
1 
 

 بلدية المهدية

 2020محضر جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة 

 بمقر الدائرة البلدية بهيبون  2020جوان  29السبت 

 

جوان  29وذلك يوم السبت  2020جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة  الدائرة البلدية بهيبونانعقدت بمقر 

صباحا برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة  الحادية عشرةعلى الساعة  2020

 والسيدات: 

 : أعضاء المجلس البلدي

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول -

 إكرام ريش: المساعد الثاني -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -

 سمير الزواري: عضو -

 سامي عالية: عضو -

 هاجر البكوش: عضوة -

 رضا الشوك: عضو  -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 ريم الزوالي: عضوة  -

 فتحي بن زينب: عضو  -

 خالد العراك: عضو -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 رشيدة الصفاقسي: عضوة  -

 داليا المبروك: عضوة  -

 دليلة القمودي: عضوة  -

 هيثم بن ابراهم: عضو -

 عبير الباجي: عضوة  -

 : عن المجتمع المدني

 رضوان لحول: مواطن  -

 زينب عبد الخالق: مواطنة  -

 محمد نجيب قلولو: مواطن  -

 مجدي مشفر: مواطن  -

 حمادي واز: مواطن  -

 حبيب إبراهيم: عن الناشئة األدبية محمد ال -

 الناصر بن سالم: مواطن  -

 خالد حسين: مواطن  -

 نجيب المبروك: مواطن  -

 فرج كحيلة: مواطن  -

 محمد بنور: مواطن  -

 محمود ذويب: مواطن  -

 ياسين بن ناجي: مواطن  -
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 أحمد بالحاج: مواطن  -

 نزيهة بنور: مواطنة  -

 رشيدة بنور: مواطنة  -

افتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية مرحبة بالحاضرين مشيرة إلى تدخالت البلدية خالل هذه السنة وخاصة 

فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا, كما أشارت على أهم اإلجراءات المالية واالقتصاية 

دارة البلدية لضمان استمرارية المرفق العام واالجتماعية خالل هذه الفترة ونوهت بنشاط الجلس البلدي واإل

ولمواصلة إنجاز المشاريع البلدية واالستعداد األمثل للموسم الصيفي كما توجهت بالشكر لمكونات المجتمع 

 على ما قدموه من مجهود خالل فترة الحجر الصحي الشامل وحظر الجوالن.

المواطنين خالل الدورة التمهيدية األولى اسنة  ثم تلت على الحاضرين أهم ما تم إنجازه من خالل مداخالت

داخالتهم م لبلدية ثم أحالت الكلمة للحضور فكانتوكذلك استعرضت سير مختلف المشاريع واألنشطة ا 2020

 كما يلي:

  تجهيز قاعة اجتماعات هيبون 

  بالتشجيع على الشراكة وإنجاز المشاريع الثنائيةانفتاح البلدية على المواطن 

 وخاصة عمد تنفيذ قرارات الهدم بدون تمييزل المواطنين قانون على كتنفيذ ال 

 تدخل البلدية لحماية حقوقها بمنتزه الطفل والعائلة ثمينت  

  السوق المركزية للسمك والخضر والغالل تهيئة 

 استغالل اللوحات داخل المستودع  تركيز عالمات الملك البلدي من خالل 

  شفافية التصرف في الملك البلدي 

  تجاه المواطن  البلديةديون استخالص 

  محمود الماطري // نهج  :التالية النقاط السوداءمعالجةCNAM  

 حي األندلس تدعيم اإلنارة ب 

  مراجعة تركيز العالمات المرورية 

 فتات والعالمات اإلشهاريةالتنظيم تركيز ال 

 ين والعائالت المعوزةتدعيم دور البلدية في رعاية المسن 

 جوالن الحيوانات في المنطقة السياحية منع  -

 األرصفة  كالسيكي: إعادة األرصفة وفقا للمعايير: تغيير المنوال تنظيف  -

  إعادة تهيئة سوق الجملة بهيبون وتنظيمه -

  84تهيئة الطرقات بالمنطقة 

  2016 للبرنامج االستثماري مشروع الطرقاتالتساؤل عن 

 بالنيرات منطقة فالحية بناء فوضوي ب

تغيير طريقة بناء األرصفة بمواصفات جديدة والعمل على تنظيم الحاويات وتنظيفها وتنظيف محيطها مع 

 التشجيع على تركيز حويات تحت أرضية.

ي فمزيد العناية بنظافة السواحل الصخرية والرملية والقيام بحملة توعوية لعدم إلقاء الفضالت بأنواعها 

 البحر.
التشجيع على الشفافية ونشر المعلومة التي تخص العمل البلدي لتعم الفائدة على الجميع ولدعم الدور 

  الرقابي للمواطن والمجتمع المدني.

 إزالة الطوابي بنهج العندليب وفتح الطريق

 مآل المنطقة الخضراء بالروضة التي تم االستيالء عليها من قبل تاجر للخردة 

 بين المنتزه ونزل المهدية بيتشيق بالتنسيق مع الشرطة البلدية فتح الطر

 موقع استراحة البحر التساؤل عن كيفية استغالل  -
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 التساؤل عن قانونية المقهى المتواجدة بمنتزه الكلية

 العمل على إيجاد طريقة للحفاظ على نظافة المكان الذي ينتصب فيه سوق الجمعة

بتلويث مياه البحر بالمياه المستعملة لذا يجب إيقاف مثل هذه التجاوزات البيئية نزل المهدية بيتش يقوم 

 الخطيرة.

 تنظيم عمليات الدفن بالمقابر التابعة للبلدية  

التساؤل عن اإلضافة الحاصلة المتعلقة بإنجاز مدخل بمقبرة هيبون وكان من األجدر إنجاز مصلى 

 النعدام وجود موقع لصالة الجنازة.

تام الجلسة أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه سيتم متابع مختلف المواضيع التي تم طرحها وأكدت على أن وفي خ

على متابعة الشأن البلدي من خالل حضور  لمواطنمع ضرورة عرص ا بناء الثقة مع المواطن أساسي

بلدي أو متابعة النشاط الاالجتماعات الخاصة بهياكل المجلس البلدي من لجان ومجالس بلدية وجلسات تشاركية 

يقتصر مهام المواطن في تقييم إنجازات المجلس البلدي أومن خالل  عن طريق المواقع اإللكترونية حيث ال

ريق إشغال الط –)الهدم  قرارات البلديةردود فعل المجتمع المدني حول بعض التدخالت أو األنشطة أو تنفيذ 

 ساسي للبلدية.حيث أن المواطن هو الشريك األ العام ....(

 

 واختتمت الجلسة على الساعة الواحدة والنصف ظهرا

                                                        

 وحرر بتاريخه                                                                      

 رئيسة البلدية                                                                                 

 فائزة بوبكر                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


