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 بلدية المهدية

 جلسة عمل تشاركية حول مشروع السبخة

 "المسار المتواصل: مشروع السبخة " بعنوان 

 9102الجمعة غرة فيفري 

على  9102فيفري  10مواصلة للجلسات التشاركية حول مشروع سبخة بن غياضة انتظم بمقر البلدية يوم الجمعة 

لقاء بين أعضاء المجلس البلدي الحالي وبعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقين الساعة الرابعة بعد الزوال 

 :بعنوان 

 "متواصلالمسار ال: مشروع السبخة " 

وبحضور السيد كمال أم الزين الرئيس المدير العام لشركة الدراسات وذلك برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيسة البلدية 

 :كل من السادة والسيدات اآلتي ذكرهمحضور بولمشروع سبخة بن غياضة 

 رئيس بلدية سابقا : دمحم المهدي صفر قندورة -
 رئيس بلدية سابقا : دمحم بن الصادق فضة -

 رئيس بلدية سابقا : عمر العماري -

 رئيس نيابة خصوصية سابقا : حسين حمودة  -

 رئيس نيابة خصوصية سابقا : حسن الحنشي -

 مساعد اول سابقا : أحمد علية -

 أول سابقا مساعد : دمحم حواص -

 رئيس دائرة بلدية هيبون سابقا : أحمد المبروك -

 رئيس دائرة بلدية الزهراء سابقا: فرج بالحاج -

 مستشار بلدي سابقا : أحمد رجب -

 مستشار بلدي سابقا : الصادق حمودة -

 مستشاري بلدي سابقا : حسونة بالحاج -

 مستشار بلدي سابقا : عدنان حمزة -

 : وحضر عن المجلس البلدي كل من السيدات والسادة 

 رئيسة دائرة هيبون : فائزة بلخير -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : وداد سعد الفقيه أحمد -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو : الهادي سنان -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو: رضا الشوك -

 : اإلدارة البلدية والمجتمع المدني كل من السيدات والسادة  كما حضر عن

 الكاتب العام للبلدية : لطفي بوحمدة -

 مدير العمل االجتماعي والثقافي: منذر بن دالي 

 عن جمعية ذاكرة المتوسط : عبد اللطيف قريع -

 رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان : جمال الدين السبع -

 مهندسة معمارية : لمى حمزةس -

 مهندسة معمارية: مريم المجباني -

 مهندسة معمارية : أسماء درمش شيحة -

 مهندس معماري : أحمد صالح -

  عن منظمة الدفاع عن المستهلك بالمهدية: دمحم عبد الناصر بالحاج  -

 رئيس المكتب المحلي للتربية واالسرة : طاهر خواجة -
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 مدني  مجتمع: رؤوف المبروك -

 وتولى كتابة الجلسة السيد ياسين صفر رئيس مصلحة شؤون المجلس

أن مشروع تهيئة السبخة  شاكرة إياهم تلبية الدعوة ثم أفادتافتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية مرحبة بالحضور 

المجلس البلدي والمجتمع المدني ومواطني مدينة المهدية لذا وجب توحيد المفاهيم والرؤى  من أولى اهتمامات

والتصورات بالتشاور وتبادل اآلراء والتكثيف من الجلسات العامة التشاركية حتى نحقق أحالمنا وتصوراتنا وقد 

 :حيث تم اقتراح التصورات التالية  9101نوفمبر  01انطلقت هذه الجلسات منذ 

 ( المحافظة على البيئة وإدماجها بالبحر)الجانب االيكولوجي  .0

 ( مختلفة على المألوف)الجانب العمراني  .9

 ...( التاريخ –التركيز على التراث )الجانب المشهدي  .3

 ( مدينة تواكب التقدم العلمي)المدينة الذكية  .4

 (مركز خدمات)الجانب االقتصادي  .5

 التسويات العقارية  .6

 والتواصل من خالل إحداث خلية للغرض ضبط منهجية لإلعالم .1

 .الجلسة التشاركية المقبلة موجهة للشباب وسيتم تحديد موعدها الحقا أن 9102نوفمبر  01كما أوصت جلسة 

منذ اإلعالن عن تخصيص منطقة مختلف اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها البلدية رئيس البلدية السيدة مت هذا وقد  

 :دينة المهدية كما يليالسبخة كمشروع ضخم بم

 الجلسة اإلجراء

  9119جانفي  12محضر جلسة  موافقة على إدماج السبخة في مثال التهيئة العمرانية 

  9119جانفي  01محضر جلسة  تكوين لجنة على مستوى البلدية و التجهيز رؤية جديدة لسبخة بن غياضة

