
 

 

 بلدية المهدية 

 محضر جلسة الدورة االستثنائية

 3102أوت  32الجمعة 

المتعلق بإصدار مجلة  9102ماي  12المؤرخ في  9102لسنة  92تطبيقا لمقتضيات القانون األساسي عدد 

 الجماعات المحلية 

تحت عدد  9102أوت  91وتبعا للدعوة الكتابية الموجهة إلى السادة أعضاء المجلس البلدي بالمهدية بتاريخ 

9292. 

على الساعة  3102أوت  32وذلك يوم الجمعة  استثنائية للمجلس البلديانعقدت بمقر بلدية المهدية جلسة 

 : الخامسة مساء برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيس البلدية وحضرها كل من السادة والسيدات

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع : دمحم الهادي بن الشيخ -

 عضو : حسن بنور -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : رشيدة الصفاقسي -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضو: سامي عالية -

 عضو: ير الزواريسم -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضوة : كريمة قاسم -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : وداد سعد الظريف -

 عضو: رضا الشوك -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو: خالد العراك  -



 

 

 : وتغيب عن الجلسة كل من السادة والسيدات

نسرين خليفة  –نجالء الزوالي  – داليا المبروك –فتحي بن زينب  – سميرة فرج حميدة – الشاهددمحم  -

 أنيس العماري –منصور 

 السيد الهادي سنانعذر بوتغيب 

 .طفي بوحمدة الكاتب العام للبلديةوتولى كتابة الجلسة السيد ل

ثم ذكرتهم . األضحى المباركبعيد عضاء أالسيدة رئيسة البلدية السادة والسيدات  هنأتفي مستهل الجلسة  

بلدية يوم الجمعة للبمختلف األنشطة والمهام التي تابعتها خالل المدة الفارطة انطالقا من تاريخ تنصيبها لرئيسة 

 . 3102أوت  12

 : إثر ذلك قدمت للسادة والسيدات األعضاء جدول األعمال التالي

 تحويل اعتماد  -0

 نوات القادمة ضبط الخطة البيئية للس -3

 ضبط الخطة االتصالية للسنوات القادمة  -2

 المصادقة على برنامج إحياء المدينة العتيقة ضمن مشروع التعاون الدولي  -4

 : كما استسمحت السادة الحضور إضافة بعض المحاور وهي

 فسخ عقود لزمات  -

 البرنامج االستراتيجي لبلدية المهدية  -

 النظافة  خدماتاستشارة التمديد في  -

 : تحويل اعتمادات -0

مشروع تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل  حول م الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبةالسيد الكاتب العام يقد

 : للسبب التاليوذلك  3102داخل ميزانية التنمية لسنة 

 القتناء تجهيزات إعالمية توفير اعتمادات  -

 : ليويتمثل اقتراح تحويل االعتماد في التا

االعتماد  الفصل
 بالميزانية

 االعتماد النهائي بالنقص بالزيادة

16611/1131/111 

 دراسات أخرى 

004.211.114 - 01.111.111 014.211.114 

16610/1131/111 

برامج وتجهيزات إعالمية 
 مختلفة 

31.060.621 01.111.111 - 21.060.621 

 043.240.233 01.111.111 01.111.111 043.240.233 الجملة

 للصيغة المقدمة الموافقة باإلجماع على مقترح تحويل االعتمادات وفقا : قرار المجلس

 :الخطة البيئة -3



 

 

 (:التقرير المصاحب)السيدة دليلة القمودي تقدم للموضوع 

 قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص استصالح المصب  متابعة تنفيذ اإلجراءات المعلن عنها من

 العشوائي مع ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

  المهدية ضمن اتفاقية السباخ بواليةالعمل على إدراج إحدى 

  امل مع المصالح المهمة وخاصة اإلدارة الفرعية للصحة عوحدة الصحة القارة ببلدية المهدية تتإحداث

 . البيئية ولجنة البيئة والصحة بالمجلس البلدي بالمهدية

  ن المصدر مالنفايات  زلفرتعاقد مع الجمعيات إلنجاز البرامج التحسيسية ال 

 النفايات  ثمينالتعاقد مع وحدات البحث العلمي قصد إيجاد الحلول لت 

  طن يوميا 2بالمهدية لعقد اتفاقية لرفع الفضالت غير المنزلية بمعدل  المجتمع المدنيالتعاون مع 

  ساد الستئ المجتمع المدنيالنفايات لبعث مشروع نموذجي داخل مراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في

 النفايات العضوية

 المدني بالمهدية قصد النظر في إمكانية ابرام اتفاقية لتشغيل المباحث في حضائر البلدية  مراسلة المجتمع 

