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 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي

 0606فيفري  60الخميس 

على الساعة الرابعة بعد الزوال  0606فيفري  60بمقر بلدية المهدية جلسة عمل للمجلس البلدي يوم الخميس  التأمت

 : السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة والسيدات أشرفت عليها

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني: إكرام ريش -

 المساعد الثالث: سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع: دمحم الهادي بن الشيخ -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة : نسرين خليفة منصور -

 عضوة: عبير الباجي -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضوة : داليا المبروك -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضوة : كريمة قاسم -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضو : الهادي سنان -

 كاهية مدير النظافة والمناطق الخضراء : زهير البقلوطي -

 فني سامي رئيس في حفظ الصحة : فوزية الشابي -

 عن شركة فيتالي : دمحم قارة -

 ( مكتب الدراسات)خبير : األمين العامري -

 ( مكتب الدراسات)خبير : وليد المجدوب -

 ( مكتب الدراسات)خبير : رضا عباس -

 ممثل عن جمعية : علي بنور -

 ممثلة عن جمعية : إيناس بوصالح -

 ممثلة عن جمعية : جواهر ساليمي -

 : تعلقت بالمحاور التالية

 المخطط البلدي للتصرف في النفايات  -1

 لزمة السوق األسبوعية ليوم الخميس  -0

 مواضيع تهم التعاون الدولي  -3

 . وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية

الذي أعد دراسة  ECOAUDITفي مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بكافة الحضور وبممثلي مكتب الدراسات 

 . لبلدية المهديةحول مخطط التصرف في النفايات 

 : المخطط البلدي للتصرف في النفايات -1

المخطط قدم أهم المحاور الكبرى لمخطط التصرف في النفايات وإثر عباس ممثل مكتب الدراسات الخاص بإعداد  السيد رضا

 : العرض كانت التدخالت من السادة والسيدات المستشارين على النحو التالي

 دابير العملية وتطبيقهاستخرا  التيص في هذا التقرير من قبل لجنة النظافة اللتمحدعا إلى مزيد ا: السيد الهادي سنان -

 . على أرض الواقع
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من الضروري تكريس النظرة النقدية للدراسة نظرا لوجود عديد النقائص وعدم إبراز الحلول : السيد طارق الحنشة -

 .الخصوصية لمدينة المهدية في هذا المجال

في حوكمة التصرف في قطاع النظافة فات الملالدراسة مقبولة عموما السيما وأنها أتت على عديد : السيدة لبنى الزواري -

 . الكثير من العيوب التي وجب تصويبها صلب الدراسة لمزيد عقلتهاوجود ببلدية المهدية إلى أن هذا ال ينفي 

لالستئناس بها ودعوة مكتب  كمرجعيةأوصى المجلس البلدي باعتماد وافق المجلس البلدي على الدراسة ووبعد النقاش 

 . الدراسات إلى تقديم اإليضاحات والتصويبات المالئمة كلما طلب منه ذلك

 : لزمة السوق األسبوعية ليوم الخميس -0

السيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع موضحة أن نقلة السوق األسبوعية ليوم الخميس من منطقة هيبون إلى الطريق 

 . ة الزالت تثير عديد االشكاليات رغم النجاح التنظيمي النسبيبن غياض 20الجهوية عدد 

وأشارت في المقابل إلى الشكاوى المقدمة من بعض الهياكل العمومية الجهوية حول هذه النقلة والسيما اإلدارة الجهوية 

العمومي للدولة كما أتت  ألمالك الدولة التي رفعت قضية لدى السيد حاكم الناحية في الغرض متعلقة بانتصاب السوق بالملك

 .هذه الشكاوى من شركة بن غياضة للدراسات

اما فيما يتعلق باستخالص المعاليم المستوجبة فإنه رغم عديد اإلعالنات الستلزام هذا السوق فإن العروض المقدمة غير 

 .ألف دينار 166المعروض عن طريق االتفاق المباشر أين لم يتعد الثمن  0606فيفري  60مجزية وآخرها يوم الثالثاء 

