الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلديــة تونــس
ــــــــــــ
الكتابة العامة
اإلاارة ال رعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتفابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

محضر
إجتماع المجلس البلدي

في جلسة إستثنائية
*** *** ***
جلسة يوم  16 :جويلية 2021

انعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في جلسة استثنائية ،وذلك يوم الجمعة  16جويلية
الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،
 2021على الساعة الثالثة بعد الظهر برئاسة السيدة سعاد بن عبد ّ
مقررة الجلسة ،والسيد حاتم بن قديم ،رئيس
وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية بصفتها ّ
الدّيوان ،وعدد من المسؤولين اإلداريّين والفنيّين ،وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم ،وذلك بناء على البالغات
الصادرة بالصحف اليومية وبوسا ئل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء
صها :
على الدّعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي تحت عدد  2438بتاريخ  15جويلية  ،2021هذا ن ّ

تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور إجتماع الجلسة اإلستثنائية
"
ّ
تقرر عقده يوم الجمعة  16جويلية  2021علــى الساعــة الثالثة بعد الظهر
للمجلس البلدي الذي ّ
بقصر بلدية تونس بالقصبة "
وذلك للنّظر في جدول األعمال الت ّالي :

 -/Iمواصلللة النرظللر عللة إعللااة إسللتل ا المعللاليا الموة للة بالسللوو اةسللبوعية لعللر
وبيلللل السللليارات المسلللتعملة وبيلللل غيلللل ال يلللار والملللواا المفتل لللة بلللالمرو 2
من اائرة الكبارية ،بعد عسخ اللر مة .
 -/IIالمصااغة على غبول هبة تتعلق بمكث ر ات اةكسيجين وبعض المع ردات اليبية اةخرى.
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سادة :
وحضر الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر
1
2

اإلسم واللقب
منري الصراريف

سيف الدين ابلعابد

3

سامية اللباسي

4

هندة عباس (عن بعد)

5

هادية انجي مرواين

6

آمال املؤدب

7

فتحي دخيل

8

عواطف الزاير

الصفة بالمجلس
األول لرئيسة البلدية
املساعد ّ

رئيس دائرة ابب سويقة
رئيسة دائرة اخلضراء

رئيسة دائرة سيدي البشري

رئيسة الكبارية

رئيسة دائرة املدينة

رئيس دائرة ابب البحر

رئيسة دائرة العمران األعلى

9

احلبيب دهلوم ( عن بعد)

رئيس دائرة التحرير

10

عماد الدابيب

رئيس دائرة املنزه

11
12

كمال البلدي

نزيهة العكاري

رئيس دائرة احلرايرية
رئيسة جلنة التبتيت

13

حكيمة الكعيب (عن بعد)

رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم

14

حمرزية الربايكي

رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية و فاقدي السند وحاملي اإلعاقة

خالد األزعر (عن بعد)

16

بثينة الشايب

رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية
التصرف
رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
ّ

17

هناء بن سعيد

رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية

15

19

هندة ابحلاج علي (عن بعد)

رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة واملسنّني
رئيسة جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني وجلنة تسمية األهنج والساحات

20

سناء التليلي

رئيسة جلنة النظافة والبيئة ومحاية احمليط

18

21
22

وداد الداخيي (عن بعد)

كمال الدين إيدير (عن بعد)
حممد نعمان بن معاوية

23

حممد ساسي البوثوري

24

صاحل الدغري (عن بعد)

25

وداد األزرق

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

26

أنيس الوساليت

عضو

27

مروى خلفت

عضو

28

رجاء قمري (عن بعد)

عضو

29

خليل بن حسني (عن بعد)

عضو

30

لطفي بن عيسى (عن بعد)

