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 بلدية المهدية

 0202محضر جلسة الدورة التمهيدية األولى لسنة 

 0202جانفي  13الجمعة 

 0202جانفي  13وذلك يوم الجمعة  0202انعقدت بمقر الدائرة البلدية بالزهراء جلسة الدورة التمهيدية األولى لسنة 

 : على الساعة الرابعة بعد الزوال برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة والسيدات

 : المجلس البلدي عن

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : دمحم الهادي بن الشيخ -

 رئيس دائرة هيبون : ن بنورحس -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة : وداد سعد الظريف -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو: أنور الجبالي -

 عضو: طارق الحنشة -

 عضوة : لبنى الزواري -

 ةعضو: عبير الباجي -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضو : رضا الشوك -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضو : خالد العراك -

 عضو : سمير الزواري -

 عضو: سامي عالية -

 عضوة: كريمة قاسم -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضوة : نسرين خليفة منصور -

 عضو: هيثم بن إبراهيم -

 عضوة : رشيدة الصفاقسي -

 : عن المجتمع المدني

 ( الفالحة بيةمندو)التربة رئيس دائرة : الحميدي حرابي -

 رئيس مركز شرطة المرور : المالزم عبد العزيز بن شهيدة -

 مواطن : الهاشمي البحري -

 نائب رئيس الجمعية الوطنية للمعطلين عن العمل فرع المهدية: ياسين بن ناجي -

 مواطن: الهادي الحاج رجب -

 ممثلة منطقة دائرة هيبون : فطومة الغول -

 فرقة الحرس البلدي بالمهدية : يالعريف األول ألفة ساكر -

 مواطن : احمد خواجة -

 مهندس رئيس : الطاهر جعفر -

 معلم متقاعد: الناصر زيان -

 عامل بالتجهيز متقاعد : دمحم الشباح -

 رئيس المكتب المحلي للتربية واألسرة : طاهر خواجة -
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 مواطن : الهادي الشباح -

 المدير الجهوي للتجارة : عماد صنديد -

 ( إدارة التجارة بالمهدية)مدير : لسعد قاسم -

 رئيس قسم بنزل : الناصر بن سالم -

 مقاول بناء : عامر خوجة -

 جمعية أصالة للسياحة والتراث : حبيب إسكندر رميزة -

 نقابة الحي السكني سبرولس : مجدي مشفر -

 مواطن: البشير صفر -

 سائق تاكسي فردي: محرز فضة -

 الناشئة األدبية : دمحم الحبيب إبراهيم -

 جمعية المهدية ذاكرة المتوسط : ياسين صفر -

 فوج هيبون للكشافة : أحمد بالحاج -

 رئيس فرع التجهيز بالمهدية : دمحم الصالح قعلول -

 كاتبة بمعهد : سماح صفر -

 أكواش دار الحنشة : اليدمحم بودرله الغ -

  الصحة: نور الدين عبد هللا -

 ممثل عن جمعية : علي بنور -

 جمعية المهدية ذاكرة المتوسط: عبد اللطيف قريع -

 طالب : شرف الدين فرج -

 أستاذ جامعي بأنقلترا : المنذر بلحاج السبوعي -

 م د م : الناصر بالحاج دمحم عبد -

 الهالل األحمر بالمهدية : مختار جوالق -

تم تعيين السيدة هاجر البكوش عضو المجلس البلدي اعات المحلية من مجلة الجم 032وتطبيقا لمقتضيات الفصل 

 (.وفاة شقيقه)مقررا للجلسة عوضا عن السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية الذي تعذر عليه الحضور 

من خالل  0232الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحضور مشيرة إلى أهم نشاط بلدية المهدية خالل سنة  افتتجت

 :النقاط التالية

 االنطالق في إعداد مثال تهيئة إشغال الشاطئ 

 إعداد المخطط البلدي للتصرف في النفايات 

 مواصلة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة المهدية 

 راسات الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة التوسعانطالق الد 

  (م د 1الزقانة وحي السالم بكلفة )انطالق الدراسات الخاصة بمشروع تهذيب األحياء الشعبية 

