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 بلدية المهدية

 المهدية  بدار الثقافة 2020محضر جلسة الدورة التمهيدية الرابعة لسنة 

 2020ديسمبر  05السبت 

بدار الثقافة بالمهدية على الدورة التمهيدية  2020ديسمبر  05أشرفت السيدة فائزة بوبكر رئيسة بلدية المهدية يوم السبت 

 الرابعة للمجلس البلدي بداية من الساعة العاشرة صباحا حضرها السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي: 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 لمساعد الثانيإكرام ريش: ا -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون -

 سمير الزواري: عضو -

 وداد سعد الظريف: عضوة -

 فتحي بن زينب: عضو -

 عبير الباجي: عضوة -

 رضا الشوك: عضو -

 أنيس العماري: عضو  -

 خالد العراك: عضو  -

 كريمة قاسم: عضوة -

 نسرين خليفة منصور: عضوة -

 هاجر البكوش: عضوة  -

 وواكبها عدد من المواطنين السادة والسيدات: 

 حيفطومة الغول: رئيسة لجنة  -

 التربية واالسرة منظمة طاهر خواجة: عن  -

 محمد الحبيب بالحاج: مواطن -

 محمد بن سالم: مواطن  -

 : موظف حسين قحيص -

 سيف عمار المداني: رئيس جمعية  -

 حمادي بن محمد: مواطن  -

 ة هاجر عمار: مواطن -

 نسرين عمار: مواطنة  -

 علي فرج: رئيس الناشئة األدبية  -

 رؤوف القرقني: مواطن -

 محمد صحبي بوشناق: مواطن  -

 مفيدة عمر: مواطنة  -

 : عمدة شيبةسلمونة  نورالدين -

 فيصل التوقاري: مواطن  -

 منطقة شيبة  ةمروى وزوارة: ممثل -

 ان بالمهدية جمال الدين السبع: رئيس رابطة حقوق االنس -

 محمد الطاهر حمزة: عن رابطة حقوق االنسان  -

 أحمد بالحاج: ممثل عن التيار  -

 سمير المراق: مجتمع مدني قائد كشفي  -

 علي واز: عمدة هيبون قائد فوج هيبون للكشافة  -

 محمد الحبيب ايراهيم: الناشئة األدبية  -
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 حسين البفون: صاحب تاكسي  -

 سامي الهاني: صحفي  -

 محمد أمين قمر: أستاذ تربية بدنية  -

 نجالء العيوني: ممثلة منطقة الزهراء  -

 رياض نجيم: رئيس نادي رياضي  -

 الكشافة التونسيةإسكندر الشوك:  -

 محتار جوالق: الهالل األحمر بالمهدية  -

 عز الدين الغراد: عن حركة النهضة  -

 ODCمحمد عبد الناصر بالحاج:  -

 علية غرس هللا: مواطن  -

 رئيس نقابة المقاهي   مشفر:مجدي  -

وشكرها للمتساكنين على حرصهم على االلتزام بضوابط اإلجراءات  ة عبرت السيدة رئيسة البلدية عن امتنانهابداي

لمواكبة الدورة التمهيدية الرابعة للمجلس البلدي التي تنتظم  الحضورعلى نت ة لمجابهة جائحة الكورونا. كما أثالمتخذ

 بدار الثقافة ضمانا ألكثر سالمة واحترام للبروتكول الصحي.  2020ديسمبر  05في ظرف استثنائي هذا اليوم السبت 

حيث ال يخفى  2020 نوفمبر 28على إثر الدورة العادية الرابعة بتاريخ  أن انعقاد هذه الدورة التمهيدية أتىوأشارت إلى 

أنه وبناء على صدور قرارات عن السيد  إال 2020أكتوبر  31كانت مبرمجة ليوم السبت هذه الدورة  على الجميع أن

منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها في أحد محاورها ي يةضلقاوا 2020أكتوبر  28س الحكومة يوم رئي

تم تأجيل انعقادها إلى موعد الحق حسب بالغ  2020نوفمبر  15إلى غاية األحد  أكتوبر 30انطالقا من يوم الجمعة 

 المهدية. بلدية في الغرض صادر عن 

ذات الصلة وتزامنا مع موعد آجال  والنظام الداخلي للمجلس والمناشير تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحليةو

نوفمبر  28الجلسة التشاركية األولى +  2020نوفمبر  20تشاركي )الميزانية واحترام روزنامة المسار الالمصادقة على 

المحدد من قبل السيد رئيس الحكومة لتفادي  2020نوفمبر  15( أي بعد تاريخ 2021المصادقة على ميزانية  2020

 التجمعات والتظاهرات.

