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 جلسة عمل للمجلس البلدي 

  2020جوان  19الجمعة 

بقصر البلدية على الساعة الرابعة مساء  2020جوان  19عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة عمل استثنائية يوم الجمعة 

 برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة والسيدات: 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 والي: المساعد الثالث سهيل الشيخ الز -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الرابع  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -

 سمير الزواري: عضو -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 فتحي بن زينب: عضو  -

 طارق الحنشة: عضو  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 عبير الباجي: عضوة -

 اد سعد الظريف: عضوة ود -

 أنور الجبالي: عضو  -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 خالد العراك: عضو  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 أنيس العماري: عضو -

 نسرين خليفة منصور: عضوة  -

 كريمة قاسم: عضوة  -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 رضا الشوك: عضو  -

 خصصت الجلسة للنظر في بعض المواضيع العاجلة. 

في مستهل الجلسة رحبت السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية بكافة األعضاء المجلس البلدي وقدمت المحاور التي تكون 

 جدول أعمال المجلس وهي: 

 المصادقة على مواصلة برامج تدعيم )تمويل مشروع التنوير العمومي(  -1

 حول غلق منفذ مؤدي إلى الملك العمومي البحري  2020جوان  12تنفيذ القرار البلدي المؤرخ في  -2

 النظر في اللجان البلدية  -3

 مسائل مختلفة  -4

 وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية. 

 : المصادقة على تمويل مشروع التنوير العمومي بالتعاون مع برنامج تدعيم -1

تدعيم تم ربط الصلة بين المجلس البلدي وفريق تدعيم عبر "الفيديو" أين تولى في إطار مؤصلة التعاون مع برنامج 

 ممثل المشروع الخاص ببرامج التنوير تقديم تفسيرات حول الموضوع. 

 ثم كانت التدخالت كاآلتي: 

لتأثيرات ل : أكدت على البعد التشاركي لحسن تنفيذ مشاريع تدعيم بالتعاون مع البلدية نظراالسيدة لمياء العيوني* 

 االجتماعية لمثل هذه التدخالت وانعكاسها على المواطن مباشرة. 

 ه احترام آجال التنفيذ السيما أمام إكراهات الظرفية االستثنائية. : دعا إلى أهميالسيد أنور الجبالي* 
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 . : ترى أن اعتماد معايير واضحة وموضوعية من شأنه إنجاح مثل هذه البرامجالسيدة عبير الباجي* 

 : ردود ممثل تدعيم* 

 الجدوى االجتماعية واستفادة المواطن من هذه المشاريع الهدف األسمى  -

 المعايير المعتمدة تكتسي طابع الموضوعية والشفافية والحوكمة باألساس. -

 ديمومتها ركن أساسي في البرنامج.  التأثير على المواطن وتبني مثل هذه المشاريع والمساهمة في ضمان -

 بإيجاد التمويالت األزمة إلنجاز المشروع في أحسن اآلجال.كما وعد ممثل تدعيم 

 : المصادقة باإلجماع على مواصلة المشروع وفقا لمبدأ التعاون بين الطرفين البلدية وبرنامج تدعيم. قرار المجلس

ك العمومي البحري حذو منتزه المتعلق بغلق منفذ مؤدي إلى المل 2020جوان  12تنفيذ القرار البلدي المؤرخ في  -2

 2020جوان  12القرار البلدي يوم هذا الخصوص أنه على إثر صدور : أشارت السيدة رئيسة البلدية في العائلة والطفل

المتعلق بغلق منفذ مؤدي إلى الملك العمومي البحري حذو منتزه العائلة والطفل. تولت البلدية تنفيذ القرار ماديا أبرزت 

هيكلي األمن أو مواقع إشغال بالشاطئ وكذلك من قبل أجوار الموقع من أصحاب مؤسسات سياحية عدة تساؤالت 

