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 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي 

 0202فيفري  41الجمعة 

السيدة فائزة بوبكر  ابقصر البلدية أشرفت عليه 0202فيفري  41التأمت جلسة عمل للمجلس البلدي يوم الجمعة 

 :رئيسة البلدية على الساعة الخامسة مساء حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي

 المساعد األول : احمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني: إكرام ريش -

 المساعد الرابع : دمحم الهادي بن الشيخ -

 رئيس دائرة هيبون : حسن بنور -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة : وداد سعد الفقيه احمد -

 عضو : الهادي سنان -

  عضو: فتحي بن زينب -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضوة: كريمة قاسم علية -

 عضو: رضا الشوك -

 عضو : محسن كريم -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضو : أنيس العماري -

 وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية 

بداية رحبت السيدة رئيسة البلدية بكافة الحضور وأبلغتهم بالوضع العام بالمدينة وسير المرفق البلدي بكل 

 : ثم تلت جدول أعمال الجلسة. مكوناته

 تهيئة مقبرة سيدي مسعود بهيبون  -4

 مسائل مختلفة -0

 : تهيئة مقبرة سيدي مسعود -4

نوفمبر  20السيدة رئيسة البلدية في هذا الصدد أن المجلس البلدي بالمهدية وافق خالل جلسته بتاريخ أشارت 

 . على تهيئة مقبرة سيدي مسعود بهيبون بطلب من أحد المستثمرين بالجهة 0242

فري في 21يوم الثالثاء على لجنة األشغال  المقترحفي األثناء تقدم صاحب الطلب بملف فني للتهيئة وعرض 

التراجع بالسور إلى  يقتضمجلس البلدي السيما وأن التوجه يالتي أوصت بعرض المقترح الفني على ل 0202

 . ية خلق رصيف خارجيغصم ب 02داخل المقبرة بـ 

 مة المقابريوافق على التمشي دون المساس بحر: السيد أنور الجبالي . 

 ( قبل العيد)ضرورة التسريع في تهيئة بقية المقابر  :السيد دمحم الشاهد 

إثر ذلك صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على إنجاز أشغال التهيئة وفقا للملف الفني المقدم من طرف 

ء في اإلنجاز عند التراجع بمقدار بدار السور قبل البمسمن وجود مقابر  المساهم بالمشروع على أن يقع التثبت

 . خل المقبرة لتوفير رصيفصم دا 02

 . ض السيد حسن بنورااعتروتم تسجيل 
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 : المسائل المختلفة -0

 المشرفالسيدة لبنى الزواري رئيسة لجنة التعاون الدولي تعلم المجلس البلدي أن الفريق : CLIMAمشروع  -أ

فيفري للوقوف على جاهزية البلدية إلنجاح هذا  40سيحل بمدينة المهدية يوم االثنين  CLIMAعلى مشروع 

  .والبحث في كل عناصر وتفير سبل النجاح له .المشروع

 . التفويت في مواقع على ملك البلدية ولتحصيصها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز –ب 

 01/40/0220نه بناء على المراسلة الواردة على بلدية المهدية في يقدم الموضوع مشيرا أ: السيد طارق الحنشة

ية توفير االحتياجات غلفائدتها ب مواقع 20والصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشأن تخصيص 

لمليم المهدية بااألزمة من الطاقة الكهربائية بصفة منتظمة لمتساكني مدينة المهدية والتفويت فيها من قبل بلدية 

 .المعروض على المجلس البلدي االمر للمصادقة. الرمزي

 : المواقع

 هيبون بجانب نادي لألطفال * 

 مقبرة أكواش دار ابراهم بطريق تونس * 

 حي الطاهر صفر * 

 مقبرة اكواش دار الشيخ طريق بومرداس * 

 مارس قبالة مقهى قاسم  20شارع * 

 : السيد فتحي بن زينب* 

 . يدعو إلى الموافقة على التوجه لتحسين الخدمات إلى المواطنين

 . الفنيةوجب التدقيق في المقترحات من حيث المتطلبات : السيد طارق الحنشة* 

 . الخدمات وديمومتها نيلتحيموافقة اليرى من الضروري : السيد دمحم الشاهد* 

 :بالمليم الرمزيالثالثة التالية بصيفة اإلشغال الوقتي الموافقة على تخصيص المواقع : قرار المجلس