بسبب  2020أكتوبر  18إلى غاية  2020أكتوبر  08إلدارة البلدية من يوم تعليق العمل لاتخاذ قرار  وفي األثناء تم

اضطر المجلس للعمل البلدي مما وهو ما أثر سلبا على السير العادي  19اإلصابات المسجلة لدى عديد األعوان بكوفيد 

ديسمبر كتاريخ للجلسة التمهيدية الرابعة وبعد الدورة العادية وهو إجراء اضطراري ال غير  05البلدي إلى تحديد موعد 

للبحث في حصيلة العمل البلدي  2021س البلدي تنظيم دورة للمجلس البلدي استثنائيا في مفتتح سنة وسيدرس المجل

 بالشراكة مع المجتمع المدني. 

 2020جوان  27وقبل اإلجابة على مختلف مشاغل وانتظارات المواطنين المسجلة خالل الدورة التمهيدية الثالثة يوم 

 والتفهم. بروح المسؤولية للتحلي دعت الجميع 

 عن سير المشاريع البلدية. وتقديم ملخصثم تولت اإلجابة على مختلف تدخالت المواطنين 

 : تدخالت المواطنين

 : السيدة فطومة الغول* 

 . عضوا فقط 14حيث تم احتساب حضور  تلوم على تقصير المستشارين في حضور ومواكبة دورات المجلس البلدي -

كما وجهت لوما إلى أحد المستشارين الذي انسحب من الدورة العادية الرابعة بمناسبة مناقشة الميزانية ودون إمضاء  -

 على الدفتر 

 المجلس البلدي يرتجل وأعمال اللجان غير مجدية  والتركيبة منقوصة وطالبت بإعادة تركيبة اللجان.  -

أن هذه  وهل STEG بعض المنشآت الرياضية من قبل مصالحء عن أشارت أن المتساكنين يستنكرون قطع الكهربا -

 الشركة مارست نفس األسلوب على النزل. 

د السور وواجب التثبت في بععند تنفيذ القرارات البلدية؟  المكيالينأن فالح من هيبون يتساءل لماذا سياسة  ذكرت -

  ن قنوات المياه. ع
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 عام فيما يخص اإلمضاء على بطاقات الحضور والخروج من اإلدارة دون إذن.لفت نظر إلى رئيسة البلدية والكاتب ال -

 " بالكرنيش؟؟ الضلفتساءلت عن غراسة "  -
كما  .الفالحينضرورة دراسة وضعية سوق الجملة للخضر والغالل بهيبون وإعادة توظيفيه بما يعود بالنفع على  -

 اخله. د السيئةوالمركب الصحي والسلوكيات األبواب ة من حيث تعهد ادا للوضعية الكارثية لهذه المنشأوجهت لوما ح

 عائلة تنتظر انجاز تقسيم بمنطقة هيبون؟؟  15 -

 عديد األطفال ينتظرون شاحنات المعامل لألكل من الفضالت ويمثل كارثة بيئية المصب العشوائي  -

من المجلة ضدهم  206بعهدتهم ووجب تطبيق الفصل  المناطةالمسؤولية  افشل ذريع لعديد المستشارين لم يتحملو -

 السيما أمام الصراعات فيما بينهم 

هناك عدم مساواة في تطبيق القانون تجاه أصحاب المطاعم والمحالت وتساءلت عن دور الشرطة البيئية ومدى  -

 نجاعتها.

 رئيسة لجنة التشاركية لم تقم بدورها فيما يخص المسار التشاركي. -

 : الحاجأحمد ب* 

 رئيسة البلدية هي رئيسة الجلسة وتتحكم في سيرها. -

 ( 216هناك خرق للقانون عند إجراء الدورة التمهيدية بعد الدورة العادية )الفصل  -

 هناك اخالالت في المسار التشاركي وطالب بتعديل المسار.  -

 ضرورة تشريك المجتمع المدني في كل المحطات  -

المجلس البلدي قرر توظيف معلوم على بعض المؤسسات السياحية دون أخرى مثل  2020 نوفمبر 13خالل جلسة  -

Siroco betch   والعمارة قبالة العصفور ونزل المهدي 

مام يثير تساؤالت أ ما أن أشغال الطريق من أحد باعة الفواكهفتح الطريق الذي احتله تاجر المواد القديمة ضروري ك -

 سكوت البلدية. 