  9119محضر جلسة  تسخير سبخة بن غياضة مشروع رئاسي 

نشر ) المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي على مشروع سبخة بن غياضة 

 (9115اوت  31في رائد الرسمي 
 9115جويلية  91دورة استثانية 

 9116ماي  00دورة استثنائية  تحديد المناطق التي تقتضي مثال التهيئة  سبخة بن غياضة

مطلب تخصيص قطعة أرض لبناء المستودع البلدي في المنطقة الصناعية 

 كتعويض لممتلكات البلدية في سبخة بن غياضة 
 9111مارس  12دورة االستثنائية 

  9111جويلية  06الدورة االستثنائية  المصادقة على القراءة األولى لمثال سبخة

المصادقة النهائية على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية  لمشروع 

 سبخة بن غياضة 
 9111نوفمبر  92الدورة االستثنائية 

  9109الدورة العادية الرابعة لسنة    9101المصادقة على فسخ ملف مراجعة مثال التهيئة العمرانية المنجز في 

بخصوص المنتزه المائي وإعداد تصور  الموافقة على إعداد دراسة تفصيلية

 وتثمين لحوزة المشروع
  9103الدورة العادية الثانية 

 2015لقاء حواري  إجماع على إعادة النظر في مشروع بن غياضة 

 9105الدورة االستثنائية  تقديم رغبة الوكالة العقارية للسكنى في استثمار مشروع سبخة بن غياضة 

 9101الدورة العادية الرابعة لسنة  المصادقة على مشروع العقد التأسيسي لشركة سبخة بن غياضة 

  9102الدورة العادية األولى لسنة  تحديد مساهمة البلدية في رأس مال شركة الدراسات لسبخة بن غياضة 

 :كما قدمت شركة الدراسات لمشروع السبخة كما يلي 

المجلس الوزاري المضيق بتكوين شركة تتولى وضع تصور شامل حول المشروع توصية : 9105ماي  15 -

 .والقيام بالدراسات المستوجبة في الغرض
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توصية اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بإحداث شركة دراسات تتولى : 9105سبتمبر  05و 01 -

 .بحث عن مستثمر أو مستثمرين لتمويل المشروعوضع تصورات للمشروع ومكوناته كبداية على أن يتم الحقا ال

موافقة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية على إحداث شركة الدراسات وتهيئة : 9101جوان  2 -

يشارك في رأس مالها بعض المنشآت والمؤسسات العمومية ذات " شركة خفية االسم"سبخة بن غياضة في شكل 

ثل حيث يمكن هذا الشكل القانوني في مرحلة الحقة من دخول مستثمر في رأس مال الشركة النشاط المرتبط أو المما

 .في صورة إثمار الدراسات

 .9102مارس  99بتاريخ عقد الجلسة العامة التأسيسية للشركة تم 

 :تتمثل قائمة المساهمين في← 

 الوكالة العقارية للسكنى  -0

 نسيةالشركة الوطنية العقارية للبالد التو -9

 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط -3

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني -4

 شركة النهوض بالمساكن االجتماعية -5

 المجلس الجهوي بوالية المهدية -6

 (أد 91مساهمة بـ) بلدية المهدية -1

 :وتتمثل مهام الشركة حسب العقد التأسيسي للشركة بالخصوص فيما يلي
 ،القيام بكل الدراسات الفنية واالقتصادية والقانونية والمالية الالزمة لتهيئة منطقة المشروع 
  القيام بكافة اإلجراءات الضرورية الستكمال التصفية العقارية لكافة العقارات المشمولة بالمشروع وإتمام

 اقتناء األراضي الضرورية النجاز برنامج التهيئة،
 ومتابعة جودة مياه المسطح المائي، المنجزةلمائية والبحرية المحافظة على المنشآت ا 
 ،البحث عن مستثمرين خواص لتنفيذ المشروع وايجاد صيغة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
  السعي لدى المنظمات والهياكل الدولية إليجاد المساعدات المالية الالزمة لتمويل دراسات المشروع في

لي مع هذه المؤسسات الدولية وذلك في نطاق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وبعد نطاق التعاون الدو

 .المصادقة عليها من الجهات المعنية
 : كما أشارت إلى مراحل إنجاز أقساط من المشروع كما يلي 

