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 بلدية المهدية 

 محضر جلسة عمل استثنائية للمجلس البلدي

  2020مارس  06الجمعة 

 2020جوان  12بعد إجراء التعديل تبعا لمداولة 

جلسة عمل استثنائية بقصر البلدية بداية من الساعة  2020مارس  06عقد المجلس البلدي بالمهدية يوم الجمعة 

 الخامسة مساء أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية. حضرها أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم: 

 المساعد األول أحمد رشاد خميس:  -

 ني إكرام ريش: المساعد الثا -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 عبير الباجي: عضوة -

 كريمة قاسم: عضوة  -

 سامي عالية: عضو  -

 وداد سعد الظريف: عضوة -

 سمير الزواري: عضو  -

 خالد العراك: عضو -

 محمد محسن كريم: عضو  -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 رضا الشوك: عضو  -

 الهادي سنان: عضو  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 طارق الحنشة: عضو  -

 وتولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

 وبعد الترحيب بالحضور قدمت السيدة رئيسة البلدية المحاور التي سيتم التداول فيها: 

في إطار برنامج " تدعيم " لسنة  USAIDعلى اختيار المجاالت التي سيتم التعاون فيها مع منظمة  المصادقة -أ

2020  

 المصادقة على نمط اإلشغال الوقتي للشاطئ بالمهدية  –ب 

 : 2020المصادقة على اختيار مجاالت التعاون في إطار برنامج " تدعيم" لسنة  –أ 

قدمت السيدة لبنى الزواري رئيسة لجنة التعاون الدولي الموضوع معلمة الحضور أن برنامج تدعيم خالل سنة 

تقديم مساعدات عينية لفائدة بلدية المهدية تمثلت في معدات وأدوات عمل خاصة بإصالح  تصر علىقا 2019

ضبط برامج تدخل ببعض المناطق الطرقات والعناية بالمناطق الخضراء. كما تجسمت أوجه هذا التعاون في 
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الخضراء وسيتم انجاز مشروع تهيئة في هذا اإلطار من البلدية وهذا البرنامج أين ستخصص بلدية المهدية ما 

ألف دينار إضافة إلى عديد التدخالت  180ألف دينار مقابل مساهمة مالية من هذا البرنامج في حدود  14يناهز 

 .2019لإلنجاز وهي بعنوان سنة والبرامج التي هي بصدد اإلعداد 

فائدة لوبعد تقديم عرض حول انطباعات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات البلدية أجراه مكتب الدراسات مختص 

مواطن بمدينة المهدية لخدمات التنوير والعناية بالطرقات اللدى  متفاوتةب رضا برنامج تدعيم والذي أظهر نس

 النقاش أتت التدخالت على النحو التالي:  والمناطق الخضراء وبعد فتح باب

ذه ية هدبالنسبة لهذا البرنامج وتساءل عن ج جلية: لم نظفر بثمار هذا التعاون بصورة محمد الشاهدالسيد * 

 التدخالت.

لهذا التعاون السيما  2020وبداية سنة  2019: هناك مؤشرات بدأت تظهر خالل نهاية سنة السيدة رئيسة البلدية* 

 ة بالمناطق الخضراء...يحيث توفير معدات لصيانة الطرقات والعنامن 

لكلفة التي على ايجب التركيز على اختيار محاور التعاون بالمرتبطة بمردودية المشاريع  : السيدة لبنى الزواري* 

ضافية إتتكبدها ميزانية البلدية في بعض الخدمات حيث أن التقليص من مؤشرات الكلفة من شأنه توفير أموال 

 إلنجاز مشاريع التنمية في إطار تشاركي. 

 ولدى عرض مختلف المحاور التي سيختارها المجلس البلدي للتعاون فيها ضمن هذا المشروع وهي: 

 العناية بالطرقات. –األسواق  –المناطق الخضراء  –التصرف في النفايات  –التنوير العمومي 

يم مستعد لمواصلة العمل والتعاون مع بلدية المهدية لما لمسه من جدية ذكرت السيدة رئيسة البلدية أن برنامج تدع

مومي بالتنوير العوسعي لألفضل من قبل األعوان وأعضاء المجلس البلدي كما أعلمت المجلس بأنه فيما يتعلق 