ية المتأتضرورة تشريك المواطن والمجتمع المدني عموما لدعم موارد البلدية مع أهمية الحرص على معرفة الجباية  -

من المؤسسات والمحالت التجارية الجديدة الستخالص المعاليم الخاصة بها. وتخصيص أعوان مختصين لذلك أو 

 النتداب لهذا الغرض. ا

 اب التاكسي أمر غير قانوني يضر بالمواطن. من قبل أصحالمدعم استعمال الغاز  -

 يدعو إلى تعميم استغالل الشاحنة الرافعة على كامل السنة مع ضرورة االهتمام برفع السيارات الرابضة على األرصفة. -

 جملةلتعهد الطريق السياحية وتوظيف سوق ال ات للملك البلدي وهل أن الوقت كافتقليم النخيل وتركيز عالم متى يتم -

 للخضر. 

 البلدية فليس الثري كالفقير والضعيف )مقهى بربروس( هناك عدم مساواة في تطبيق القرارات  -

 بالسوق المركزية إلى من يستحقها الستغالل كافة الفضاءات بالسوق.  ضرورة تمكين المواقع غير المشغولة -

 بين أعضاء المجلس والمواطن  منعدمالتجاوب  -

 ثر شفافية ووضوح حتى يتمكن المواطن من مساعدة البلدية. من ضرورة انتهاج أك -

ويشير إلى أن عديد اجتماعات اللجان غير قانونية من  بالمحاضريتساءل عن صياغة كلمة " المصادقة باإلجماع"  -

 حيث توفر النصاب.

  د لكن في حدود القانون )تعزيزه باإلدارة(ستشار بلدي إلنجاز معاينة أمر محموإن توجه م -
 دعا إلى ضرورة العناية بشارع سالم بوحاجب سريعا. -

 : السيد جمال السبع* 

 إن عدم تصوير جلسات المجلس أمر غير قانوني  -

 المواطن غير راض عن مسار عمل المجلس. إن وضع البلدية ال يسّر و -

 التواصل مع رئيسة البلدية ال وجود لردود  -

 وتضارب المصالح.تتعلق باتهامات ألعضاء في المجلس البلدي تخص المحاباة  الشكاوىهناك عديد  -

 مرتبة مرضية في هذا الخصوص.تتبوأ أ الشفافية فإن بلدية المهدية ال فيما يخص احترام مبد -
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لسة اليوم التي تأتي على إثر جلسة عادية والكاتب العام يتحمل إن الجلسة العادية ال تسبق التمهيدية وهو حال ج -

 المسؤولية في هذا الخصوص. 

 : السيد محمد بن سالم* 

 ة نظافة بإحدىالبديهي أن تتزامن هذه الجلسة مع حملاعتباطية بما أن التمهيدية لم تسبق العادية وهل من جلسة  -

 المناطق البلدية. 

 اإلداري لتصويب المسارإلى القضاء سيتم اللجوء  -

 يجب استرجاع ثقة المواطن بإنجاز تدخالت وتطبيق القانون  -

 حضور المواطن غير مرضي بجلسات المجلس البلدي. -

 باإلحباط فالمستشار البلدي يتساءل أين البلدية وهو معني أساسا باألمر قبل غيره. يشعر  -

 المشاريع البلدية اعتباطية.  -

  : اجةالسيد الطاهر خو* 

 يعين مستشار بلدي لإلشراف على العملية. متى يجهز مثال التهيئة وكيف  -

 تطبيق القانون لحسن سير سوق السمك أمام الفوضى العارمة التي يشهدها. -

شكو نقصا فر بها بلدية المهدية التي تلم تظقي حبرا على ورق واستغالل الطاقة البديلة اليوم بإلى ملف تثمين النفايات  -

 وعجزا في ميزانيتها بسبب كلفة الطاقة.