وبعد ورود مكتوب عن السيد الوالي تمت المعاينة من طرف فريق عن  العملياتيةالوطني والحماية المدنية للضرورة 

ي ماية المدينة ووكالة حماية الشريط الساحلمن العمومي والحيتكون من مستشارين وإداريين وكذلك ممثلين عن األالبلدية 

 أين تم فيها توضيح المسألة.  2020جوان  18والديوان الوطني للتطهير وذلك يوم الخميس 

الوضعية التي كانت عليها حدود المنتزه  إثر ذلك تولى السيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيئة تقديم عرض حول

 Googleلرسومات وفقا 2020إلى  2006والتجاوزات التي شهدها الموقع من خالل مقارنة ومنية من  الحضري

Earth  بية ناالب بإيجاد منافذ جالملك العمومي البحري بطريقة عشوائية وباتت تط مشيرا إلى أن عديد النزل اكتسحت

 .من الملك البلدي عوض العبور من المنافذ الرئيسية لها

بنزل مهدية الشاطئ دون احترام تراتيب التهيئة وهو ما يشكل  2017خالل سنة المنجزة  تكما أشار إلى اإلحداثيا 

 والتجسيم العمراني. يئة يحدد بدقة كل الفضاءات وطرق اإلنشاءخطرا والحال أن مثال الته

و أمر يتعلق بنقطة الملهى المنحزة من كما أكد الحضور أن اإلشكال ليس مع الهيكل األمني أو الحماية المدينة كما ه

 صاحب نزل مهدية الشاطئ 

كما أكد السيد طارق الحنشة على ضرورة انجاز جزيرة دوران بموقع الغلق ومزيد تجسيم القرار البلدي ليكون السير 

 والحركة أكثر مرورية. 

 : قرار المجلس البلدي

جاه شرق غرب تمر منه القوات األمن ومصالح الحماية المدنية فتح منفذ وقتي من داخل منتزه العائلة والطفل في ات* 

 العملياتية.للضرورة 

مراسلة إلى مصالح الحماية المدنية حول مدى التزام صاحب نزل المهدية الشاطئ بالتواعد والضوابط الفنية  * توجيه

تساح الملك العمومي البحري من عند تركيز ألعاب داخل فضاء النزل وكذلك إلى وكالة حماية الشريط الساحلي حول اك

 وما أصبحت عليها حاليا.  2006بين الوضعية كما كانت عليه سنة قبل عديد النزل من خالل المقارنة 

توجيه مراسلة إلى ديوان التطهير بخصوص التصرف العشوائي في المياه المستعملة من قبل النزل بمواقع داخل الملك 

 العمومي البحري. 

 : جانالنظر في الل -3

 : تطلب االستقالة من لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم السيدة لمياء العيوني* 

 : تطلب االستقالة من بعض اللجان السيدة لبنى الزواري* 

 : يدعو إلى الحضور صلب لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم السيد سمير الزواري* 

كل عضو من المجلس البلدي تصورا في اللجان ينظر فيه المجلس وبعد النقاش اقترحت السيدة رئيسة البلدية أن يقدم 

  خالل جلسة خاصة.

 : المسائل المختلفة -4

 : السيد زهير البقلوطي كاهية مدير النظافة يقدم الموضوع وفقا للتقرير التالي:استغالل جزء من محجوز -أ
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دي ذ مشاريع و قرارات المجلس البلصيانة و تعهد المنشآت البلدية و الطرقات و األرصفة و تنفيفي إطار 

و المبين بالجدول أسفله لم يتم  2015نرفع إلى سيادتكم أنه يوجد بالمستودع البلدي محجوز منذ سنة 

إستخراجه من طرف صاحب المحجوز و يمكن توظيفه و إستغالله لعمل فريق مصلحة التعهد و الصيانة 

. 

