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 بلدية المهدية

 )جلسة طارئة( محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 2020أوت  26األربعاء 

بقصر البلدية على الساعة العاشرة  2020أوت  26عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة عمل طارئة يوم األربعاء 

 حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي:وصباحا أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 سهيل الشيخ الزوالي: عضو الثالث  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 رشيدة الصفاقسي: عضوة  -

 رضا الشوك: عضو  -

 سمير الزواري: عضو -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 كريمة قاسم: عضوة  -

 عبير الباجي: عضوة  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 وداد سعد الظريف: عضوة  -

 طارق الحنشة: عضو -

 وتولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالسادة والسيدات أعضاء المجلس وتلت جدول أعمال الجلسة 

 الطارئة:

 اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا  -1

 مشاريع تعاون مع برنامج تدعيم  -2

 مسائل مختلفة  -3

 : اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة الكورونا -1

جلسة عمل اللجنة الجهوية لمجابهة التأمت  2020أوت  25رت السيدة رئيسة البلدية أنه خالل يوم الثالثاء اأش

لكوارث أشرف عليها السيد والي المهدية وصدر على إثرها بالغ حول التصدي والتوقي من جائحة " كورونا" ا

والمجلس البلدي مدعو إلى اتخاذ التدابير الالزمة في هذا اإلطار للحد من انتشار هذه الجائحة وفقا لصالحياته 

 حماية للمواطنين. 

 : التدخالت

 دعيلق بجائحة كورونا ليس كارثيا ويستلوضع الصحي بمدينة المهدية فيما يتع: يالحظ أن االسيد أحمد خميس* 

 اتخاذ التدابير الوقائية فحسب.

ا وحقيقة الوضع الصحي من شأنها التأثير سلب بال تتناس صارمة: إن اللجوء إلى تدابير السيدة هاجر البكوش* 

 على الوضع االجتماعي واالقتصادي بالمنطقة وتدعو اتخاذ تدابير احترازية وقائية فقط.

 : ضرورة مراعاة البعد االجتماعي واتخاذ اإلجراءات الموازية.السيدة ريم الزوالي* 

 ص األعراس واألسوق. : يجب اتخاذ إجراءات مالئمة فيما يخالسيدة لمياء العيوني* 

: إن غياب الرأي العلمي والطبي في هذا السياق يجعلنا نرتجل في توجهاتنا والمطلوب السيد محمد الشاهد* 

 هو اتخاذ إجراءات السالمة والوقائية وإعداد بالغ في الغرض.

مدى و ترتبط بالشخص التوقي فالمسؤولية: الحجر الصحي ثمنه باهض مع ضرورة السيد طارق الحنشة* 

 التزامه. 
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 زمنيا أمر غامض وغير معلوم.: استمرار هذه الجائحة السيدة عبير الباجي* 

 وبعد المداولة والنقاش وافق المجلس البلدي باإلجماع على إصدار البالغ التالي حول هذا الموضوع:

 ا القرار المجلسفي إطار متابعة الوضع الصحي بمدينة المهدية وتوقيا من أخطار جائحة " كورونا" وتنفيذ

 تصدر رئيسة بلدية المهدية البالغ التالي: 2020أوت  26البلدي الملتئم يوم األربعاء 

  يحجر استعمال الشيشة ولعب الورق بالمقاهي ويتعين استعمال الكؤوس )كؤوس كرتونية وليس من

مع تطهير  ءالعملة والحرفامادة البالستيك( ذات االستعمال الواحد وتوفير السائل المعقم والصابون لكافة 

 فة مستمرةالكراسي والطاوالت بص

  ارتداء الكمامات الواقية اجباري بالفضاءات المفتوحة والمغلقة وفقا لقرار وزير الصحة الصادر بتاريخ

 مع االلتزام بالتباعد الجسدي. 2020أوت  21

  الواقية واستعمال الغسول المعقميتعين على الباعة كما الحرفاء باألسواق األسبوعية ارتداء الكمامات. 

ويجدر التذكير انه في حالة مخالفة هذه التدابير يقع اتخاذ اإلجراءات القانونية ومنها الغلق وتسليط الخطايا 

 اإلدارية المستوجبة ومنع انتصاب األسواق األسبوعية حسب تطور الوضع الصحي بالمدينة.   