 (:9100-9111) أشغال المرحلة األولى** 

 .د.م 94حوالي  تم القيام بالتصفية العقارية لحوزة األشغال بكلفة -

د أشرفت عليها وزارة التجهيز .م 31تم إنجاز أشغال المرحلة األولى الستصالح السبخة بكلفة تقدر بحوالي  -

 .كصاحب منشأ مفوض لفائدة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

 .هك 006والي هك ومساحة قابلة للتهيئة تقدر بح 96مكنت هذه األشغال من توفير مسطح مائي على امتداد ←  

 :9102-9106: (أشغال فتح المسطح المائي مع البحر)شغال المرحلة الثانية أ**  

نظرا لعدم ربط المسطح المائي مع البحر في المرحلة األولى وما سببه من إشكاليات فنية وبيئية بالمنطقة، أبرمت   

د .م 0109بكلفة تقدر بـ  9106جانفي  00وزارة التجهيز صفقة تتعلق بأشغال فتح المسطح المائي مع البحر بتاريخ 

 .9102 مارس 04وقد تم االنتهاء من انجاز االشغال بتاريخ 

هذا وأشارت إلى المحاور التي سترتكز عليها بلدية المهدية مع مكونات المجتمع المدني في االستشراف للمشروع 

 :والمتمثل في 

 مثال عملي للتعهدات واإلجراءات 

  (تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف)التشخيص 

 تفعيل المقاربة التشاركية 

 اإلعالم والتسويق الترابي 
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السيدة رئيس البلدية بعض البرامج التي تعتزم بلدية المهدية إنجازها بالشراكة مع المجتمع المدني  كما قدمت

 :والمؤسسات الجامعية والمؤسسات الوطنية

  إرساء المرصد الجهوي للبنية التحتية 

 تركيز المخطط المديري للمرور بالشراكة مع وكالة التحكم في الطاقة 

  بالتحكم في الطاقة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقةإنجاز الدراسة المتعلقة 

  مشروع التهيئة الحضرية المستدامة بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية ومنظمةSKI السويدية 

 إحداث المدينة الذكية 
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قين أهم فتضمنت مداخلة السادة رؤساء البلدية ورئيسي النيابة الخصوصية السابثم أحالت الكلمة للحضور 

اإلشكاليات والصعوبات التي اعترضتهم عند تسييرهم للبلدية والتي تم اإلشارة إليه في محاضر الجلسات الموجودة 

 :تباعا كما يليبأرشيف البلدية 

 : السيد عمر العماري

  لذا يجب التركيز على العمل التشاركي لبناء التصور( سنة 31)المشروع ذو بعد استشرافي يمتد لجيل كامل 

 .األمثل

 العمل على تحويل مسار السكة الحديدية وتركيز المحطة النهاية لمدينة المهدية بمنطقة برج عريف 

  فك عزلة المدينة بالربط بالطريق السيارة النفتاحا على مختلف واليات الجمهورية 
 :السيد دمحم المهدي صفر قندورة 

 اعتبارها المحرك الرئيسي للمدينة وعليها تقديمب يجب أن تكون للبلدية الدور القيادي لالستشراف للمشروع 

 .تبنيها للتوجهات الكبرىوأن تكون لها الكلمة الفصل عند لمقترحات والتصورات ا

  التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خالل أن يكون من بين المساهمين في شركة الدراسات

 .الخاص للسبخة أشخاص طبيعيون أو معنويون من القطاع

  اإلسراع بإنجاز المركب الثقافي وبتركيز حي أولمبي قرب المشروع 

  راء من لالستماع إلى مختلف اآل" العصف الذهني " التشجيع على العمل التشاركي من خالل إطالق حملة

 ...مختلف الفئات العمرية والمهنية واالجتماعية

 ة وربطها بالشبكة الحديدية الجنوبية مما يساهم منع مضاعفة الخط الحديدي والعمل على تحويل مسار السك

 .في فك العزلة المدينة وفي أن تكون للمدينة تأثير فاعل كعاصمة للوالية

 مزيد التنسيق بين المتدخلين العموميين بخصوص البنية التحتية أو استغالل الشواطئ 

 العمل على إدماج مقاطع الحجارة ضمن مشاريع التنمية للمدينة 
 :ن حمودةحسيالسيد 

  خالل توسعته ال التهيئة العمرانية الذي يجب أن يتضمن جانبا استشرافيا من اإلسراع بإنجاز مثضرورة

 وتوسعة المجال البلدي

  البلدية يجب أن تكون شريكا فاعال في مشروع السبخة وأن تكون لها الدور الريادي في اتخاذ القرار