  إعداد ملف المشاركة في مشروع حماية المدن التاريخية القديمة الذي تموله الدولة التونسية مع وكالة

 التعاون الفرنسية

 اإلنجاز بالتنسيق مع وكالة  إلى الدراسة من بالمهدية البلدي بالمجال الطاقة في التحكم تجيةضبط استرا

 .التحكم في الطاقة وفي إطار التعاون الدولي

  (0232ماي  -أفريل )تنظيم حملة جهوية للنظافة 

 تفعيل خوصصة رفع الفضالت المنزلية بثالث مناطق ببلدية المهدية 

 أد علما  842وقدرها  0232هدية بمساعدة غير موظفة لتنفيذ البرنامج االستثماري التشاركي تمتع بلدية الم

 م د 3تم اإلعالن عن طلب العروض وكلفة البرنامج  0232وأن البرنامج االستثماري 

  م د  372,1بكلفة  0202اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

 0232و  0232الستثمارية التشاركية السابقة وخاصة برنامجي حل اإلشكاليات العالقة لمشاريع البرامج ا 

  م د مع العمل على تركيز قنوات تصريف مياه  0بكلفة تقدر بـ 3انطالق مشروع تعبيد حي الروضة

 األمطار بقنال الروضة وفتح الطريق
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 تركيز العشب االصطناعي بملعب أحمد خواجة 

 مجالتعاون التونسي السويدي من خالل برنا مواصلة SymbioCity  الذي يهدف الى دعم مجاالت التخطيط

 .العمراني والتنمية الحضرية

 على الموافقة المبدئية من حيث التمويل " التنقل في المناطق الحضرية "شروع انخراط بلدية المهدية في م

 .القيروان من تونس وبلدية سترازبورغ من فرنسابالشراكة مع بلدية من قبل المفوضية األوروبية 

  تنظيم حمالت نظافة جهوية وخاصة بمنطقة جبل دار واجة وتحويل منطقة من مصب فضالت إلى منطقة

 خضراء

  انخراط بلدية المهدية في مشروعCLIMA 

 واختيار المهدية نائبة رئيس لشبكة النساء المؤثرات الدولية " للنساء المؤثرات"عث الشبكة التونسية ب

 (الرئيس من فرنسا)
 لتوأمة مع مدينة مادزارا اإليطاليةتدعيم عالقة ا 
 تحصل البلدية على معدات نظافة وعناية بالمناطق الخضراء في إطار برنامج تدعيم 

 :ثم أحالت الكلمة للحضور فكانت مداخالتهم كما يلي

 أحمد بالحاج : 
وحمالت هيبون والزهراء لحمالت للشرطة البيئية  ميس لدائرتيخأيام األربعاء والتخصيص  -

 ةالنظاف

 تخصيص سيارة إضافية للشرطة البيئية  -

  0232 للبرنامج االستثماري مشاريع القربإسرا إنجاز  -

 مع مقاول آخر  التعاقد اء الصفقة وتجديدبهيبون له عديد االخالالت يجب إلغحول مقاول النظافة  -

 . ضرورة التفكير في إيجاد حل للسوق وتنشيطه: سوق الجملة بهيبون -

 أو لوحات على أمالك البلدية ات تركيز الفت -

 مقاومة االنتضاب الفوضوي وخاصة االستغالل المفرط لألرصفة -

منع غراسة الزيتون باألرصفة وقلع الموجود منها باعتباره مخالفا للتراتيب العامة ويشكل خطرا  -