مويل تال يزال محل متابعة من طرف القائمين على المشروع وفي انتظام الحصول على ال سوانيفإن أمر تركيز ف

 شامل للشبكة وفقا لمعايير حديثة تستجيب للجودة والدقة وسرعة التدخل. أنه من الممكن تحديد مخطط  إال الزمال

 وأسفرت عملية التصويت على مختلف هذه المحاور على ما يلي: 

 صوتا  16التنوير العمومي:  -1

 صوت  02التصويت في األسواق:  -2

 ي صوت.ولم تحظ بقية المحاور بأ

 وبالتالي صادق المجلس البلدي على اختيار محور التنوير العمومي كأولوية يليه محور التصرف في األسواق. 

 : ضبط منوال اإلشغال الوقتي للشاطئ بالمهدية –ب 

قدمت السيدة عبير الباجي رئيسة لجنة السياحة الموضوع معلمة المجلس أنه بعد المتابعة والدرس في إطار لجنة 

مشاركة كل األطراف المتدخلة في اإلشغال الوقتي للشاطئ بالمهدية من وكالة حماية الشريط الساحلي السياحة وب

 تم التوصل إلى النتائج التالية: و لوالية وأصحاب الرخص الحالين...وا

 تمركز أنشطة في إطار قواعد بحرية  -

 أنشطة خدماته وترفيهيته  -

  ثمانية مواقع.ديم األكالت والمشروبات وهي منشآت غير ثابتة من البناء الخفيف لتق -

وكالة حماية الشريط الساحلي وال وجود ألثر تدخل البلدي في هذه تحصلت على تراخيص في السابق من قبل 

التراخيص وبالتالي ال تحصل البلدية على أي مورد من هذه األنشطة عكس ما يضبطه القانون والسيما الفصول 

من مجلة الجماعات المحلية الذي يضمن التصرف في  243لمحلية. وكذلك الفصل من مجلة الجباية ا 95 86

 الشريط الساحلي الواقع قرب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية. 
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السيدة رئيسة لجنة السياحة على مشروع كراس شروط بضبط أسلوب التصرف في هذا عّرجت وفي هذا اإلطار 

 الشريط بالتنسيق مع وكالة حماية الشريط الساحلي. 

إلحكام التصرف في هذا الشريط الساحلي بمنطقتنا فانه من الضروري ضبط خطة واضحة للتنظيم  وأضافت أنه

ءم وخصوصية الواقع الموجود حاليا وفي السباق فإن لجنة واإلشغال الوقتي اعتمادات على كراس شروط تتال

 ة.السيما فيما يتعلق بالقواعد البحري الواقعمع هذا  ينسجمإيجاد منوال  المتعاقبة السياحة تقترح خالل جلساتها

تقديم  تاقترحت اللجنة ان يبقى المنوال الشيع حاليا على حاله أما فيما يخص المنشآت غير القارة المتمثلة في خدما

. واحدة فقط ينتهي ترخيصها والمسموح سابقا من وكالة حماية الشريط الساحلي 8االكالت والمشروبات وعددها 

... فإن اللجنة ترى من الضرورة بمكان  2020والبقية ينتهي مفعول الترخيص خالل شهر مارس  2023عنه 

مستعملة والمساحات الممكن استغالله ومواقع إعداد كراس شروط يضبط منواال لإلشغال من حيث نوعية المواد ال

تركيز هذه المنشآت وحيث أن وكالة حماية الشريط الساحلي لم تصادق بعد على أي كراس شروط بل هو مجرد 

مشروع فإن اللجنة تقدم الموضوع للدرس من قبل المجلس البلدي للمصادقة على منوال يمكن اعتماده لتنظيم 

 .2020مهدية بداية من هذه السنة اإلشغال الوقتي للشاطئ بال

 وكانت التدخالت على النحو التالي: 

مام م العملية أشروط اإلشغال الوقتي للشواطئ لينظ كراسضرورة وجود : يعتبر ان عدم السيد طارق الحنشة* 

 تحديد خطة واضحة مسبقا ضمن كراس شروط وتتمثل في: من الضروري والفوضى التي يعرفها شاطئ بالمهدية 

 إزالة المنشآت الحالية من أصحاب في غضون شهر من األن.  -

 تمكنيهم من تراخيص استثنائية بعد حصول البلدية على ترخيص في المواقع من وكالة حماية الشريط الساحلي. -

