالبلدية كالصحة و النظافة و الشرطة البيئية و الشرطة البلدية و
رؤساء الدوائر المعنية .و تولت هذه الخلية عقد اجتماعات يومية لمتابعة األوضاع الصحية و اتخاذ
اإلجراءات الوقائية تباعا ،هذا مع مواصلة رئيس البلدية حضور أشغال خلية االزمة الجهوية التي تنعقد
بالوالية للتوقي من فيروس كورونا التي عقدت آخر جلستها يوم االثنين  31مارس  0202و اتخذت
جملة من اإلجراءات (( )30انظر الوثيقة المصاحبة).
كما أشار الى مجابهة هذه الظاهرة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من طرف السيد رئيس
الحكومة و السيد والسيد وزير الصحة وآخرها تولى السيد وزير الشؤون المحلية إصدار منشور في غرض
بتاريخ  31مارس  0202تضمن مجموعة من اإلجراءات والتوجهات لفائدة الجماعات المحلية لالقتداء
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بها ضمن برامجها واقرارها .كما تولت والية اريانة في نفس السياق إصدار بالغ للعموم تم نشره بموقع
البلدية وصفحة التواصل االجتماعي وتوزيعه بالبريد االلكتروني على كافة أعضاء المجلس البلدي .هذا وتولت
البلديات اتخاذ جملة من اإلجراءات الوقائية واالحتياطات لمتابعة الوضع الصحي وموجهة هذا الفيروس ومع
تقدم مستوى انتشاره وارتفاع حاالت العدوى يقتضى األمر مزيد التشديد في جملة اإلجراءات المتخذة وهو
ما دعانا اليوم للتباحث فيها  ،داعيا السيد المدير الجهوي للصحة لتقديم اإلحصائيات والمعلومات األخيرة
المتعلقة بهذا الفيروس المستجد بوالية اريانة ومدينة اريانة بالتحديد التي تداولت األخبار حولها انها منطقة
موبوءة و هو غير صحيح.
ثم تولى السيد المدير الجهوي للصحة عبد اللطيف الجامعي تقديم بسطة حول الوضع الصحي

بالجهة مشيرا الى انه تم تسجيل عدد  20حاالت إصابة مؤكدة بوالية اريانة بفيروس كورونا كوفيد 81-
منها  20حاالت ببلدية اريانة .كما تم وضع عدد  63شخصا وافدا تحت الحجر الصحي الذاتي استنفذ
عدد  20منهم المدة الالزمة للحجر ( 81يوما) .وتم وضع  08حالة جديدة في الحجر الصحي الذاتي
حيث وصل مجموع األشخا ص الى  08شخصا تم االحتفاظ بهم تحت الحجر على مستوى والية اريانة.
ويتم مدكم تباعا باإلحصائيات حال توفرها والمتعلقة بكل بلدية على حدة  .مشيرا الى اإلجراءات التي
اتخذتها وزارة الصحة لمجابهة هذه الظاهرة ،حيث تم تقليص عدد العيادات الخارجية وتزويد المرضى
بأدويتهم لمدة شهر والحر ص على مراقبة ترك مسافة  8متر للوقوف بالصف وتخصيص قاعة خاصة لعزل
الحاالت المصابة عن بقية المرضى للوقاية من العدوى ،مؤكدا على تطبيق جملة من اإلجراءات المتخذة من
تعقيم وتوعية والحر ص على احترام الحجر الصحي للخروج من هذه األزمة .
وبعد الحوار والنقاش تم التوصية كما يلي :
* تكوين خلية أزمة بتمثيلية من المجلس البلدي لمعاضدة اإلدارة البلدية لمجابهة الوضع .
* التركيز على مجال التوعية والتحسيس وفسخ المجال لإلعالم والتواصل لتقديم البيانات حول الوضع
الوبائي وإمكانية تشرك المجتمع المدني .
* إجراء التحويالت المالية الالزمة في ميزانية سنة  0202لتمويل االقتناءات الضرورية.
* إصدار قرار ذو صبغة ترتيبية لمسايرة الوضع وحس احكام الفصلين  033و  030لمجلة
الجماعات المحلية .
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قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على :
 -1إحداث خلية أزمة تكون تركيبتها كما يلي
رئيس البلدية

:

 :رئيس

االعضاء :
رؤساء الدوائر البلدية
رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف
رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد
رئيس لجنة االعالم والتواصل وتقييم
رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند
رئيسة لجنة المراة واالسرة
رئيسة لجنة النظافة و الصحة
رئيسة لجنة الشؤون االدارية واسداء الخدمات
 -2إجراء التحويال ت الاللي الالزا في ايزاني سن  0202لتاويل االقتنلءا ت الضروري
 -3اصدار قرار ذو صبغ ترتيبي حسب احكلم الفصلين 022-022
 -4التركيز على التحسيس والتوعي

ورفعت الجلسة على الساعة السادسة إال عشر دقائق مساء .

الكاتب العام
عادل الوسالتي
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رئيس البلدية
فاضل موسى
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