عضو

31

حممد علي الورهاين

عضو

2

سادة :
وتغيّب عن الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

اإلسا واللقب

الص ة بالمجلس

32

رانية الكرميي

املساعد الثاين لرئيسة البلدية

33

عبد الرزاق البوزيري

املساعد الثالث لرئيسة البلدية

34

األسعد خضر

املساعد الرابع لرئيسة البلدية

35

فوزي العزايب

رئيس دائرة الزهور

36

عماد العيادي

رئيس دائرة العمران

37

صاحل املباركي

رئيس دائرة جبل اجللود

38

لسعد بوعزه

رئيس دائرة الوردية

39

منجية اجلندويب

رئيسة جلنة ال ّدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة

40

صربين الزواغي

41

رئيسة جلنة اإلعالم والتّواصل والتّقييم

جمدي املازين

رئيس جلنة متابعة سري املرافق العامة

42

غفران القناوي

رئيسة جلنة الطفولة والشباب

43

عفاف محدي

رئيسة جلنة حفظ الصحة

44

عماد الرايحي

رئيس جلنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية

45

آمال بوزاين

رئيسة جلنة التكوين والشغل والتنمية احمللية

46

أمساء العكايشي

عضو

47

راضية العياشي

عضو

48

عبري الطاليب

عضو

49

منجية اخلميلي

عضو

50

عبد الرؤوف األغوايت

عضو

51

مهدي الرابعي

عضو

52

رانية اليحمدي

عضو

53

اندية العوييت

54

حممد منري بن ميالد

55

حممد رؤوف اهلاين

56

نزيهة الغيزاوي

57

مليكة الباطيين

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

وحضررر الجلسررة عررن اإلدارة البلديررة كررل مررن السررادة المتفقررد المررام والمرردير المررام للمصررالت الموررتركة وعرردد
من المديرين المامين والمديرين وكواهي المديرين ورؤساء المصالت .
3

وعم الالال بمقتض الاليات الفص الالل  218م الالن الق الالانون األساس الالي لمجل الالة الجماع الالات المحلي الالة ال الالذي ي الالن ّ عل الالى أن :
"يتلللولى الكاتلللب العلللا للبلديلللة كتابلللة المجللللس البللللدي وعلللة صلللورة يلللا أو علللد وجلللوا كاتلللب علللا للبلديلللة،
يمكلللن للللرئيس المجللللس علللة بدايلللة كلللد جلسلللة أن يعللليرن أحلللد أع لللائ ليقلللو بالكتابلللة ،ويقلللو بمسلللاعدت أحلللد
موة ة البلدية" .
مقررة الجلسة .
وتبعا لذلك ،تتولّى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها ّ
وباعتبار توعرر النرصا

القانونة ،افتتحت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة الجلسة مرحبة بالحضور،

مث ّمنة المجهودات المبذولة من قبل أعضاء المجلس البلدي واإلدارات البلدية في سبيل النّهوض بالقطاع البلدي
الرحيم مباشرة إلى تقديم نقاط جدول أعمال الجلسة مشيرة إلى ضرورة
وتحسينه ،ث ّم
تطرقت السيدة سعاد بن عبد ّ
ّ
صة ّ
وأن المسائل المعروضة تستوجب حضور نصف أعضاء المجلس البلدي .
المحافظة واإللتزام بالحضور خا ّ
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التّبتيت ،لتقديم النرقية اةولى
من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مواصلة النرظر عة إستل ا المعاليا الموة ة بالسوو
اةسبوعية لعر

وبيل السيارات المستعملة وبيل غيل ال يار والمواا المفتل ة بالمروا 2من اائرة الكبارية،

صها :
بعد عسخ اللر مة ،هذا ن ّ
وبعد ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر أنّه تبعا لقرار المجلس البلدي في جلسته اإلستثنائية المنعقدة
بتاريخ  28جوان 2021ت ّم اإلتفاق على أن تتولى البلدية اإلتصال بالمستلزمين الذيين ت ّم التفاوض معهم حسب الجدول
الذي ت ّم تحديده وعرضه عليكم وإمهالهم تباعا مدّة  24ساعة لدفع الضمان النّهائي قصد الشروع في إجراءات التعاقد.
وقد تولت اإلدارة البلدية بتاريخ  29جوان  2021اإلتصال بالمستلزمين تباعا حسب اإلتفاق وقد أفضت عملية
التفاوض إلى النتائج التالية :
ع/ر
01

