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 بلدية المهدية 

 9102محضر جلسة الدورة التمهيدية الرابعة لسنة 

 9102أكتوبر  92السبت 

 

 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9102لسنة  92تبعا لمقتضيات القانون األساسي عدد 

 المهديةوللنظام الداخلي لمجلس بلدية 

وللدعوات الكتابية واإلعالنات عن طريق المواقع اإللكترونية والمعلقات الحائطية والالفتات والبالغات 

 اإلذاعية 

أكتوبر  92وذلك يوم السبت  9102انعقدت بمقر بلدية المهدية جلسة الدورة التمهيدية الرابعة لسنة 

وبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة على الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيدة فائزة ب 9102

 : والسيدات

 : عن المجلس البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضو : حسن بنور -

 عضوة : وداد سعد الفقيه أحمد -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : خالد العراك -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة : نجالء الزوالي -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : نسرين خليفة منصور -

 : عن المجتمع المدني

 رئيس جمعية : سيف عمار المدني -

 مهندس رئيس المجتمع المدني : الطاهر جعفر -

 مصور فوتوغرافي : الصادق السقا القويضي -

 رئيس مكتب حزب أفاق تونس : وليد الزدام -

 مصممة أزياء عضوة في جمعية أصالة : بسمة بوشناق كراطو -

 ربة بيت : أمال بوشناق -

 رئيسة مصلحة المرأة واألسرة : نجالء العيوني -

 حرفية : كريمة الصيد -

 ربة بيت : ليلي الصيد -

 رئيس جمعية الفكر والوطني الحر : علي بنور -

 طالبة : أسماء الصيد -

 طالبة : إيناس الصيد -
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 ممثلة منطقة هيبون : فطومة الغول -

  عن منظمة الدفاع عن المستهلك: جالناصر بالحادمحم عبد  -

 رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية واألسرة : طاهر خواجة -

 متقاعد : دمحم اإلمام -

 عن الناشئة األدبية : دمحم الحبيب إبراهيم -

 نائب رئيس مكارم المهدية : مراد بن سالم -

 صاحب رخصة تاكسي : سامي بوصفارة -

 صاحب رخصة لواج : الهادي الحاج سالم -

 عامل يومي : دمحم واجة -

 عامل بناء : دمحم عباس -

 ربة بيت : ليلي عباس -

 متقاعد : دمحم الطرابلسي -

 مهندس : شوقي محلة -

 ( جمعية مكارم المهدية)مسؤول : علي الزواري -

 ممثل عن التيار الديمقراطي : أحمد بالحاج -

 مواطن : العويسي علي -

رزت أن سر نجاح بالسيدات والسادة المواطنين وأب رئيس البلديةفي مستهل الجلسة رحبت السيدة 

وازدهاد المدينة هو التعاون والتشارك بين كل األطراف سواء مجلس بلدي أو إدارة بلدية وهياكل جهوية 

 . ومواطنين

 9102جوان  92الجلسة التمهيدية ليوم السبت ثم انطلقت في اإلجابة على تساؤالت المواطنين خالل 

 : وذلك وفقا للمحاور التالية

 :  النظافة والعناية بالبيئة ومقاومة البناء الفوضوي -0

إال أن ذلك ال . للمدينة العامةبالمرضي من حيث مجهودات النظافة والحالة يمكن تقييم الموسم الصيفي 

اركها حين سخرت الطاقات واالمكانيات ت البلدية على تدليمنع من الحديث عن عديد السلبيات التي عم

  .من أعوان ومعدات المتاحة

الناجحة خالل أيام  شعبيةانية المباشرة يوميا والحمالت والتدخالت الكما أشارت إلى التدخالت الميد

 . والتي أسفرت عن نتائج جيدة على مستوى النظافة العامة 91/01/9102و  92/12/9102

يتعلق بالنظافة داخل األسواق فلقد تولت البلدية تكليف مقاول في هذا الشأن وعززت التدخالت  أما فيما

وسيتم في القريب العاجل ضبط ميثاق سلوك وتفعيله مع . الميدانية بالتنسيق مع الشرطة البلدية والبيئية

 . أصحاب المواقع بهذه األسواق

جراء البناء الفوضوي  الجمة التي تجابهها البلديةل المشاكفي المقابل أوضحت السيدة رئيسة البلدية 

