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 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي 

  0909جانفي  90الخميس 

لمقتضيات الباب الثالث من القانون األساسي للجماعات المحلية والمتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير تطبيقا 

 .منه المنصوص عليها بالباب الثالثوالتنمية المستدامة والسيما الفصول 

 .والنصوص التي نقحته أو تممته 4991بمجلة التهيئة الترابية والتقدير لسنة  وعمال

على الساعة الثالثة بعد الزوال  0909جانفي  99التأمت جلسة عمل لمجلس بلدية المهدية يوم الخميس 

بمقر البلدية أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وحضرها أعضاء المجلس البلدي اآلتي 

 : رهمذك

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني: إكرام ريش -

 عضو: طارق الحنشة -

 عضو: حسن بنور -

 عضوة: عبير الباجي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : وداد الظريف -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضوة: كريمة قاسم -

 عضو : الهادي سنان -

 عضو : أنيس العماري -

 عضوة: ريم الزوالي -

 عضو: سامي عالية -

 عضوة : نجالء الزوالي -

 : من إدارة البلدية

 رئيس مصلحة التعهد والصيانة: المنجي خواجة -

 كاهية مدير الوقاية والتنظيف : زهير البقلوطي -

 رئيسة مصلحة التراخيص العمرانية : إيمان عمار -

 : كما حضرها من الهياكل العمومية وممثلي المجتمع المدني اآلتي ذكرهم

 عن التجهيز: دمحم الصالح قعلول -

 مهندس عن إدارة التجهيز: المهدي فراد -

 مهندس معماري : سمية بن رمضان -

 محافظ تراث : مفيدة الجنان -

 محافظ تراث : سهام بن دمحم -

 لتراث ممثل المعهد الوطني ل: دمحم حواص -

 عن إدارة الفالحة  : سفيان فروجة -

وبعد الترحيب بالحاضرين أعطت السيدة فائزة بوبكر الكلمة إلى السيد شكري المثلوثي ممثل مكتب 

 . الدراسات المكلف بإنجاز مراجعة مثال التهيئة بالمهدية في إطار صفقة

جوهرية في تحديد السياسيات والبرامج في البداية أكد السيد شكري المثلوثي أن أمثلة التهيئة هي أداة 

 .والفنيةالتنموية واالجتماعية 
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وأكد على ضرورة تدقيق الخاص بمثال التهيئة العمرانية لمدينة المهدية تم انطلق في تقديم العرض 

 . مع بلدية رجيش والبقالطة مع السلط المعنية الحدود الترابية

البلدي ورئيسة لجنة التعاون الدولي الكلمة مؤكدة أن ثم تناولت السيدة لبنى الزواري عضو المجلس 

ب نية غير الدقيقة والواضحة لذا وجالمعطيات الواردة في الغرض تشوبها عديد العيوب اإلحصائية والف

 .مراجعة األمر

 : السيد طارق الحنشة* 

لكبرى يشدد على ضرورة إبراز المطالب التي وجهتها البلدية إلى مكتب الدراسات والتوجهات ا

ال القديم وفتح آفاق جديدة مع المحافظة على الطابع ثباألساس إلى تصحيح الم ترميللمراجعة والتي 

 –المقابر  –صبغة المواقع  –الطرقات : لمدينة المهدية والخصوصية االقتصادية واالجتماعية بها المميز

 ...نوعية التجهيزات

ب الدراسات إلى األخذ بعين االعتبار للمنطقة تدعو مكت: سمية بن رمضان: التجهيزالسيدة ممثلة 

 .السياحية وإنجاز المطلوب بها وفقا للمالحظات المقدمة سابقا في الغرض

د التحاور والنقاش يقدم المجلس البلدي بالمهدية المالحظات واالعتبارات التالية التي وجب على وبع

 .مكتب الدراسات أخذها بعين االعتبار

تشخيص عام ودقيق للمنطقة السياحية من ناحية مثال الرفع الطوبغرافي وعدم مطابقته مع مثال التهيئة  -

مع ضرورة تقديم . وتوضيح إشكالية المساحات والصبغة ومسار الطرقات( وما جاورها U12 المنطقة)

 .حل جذري خالل المراجعة

ومدى جدواها مع ضرورة تحليل  (Uc)تحليل مدى نجاعة الرواق التجاري بالمناطق التجارية  -

 ( اإلبقاء عليها أو إلغاءها في بعض الطرقات)الوضعية الراهنة واقتراح حلول 

 .ها بالمدينة العتيقة وبرمجة حلولرصوح (Ua)ذكر إشكالية المساحة الدنيا بالمنطقة  -

 شبه جماعي المسكن الفردي إلى سكن ظاهرة تحولودراسة  (Ub)بيان صبغة المساكن الفردية  -

( semi – collectif)   

 .ذكر ضرورة مراجعة ارتفاع البنايات بكراس الشروط الحالي -

ير وتقديم ملف منقح وقرص ممغنط للدراسة بالنسبة للمرحلة را تم إصالح األخطاء الواردة بالتقكم -

 .الحالية

  

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

                                                                              

 وحرر بتاريخه     

 رئيس البلدية                                                                                              

 

 فائزة بوبكر                                                                                               

 

 