 تكريس نموذج لهذه المنشآت يخص نوعيتها وشكلها ومساحتها... -

 من قبلهم وفقا لقرار المجلس البلدي.  ضبط المعاليم الواجب دفعها -

: يرى في اسناد تراخيص ألصحاب المنشآت القديمة من شانه األضرار بمبدأ الشفافية السيد محمد الشاهد* 

 واإلنصاف.والمساواة 

: إجراءات البتة وإعداد كراس شروط يتطلب وقتا ودعا إلى توجيه مراسلة إلى وزارة السيد طارق الحنشة* 

 ل حماية الشاطئ من االنجراف البحري التجهيز حو

 : من المنطقي انتهاج أسلوب البتة لضمان الشفافية في المقابل ال يمكن إغفال الجانب االجتماعي.السيد خالد العراك* 

: قطاع السياحة حساس ويدعو إلى تمكين أصحاب الرخص الحالين من ترخيص جديد لمدة السيد حسن بنور* 

انطالقا من الجانب االجتماعي ودعا إلى توجيه مراسالت مضمونة الوصول ل جديد خمس سنوات لتكريس منوا

إلى أصحاب الرخص الحالين لتحميلهم المسؤولية وإزالة المنشآت القديمة وإنجاز أخرى تستجيب للشروط التي 

 ستحددها البلدية. 

 ألصحاب التراخيص الحالين وترسيخ: مع توجه لجنة السياحة المتمثل في إعطاء األولوية السيدة هاجر البكوش* 

 منوال جديد في اإلشغال الوقتي للشاطئ.

 : وبعد النقاش قرر المجلس البلدي

أمام عدم وجود كراس شروط يضبط منوال اإلشغال الوقتي بالشاطئ وحيث أن كراس الشروط المقدم من وكالة 

ن الجماعات المحلية اكد على أمجلة  من 243حماية الشريط الساحلي هو مجرد مشروع, وحيث أن الفصل 

التصرف في الشريط الساحلي يتم بالتنسيق مع المصالح المعنية وحيث أن أصحاب المواقع تحصلوا على تراخيص 

من قبل وكالة حماية الشريط الساحلي لمدة سنوات دون توقف وضمانا لحسن التصرف  ةفي السابق بصفة متوازن

في الشاطئ وترسيخ منوال يراعى فيه الجانب االجتماعي إضافة إلى ضمان الشفافية ولترسيخ واجبات وشروط 

 بصورة تدريجية صادق المجلس البلدي بالمهدية باإلجماع على:  شاطئ الجديدة على شاغلي 

 الترخيص من وكالة حماية الشريط الساحلي في ثمانية مواقع بالشاطئ إلشغالها وقتيا ولمدة خمس سنوات طلب  -
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إعداد كراس شروط يضبط فيها بكل دقة معايير ومن ضمنها األقدمية باعتبار المرحلة االنتقالية والتوجه التدريجي  -

 والبعد االجتماعي.

 المنشآت في غضون شهر من هذا التاريخ. دعوة أصحاب الترخيص الحالين إلى إزالة -

 توجيه مراسلة إلى وزارة التجهيز لحماية الشريط الساحلي بالمهدية من االنجراف  -

 صادق المجلس البلدي على مثال اإلشغال الوقتي للشاطئ بالمهدية.هذا و

 : المسائل المختلفة –ج 

الموروث الحضاري والعمراني للمدينة العتيقة : في إطار الحفاظ على السيد الهادي سنان يقدم الموضوع* 

بالمهدية وحماية الطابع المميز لها من االنسجام ارتأت لجنة المدينة العتيقة تفعيل الطرق واألساليب الواجب 

بالمدينة العتيقة والتي تم تحديدها وضبطها بكراس الشروط الملحق بمثال التهيئة  تعمالها في البناءات واألبواب...اس

نة صاحب مطلب البناء أو الترميم بالمديمضيه م ذلك في التعهد من خالل التزام ياص بالمدينة العتيقة. وينسجالخ

 العتيقة. 

 مصادقة باإلجماع. البالمقترح وحظي 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                                           

 رئيسة البلدية                                                                                                   

 فائزة بوبكر                                                                                                   

                                                                                                                             