اسا ولقب المشاركين

العر

المالحظـــــــــــــات

المالة المقترح

شركة اإلخوة لالستل امات البلدية مليون اينار وسبعمائة وخمس وعشرون ألف اينار إنسحب
(  1.725.000ا )

02

نجالء بنت الياهر بن العي ة

مليون اينار و ستـمائة وتسل وخمسون ألف اينار
( 1.659.000ا)

03

طارو خلي ة

مليون اينار وستمائة ألف اينار
(  1.600.000ا)

04

محمد ابيش

مليون و خمسمائة وستون ألف اينار
(  1.560.000ا)

وكيلة عن السيد :
مسعود بن العجمي الحرابي
إنسحبت
ل الالالالالم يق الالالالالم ب الالالالالدفع الض الالالالالمان النه الالالالالائي
واس الالالالالتكمال اإلج الالالالالراءات واس الالالالالتظهر
ببطاقالالالالالالالالة تعريالالالالالالالالف جبائيالالالالالالالالة تهالالالالالالالالم
محمد دبيش
لم يتم اإلتصال به

واستنادا إلى ما سبق بيانه ،فالمعروض على مجلسكم الموقر النظر في الموضوع واإلذن بما يتعيّن في الغرض .

4

التدخـــالت :
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
ضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه ت ّم فسخ عقد اللّزمة بطلب من المعني باألمر نتيجة عدم إلتزامه بتعهداته
و ّالمالية وقد ت ّم اإلتصال بالمشاركين تباعا حسب ما جاء بجدول العروض المالية المقترحة وهذا ما ت ّم إقراره
والمصادقة عليه من قبل المجلس البلدي إثر الجلسة اإلستثتائية المنعقدة بتاريخ  28جوان  ،2021غير أنّه تعذ ّر على
المشاركين في اللزمة مواصلة اإلجراءات لعدّة أسباب .
تمر به البالد ،إرتأت بلدية تونس عدم فتح باب التنافس مجدّدا وتكليف الوكالة
ونظرا للظرف الصحي العام الذي ّ
للتصرف بإستغالل سوق السيارات المستعملة بالمروج 2مقابل نسبة محدّدة من األرباح الصافية والمقدّرة
البلدية
ّ
بــ  10آالف دينار أسبوعيا .
* تدخد السيد محمد نعمان بن معاوية ،ع و المجلس البلدي :
 أشار السيد محمد نعمان بن معاوية إلى المسألة المتعلقة بالت ّصويت عن بعد ومدى قانونيتها .* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
 أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ّبأن السيد لطفي بن عيسى بإعتباره رئيس لجنة النظام الداخلي قام باإلطالع على
المراسالت الواردة من قبل وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك رئاسة الحكومة والتي تحث صراحة على التعامل
عن بعد نظرا للظرف الص ّحي الحالي .
* تدخد السيدة الكاتبة العامة :
 أشارت السيدة حفيظة بلخير مديمغ إلى ّأن اإلشكالية المتعلقة بالت ّصويت تم التعرض إليها بعدّة مناشير ومن ضمنها
سسات،
المنشور عدد  01بتاريخ 10مارس  2020والصادر عن رئاسة الحكومة والذي يحث صراحة كل من المؤ ّ
الوزارات ،كتاب الدولة ،الوالة ،رؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت على التراسل وتبادل المعطيات
اإلليكترونية بين مختلف المصالح العمومية لمزيد إتخاذ اإلحتياطات الالزمة بالهياكل العمومية للتوقي من إنتشار
فيروس كورونا المستجد .
كما أفادت السيدة الكاتبة العامة بأن الن

الفذقانوني الوارد بمجلة الجماعات المحلية منع التصويت بالتفويض ولم

يمنع أي آلية أخرى.
وإستنادا إلى ذلك يمكن إعتبار التصويت عن بعد حضورا إعتباريا نظرا لوجود كل المقوماث الضرورية صوتا
وصورة للتعبير عن رأيه في التصويث من عدمه  ،كما اليوجد بالساحة القانونية ن
كورونا المستجد ين

قانوني سابق لظهور فيروس

صراحة على كيفية التصويت .