 ضرورة التنسيق بين البلدية والتجهيز فيما يتعلق برسم ممر المترجلن.  -

 دعا إلى مزيد التضامن بين أعضاء المجلس البلدي  -

ضرورة تعهد المسالك الفالحية باستغالل فواضل الطرقات القديمة. هناك فواضل دفع فيها أحد المواطنين أموال؟  -

 الستغاللها أمام منزله. 

 بالمسالك الفالحية من قبل بعض المؤسسات.   سكب المرجينضرورة االنتباه إلى ظاهرة  -

 على الهياكل العمومية الجهوية والمحلية أن تقوم بدورها بالمنطقة لمساعدة البلدية وصالح المواطن.  -

 : السيد سيف الدين المدني* 

يغ عديد المرات سابقا: مثل تسو التنبيه إليهعهدة هذا المجلس قد انتصفت لكن عديد الملفات بقيت على حالها رغم  -

 الكحولية وفتح المنفذ المحاذي لنزل روايال منصور. تعقار العصفور لبيع المشروبا

 ضرورة نشر وثيقة الملك البلدي وخاصة المناطق الخضراء. -

 مدينة لماذا ال يستغلها المواطن؟مقابلة لمقهى الاستغالل الحديقة ال -

 لماذا االستقواء على الضعيف من قبل الشرطة البلدية دون المس من تجاوزات األثرياء. -

 تطبيق القانون فيما يخص إشغال الطريق العام من قبل المقاهي ال حياة لمن تنادي.  -

 ص عديد المراسالت المتعلقة بتوفير المعلومة. خر من جمعية المعطلين عن العمل فيما يخالبلدية تس -

ه على األثرياء دفع هذوالديون المتعلقة بالمواطن هل تخص األثرياء من المتساكنين أم الطبقة الوسطى والفقراء  -

 المتخلدات الخاصة بهم. 

 لجامع أين مآلها؟  ض بشارع البشير صفر وهي حبسهناك قطعة أر -

 كل يتحمل مسؤوليته.  الحين إلى ذلكوالنقاط التي تم اإلشارة إليها وجب إنجازها من قبل المجلس  -

 : سمير المراق* 

 ة. الفضالت المنزليتكاثر وسوداء فال تصريف مياه أمطار وال إنارة  امارس وشارع ابن الجزار يمثالن نقاط 2شارع  -

 منطقة برج الشلبي صارت وكرا للفساد فالتنمية مفقودة بها.  -

 المشترك هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات  العمل -

 هذه المنطقة ننتظر البلدية لإلجابة عن هذا السؤال؟ ي هل أن الطفل له قيمة عند بلدية المهدية ف -

 ضرورة إحداث سوق جملة للخضر والغالل عصري. -

 لهذه المنطقة والشرطة البيئية لم تقم بواجبها وحمالت النظافة غير عادلة بين المناطق. لب األوساخ الشاحنات تج -

 إن حضائر بيع مواد البناء تعرقل سير المرور وال تدخل للشرطة في هذا الشأن )شارع الجمهورية(  -
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وة التشاركي إلى نهايته كق ول المساريك المجتمع المدني من أال وجود الستراتيجية عمل ببلدية المهدية ووجب تشر -

 ضغط وتصحيح مسار. 

 هناك غياب للتواصل بين المجلس والمواطن والدعوة ملحة لتقديم رؤيا جديدة يكون فيها المواطن ممثال. -

 خالفات شخصية وإنما غيره على البلدية. لال وجود  -

 : السيدة نسرين عمار* 

 المت على رئيسة البلدية عدم ذكر منطقة شيبة عند ذكر قائمة المشاريع.  -

 إن عدم تنفيذ المشاريع بمنطقة شيبة سيزيد من تفاقم األوضاع بها )ضرورة الدعم(  -

 : عمدة شيبةالسيد * 

 مثال إحداث دائرة بلدية شيبة.  قة التوسع وباقي المنطقة البلدية:هناك تفرقة بين منط -

د الملك البلدي بشيبة والفضاء على النقاط السوداء من فضالت.... وإعداد مثال التهيئة بشيبة )عدم حضور تحدي -

