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بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي يف  الثّالثةعلى الساعة  2019 مارس 22 اجلمعةإنعقدت يوم   
وحبضور السّيدات ،  املساعدة األوىل لرئيس البلديّة ، نبيلة محزة ةبرئاسة السيد 2019لسنة  اإلستثنائّيةدورته 

لسنة  29 األساسي عددوالسادة أعضاء اجمللس اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات تطبيقا ملا يقتضيه القانون 
 ة ، ووفقا للنص التايل :ــــــــــــــــــــاملتعّلق مبجلة اجلماعات احمللي 2018ماي  09 املـؤرخ يف 2018

 

 . اءــــــــــــــــــــــــــــإستدع  موضوع :ال

 
 

 اليت 2019لمجلس البلدي لسنة ل اإلستثنائية لسةاجل، أتشرف بإستدعائكم حلضور  وبعــــــــــــــــــــــــــــد      
 ، و ذلك  بقصر البلديّة( 15.00)  بعــــــــــد الّزوال الثّالثةعلى الّساعة  2019مارس  22 اجلمعةيــــــــــــــــوم  ستنعقد
 . األعوان املتعاقدين نظرييف تللّتداول 

 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ، السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

          لرئيس البلدية ، لثاملساعد الثا السيد عياض الزهار -

 جلنة الطفولة والّشباب والرياضة ،، رئيس  املساعد الرابع لرئيس البلدية السيد رؤوف الشنويف  -

مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون   السيدة رمي احلشيشة -
 ،الالّمركـــــزي ، رئيسة دائرة املرسى املدينة 

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ، اآلنسة زهور قريرة -

 السيد حممد ضياف الدريدي  -
 شراد            السيد حممد  -

  السيد قيس النيقرو  -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ، 
 مستشار ، رئيس دائرة املرسى الرياض ،    

 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،



 السيد فارس العياشي  -
 
 
 

 مستشار ، رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،

 رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ، مستشارة ، السيدة مىن املطهري -

 شاركية واحلوكمة املفتوحة ،مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التّ  اآلنسة إميان الفهري -
 

 السيد سليم الزلطين -
 

 

 

 السيد إلياس كشك  -
 السيد املعز بوراوي  -

 السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل      -
 

            الطابع السيد حممد نبيل صاحب -

 مستشار ، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي 
 اإلعاقة ، 

 مستشار ، رئيس جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف ،
 
 

 مستشار ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،
 

 ،مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم  
 .مستشار 

-  

 
 

  
 

 و تغّيب بعذر :
 املساعد الثّاين لرئيس البلدية ،               السيد ياسني الرديسي  -

 

 ، مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي داود        السيدة شاذلية سرين اجلويين  -
 األسرة ،مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و                السيدة عائشة املهريي -
 مستشارة ،           السيدة فريال مسرية بوزيري -
 ، مستشارة             السّيدة سهام عز الّدين -
 مستشارة ،   السيدة لطيفة الّتاجوري           -
 مستشارة ،                 اآلنسة راقية الغريب  -
 مستشارة ،               اآلنسة مىن خالص   -

   مستشار ،   الطّيب املهريي        السيد حممد -

 مستشار ،        السيد حممد التيجاين بوعزيز  -

 السيد خالد شيبوب                  مستشار ، - 

 السيد أمين بن مسعود                مستشار ، - 

   .مستشار      السيد أمحد ريزا                   - 
        

 



 :   9201لسنة للمجلس البلدي   اإلستثنائّيةدورة ال حضركما 
 

 ، السيد الكاتب العام 

 . املكّلفة بكتابة اجمللس 
 

 
 

 ةها السيـــــــــــدت إفتتحاليّت  2019لسنة  انّيةناإلستثإنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته          
جبميع احلاضــــــــــــــــــرين مــــــــــن أعضــــاء  ةُمـــــــــرحبّ ، رئيـــــــس البلدية ل ، المساعدة األولى نبيلة حمزة

داعية السّيدات املسألة املعروضة جبدول أعمال اجللسة إستعراض  تتولّ اجملـــــلس البلــدي ، إثر ذلك ، 
 :و الّسادة أعضاء اجمللس البلدي للّتداول فيها 

  

 : تنظير األعوان المتعاقدين 
، و حيث شرعت بلديّة  2011إطار تسوية وضعية العملة املتعاقدين املنتدبني سنة يف     

مارس  06املؤرّخ يف  2018لسنة  228املرسى يف تطبيق مقتضيات األمر احلكومي عدد 
خاّصة باألعوان و العملة الوقتّيني و املتعاقدين للّدولة  املتعّلق بضبط أحكام إستثنائّية 2018