 .على مستعملي الطريق من المارة وأصحاب العربات

 العمل على صيانة الطرقات واألرصفة -

 .ل لألعمدة الكهربائية بإعدادية هيبون التي غطتها األشجار تحسبا لكل خطرإيجاد ح -
 تأمين منتزه الطفل والعائلة -
 " الجوادي"فتح الطريق بالمنطقة الخضراء بالروضة التي يستغلها  -
 مزيد مراقبة البناء الفوضوي بالمناطق الفالحية وتطبيق مختلف قرارات الهدم واإلزالة  -
 ياه المستعملة بنهج سالم بالحاجتركيز شبكة ضرف الم -
 ضرورة اإلجابة على المراسالت التي تخص تساؤالت المواطنين -
 تهيئة مقرات دائرتي الزهراء وهيبون -
 مضاعفة الطريق أمام نزل رويال المنصور -

 الناصر زيان : 
 البشير صفر واألنهج المتفرعة عنه  بشارعضرورة تركيز مزيد الحاويات  -

 المتفرعة عن شارع البشير صفر تعبيد األنهج -

  التساؤل عن ملف تقسيم يخصه -

 الهادي بفون : 
مع تركيز للحد من الفوضى المرورية  وطالب بإرجاعهاحذف عالمة منع المرور تذمر من : نهج زويلة -

 .مخفضات سرعة وممر للمترجلين

 الطاهر جعفر: 
 من صناعية على سكنية بمثال التهيئة العمرانية تغيير الصبغة :بغيةحول منطقة الط -

  أحمد خواجة : 
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 إعانة المقاول الستكمال األشغال : المركب الرياضي -

 نقلة سوق الخميس خاطئ  -

 يتم إهانة أعوان االستخالص البلدية من قبل باعة سوق الخميس  -

 ضرورة تنظيمه  :بالتفصيلللبيع  سوق السمك -

 ة انطالق المشروع وبلورة التصورات ضرور: سبخة بن غياضة -

 ضرورة التهيئة  :والساعةالنافورة  -

 مكان الحافالت للشركات الجهوية األخرى للمدن تخصيص  -

 احتالل مفرط لألرصفة يجب مقاومة هذه الظاهرة وردع المخالفين: األرصفة -

 التساؤل عن تلوث مياه البحر من جهة الجبلي هل هي حقيقة ام إشاعة  -

 فطومة الغول : 
 ( مؤشر جيد) ألعضاء المجلس البلدي اكتمال النصاب -

 لفت النظر لهم عديد األعضاء يتغيبون يجب  -

 مؤشرات غير مرضيةجهويا  30مرتبة مؤشر الشفافية والمرتبة  344 -

 تقييم كل رئيس لجنة  -

 مارس يجب تنظيمه 0شارع -

 يجب أن يكونوا من أهل المهدية: النشاط في الشاطئ -

 شر خارطة المناطق الخضراء بالمدينة ضرورة ن -

 التساؤل عن استحواذ أحد النزل على جزء عقار منتزه الطفل والعائلة -

 .تهيئة الطريق بين الزقانة ورجيش وتدعيم اإلنارة به وقلع األشجار التي تحجب الرؤية -
 منع االستغالل غير القانوني للرصيف  -

 ضرورة رفع الفضالت قرب مقهى الشيشخان  -

 اسناد التراخيص: الماء تراخيص -

 مجدي مشفر : 
  هحي األندلس يجب تنوير -

 إخالالت وركود مياه : التعبيد في نهج محمود الماطري -

 ضرورة تهيئة األرصفة  :صفرشارع البشير  -

 ضرورة تفعيل الشنقال في الحي التجاري  -

 الهادي الحاج رجب : 
ع والمطالية بفتحه والترخيص له ورد إشكالية فتح طريق قرب مقبرة الروضة سيدي عبد هللا -

 ناء فوضوي بالمخالفين الذين قاموا ب

 محرز فضة: 
اف ونهج بغداد اخالالت في تجديد الطريق وركود المياه عند نزول رنهج جون روس ونهج الرف -

 األمطار وضرورة إزالة االخالالت 

 ياسين بن ناجي : 
 بمقابل ماليأصبحت مهمشة واستغالل القاعات الرياضية أصبح  :حول رياضة رفع االثقال -