وعل ماسبق بيانه يمكن إتخاذ جميع اإلجراءات الغير مخالفة للقانون والتي من شأنها الحد من تفشي الوباء على غرار
التصويت عن بعد والذي تبنته وزارة الشؤون المحلية والبيئة في قرابة  175بلدية على مستوى كامل الجمهورية
التونسية حتى يتسنى للبلديات من عقد جلساتها عن بعد .
وفي هذا اإلطار أفادت السيدة الكاتبة العامة بأن المناشير لم تعد ترسل ورقيّا بل إليكترونيّا والمصالح البلدية غير
مطالبة بإطالع المجلس البلدي عليها نظرا إلمكانية الولوج إلى المواقع المعنية لإلطالع عليها .
5

أما فيما يتعلق بالقانون عدد  22لسنة  2020فقد أكد على أن تعمل كل المصالح اإلدارية على تقلي
واألنشطة الحضورية وحصرها فيما يكتسي صبغة ضرورية مع التنصي

اإلجتماعات

على تبادل الوثائق بطريقة إليكترونية .

* تدخد السيد محمد نعمان بن معاوية ،ع و المجلس البلدي :
 تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية حول المداولة التي عرضت بمجلس نواب الشعب بخصوص التّصويت عن بعدرغم وجود عدّة مناشير في هذا الشأن يمكن اللجوء إليها دون التداول في الموضوع .
* تدخد السيدة الكاتبة العامة :
 أشارت السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة إلى ّأن النظام الداخلي بمجلس النواب يفرض الحضور بقاعة
الجلسة وال يمكن تغيير هذا األمر إالّ بتنقيح النظام خالفا لما جاء بالنّظام الداخلي لمجلس بلدية تونس .
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
 وضّحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه ت ّم إقتراح تحيين تركيبة لجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس البلدي بطلبمنها خالل الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  18مارس  2021وت ّمت المصادقة عليها .كما أشارت إلى أنّه لم يتم إعتماد
عملية التّصويت عن بعد عن طريق الهاتف المحمول إثر الجلسة اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ  28جوان . 2021
* تدخد السيد مدير الن اعات والشؤون القانونية :
 وضّح السيد سامي بن الهوشات ّأن مجلة الجماعات المحلية والنّظام الداخلي للمجس لم يمنعا التّصويت عن بعد وال
توجد أي آثار مترتّبة عن هذا التصويت .
* تدخد السيد رئيس الدائرة البلدية بالتحرير :
 تو ّجه السيد الحبيب دلهوم بالسؤال لمعرفة الطرف الذي تقدّم بالمقترح المتعلق بإستغالل سوق السيارات (بلديةللتصرف) ،داعيا إلى أن تكون مصلحة البلدية فوق كل إعتبار .
تونس أم الوكالة البلدية
ّ
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
للتصرف من إستغالل سوق السيارات المستعملة
 أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه سيقع تمكين الوكالة البلديةّ
إلى غاية  31ديسمبر  2021وسيت ّم إعادة طلب العروض وفي حال عدم إسستلزامه سيقع اللجوء مجدّدا إلى الوكالة
للتصرف .
البلدية
ّ
* تدخد السيد محمد نعمان بن معاوية ،ع و المجلس البلدي :
 طالب السيد محمد نعمان بن معاوية تمكين المجلس من لمحة مقتضبة حول سوق السيارات المستعملة بالمروج2للتصرف والعائدات الراجعة للبلدية .
إثر إستغالله سابقا من طرف الوكالة البلدية
ّ
* تدخد السيدة الكاتبة العامة :
 أفادت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ّقرر إسترجاع سوق السيارات وإدارته بنفسه
بأن المجلس البلدي الحالي هو الذي ّ
غير ّ
التصرف في المرفق العام تنقسم إلى ثالث طرق وهي  :الطريقة
أن القانون الجاري به العمل في وسائل
ّ
المباشرة وعن طريق اللزمة وعن طريق تكليف الوكاالت .
وال يجوز قانونا تكليف الوكالة إلعداد اللزمة غير أنّه ت ّم تكليفها بإدارة السوق المعني إلى غاية 31ديسمبر  2021مع
تمكين البلدية من  10آالف دينار أسبوعيا إلى حين إعادة إجراءات اإلستلزام من جديد .
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* تدخد السيدة رئيسة اائرة سيدي البشير :
للتصرف بتسيير سوق السيارات المستعملة إلى غاية موفى شهر
 إقترحت السيدة هندة عباس تكليف الوكالة البلديةّ
ديسمبر  2022شريطة إعادة تهيئته .
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
 تعقيبا على ما ورد بالمداخلة السابقة ،وضّحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه اليمكن تهيئته من قبل الوكالة البلديةللتصرف بإعتبار وجود مشروع بصدد الدراسة بدائرة الكبارية قصد العمل على تهيئته .
ّ

