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 بلدية المهدية

 0202محضر جلسة الدورة التمهيدية األولى لسنة 

 0202فيفري  02السبت 

على الساعة العاشرة  7272فيفري  72يوم السبت  2021لسنة عقد المجلس البلدي بالمهدية دورته التمهيدية األولى 

 .21والنصف صباحا وذلك عن بعد عمال بقرار السيد رئيس الحكومة المتعلق بمنع التجمعات تفاديا لعدوى الكوفيد 

 ن المجلس البلدي:بوبكر رئيسة البلدية وشارك فيها عالسيدة فائزة  عليهاأشرفت 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 رام ريش: المساعد الثانيإك -

 محمد الهادي بن الشيخ: المساعد الثالث -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الرابع -

 لبنى الزواري: عضوة -

 عبير الباجي: عضوة -

 الهادي سنان: عضو -

 كريمة قاسم: عضوة -

 طارق الحنشة: عضو -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 هاجر البكوش: عضوة -

 عضوسامي عالية:  -

 خالد العراك: عضو -

 رضا الشوك: عضو -

 : والمواطنين وعن المجتمع المدني

 الناصر شعبان  -

 أحمد بالحاج -

 عزيز صفر -

 معز حمدي  -

 علي بنور -
 

في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بكل المشاركين وتولت استعراض سير تنفيذ البرامج والمشاريع البلدية 

سوى جزء من برنامج  %222أنجزت بنسبة  7222ل المشاريع إلى غاية سنة جإلى اليوم. وأشارت أن  7222منذ سنة 

هذا فض المقاول وتم تدارك األمر من خالل  بعد تخلي بقي معطالوالخاص بإنجاز الطرقات  7222االستثمار لسنة 

 . زاع بالحسنىالن

وتم امضاء وعد بالبيع مع الوكالة العقارية  % 222فإن مشروع التنوير قد انجز بنسبة  7221رنامج بأما فيما يتعلق ب

 للسياحة القتناء عقار منتزه العائلة والطفل. 

ألف دينار  222سواء المتعلق بالرقمنة باستثمار قدره  7272في األثناء تم االنطالق في تنفيذ مشاريع وبرامج تشاركية 

نة كما سينطلق الس ت وإعداد صفقة تعبيد الطرقات لنفسالتونسية لالنترناأين تم امضاء اتفاقية في الغرض مع الوكالة 

 نجاز خالل األسبوع المقبل.في اإل 7221مقاول تعبيد الطرقات لبرنامج 

استراتيجي السيما فيما بعد انطلق في برامج ومشاريع لها  7272كما أشارت إلى أن توجه المجلس البلدي بالنسبة لسنة 

موية وسيرصد برمجة مشاريع تن وعّطلتي أصبحت تشكل عبئا على ميزانية البلدية تكلفة التنوير اليخص الضغط على ت

 . LEDالتنوير العمومي إلى  ةألف دينار لتغيير شبك 222هز لهذا البرنامج ما ينا

 .مسلخ بلدي عقارية الصناعية لتخصيصها إلنجازفي نفس اإلطار سيتم اقتناء قطعة أرض من الوكالة ال
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بل من ق دة اللحوم الحمراء فإنه هناك مساعفي إطار حرص المجلس البلدي على توفير الشروط الصحية الالزمة لماو 

ياكل الخاصة الناشطة في القطاع التي تدفع نحو تفعيل نشاط مسلخ برج عريف بمساهمة من البلدية وفقا بعض اله

 للتراتيب الجاري بها العمل. 

عاون وثيق مع إرساء تالسيدة رئيسة البلدية أن بلدية المهدية رائدة في مجال  بينتوفيما يتعلق بمشاريع التعاون الدولي 

ويتعلق األول ببعث وحدة نموذجية لتثمين النفايات  Autrementوبرنامج  Climaاألجانب مثل مشروع  عديد الشركاء

 فيخص التنقل الحضري. الثانيأما 

الذي لعبته بعض اللجان البلدية إلعداد ملف الترشح لنقل التمويالت الالزمة في إطار  البارزكما أكدت على الدور 

عية بالمدينة وهو ما سيحدث نقلة نو للتنمية(الفرنسية  )الوكالةإطار تعاون تونسي فرنسي برنامج إحياء المدن العتيقة في 

 العتيقة.

دعيم سواء طار برنامج تإوفي ختام مداخلتها أفادت للسيدة رئيسة البلدية أن بلدية المهدية تمتعت بعديد التدخالت في 

ة من جائحة كوفيد أو عبر التجهيزات والمعدات المتعلقة حجز الصحي بعديد الوسائل لحفظ الصحة والوقايأثناء فترة ال

 وتركيز القطات شمسية بسطح اإلدارة المركزية للبلدية. LEDمن نوع  سوانيتهالك الطاقة كالفبترشيد اس

 : تدخالت المواطنين

 يتساءل عن مشاريع التعاون الدولي السيما برنامج : السيد الناصر شعبانAutrement  وClima  وعن كيفية

 ايا.ودة التسويق له للتمتع بعديد المزإعداد الملف وج

في هذا السياق أشارت السيدة لبنى الزواري رئيسة لجنة التعاون الدولي أن بلدية المهدية لها من التجربة والخبرة في 

المجاالت سواء البيئية  مرتبة هامة من حيث االنخراط في عديد المشاريع مع شركاء أجانب في عديد هاأوبهذا الشأن ما 

 أو االقتصادية أو الحضرية. 