واإلشغال العشوائي للطريق العام وأمام النقص القادح في أعوان المراقبة وجهت الدعوة إلى كافة 

 . لصورة المدينة مسيئةالمتساكني وأصحاب المحالت إلى المساهمة في التقليص من هذه التظاهرة ال

 : األشغال والتهيئة العمرانية -9

فيما يتعلق بهذا المحور أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن توظيف متحف دار البحار سيتم في القريب 

 . المقاولالعاجل بعد استيفاء اإلجراءات المالية المتعلق بخالص 

السيدة الرئيسة على تعاون المصالح الجهوية والسيما التجهيز من ت أثنما يتعلق بالتدخالت الميدانية وفي

بمعدات من وزارة  وف بجبل دار واجة والذي وقع تهيئتهالل المساعدة في طرح وردم الموقع المعرخ

 . التجهيز لغرس أشجار ونباتات ثم توظيفه مستقبال في شأن عام

وحتى تتمكن البلدية من االستجابة لمشاغل المواطنين بالكيفية المطلوبة فإن المواطن دوره جوهري في 

 .واالستفادة من العفو الجبائي داء البلدياألذلك من خالل دفع 

ولدى شكرها لمجهودات المواطنين بنهج المنصف باي ذكرت الحضور أن البرنامج التشاركي لسنة 

 . هذا الموقع بتدخل بلدي بتمثل في التنويرأفرد  9102



3 
 

بعين  ستؤخذة يت أحد المواطنين بأن منطقة الطبغأجاب وفيما يتعلق بمثال التهيئة الذي هو محل مراجعة

 .االعتبار

 . كما أشارت إلى توجه المجلس البلدي إلحداث دائرة بلدية بمنطقة شيبة لتقريب الخدمات من المواطنين

ت السيدة رئيسة البلدية أنه في ظل افتقار بلدية التصرف في األسواق األسبوعية أوضحوفيما يخص 

رة تجاوز للحيز الجغرافي لهذه السوق من المهدية لعقار مهيأ يحتوي السوق األسبوعية ستبقى ظاه

 .بسوق هيبون اآلفة السيماالمنتصبين رغم المجهودات التي بذلتها البلدية للحد هذه 

 : إثر ذلك تم االنصات لمشاغل المواطنين وفقا لآلتي

 : الطاهر جعفر* 

في الحسبان عند إصالح الساعة الموجودة بحائط المتحف مع ضرورة  الرطوبةوجب وضع ظاهرة  -

 .ةالتهوئة والصيانة المستدام

 . في مثال التهيئة كمنطقة سكنية وصناعية ذكر بإدراج منطقة الطبغية -

 : علي العابدي* 

 ألجوار خلف مقهى المشموم أشار إلى وجود مستنقع يقلق راحة ا -

 : سيف المدني* 

لجامع حبس باستحواذ أحد المواطنين على قطعة أرض على ملك البلدية وأصلها  ذكر الحضور -

 ( بشارع البشير صفر)

 صبغتهاتوظيفها والمحافظة على  وحسنأكد على ضرورة إحصاء المناطق الخضراء  -

 للمترجلين  التزام صاحب مقهى المدينة بترك ممر ضرورة -

 د الحرفاء بالمشروبات الكحوليةمقهى العصفور تجاوز حدود نشاطه وأصبح يزو -

 ل السيارة صيانة المدينة وجب فتحه السيما مآملف جمعية  -

 . ه شبهة فسادمتحف دار البحار تشوب -

. الشرطة البلدية لم تقم بدورها في مقاومة االنتصاب الفوضوي بالسوق المركزية والبناء الفوضوي -

 ودعا إلى تطبيق القانون بالعدل بين المواطنين 

الواقع يشير إلى تضارب مصالح فيما يتعلق بعديد العقارات والبناءات التي تولى بعض أعضاء  -

 .المجلس البلدي الفنيين اإلشراف على مخططاتها

  Kerosالبلدية في الفصل في ملف  يتساءل عن عدم جدية

 د الوالي للتدخل السيما خلف الكنام ودعا السي ARRUيتساءل عن التعطيل على مستوى إنجاز مشاريع  -

 رسم الممرات بالطرقات من مسؤولية البلدية والتجهيز  -

 في انجاز المنبت البلدي وإتمامه لتهاون تساءل عن ا -

 . وتثمين النفايات ورسكلتها واستدامتهاضرورة مواصلة مجهودات النظافة  -

   : مراد بن سالم* 

االنتهاء عن أشغال الملعب والترفيع من ريع بووجب التسجمعية المكارم تشكو صعوبات كبيرة  -