غرار المجلس البلدي
اللللرأي عيللل  ،صلللااو أع لللاء المجللللس البللللدي باة لبيلللة
وبعلللد الترلللداول علللة الموءلللوع وإبلللداء ر
الميلقة كالترالة :
 عدد  22صوت  :مواعق ح وريرا . -عدد  10صوت  :مواعق عن بعد .

سلللللوو اةسلللللبوعية لعلللللر وبيلللللل
للللر بتسللللليير ال ر
عللللللى تكليلللللف الوكاللللللة البلديلللللة للتصل ر
السلللليارات المسللللتعملة وبيللللل غيللللل ال يللللار والمللللواا المفتل للللة بللللالمرو  2مللللن اائللللرة الكباريللللة،
مقابللللد  10آال اينللللارا أسللللبوعيرا إلللللى ايللللة  31ايسللللمبر  ،2021علللللى أن يللللت را إعللللااة إجللللراءات
طلب العرو بعد إنق اء ال ترة المحدراة .
إث الالر ذل الالك ،وف الالي إط الالار تعاض الالد المجه الالودات الوطني الالة ،قام الالت الس الاليدة س الالعاد ب الالن عب الالد ال ال ّالرحيم رئيس الالة بلدي الالة
ت الالونس ش الاليخة المدين الالة بتق الالديم النرقيلللة الثانيلللة ملللن جلللدول أعملللال الجلسلللة والمتعلق الالة بالمصلللااغة عللللى غبلللول هبلللة
تتمثلللد علللة مكث ر لللات اةوكسللليجين وبعلللض المعللل ردات اليبيلللة اةخلللرى ،حيالالث إسالالتقبلت البلديالالة صالالباح اليالالوم الجمعالالة
 16جويلي الالة  2021الس الاليد عل الالي أحم الالد الظفي الالري س الالفير دول الالة الكوي الالت بت الالونس وتس الاللمت مس الالاعدات طبي الالة م الالن قب الالل
جمعي الالالالة "مرحملللللة" للمش الالالالاريع االجتماعي الالالالة والخيري الالالالة وجمعي الالالالة " العلللللون المباشلللللر الكويتيلللللة " تمثل الالالالت ف الالالالي
 30مكثللللف أوكسلللليجين وكمي الالالة م الالالن المعقم الالالات والك ّمام الالالات إضالالالافة إل الالالى ع الالالدد  10مكثللللف أوكسلللليجين م الالالن قب الالالل
شركة خاصة .
ه الالذا وتس الالعى بلدي الالة تالالالونس خ الالالل الفت الالرة القادمالالالة إل الالى ت الالوفير  200مكثلللف أوكسللليجين وع لللاءات لعللل ل
المصابين ب يروس كورونا .
ث ّم أذنت السيدة رئيسة البلدية بفتح باب النقاش قصد المصادقة على ما تقدّم ذكره .
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التدخـــالت :
ساحات :
* تدخد السيدة رئيسة لجنة تسمية اةنهج وال ر
 أش الالارت الس الاليدة هن الالدة بلح الالاج عل الالي إل الالى ض الالرورة تق الالديم المزي الالد م الالن ال الالدعم م الالن ط الالرف بلدي الالة ت الالونس لمجابه الالةفي الالروس كورون الالا المس الالتجد كم الالا إقترح الالت المتدخل الالة إح الالداث خلي الالة تتك الالون م الالن مستش الالارين و إداري الالين وإط الالار طب الالي
لمجابهة هذا الظرف اإلستثنائي.
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