 ( فأصل الحوكمة هو المواطن. 2020خالل جلسة التشاركية شهر جوان  المواطنين

 : السيدة مروى وزوازة* 

 بمنطقة التوسع: أين الوعود؟  التنمية منعدمة -

 صل مع المواطن ضعف االتصال والتوا -

 إحداث دائرة بلدية ومثال التهيئة: بقيت نقاط استفهام؟  -

 : السيد رياض نجيم* 

 إن النظرة السوداوية غير مقبولة  -

قف ن معروفين. ويتساءل هنا عن مويلوما إلى المستشارين لعدم تحمل العديد منهم لمسؤولياتهم: فاألعضاء الجديّ  هيوج -

 القانون؟

 كرر خالل الجلسات لكن دون جدوى. تنفس النقاط ت -

 ا. انجاز المشاريع يبقى بطيئ -

 بلدية تفتقر آلليات الردع وعلى المواطن المساهمة في تعبئة الموارد. أمام  الوضع المالي للبلدية ال يطمئن -

 على المستشارين االلتزام بالعمل واالنجاز -

هل لدى البلدية توجه في هذا ويقترح تفعيل شراكات مع الجمعيات والمنظمات )من الداخل والخارج( لتنمية الموارد  -

 الغرض؟؟

  : السيد الصحبي بوشناق* 

 النسيج االقتصادي بالمهدية. لتنويع يتم إحداث منطقة صناعية وحرفية لماذا ال -

 يتساءل عن النفايات الصناعية؟  -

 : ية غرس هللاالسيد عل* 

 لقد أصبح برج الشبلي مصبا للفضالت فإين البلدية من هذا؟  -

 فقدان الحاويات بهذه المنطقة والجرار ال يمر بعد السكة سياسة بيئية مرتحلة بهذا المكان.  -

 : السيدة نجالء العيوني* 

ير الرؤيا عبر تفعيل أشغالها وإنجاز أعمال مهيكلة وفقا يإن اللجان التي يشارك فيها المواطن غير مجدية وجب تغ -

 لزمن محدد وممكن. 

 التواصل واالتصال ضعيف ببلدية المهدية  -

 سبب االخالل هي البلدية وليس المواطن  -

 عدم حضور عضو المجلس البلدي هو تواطؤ في عدم اإلنجاز والتعطيل حسب القانون.  -

ل األراضي أمر يجب تداركه والمواطن على استعداد للوقوف مع البلدية شرط توفر المصبات الناجمة من سوء استغال -

 الشفافية والمصارحة. 

 ين الخدمات.سانتهاج أسلوب بسيط خالل جلسات اللجان من شأنه تجاوز عديد العقبات وتح -

 : السيد الحبيب السبوعي بالحاج* 
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ق كان األمر يسيرا أما اآلن هناك عديد الصعوبات من في الساب الماسحةالمسالك الفالحية غير مهيأة لغياب اآللة  -

 المسؤول؟ ووجب إجراء رقابة على الشاحنات 

 سكب مادة المرجين بالمسالك الفالحية أين تدخل الشرطة البيئية؟  -

 : السيد مجدي مشفر* 

ي والمطاعم وجدولتها. كما شكر شكر المجلس على التعاون والتفهم فيما يخص المعاليم الموظفة على أصحاب المقاه -

 البلدية إلنارتها حي االندلس. 

 يلوم لعدم تنظيف بالوعات تصريف مياه األمطار وأشار إلى وجود حفرة قبالة نزل البرج. -

 برك للمياه. نهج محمود الماطري: إخالالت في التعبيد إلى اآلن وهناك  -

 : السيد أحمد السبوعي*

 األمطار بمنهج علمي منطقي.يجب مقاومة إشكال مياه  -

 عديد الطرقات والممرات تستوجب اإلصالح. -

 مزيد العناية بهذا المحور –وضع النظافة مقبول عموما  -

 المواطن له دور سلبي في قطاع النظافة والعناية بالبيئة والعمل البلدي عموما.  -

 : السيدة رئيسة البلدية* 

هود من الجميع يمكن وأشارت إلى وجود عديد الصعوبات لكن يتكاتف الجتشكر الحضور على المساهمة الفعالة  -

 تحقيق لألفضل في مناخ تضامني بين المجلس والمجتمع المدني.

 واختتمت الجلسة على الساعة منتصف النهار والنصف

 تاريخه وحرر ب                                                                                     

 رئيسة البلدية                                                                                                

                                                                                          فائزة بلخير                                                                                                