 .شركة الدراساتوبالتالي ضرورة الرفع في مساهمة البلدية في 
 :السيد حسن الحنشي

  رغم ضعف المساهمة فإن تواجد البلدية في الشركة يعتبر حدثا هاما باعتبار أن فترة تكوين الشركة تزامنت

لكن يمكن الرفع في المساهمة من خالل المساهمات ( 9101نهاية السنة المالية )مع شح موارد البلدية 

 .العينية

 يجب التسويق الجيد للمشروع  
 :السيد دمحم فضة 

  ضرورة تكثيف االجتماعات التشاركية مع المجتمع المدني لتوحيد التصورات والرؤى ولنبني مدينة

 .المستقبل
 

 :أما السادة أعضاء المجالس البلدية السابقون فقد كانت مداخالتهم تباعا كما يلي 

 :السيد أحمد علية

 إبراز الموروث الثقافي والتراثي بحوزة المشروع 

 العمل على فك عزلة المدينة وتوسعة المجال البلدي 

 التركيز على المجال العلمي والبحوث عند إنجاز الدراسات 

 :السيد فرج بالحاج

 العمل على تحقيق التوازن بين جنوب المدينة وشمالها والحرص على تنشيط المدخل الجنوبي للمدينة 
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 ن الشغل لفائدة أبناء المدينةالتركيز في الدراسات على أهمية االستثمار وخلق مواط 

 ضرورة إدماج المنطقة الصناعية مع مشروع السبخة 

 تح الطرقات الهامة على غرار الحزام الرابعفيري للمروري يجب دقبل القيام بإنجاز المخطط الم. 

 تحويل مسار السكة الحديدية وربط مدينة المهدية بالمدن الجنوبية 

 :السيد أحمد المبروك

 مناخ المالئم للبلدية لالستشراف لمشروع السبخة من حيث الموارد المالية والبشرية ضرورة توفر ال

 .والمدخرات العقارية

 رانيةمورة اإلسراع بإنجاز مثال التهيئة العرض 

 تدعيم مساهمة البلدية بشركة الدراسات لمشروع السبخة 

  أغلب الظن أن توجهات المشروع وجود مساهمين في الشركة من الباعثين العقارين تابعين للدولة يجعل

 ستكون مشاريع سكنية باألساس وهي من المشاريع التي يجب التصدي لها بحوزة المشروع

 التأكيد على تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. 

 :عدنان حمزة السيد

  التصورات والرؤى للمشروع توحيد جهود متساكني المهدية ودعم العمل التشاركي العلمي والمنظم لتوحي

 المستقبلي

 تدعيم الرصيد العقاري للبلدية بحوزة المشروع وتسجل مختلف العقارات التابعة للبلدية بالمجال البلدي 

  اإلسراع بمناقشة أمثلة التهيئة العمرانية للمدينة 

 الجتماعية واالقتصادية األخذ بعين االعتبار عند إنجاز الدراسات الجوانب التاريخية والثقافية والبيئية وا

 بالمدينة ... والمعمارية 

  مشروع السبخة هو المشروع الوحيد بالمدينة الذي يعتبر مشروعا ضخما وبالتالي حري بمتساكني الجهة

 .التفكير في تصور موحد يجعل من المشروع بعد إنجازه محل افتخار

 :السيد الصادق حمودة

  مؤسسة عمومية أخرىالبلدية لها أحقية ملكية السبخة قبل أي 

  (الحمرة)ضرورة التراجع عن مشروع حماية الساحل الصخري الشمالي 

 العمل على حماية الساحل الصخري الجنوبي بالمدينة العتيقة 

 العناية بالمنازل المتداعية للسقوط بالمدينة العتيقة 

 :السيد أحمد رجب

  بالتنسيق مع مختلف المتدخلين بالمشروعأهمية دور المجتمع المدني في صنع القرار وتوحيد التصورات 

  ضخامة المشروع بتطلب إمكانيات مالية وبشرية ضخمة وبالتالي يجب تدعيم الشراكة بين القطاعين العام

 .والخاص

 ضرورة تحويل مسار السكة والعمل على فك عزلة المدينة 

 :السيد دمحم حواص

 ة عينية تتمثل في معمل الجبس وبالتالي تكون إمكانية دعم مساهمة البلدية في رأس مال الشركة بمساهم

البلدية أكبر مساهم في هذه الشركة ويكون لها دور قيادي في كل التصورات فضال على أن كل اإلنجازات 