  الخاص  قصد إمكانية المشاركة في برنامج التعاون الدولي الالمركزيالبحث المدني بالمهدية مراسلة

 النفايات العضوية  ساداالستئ

  والسياحية والصحية التي ال تقوم باحترام الثقافية اتخاذ اإلجراءات القانونية االزمة ضد كل المنشآت

 شروط الصحة والسالمة البيئة

 في هذا الصدد يقترح السيد سمير الزواري ضبط خطة اتصالية مشتركة بالتنسيق مع لجنة النظافة ولجنة الصحة 

 : إحياء المدن العتيقة ملف الترشح لمشروع التعاون الدولي -2

في إطار برنامج إحياء وتثمين المدن العتيقة الذي سينجز في نطاق برامج التعاون الدولي بين الجمهورية 

 .التونسية والوكالة التونسية للتنمية

بالمهدية قدمته السيدة لبنى الزواري  يقةالعتعمل إلعداد برنامج تهيئة للمدينة  خليةتولى المجلس البلدي تكليف 

باللغة )رئيسة لجنة التعاون الدولي التي أفادت السادة والسيدات أعضاء المجلس بمقتضى تقرير مصاحب 

المذكورة والتي ركزت من خالله على التدخل على لخلية ن مختلف عناصر الملف الذي أعدته اع( الفرنسية

إضفاء بعد  ىعلمع الحرص ة والخاصة داخل المدينة القديمة الفضاءات العاممستوى البنية التحتية والعناية ب

 . والحضارية والطابع المميز للمدينة ةوالخصوصيات المعماريجمالي يتماشى 

المحدثة للغرض من قبل  الخليةالمصادقة باإلجماع على مشروع ملف الترشح المقدم من قبل : قرار المجلس

إليضاح مع طلب السيد خالد العراك عقد جلسة خاصة بهذا الموضوع لفائدة أعضاء المجلس . المجلس البلدي

  .عناصر المشروع بأكثر دقة وتفاصيل

 :( الموسم الصيفي)التمديد في استشارة النظافة  -4

 3102أت  30خالل جلسة األربعاء  هامالتي قد بناء على المالحظات المقدمة من قبل السيد كاهية مدير النظافة

لمدة  إلى أعضاء لجنة الشراءات وبعض المستشارين والتي أفاد من خاللها أن الفائز بصفقة نظافة منطقة هيبون

في  إلى اآلن توفير المعدات الكافية للبدءلم يتولى  3133جويلية  20إلى  3102غرة أوت ثالث سنوات من 

ينتهي )ال ال زالت في صالحه انطالقا من تاريخ تسليمه لآلذن بالمهمة من طرف البلدية العمل علما وأن اآلج

 ( تقريبا 3102سبتمبر  01األجل في 



 

 

الكنس خدمات  استشارةوأمام عدم قدرة البلدية على تنظيف هذه المنطقة بإمكانياتها الذاتية اقترح التمديد في 

باالستمارة هو نفسه  علما وأن القائم 3102أوت  30في ورفع الفضالت التي هي بصدد اإلنجاز وتنتهي 

 .البلدي للبث في األمرحينها قررت اللجنة رفع األمر إلى المجلس صاحب الصفقة 

 : أسفر التصويت عنوبعد النقاش من أعضاء المجلس 

 واالستثنائية للمدة القانونية المسموح بها في مثل هذه الحاالت المتأكدة  االستشارةالموافقة على التمديد في  00 -

 –رشيدة الصفاقسي  –دليلة القمودي  –سمير الزواري  –لمياء العيوني : عترضين وهم السادة والسيداتم 16 -

 ريم الزوالي 

 رفع شكري إلى السيد وكيل الجمهورية ضد المخالفين و

 : لمجلس البلديالبرنامج االستراتيجي ل -0

قدمت السيدة رئيس البلدية الموضوع مبينة أنه في إطار تجويد األداء البلدي وبلوغ أعلى درجات الرضا 

للمواطن تجاه البلدية في إطار تشاركي تقترح على المجلس البلدي المحاور التالية وتكون منطقا وفقا لمنهج عمل 

 الواقع البلدي  تشخيص لكامليرتكز على أهداف مرسومة على ضوء  عالمواضح للم

 ن القطاع العام والقطاع الخاص يطالبت بالتركيز على الشراكة ب: السيدة لمياء العيوني* 

* يقترح ربط الصلة بمكاتب دراسات مختصة بعد الحصول على التمويل الالزم في ذلك : السيد خالد العراك* 

 .لالستئناس بتجربتها في المجالتدعو إلى ربط الصلة بهيأة مكافحة الفساد : السيدة هاجر البكوش

من الممكن إعداد جدول قيادة مرتبط بالزمن تضبط فيها أهداف قريبة واضحة قابلة : السيد طارق الحنشة* 