 . االعتماد المقدم من البلدية

 .ضرورة االهتمام بالقاعة المغطاة وتخصيص العملة المناسبين بها نظرا لكثافة النشاط الرياضي -

 : أحمد بالحاج* 

 .استحسن اإلجابات المقدمة من السيدة رئيسة البلدية -
 تات الخاصة بالممرات الموجودة بمستودع الحجز ايجب التزين بالنب -

 بطء في إنجاز المشاريع البلدية  -

 Royal Mansourتساءل عن إشغال بعض النزل للملك البلدي العام دون مقابل مثل  -

 هل من تدخل للبلدية بمنطقتي شيبة ودخلية  -

 الشرطة البلدية من القيام بواجبها وضرورة االكتفاء بالشرطة البيئية عجز  -

 تساءل عن وجود مخزن لبيع الخمور بطريق برج عريف  -

 

 :زياد* 
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 أشار إلى الحالة السيئة لنهج الهادي نويرة بحومة الشواهدية  -

 : نجالء العيوني* 

 . وطلبت بعقد جلسة تشرف عليها الوالية ARRUللساقية في إطار مشروع تساءلت عن الحالة المتردية  -

شاملة لهذا الموضوع بالتنسيق مع  مطار يشكل عاتقا بالمدينة ضرورة إرساء نظرةتصريف مياه األ -

ONAS وتنظيم حمالت من طرف الشرطة البيئية فيما يتعلق بالربط العشوائي 

قد جلسة عمل بدائرة واقترحت ع .ضرورة االهتمام بالمساحات الخضراء التي أصبحت مصبات -

 الزهراء للوقوف على االمر

 : علي الزواري* 

 .طقة مرفهة وتتوفر على جميع المرافقتجاه منطقة هيبون باعتبارها من وجب تغيير النظرة المغلوطة -

 . البث في ملفات أجنة هيبون بكل دقة وحرفية لحماية حقوق المواطنين وحق البلدية -

 : الصادق السقا* 

 إحداث مخفضات للسرعة أمام مدرسة الروضة  دعا إلى -

 ضرورة نقل سوق الجمعة -

 تنظيم حمالت نظافة بكامل المنطقة البلدية والعناية بالنافورة  -

مع مع المجتمع المدني للوقوف على كل الشأن العام ووعد بعقد جلسة عمل  comأهمية إطالق حملة  -

 ( جمعية)السيدة رئيسة البلدية 

 : لفطومة الغو* 

 نادت بضرورة تعديل معينات الكراء للمحالت البلدية التي ال تتماشى والواقع االقتصادي  -

 على المواطنين  ونيتعسفالشاحنة الرافعة القائمون عليها  -

 ضرورة تعهد أعمدة الكهرباء بسبخة بن غياضة  -

 أهمية العناية بالمناطق الخضراء وحسن توظيفها  -

 لتركيز أكشاك للورود بمحيط السقيفة الكحالءاقترحت منح تراخيص  -

 تساءلت عن استغالل صاحب مقهى المدينة للفضاء المقابل له -

 : نظام بن فضل* 

 تساءل عن الترخيص المسند المستغل لمحطة اللواج  -

 : سامي بوصفارة* 

 هيبون  بريدأكد على ضرورة تهيئة المواقع خلف  -

 : مجدي مشفر* 

 بعد التعبيد الذي شمل عديد األنهج قاط سوداء أشار إلى وجود ن -

وإعادة التنوير بالموقع الذي شهد وفاة أحد المواطنين خالل أمطار  Sprols –اإلنارة بحي االندلس  -

 . 9102سبتمبر 

 : دمحم* 

 أشار إلى وجود مياه مستعملة بالقنوات الخاصة بصرف مياه االمطار قرب الحوتة  -

 : سماح صفر* 

 قبالة مقهى الهرم بجانب المعهد الفني تواجد مستنقعات لمياه األمطارنهج  -

 جربوع  –العناية بالنظافة لوجود زواحف  -

 توفير حاويات التنوير بالزهراء  -

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال

                                                                                 

 وحرر بتاريخه 

 رئيس البلدية                                                                                         

 فائزة بوبكر                                                                                          