 موقع بمقبرة أكواش دار ابراهم بطريق تونس -

 موقع بمقبرة أكواش دار الشيخ طريق بومرداس  -

 . دارة البلديةمع اإل موقع بحي الطاهر صفر بالمنطقة الخضراء مع ضرورة التنسيق -

 .مارس قبالة مقهى قاسم 20ع وعدم الموافقة على موقعي منطقة هيبون وشار

 احترزت السيدة هاجر البكوش على مبدأ التفويت في المواقع بالمليم الرمزي

السيدة رئيسة البلدية تقترح تأجيل النظر في الموضوع إلى موعد المكتب البلدي يوم :  تخصيص مرامي -ج

 . وقبل المقترح 0202فيفري  42األربعاء 

 : ية ليوم الخميسالمستجدات بالسوق األسبوع –د 

. السيدة رئيسة البلدية تعلم السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي باخر المستجدات فيما يتعلق بسوق الخميس

وفي هذا الصدد أبلغتهم بأن بعض الهياكل الجهوية من تجهيز وأمالك دولة . وتذكرهم باألطوار التي مر بها

. عدم الحصول على موافقات منهابتعلة إللغاء قرار هذه النقلة وشركة بن غياضة تولت رفع قضايا ضد البلدية 

من هذه اإلدارات  ونوالتي حضرها ممثل 0202جانفي  20و 0242ديسمبر  42والحال أنه خالل جلسات 

لم تثر هذه  ضة السيد كمال أم الزيناللقاء مع المدير العام لشركة بن غيا ه خاللأن كمالم تظهر ممانعة الجهوية 

 . ه المجلسمع توجمتناغمة ضات بل كانت الرؤى العتراا

ر الوقوف بكل جدية مع البلدية لتنفيذ قرار مجلسها وتفادي ما حدث يوم كان من األجد: السيد دمحم الشاهد* 

 . 0202فيفري  41الخميس 

في تنفيذ عست قااف التي تدعا إلى تسجيل موقف المجلس البلدي المتمسك بقراره وتحميل المسؤولية إلى األطر -

كما أكد أنه إذا لم يحصل هذا ضمن . وطلب عقد جلسة مع السيد الوالي لضبط آليات حسن التنفيذالقرار 

 .المستحسن تعليق االنتصاب يوم الخميس

 .شكال مستقبالاإلأكدت أن السيد الوالي وعد بتفادي هذا : السيدة رئيسة البلدية* 

 . لشمل والتضامن بين أعضاء المجلس البلديتدعو إلى لم ا: وداد الظريفالسيدة * 



3 
 

المجلس واالهتمام بالمسائل الجوهرية التي تهم المدينة  أعضاء تدعو إلى التضامن بين: السيدة هاجر البكوش* 

 . وعدم االنسياق وراء المصالح الضيقة

في صررة وتم معارضته من غير المقبول التصويت على قرار المجلس البلدي : السيد سمير الزواري* 

 . التصويت ضد فإن منطق الديمقراطية بفرض احترام رأي األغلبية والدفاع عنه

غياضة بوصف البلدية عضوا  المجلس البلدي احتجاجا على موقف شركة بن منتوجيه مكتوب : قرار المجلس

 .مساهما

ستجدات حول سير عمل كما اقترح المجلس دعوة السيد المدير العام لشركة بن غياضة لتقديم التوضيحات والم

 . التهيئة من قبل شركة الدراسات والنظر في تصور مثال التهيئة لها

فيفري  00وتم الـاجيل ليوم الثالثاء .  وأعلمت السيدة رئيسة البلدية المجلس بأن بتة السوق لم يشارك فيها أحد

0202 . 