 .والتصورات ستكون محل ترخيص مسبق من البلدية

 :كما كانت تدخالت من حضر الجلسة من المجتمع المدني كما يلي 

 :السيد جمال السبع

  حيث أنها ستمول تهيئة  9104أثار موضوع الغرفة اإلفريقية البلجيكية التي كانت محل رفض سنة

عادت هذه  9102السيد جمال السبع أنه في شهر نوفمبر  دالمشروع كامال بمبالغ مالية ضخمة وقد أفا

مبادئ المنافسة  في سبخة بن غياضة وهو يتنافى معفي االستثمار لدى رئاسة الحكومة الشركة لتجدد طلبها 

 . والمبادرة والعمل التشاركي أي أن المشروع سيكون مسقطا ال من وحي أبناء الجهة
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هذا وقد أبدى الحضور رفضهم التام لتدخل الغرفة أو الشركة أو ما شابهها التي أشار إليها السيد جمال 

 .الجهةالسبع بدون االعتماد على الحوار والتصورات واإلنصات إلى تطلعات متساكني 

 :السيدة سلمى حمزة

  العمل على إدماج مقاطع الحجارة وتهيئتها 

 أهمية التسويق الجيد للمشروع 

 إدراج حوزة المشروع ضمن المراجعة الشاملة لمثال التهيئة العمرانية 

  السبخة ملك الدولة العام وبالتالي اإلشكاليات العقارية غير مطروحة وهو مؤشر إيجابي للتحفيز على

 اراالستثم

 والفاعلين في المشروع على المختصين اإلنصات للمواطنين 
 اقتراح إحداث لجان متعددة االختصاصات لتبادل األفكار والمقترحات

 :السيد الطاهر خواجة

 ة تجربتي تهيئة حي سبرولس وسبخة األندلسدالتخوف من إعا 

 ورة أن تكون للبلدية دور قيادي لمشروع السبخةرض 

 :فادت بما يلي عن المجلس البلدي الحالي فأ العيونيلمياء السيدة  توتدخل

 أهمية التسويق الترابي للمشروع قبل النجاح الفني والتقني للمشروع 

  التفكير في كيفية تمويل المشروع حيث أن التمويل مرتبط بمدى جاذبية المنطقة لالستثمار واقتناع المستثمر

 بذلك

لشركة الدراسات لسبخة بن غياضة أن ال يمكن للمشروع ان ينجح  المدير العامالرئيس أم الزين  كمالالسيد  أفادكما 

في وجود عراقيل كبرى من أهمها غياب المنطقة الصناعية وعزلة المدينة عن باقي واليات الجمهورية ووجود 

مجمل  مصب عشوائي للفضالت وافتقار شركة الدراسات لمقر لتسيير أعمالها وغياب المستثمرين وبالتالي فإن

التدخالت التي تم استعراضها تعتبر حلوال هامة لمشروع السبخة وهو دليل على تشبث أبناء المدينة بإنجاح هذا 

والنجاح ال يتم إال من ... المشروع وبالتالي بتظافر كل الجهود سيتم تحدي كل العراقيل المالية والعقارية والبشرية 

 .األهداف وتحديد األولويات خالل ضبط منهجية عمل واضحة المعالم من حيث

 

وفي ختام الجلسة توجهت السيدة رئيس البلدية بالشكر للجميع على مداخالتهم القيمة ثم أشارت إلى النقاط التي تم 

 :االتفاق عليها والمتمثلة فيما يلي

حتى  مزيد دعم مساهمة البلدية مالية كانت أو عينية في رأس مال شركة الدراسات لسبخة بن غياضة .0

 .في اتخاذ القراراتيكون لها الدور القيادي 

دعم العمل التشاركي مع المجتمع المدني واألحزاب السياسية حول طرح التصورات وكذلك عند إعداد  .9

 .أمثلة التهيئة العمرانية

 دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  .3

 الحرص على التسويق الترابي الجيد  .4

 لمدينة بالربط بالطريق السيارة وتحويل مسار السكة الحديديةالعمل على فك عزلة ا .5

 دعم الجانب الفني والتقني والبشري  .6

 اإلسراع بإنجاز مختلف المشاريع والتصورات البلدية وخاصة التي تحاذي المشروع .7

 تثمين الجانب التراثي للمدينة بحوزة مشروع السبخة .8

 مشروعتعزيز الرصيد العقاري لبلدية المهدية بحوزة ال .2

 دعم مجال اإلعالم والتواصل  .01

 

 ورفعت الجلسة على الساعة السابعة والنصف مساء

 وحرر بتاريخه
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