و اجلماعات احمللّية و املؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة ، و ذلك بتغيري صبغة عدد 
يشغل خطّة رافع فضالت  3عقد عمل أجر أدىن فالحي مضمون إىل عون وقيت صنف  23

و مّتت املصادقة على مشاريع القرارات من قبل  2018جوان  01منزلّية بدايــــــــــــــــــــة من 
، علما و أنّه مّت إرسال مشاريع هذه  2018جوان  29املصاحل املختّصة بوالية تونس بتاريخ 

القرارات إىل الوالية على أن تقوم بإحالتها على املصاحل املختّصة برئاسة احلكومة إاّل أنّه مّتت 
 املصادقة عليها من طرفها .

و مّتت  2018فيفري  28و مواصلة إلجراءات ترسيم املعنّيني ، مّت فتح إختبار مهين بتاريخ   
الّتأشرية على مقّررات كيفّية الّتنظيم و الّضبط و الفتح و تركيبة الّلجنة من قبل املصاحل 

برتسيم العملة املختّصة لوزارة الّشؤون احمللّية و البيئة  ، و مّت إثرها إمتام اإلجراءات املتعّلقة 
 املعنّيني و عرض قراراهتم على مصادقة الوالية و ُحظيت باملصادقة .

 من حيث عدم إنتماء 2018لسنة  228ر عدد خمالفة أحكام األم التفّطن إىل  غري أنّه متّ   
العملة املعنّيني إىل صنف العملة املنظّرين و من حيث عدم احلصول على موافقة اإلدارة العاّمة 

 للوظيفة العمومّية .



و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إبطال اإلجراءات اليّت باشرهتا       
 2019لسنة  291عمال باألمر احلكومي عدد  - البلديّة لرتسيم العملة املذكورين و املوافقة

املتعّلق بضبط صيغ و آلّيات اإلنتداب و الرّتقية و الرّتسيم  2019مارس  22املؤرّخ يف 
على تسوية وضعّيتهم احلالّية من عملة متعاقدين أجر أدىن فالحي إىل عملة  -بالبلديّات

ليتسىّن يف و ذلك ،  2019أفريل  01رافع فضالت منزلّية بداية من  3متعاقدين ُمنظّرين صنف 
 . 2018لسنة  228األمر عدد يف أحكام مديد تّ الترسيمهم عند ما بعد إستكمال إجراءات 

 قرار المجلس البلدي

على إبطال املوافقة  عد الّتداول و الّنقاش ، قّرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرونـــــــب   
و املوافقة عمال   2011اإلجراءات اليّت باشرهتا البلديّة لرتسيم العملة املتعاقدين املنتدبني سنة 

املتعّلق بضبط  2019مارس  22املؤرّخ يف  2019لسنة  291باألمر احلكومي عدد 
ات على تسوية وضعّيتهم احلالّية من صيـــــــــــــــــــــــــــــغ و آلّيات اإلنتداب و الرّتقية و الرّتسيم بالبلديّ 

رافع فضالت منزلّية  3عملة متعاقدين أجر أدىن فالحي إىل عملة متعاقدين ُمنظّرين صنف 
و ذلك برتسيمهم عند صدور األمر احلكومي املتعّلق بتمديد ،  2019أفريل  01بداية من 

 . 2018لسنة  228عدد األمر 

 مختلفــــــــــــــــــــــــات  : 
 

 اجللسة اإلستثنائّية ، مّت التطّرق إىل املوضوعني الّتاليني : على هامش        
 : "تقييم تجربة تخصيص " يوم دون سّيارات 

نظرا لنجاح جتربة ختصيص كّل يوم أحد كيوم دون سّيارات و ما كان هلذه الّتجربة من       
عديد األنشطة و مشاركة دعم احلركّية وسط املدينة من حيث تنظيم آثار إجيابّية على 

خمتلف الّشرائح العمرية فيها من ذوي اإلحتياجات اخلصوصّية و غريهم ، و نظرا لتنويه 
متساكين املنطقة البلديّة هبذه الّتجربة ، فإنّه سيقع الّتمديد يف ختصيص هذا اليوم كّل أحد 

حوازه أخذا بعني اإلعتبار شارع الّنخيل و أغلق  مسارمن األسبوع ، على أن يتّم تغيري 
 ن أصحاب احملاّلت الّتجاريّة ) تعطيل يف دخول الّشاحنات احملّملة ـــــــــــــــيات الّصادرة عالّتشك



 