 للتحقيق 

 االنطالق من البرامج االنتخابية للقائمات : السيد دمحم الهادي بن الشيخ* 

 االنطالق من محور أو محورين واضحين يمكن تحقيقها مثل النظافة وجمالية المدينة : ر الباجيالسيدة عبي

تدعو في األخير كافة السادة األعضاء إلى النظر في الموضوع مرة أخرى في مكتب : السيدة رئيس البلدية* 

 يوما 00بلدي خالل 

 : فسخ لزمات - 6

 :العام يقدم الموضوعالسيد الكاتب : مطلب مستلزم سوق الدواب - أ

بطلب الى السيد رئيس البلدية  3102سوق الدواب بعنوان سنة  تقدم السيد عادل القعليش مستلزم معاليم

يرغب من خالله في تسوية وضعيته بخصوص تغيير موقع انتصاب سوق الدواب  3102أوت  31بتاريخ 

حيث ورد بمطلبه أن المصالح البلدية اتخذت قرارا بنقلة السوق الى موقع آخر خالفا لما اعتاد االنتصاب به 

وعليه فإنه يلتمس من رئيس  االستخالص،طل النشاط بصفة كلية وعدم قدرته على مما تسبب له في تع

 البلدية تسوية وضعيته وإيجاد حل له إما باعفائه من دفع باقي الدين أو فسخ عقد اللزمة الذي يربطه بالبلدية 

بمبلغ  3102 ديسمبر 20وتنتهي يوم  3102جانفي  10لزمة معاليم سوق الدواب تبدأ من  وأن مدةمع العلم 

دينارا وبقي مطالب بدفع  40.623دفع مبلغ  3102دينارا وقد تولى الى حد شهر جويلية  46.211قدره 

دينارا أي ما يعادل خالص قسط شهر ونصف على اعتبار أن معلوم القسط الشهري هو  0.311مبلغ 

 دينارا 3.908,333



 

 

فس الموقع إلى غاية نهاية السنة رفض المطلب وتمكينه من مواصلة االنتصاب بن :قرار المجلس

بلة بعد انتهاء وإعالم السيد الوالي بأن األمر متأكد وال يمكن إيجاد بديل إال خالل السنة المق( 20/03/3102)

 .مدة هذه اللزمة

 :الموضوعالسيد سهيل الزوالي يقدم : مطلب صاحب لزمة رفع السيارات - ب

تقدم السيد الحبيب الغضاب مستلزم خدمة رفع ونقل السيارات الرابضة بالطريق العام بصفة غير قانونية بعنوان 

يرغب من خاللهه فهي فسهخ عقهد اللزمهة الهذي  3102أوت  02بطلب الى السيد رئيس البلدية بتاريخ  3102سنة 

بعمله وتتمثل هذه الصعوبات كما وردت  يربطه بالبلدية بصفة رضائية نظرا لتعرضه لعدة صعوبات أثناء قيامه

 :يليبمكتوبه فيما 

  والتعنيف من قبل بعض أعوان األمن الذين يهتم حجهز سهياراتهم  لإلهاناتتعرض األعوان العاملين معه

 إخراج سيارته من المستودع باستعمال القوة  3102أوت  01حيث تعمد أحدهم يوم األحد 

 السهيارات نظهرا لتعرضهها لإلزالهة والسهرقة المتعمهدة ممها  غياب عهدة عالمهات بالطرقهات خاصهة برفهع

 تسبب في عدة إشكاليات مع المواطنين الذين يتم رفع سياراتهم باألماكن التي ال تتوفر بها هذه العالمات

  تعمههد بعههض أصههحاب المطههاعم نصههب كمههائن بمعيههة حرفههائهم ضههد الشههاحنة الرافعههة معللههين أن رفههع

 مطاعمهم فقط السيارات وحجزها يتم من أمام

  عدم تدخل النجدة بمستودع الحجز رغم االستنجاد بها عند إحداث الفوضى مهن طهرف المهواطنين الهذين يهتم

 حجز سياراتهم مما تسبب في االعتداء على أعوان الحراسة 

  جهوان  00لزمة رفع ونقل السيارات الرابضة بالطريق العام بصهفة غيهر قانونيهة تبهدأ يهوم  وأن مدةمع العلم

 3102أكتوبر  20وتنتهي يوم  3102

جلسة وعقد  باألمرالوالي والسيد رئيس المنطقة  وإبالغ السيدفض المطلب ر وبعد النقاش قرر أعضاء المجلس

 .في الغرض إليجاد الحلول المالئمة

 

 على الساعة الثامنة ليال واختتمت الجلسة

 وحرر بتاريخه                                                                                     

 رئيس البلدية                                                                                                 

 فائزة بوبكر                                                                                                  