 ع/ر
 بالدفتر

 
 تاريخ المحجوز

 
 صاحب المحجوز  إسم

 
 نوع المحجوز

 
 الجهة الحاجزة

 الشرطة البلدية مقص حديد 1عدد  سالم المبروك 07/02/2015 06

 الشرطة البلدية بالة 1عدد  محمد الطرابلسي 09/06/2015 15

 الشرطة البلدية بالة 1عدد  خالد الشريف 02/09/2015 22

شريول  1عدد  على منصر 20/01/2015 02

 أسماك

 الشرطة البلدية

 الشرطة البلدية بالة 1عدد  مجهول 28/09/2015 25

 الشرطة البلدية بالة + فاس 1عدد  محمد الغمام 01/10/2015 27

 الشرطة البلدية بالة 1عدد  على الهاللي 17/10/2015 35

 الشرطة البلدية عرص حديد 2عدد  عبد الرزاق عبد هللا 08/03/2016 02

 1بالة +  2عدد  مصطفي الغمام 16/06/2016 03

 سطل

 الشرطة البلدية

برويطة +  01عدد  حافظ بن على 22/06/2016 16

 بالة 1مسحة + 

 الشرطة البلدية

كعبة  115عدد  مجهول 29/09/2017 57

 ياجور

 الشرطة البلدية

 الشرطة العدلية كغ حديد 200عدد  مجهول 12/01/2010 06

 الشرطة البلدية عرص حديد  2عدد  إيهاب الشباح  23/12/2019 170

 قناطر حديد  2عدد 

موسي  14عدد 

 حديد 

 قنطرة حديد  1عدد 

 موس حديد  8عدد 

كعبة  105عدد 

 ياجور أوردي

شكارة  100عدد  أسامة سنان  04/06/2020 50

 سيمان

 الشرطة البلدية

 

 التدخالت:

 وكذلك السيد خالد العراك.  التوجهيتحفظ على : السيد حسن بنور

 : الموافقة على استغالل جزء من المحجوز وذلك وفقا للشروط التالية: وبعد النقاش قرر المجلس

 عدم مخالفة النصوص المنظمة للتصرف في مستودعات الحجز من حيث األصل.  -

  عند عملية الحجز.  وفقد قيمته الحقيقية التي كان عليها ادهفترة آمأن يكون المحجوز طالت  -

 لم يستهلك ويمنع منعا باتا تسوية وضعيات سابقة. وأن المحجوز موجود أن المحجوز اثبات  -

سبب من  ية إلخراج محجوزه ومنع من ذلك أليإثبات أن صاحب المحجوز لم يتولى في السابق االتصال بالبلد -

 األسباب. 
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السيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع مشيرة إلى أنه عند تحرير  إدخال تعديالت على محاضر جلسات المجلس: -ب

 في التفاصيل. ةبعض المحاضر لم يتم اإلشارة إلى بعض النشاط أو المبالغ

 : قرار المجلس البلدي

نشاط المحور:  2020ماي  30بتاريخ  2020الدورة العادية الثانية لسنة إدخال تعديل باإلضافة إلى محضر جلسة  -

الي سهيل الشيخ الزو –عن المستشارين البلديين، السادة: أنور الجبالي وكاآلتي:  )لجنة العالقات الخارجية(اللجان 

 لبنى الزواري. –طارق الحنشة  –

المحور  2020فيفري  29بتاريخ  2020الدورة العادية األولى لسنة على محضر جلسة  بإلغاء التفاصيل إدخال تعديل -

  :ة اتفاق بين البلدية والنقابة األساسية ألعوان وموظفي البلدية وتعويض التفاصيل بما يليتحت عنوان "مراجع 6عدد 

مبدأ االنصاف من كل األعوان اقتناء الزي الوقائي وزي الشغل بناء على االعتماد المرصود بالميزانية مع احترام 

 ووفقا لخصوصية مهنتهم والشروط التي يضبطها القانون. 

 

 على الساعة الثامنة والنصف ليال واختتمت الجلسة

                        

 رئيسة البلدية                                                                                             

 فائزة بوبكر                                                                                                        