 . رفع االثقاللة يوالمطلوب تخصيص قاعة رياض

لذا ال أخالقية وتصرفات  ود أشجار أصبحت وكرا للفساد ولتعاطي الرذيلةوراء القاعات الرياضية وج -

 يجب تهيئته المنطقة وتنظيفها 

 الناصر بن سالم : 
 ضرورة إزالة الطوابي : مسنهج العندليب بالطر -

 عامر خوجة : 
 نهج الغروب غياب التنوير والتعبيد : الزقانة القديمة -

 الطاهر خواجة : 
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 لمثل هذه المشاريعاالستشرافية  ةالنظر: النفايات ورسكلتها -

 رصيف للسفرات البحرية إحداث  -

 ( شركة السبخة أين)حول سبخة بن غياضة  -

 المتداعية للسقوطتهيئة البناءات  -

 الطاقة البديلة ضرورة اإلسراع باإلنجاز  -

 ترخيص من البلدية األراضي دوناالستحواذ على : المنطقة العسكرية -

 إسكندر رميزة : 
 (الناظور وما جاوره)للملك العمومي البلدي حول استحواذ المنطقة العسكرية  -

 ية البلد فيح موقضوضرورة تو croisièreحول ملف الــ  -

 الرؤى واألهدافو إعالم المواطنين بكل المستجداتمشروع بن غياضة ضرورة  -

 مختار جوالق : 
 المتدخلين العموميين بإرجاع الطريق إلى حالته االصلية إلزام  -

 قطاع التاكسي بالمهدية ضرورة تنظيم القطاع والتحري من سواق التاكسي  -

 دمحم غرس هللا : 
 اإلنارة في نهج الهادي الحاج سعيد تدعيم  -

 : عبد اللطيف قريع -
 دورة مياه حديقة البيئة  إزالة ظلفية فوق -

 وما هو مصيرهأين إلى دار البحار متحف  -

 المساحات الخضراء  -

 الناصر بالحاج : 
 حول تركيز دورات مياه عمومية  -

 تهيئته  يجبنهج األناقة في أكواش دار الشيخ  -

 فرج شرف الدين : 
 لكل األخطار  درئاضرورة احترام كراس شروط األشغال لتهيئة الطرقات  -

 البشير صفر : 
 قلع أشجار الفيكيس بنهج الفاطميين  -

 تنظيم توقيت انتصاب رحبة العيد  -

 سماح صفر : 
 ( قرب مقهى الهرم)ضرورة التهيئة : نهج الشاذلي عطاء هللا -

 إجابة رئيس البلدية : 
في ختام الجلسة توجهت رئيس البلدية بالشكر لكافة المتدخلين مشيرة أن العمل البلدي جهد مشترك بين كافة مكونات 

لتدعيم إمكانيات البلدية والمساهمة في التنمية  الجبائية قيام المواطن بواجباتهالمجتمع المدني ويتدعم أكثر من خالل 

وكذل القيام بواجباته األخالقية من خالل المساهمة في المحافظة  اريعمن خالل توفر الموارد الذاتية لتمويل المش

على الممتلكات البلدية وتطبيق التراتيب والقوانين وهو ما يساهم في رقي مدينتنا ويزرع في ناشئتنا حب الوطن كما 

د المشاغل ونجاح كل منهما في تجاوز عدي لمجلس واإلدارة رغم النقائص واالشكالياتالعمل لأهمية نوهت ب

والحرص على النجاح في عديد الملفات على غرار تنفيذ المشاريع المعطلة وإبرام عدد من اتفاقيات مشاريع التعاون 

 . الالمركزي وإنجاح البرامج االستثمارية التشاركية

 السادسة والنصف مساء ورفعت الجلسة على الساعة

                                                  

 وحرر بتاريخه                                                            

                                                                         

 رئيس البلدية     
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 فائزة بوبكر   