 أش الالالارت الس الالاليدة س الالالعاد ب الالالن عب الالالد ال الالالرحيم إل الالالى المس الالالؤولية المدني الالالة و الجزائي الالالة المتعلق الالالة بإح الالالداث المستش الالالفياتالميدانيالالالة والتالالالي ترجالالالع بالنظرأساسالالالا إلالالالى وزارة الصالالالحة غيالالالر أنالالاله يمكالالالن إحالالالداث مراكالالالز ل كسالالالجة وقالالالد وقالالالع
اإلتصالالالال بالسالالاليدة وزيالالالرة التعلالالاليم العالالالالي فرحبالالالت بهالالالذا المقتالالالرح وقامالالالت بتالالالوفير مبيالالالت جالالالامعي لبلديالالالة تالالالونس
يحتوي على  150غرفة.
ض الال حت الس الاليدة رئيس الالة بلدي الالة بأن الاله ت الالم اإلتص الالال بالس الاليد الم الالدير الع الالام للص الالحة العمومي الالة للبح الالث ف الالي مس الالألة
كم الالا و ّ
إح الالداث المستش الالفيات الميداني الالة والحل الالول المطروح الالة ف الالي ه الالذا اإلط الالار غي الالر أن الاله تعل الالل بالمس الالؤولية المنج ال ّالرة ع الالن
ذلك.
وفالالي ذات السالالياق عبّالالرت السالاليدة سالالعاد بالالن عبالالد ال ال ّالرحيم عالالن إمتعاضالالها عمالالا يجالالري تداولالاله لمنعهالالا مالالن إح الالداث
مث الالالل ه الالالذه ال مستش الالالفيات إال أن الالاله يمكالالالالن اللج الالالوء إل الالالى بع الالالض األطبالالالالاء المتط الالالوعين لمراقب الالالة المرض الالالى بمراكالالالالز
األكسالالجة علالالى غالالرار دائالالرة الزهالالور حيالالث تطال ّالوع السالاليد رئالاليس الالالدائرة الالالدّكتور فالالوزي العزابالالي لهالالذا الغالالرض،
متطوعين لمراقبة المرضى بمراكز األكسجة .
ي الخضراء بأطباء
ّ
كما حظيت دائرتي الكبارية وح ّ
وأش الالارت الس الاليدة رئيس الالة البلدي الالة إل الالى جمي الالع الهب الالات الت الالي س الاليتم منحه الالا قريب الالا إل الالى بلدي الالة ت الالونس م الالن قب الالل إقل الاليم
"توسلللكانا" وجمعيالالالة " "AMFبمالالالا قيمتالالاله  200مكثلللف أوكسللليجين وعلالالالى هالالالذا األسالالالاس يمكالالالن إحلللدال خليلللة
مرك ية تحت مراغبة لجنة ح ظ الصحة ببلدية تونس .
* تدخد السيدة رئيسة اائرة المدينة :
 إقترحت السيدة أمال المؤدب إحداث حملة تحسيسية و وقائية في أقرب األجال لحماية المواطنين وعائالتهم منالوباء المتفشي ،مشيرة إلى أنّه ت ّم توفير عدد  150تحليد سريل وعدد  4أطباء متيوعين ،كما سيت ّم إستغالل الفضاء
الكائن بضريح الشهيد فرحات حشاد من طرف اإلتحاد العام التونسي للشغل للشروع في هذه الحملة .
* تدخد السيدة رئيسة لجنة التبتيت :
 أك الالدت الس الاليدة نزيه الالة العك الالاري عل الالى مزي الالد الح الالرص م الالن قب الالل الس الالادة رؤس الالاء ال الالدوائر لتمك الالين الم الالواطنين م الالنالتسجيل بمنظومة " "EVAXخاصة منهم كبار السن .