المجلس البلدي التفكير في صيغة جديدة  والمعروض علىى إدارة البلدية االستغالل المباشر للسوق وامام هذه الوصفية تتول

 .لتحفيز المستلزمين على استغالل هذا السوق في االستخالص

 : وبعد النقاش قرر المجلس البلدي

ديسمبر  31إلى  0606الخميس بطريقة االتفاق المباشر للمدة من غرة مارس  اإلعالن عن لزمة السوق األسبوعية ليوم

 .على ثمن البيع 0601بداية من جانفي  %11ألف دينار مع إضافة نسبة  176بسعر افتتاحي قدره و 0601

 : مواضيع تهم التعاون الدولي -3

 : السيدة لبنى الزواري تقدم الموضوع وفقا للتقرير الموالي

ورد على اإلدارة البلدية دعوة صادرة عن السيد رئيس بلدية مازارا دال : صادر عن بلدية مازارا دال فالواستدعاء  .1

فالو يتولى بموجبها دعوة السيد رئيس البلدية لتأدية زيارة إلى مدينة مازارا دال فالو خالل شهر فيفري 

و بصدد اإلعداد والذي تنوي بلدية المهدية وسيتم خالل هذه الزيارة مناقشة مشروع التعاون الدولي الذي ه.0606

 0606فيفري 02-07فيفري أو  00-06ويقترح الجانب اإليطالي تاريخ . االنخراط فيه صحبة نظيرتها اإليطالية

هذا كما تم موافاة اإلدارة بجذاذة خاصة بالمشروع سيتم تعميرها وإرسالها . وذلك للتحول لمدينة مازارا دال فالو

 . المشروع الستكمال كتابة
 .وتتحمل بلدية المهدية مصاريف النقل في حين تتولى البلدية المستضيفة تأمين اإلقامة واإلعاشة

التركية والتي يتشرف فيها بدعوة بلدية المهدية في احتفالية يوم " أنطاليا مراد باشا" استدعاء صادر عن بلدية .0

 . 0606أكتوبر  12-11المدينة العتيقة الذي تحتضنه البلدية المذكورة أيا 

 حدودوتتكفل بلدية المهدية بمصاريف النقل في حين تتكفل البلدية المستضيفة بمصاريف اإلقامة واإلعاشة في 

 . أربعة مشاركين

يفيدنا فيها باختيار بلدية المهدية ضمن "  Achievements 2020" إعالم صادر عن المنتدى الدولي لإلنجازات  .3

وذلك من خالل جملة البرامج التي تم تنفيذها في مجال دعم السياحة . جهة السياحيةالبلديات األكثر تسويقا للو

ويتقدم بهذه المناسبة بدعوة بلدية المهدية للمشاركة في هذا الملتقى وتقديم مداخلة حول ما تم إنجازه . المستدامة

 .ة لندنبمدين 0606أفريل  17في مدينة المهدية بخصوص تثمين الوجهة السياحية وذلك يوم 

 . مع اإلفادة أن عديد البلدية تم اقتراحها وتعتبر مدينة المهدية هي البلدية التونسية الوحيدة ت االختيار عليها

 : مسائل مختلفة

أشار السيد سهيل الشيخ الزوالي أن المجلس البلدي أقر في جلسة سابقة منواال للتصرف في المنشآت الرياضية من قبل 

المتعلق بمعلوم االستغالل ويعرض على  0610اختصاصاتها إال انه لم يضم مراجعة القرار البلدي لسنة االكاديميات بمختلف 

 .0610مارس 36المؤرخ في  السادة الحضور فحوى القرار المذكور

 . فيه من قبل لجنة الرياضة إبداء الرأيوبعد النقاش قرر المجلس البلدي إرجاع النظر في الموضوع إلى حين 

 الجلسة على الساعة السابعة والنصف ليالواختتمت 

 وحرر بتاريخه                                                           

 رئيس البلدية                                                                                         
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 فائزة بوبكر                                                                                        