 :مشاريع تعاون مع برنامج تدعيم -2

 ئة منتزه الكلية:تهي**

في إطار انجاز مشروع تهيئة منتزه الكلية بالتعاون مع برنامج تدعيم ووزارة  أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه

بحضور أعضاء لجنة القيادة والمتابعة  2020أوت  25البيئة وعلى إثر عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 

 للمشروع وهم:

 * السيدة: لمياء العيوني 

 لسيد: زهير البقلوطي * ا

 * السيدة: سامية نصر خواجة 

 وقد تم اقتراح النقاط التالية من طرف الوزارة: 

تحويل انجاز موقع المشروع من الجزء المحاذي لنهج النائرات باعتبار صبغته بمثال التهيئة في تجهيزات  -1

 راء.ن الجزار باعتبار صبغته منطقة خضوبالتالي ال يمكن تمويل المشروع وتغيير إلى الجزء المحاذي لشارع اب

 تحديد وضعية المشربة بالمنطقة الخضراء والمساحة الخاصة بها.  -2

 :" LEDتركيز التنوير العمومي من نوع "  **

في إطار إنجاز المشروع النموذجي لتركيز فوانيس مقتصدة للطاقة نوع الد أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

"LED ــدد مواقع 2م تقديم عــاجتماع لجنة قيادة المشروع الختيار الموقع وبعد دراسة المقترحات ت" وعلى إثر

 لالختيار األتي ذكرهما:

 شارع الحبيب بورقيبة )من ساحة الفلة إلى مركز بريد هيبون( وكرنيش المهدية )من الموقع األول :

 مفترق ساحة مادزارا إلى مأوى نزل البرج( 

  كلم. 2,7شارع تونس وشارع البيئة بداية من مدخل المدينة وعلى طول  :2الموقع 

 المصادقة باإلجماع على الموقع األول.: قرار المجلس البلدي

 : مسائل مختلفة -3

 2020أوت  20السيدة رئيسة البلدية المجلس البلدي أنه خالل يوم الخميس أبلغت : لقاء مع أحد المستثمرين -أ

كة رلحضور جلسة عمل بأحد النزل ضمت ممثلين عن شركة إشهارية والسيد المدير العام لش دعاها السيد الوالي

 اللقاء حول سبل اإلشهار بهذا الموقع االستراتيجي.  الدراسات بن غياضة وتمحور

ي المتكرر وطلب المجتمع المدنفي أهمية هذا المشروع الذي بقي معطال رغم سعي البلدية  لخصتوكان تدخلها ي

 ريع في إنجازه. التسإلى 

ريع في إيجاد الحلول والتصورات الالزمة إلنجاز هذا دة والسيدات أعضاء المجلس هو التسوكانت مواقف السا

 م. اهالمشروع ال

: السيدة رئيسة البلدية تقدم المصادقة على قرار يخص تعميم اتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية –ب 

من قبل السيد معز شطير عون تقني ضمن فريق الشرطة البيئية لبلدية المهدية المرفوع الموضوع وفقا للتقرير 

موضوعه حول إبرام اتفاقيات رفع و 2020أوت  14بتاريخ  5306والمضمن بمكتب الضبط تحت عدد 
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الفضالت غير المنزلية من نشاط المؤسسات والمنشآت واألكشاك والمحالت المعدة لممارسة األنشطة التجارية 

 قرار يتعلق بتسليط خطايا إدارية. المرفق بمشروعرفية أو السياحية أو المهنية وأو الح

اتفاقيات رفع الفضالت غير المنزلية  مباإلجماع المصادقة على مبدأ تعمي وبعد النقاش قرر المجلس البلدي

 واعتماد مشروع القرار المرفق.

: السيد احمد رشاد خميس يقدم الموضوع والغازإمضاء اتفاقية جدولة ديون مع الشركة الوطنية للكهرباء  -ج

وبطلب من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمهدية عقدت جلسة  18/08/2020معلما المجلس أنه بتاريخ 

 .مليون دينار 1,3والتي بلغت  عمل للنظر في جدولة ديون بلدية المهدية بعنوان استهالك الكهرباء

اء المجلس مقترح البلدية في خطة للجدولة تمتد على خمس سنوات وفقا وعرض على السادة والسيدات أعض 

 ما يلي: ل

  2020أد للشركة سنة  200تتعهد البلدية بدفع 

  2020تلتزم البلدية بدفع كامل مستحقات الشركة خالل سنة 

 يمكن للبلدية تسديد مبالغ إضافية في صورة تحسن موارد البلدية 

  كما تقترح البلدية ضبط برنامج بطريقة تشاركية مع بلديات والية المهدية والشركة للتدقيق في االستهالك

 .GIZانطالقا من الدراسة المنجزة من طرف فريق وكالة التعاون الفني األلماني 

 التقرير. لما ورد ب : الموافقة على جدولة ديون البلدية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقاقرار المجلس

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثانية ظهرا

 وحرر بتاريخه                                                               

 رئيسة البلدية                                                                                              

 فائزة بوبكر                                                                                               

 