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
 لمزي الالالد الت ّوض الالاليح أف الالالادت الس الالاليدة س الالالعاد ب الالالن عب الالالد ال الال ّالرحيم أن بع الالالض ال الالالدوائر البلدي الالالة ش الالالرعت ف الالالي الحم الالالالتالتحسيس الاليّة للت ّس الالجيل ف الالي منظوم الالة " "EVAXكم الالا س الاليتم الحق الالا التنس الاليق م الالع المجتم الالع الم الالدني لتحس الالين ج الالودة
الالتحول مباشالالالرة إلالالالى مق ال ّالرات سالالالكن المالالالواطنين فض الالال عالالالن إحالالالداث مكت الالب مسالالالتقل بالالالالدوائر
خ الالدمات التسالالالجيل ب ال
ّ
البلدية للتثبّت من تسجيل المواطنين بالمنظومة قبل تقديم أي خدمة أو وثيقة .
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* تدخد السيدة رجاء غمير ع و المجلس البلدي :
التبرع بمكثفات األوكسيجين إلى بعض المستشفيات على غرار مستشفى الرابطة بتونس
 إقترحت السيدة رجاء قمير ّالعاصمة نظرا لما تتطلبه مراكز األكسجة من إمكانيات و متطوعين .
* تدخد السيدة رئيسة اائرة الكبارية :
 أكدت السيدة هادية ناجي مرواني على ضرورة توزيع مكثفات األكسيجين على كل الدوائر البلدية حسب األولويةوإستنادا إلى معايير معينة ،كما أفادت بأنه تم توفير مكثف أوكسيجين من قبل أحد المواطنين العاملين وقد ت ّم وضعه
بدائرة الكبارية ووقع تسليمه مؤ ّخرا إلى إمرأة مسنة من متساكني المنطقة نظرا لحالتها الصحية الحرجة .
* تدخد السيدة رئيسة البلدية شيفة المدينة :
صرحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه وقع إحداث خلية مركزية تحت مسمى " "BODإختزاال لعبارة
ّ
" بلدية  -أوكسيجين -اار" حيث يقع مدّ المرضى بمكثفات األوكسيجين حسب طلبات رؤساء الدوائر بالتنسيق مع
السادة األطباء المتطوعون ،خالفا لذلك طرحت السيدة رئيسة بلدية تونس إمكانية التمشي في مدّ كل دائرة بلدية بعدد
 2مكثف أوكسيجين حسب مقترح السيدة رئيسة دائرة الكبارية بالتنسيق مع أعوان حفظ الصحة بالدوائر المعنية
وكذلك كل من الدكتور بوصفارة والدكتور حلمي عمر النيفر والسيدة عفاف حمدي رئيسة لجنة حفظ الصحة لتأمين
المكثفات .

غرار المجلس البلدي
اللللرأي عيللل  ،صلللااو أع لللاء المجللللس البللللدي باة لبيلللة
وبعلللد الترلللداول علللة الموءلللوع وإبلللداء ر
الميلقة كالترالة :
 عدد  20صوت  :مواعق ح وريرا . عدد  09صوت  :مواعق عن بعد . -عدد  01صوت  :محت ظ .

علللللى غبللللول الهبللللات المللللفكورة آن للللا والمتعلقللللة بمكث ر للللات اةكسلللليجين وبعللللض المعلللل ردات
اليبية اةخرى .
ورععــــــــت الجلســـــــــة .

مقررة الجلسـة
ّ

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ

رئيسة الجلسة
رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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