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 بلدية المهدية

 جلسة عمل للمجلس البلدي

 2020نوفمبر  19الخميس 

 

على الساعة الرابعة  2020نوفمبر  19عقد المجلس البلدي بالمهدية بطلب من أعضائه جلسة عمل يوم الخميس 

بعد الظهر بقصر البلدية خصصت للبحث في سير عمل المجلس وهياكله المكتب واللجان تحت إشراف السيدة 

  فائزة بوبكر رئيسة البلدية حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي:

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول   -

 إكرام ريش: المساعد الثاني -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 دليلة القمودي: عضوة -

 هاجر البكوش: عضوة -

 رضا الشوك: عضو -

 وداد سعد الظريف: عضوة  -

 رشيدة الصفاقسي: عضوة -

 عبير الباجي: عضوة  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 سامي عالية: عضو -

 محسن كريم: عضو -

 طارق الحنشة: عضو -

 أنيس العماري: عضو -

 عضو الهادي سنان:  -

 لمياء العيوني: عضوة -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 فتحي بن زينب: عضوة  -

 خالد العراك: عضو -

 سمير الزواري: عضو -

 منصور: عضوةنسرين خليفة  -

ع رغم روح العمل والتطو حمستهل الجلسة وبعد الترحيب بالحضور سجلت السيدة رئيسة البلدية بارتيافي 

يمكن تجاوزها وتداركها دون إرساء قواعد  والتي التطرأ من حين إلى آخر  واإلشكاليات التيعديد الصعوبات 

لف العقبات المطروحة ودعت السادة والسيدات بينهم لمختالحوار بين كافة أعضاء المجلس واإلنصات فيها 

 بقيم ومبادئ العمل المشترك واالحترام التبادل. إلى التضامن فيها بينهم والتقيّد أعضاء المجلس

وكان سير الجلسة وفقا للتدخالت التالية والتي سبقها عرض حول نشاط اللجان البلدية قدمه السيد ياسين صفر 

 كاهية مدير شؤون المجلس.

 سيدة رئيسة البلديةال : 
دقة الستخالص المواقف والرؤى هذا العرض غير كاف وغير مكتمل سيتم تعزيزه بمعطيات أكثر علمية و

ي أسلوب تحليلي نقدي لمختلف جوانب نشاط هياكل للمجلس سواء اللجان أو المكتب للوقوف على الخصال وتوخ

 والعيوب. 

 السيدة ريم الزوالي : 
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مل وضرورة تطبيق الضوابط التي وردت بمجلة الجماعات المحلية وكذلك النظام الداخلي تركيبة اللجان لم تكت

علما وأن بعض اللجان تشهد حضورا محترما بينما يصعب أحيانا على بعض  تمثيل النسبيالللمجلس وفقا لمبدأ 

 اللجان حضور ثلث تركيبتها.

دي ها في حين أنه منذ تأسيس المجلس البلمض مت لجنة الملك البلدي ولجنة الشؤون العقارية لماذا نثم تساءلت ع

  كانت تجسد لجنتان.

 السيدة هاجر البكوش : 
دعت إلى تدارك الشغور في لجنة التشاركية المتمثل في مقررها كما أكدت على ضبط مهام كل لجنة بدقة تامة 

 نة التي كانت عضوا فيها.اللجبوتعويض السيدة سميرة فرج 

 السيد الهادي سنان : 
مراجعة اللجان غير القارة وتطبيق القانون فيما يخص حيزها  مسألةرت فيها أثيعديدة هي التدخالت التي 

 الزمني لكن دون جدوى. 

 السيدة ريم الزوالي : 
بعديد الطاقات والكفاءات التي لم تمنح فرصة لخدمة الصالح العام والدعوة متجددة إلسنادهم  إن المجلس يعج

 لجان والحاجة ملحة إلى تقييم عمل اللجان. 

 السيد الهادي سنان : 
أساسية لنجاح المجلس وديمومة أضاف في تدخالته أن حوكمة عمل اللجان وتقييم نشاطها وتنظيم عملها شروط 

كل اللجان حالة بحالة في إطار جلسته للمجلس البلدي بناء على  ةدراس أهمية البلدي واكد علىنجاعة األداء 

 احصائيات دقيقة وواضحة. 

 السيد سامي عالية : 
خالالت في البناء واالنتصاب الفوضوي. اأشار إلى االتهامات الموجهة إلى بعض أعضاء المجلس فيما يخص 

ضاح األمر إلى الرأي العام فيما يخص تقصير جهاز يوف ضدها واإلى المجلس وجب الوق تسيءوهي أمور 

نة إدارية لج )وهيالشرطة البلدية. وقدم في هذا اإلطار مقترحا يتمحور حول تقديم السيد رئيس لجنة التراتيب 

الصعوبات واالشكاليات التي تعترضها ليتولى المجلس التصدي لكل من يغالط أو يضر بالصالح حول ( بحتة

 بالمهدية مع إعالم السيد الوالي بذلك. العام

 السيد سهيل الشيخ الزوالي : 
 تعهد بإن يقدم تقريرا دوريا حول نشاط لجنة التراتيب 

 السيد أحمد خميس : 
 السرية التامة عمل لجنة التراتيب  ييكتس

 السيدة عبير الباجي : 
 رر اللجنة على التحرير وانتهاجدة مقلمساع اأوضحت إن كتابة محاضر جلسات اللجان تتطلب حضور إداري

 منهجية واضحة في ذلك. 

 السيدة هاجر البكوش : 
 تساءلت لم يتم إلى اآلن توجيه مقترحات تسمية الساحات إلى مصالح رئاسة الحكومة؟

 السيدة لمياء العيوني : 
 تشعر بالصدمة من سير عمل لجنتها فهي ركيزة من ركائز تشريك المواطن في الشأن العام. 

 السيدة رشيدة الصفاقسي : 
 دعت إلى العناية بالمناطق الخضراء 

 السيدة إكرام ريش : 
 كافة أعضائه وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي اعة العمل البلدي من خالل تضامنأكدت على أهمية نج

 السيدة رئيسة البلدية : 
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 لمياء - الهادي سنان –قدمت مراسلتين صادرتين من بعض أعضاء المجلس وهما السادة: فتحي بن زينب 

ت عن كتابة كل التدخالمن حيث التغافل حول طريقة كتابة محاضر المجلس البلدي  اليوريم الزو –العيوني 

 والحرص على توفر النصاب به.  من الجلسةوتفاصيلها وكذلك ذكر ساعة خروج كل عضو 

 وفي ختام الجلسة اتفق الحضور على:

المقدم وتوفير أكثر معطيات حول نشاط اللجان  الفرعية للمجلس بمزيد تدقيق العرض: تكليف اإلدارة أوال

 منذ تنصيبها. الصادرة عنها التوصياتومخرجاتها و

 ارة.: استكمال تركيبة اللجان والنظر في اللجان غير القثانيا

ص لدارسة اللجان ونجاعتها وديمومة اللجان الغير القارة حالة بحالة : عقد جلسة للمجلس البلدي تخصّ ثالثا

والحرص على حضور أغلبية أعضائها على األقل لضمان الجدية والنجاعة عملها وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير 

 ويضبط موعد الجلسة بتوافق بين أعضاء المجلس قريبا. 

 ت الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساءواختتم

 وحرر بتاريخه                                                                                       

 رئيسة البلدية                                                                                                 

 فائزة بوبكر                                                                                                  