السنة  حصلتشيرة انه تفاديا للمشاكل التي قدمت السيدة رئيسة البلدية الموضوع م: زي الشغل لفائدة العملة -ه 

الفارطة بمناسبة اسناد زي الشغل لفائدة العملة وجب التفكير في صيغة واقعية قانونية تسمح بتمكين العملة من 

 . حقوقهم دون االضرار بالمصالح البلدية

لصفقة بشأن زي الشغل وإثر النقاش في الموضوع قرر المجلس دعوة اإلدارة البلدية إلى استيفاء إجراءات ا

لدى المزودين بعد توجيه جداول مباشرة إلى العملة زي الشغل  وتسليم والزي الوقائي وفقا للتراتيب المعمول بها

من خالل وصوالت تمنح إلى . حسب المعمول به في كامل مؤسسات الدولة والجماعات المحليةاالستحقاق إليهم 

 . المستحقين

مته المهنية يتسلمه من بمكوناته لضمان سال معنيعامل  كلفإنه من الضروري حصول أما بالنسبة للزي الوقائي 

  .مع إجبارية ارتدائه أثناء العمل .المغازة

جلسة بعقد وذلك  0241كما دعا المجلس أعضاء لجنة التفاوض إلى مراجعة االتفاق الممضي مع النقابة سنة 

 . على الساعة الثالثة ظهرا 0202فيفري  04يوم الجمعة عمل معها 

السيد الهادي الميلي رئيس تقدم الموضوع معلمة المجلس بأن البلدية السيدة رئيسة : توظيف مركب بحري –ز 

 . أمتار لتوظيفيه في جمالية المدينة 1تبرع للبلدية بمركب بحري بطول  جمعية دار الحوت

 . فويض لجنة التهيئة ولجنة الفنون إلى حسن توظيف المركب في أحد المواقعقبول الهبة وت: قرار المجلس

 :المصادقة على الصفحة الرسمية لمستشاري بلدية المهدية –و 

مقترح لجنة اإلعالم والتقييم والتواصل حول اعتماد صفحة التواصل االجتماعي السيد سمير الزواري يقدم 

 .صفحة رسمية لإلعالم البلدي وحول تقدم مقترح إنجاز نشرية أو مجلة بلديةكلمستشاري بلدية المهدية 

 . هاتهاتفاق على سياسة الصفحة ورسم توجضرورة اال: السيد طارق الحنشة* 

 . وعدم التعارض مع الصفحة الرسمية للبلدية هشرط االتفاق على محتوا هتبارك هذا التوج: السيدة عبير الباجي* 

 تتساءل هل أن هذه الصفحة يمكن أن تصبح بديال للصفحة الرسمية للبلدية؟؟ : زواريالسيدة لبنى ال* 

 تحديد منهج ومحتوى هذه الصفحة وسياستها ومزيد الدرس : قرار المجلس

 :آلتيلالسيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا : 0202انتداب تقنيين بعنوان سنة  –د 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص  40/21/4222المؤرخ في  4222ـدد لسنة 004تطبيقا ألحكام األمر عـ

الذي ينص على أنه ينتدب التقنيون من بين  40بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية وتطبيقا للفصل 

 : المترشحين المحرزين على 

 .يا للدراسات التكنولوجية أو شهادة معترف بمعادلتها لهاشهادة فني سامي مسندة من قبل المعاهد العل - أ

 شهادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة األولى من التعليم العالي - ب

 شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب -ج

لتكنولوجيــا وحيــث أن خريجي المعاهــد العليا للدراسات التكنولوجيــة والمعاهد العليا للعلــوم التطبيقية وا      

، (1صنف أ)تقنيين  1وحيث صادق المجلس البلدي على إنتداب (. نظام أمــد)يتحصلون على شهادة اإلجازة 
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(  1صنف أ)تقنيين  1عوضا عن ( 0صنف أ)تقنيين أول  1المعروض على المجلس البلدي المصادقة على إنتداب 

 .0202إلستكمال اإلجراءات اإلدارية إلنتدابهم خالل سنة 

( 1صنف أ )تقنيين  1عوضا عن (0صنف أ )تقنيين أول 1المصادقة باإلجماع على انتداب : رار المجلسق

 . 0202واستكمال اإلجراءات النتدابهم خالل سنة 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                             

 رئيسة البلدية                                                                                      

 فائزة بوبكر                                                                                      