 UNESCO)  (كما أشار السيد الناصر شعبان أن محور االقتصاد في الطاقة هو محل اهتمام كبير من المنظمة الدولية

 في هذا المجال.  الفوائدويقترح االتصال بفرعها في المغرب للحصول على عديد 

 راء الجلسة التمهيدية عن بعد ويرى أن تنظيمها بالقاعة البلدية مع احترام يحترز على إج: السيد أحمد بالحاج

 البروتكول الصحي كان أجدى. 
 في األيام القليلة الفارطة تم عقد جلسة لمجلس دائرة الزهراء بحضور المواطنين بقاعة الجلسات بالدائرة المذكورة. -

ذات جدوى لتعبية الموارد البلدية وتشريك المجتمع المدني  جدد دعوته لتحسين نسق االستخالص عبر انتهاج أساليب -

 في ذلك.

 لم تراوح مكانها بالشوارع الرئيسية والفرعية لة االنتصاب الفوضوي الزالت معض -

 الوقفة االحتجاجية للتجار بسوق الخضر المركزية بالزهراء كان سببها تفاقم ظاهرة االنتصاب العشوائي.  -

 هل سيتواصل؟  LEDج الذي انطلقت فيه البلدية والخاص بتركيز فوانيس يتساءل عن البرنام -

ينتقد اإلجراءات المتعلقة بالتصويت على الترخيص إلحدى المنظمات إلشغال عقار بلدي بمنطقة هيبون دون توفر  -

 النصاب موضحا أنه خالل تلك الجلسة كان حاضرا وطرح المسألة مع بعض المستشارين آنذاك. 

 ن أشجار الفيكيس صارت تشكل تهديدا وأضرارا للممتلكات الخاصة والعامة ماهي خطة البلدية في هذا الشأن؟الحظ أ -

 الذبح العشوائي يهدد صحة المواطنين كيف تفاعلت البلدية وهي المسؤولة عن هذا الجانب  -

لى ع مخاطرةتاكسي إضافة إلى يدعو المجلس البلدي ألخذ قرار في مسألة استعمال الغاز المدعم من قبل أصحاب ال -

 المواطنين وأصحاب التاكسي أيضا. 

 يتساءل عن موضوع حمام المدينة. -

ألف دينار  02تخصيص وماهي اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بإشغال منتزه الكلية وكذلك موقع استراحة البحر  -

 للعالمات المرورية أين مآلها؟ 

 . 28لمنطقة يتساءل عن مشروع تعبيد الطرقات با -

متى سيتم فتح الطريق أمام نزل روايال منصور وتطبيق القرار البلدي الخاص بإشغال المأوى من طرف النزل  -

 المذكور.

 السيد علي بنور: 

 .28يتساءل عن زمن االنتهاء من تعبيد الطرقات بالمنطقة  -
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اكل ذات سيق مع الهيالجملة للخضر والغالل بهيبون والتن سوقيدعو إلى تفعيل الشراكة فيما يخص التصرف في  -

 السوق هذه النظر إلحيائه 

 يقترح خلق مواقع داخل هذا الفضاء الستغالله كسوق يومي على مدار السنة. -

 السيد احمد بالحاج : 
 لع مباشرة.سة بعد القعملية قلع أشجار الفيكيس يجب أن تتم وفقا للشروط والمعايير المطلوبة ومباشرة عملية الغرا  -

 السيد معز حمدي : 

 وفقا للتراتيب المعمول بها. 7272يدعو إلى تهيئة الشريط الساحلي خالل الموسم الصيفي  -

أثناء التصويت على الترخيص إلحدى المنظمات  7272جويلية  71يتساءل عن عدم توفر النصاب خالل جلسة  -

 في أشغال عقار بلدي بهيبون.

 لبلديةالسيدة رئيسة ا : 

 .وفقا للشرعية  تمجويلية  71جلسة  لسيرعلى تطبيق القانون هناك حرص شديد 

 السيد علي بنور : 
إن العملية االتصالية ببلدية المهدية ضعيفة عديد الخالفات بين أعضاء المجلس تنشر على صفحات التواصل االجتماعي 

 على تحسين هذه الصورة.وهو أمر يقدم صورة سيئة على المجلس ومن الضروري العمل 

 واختتمت الجلسة على الساعة منتصف النهار

 وحرر بتاريخه                                                                           

 رئيسة البلدية                                                                                    

 فائزة بوبكر                                                                                     

 


