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 ة  يابة الخصوصيّ لنّ ا  التمهيديّة لمجلس  لجلسةلالجملي    محضرال

  2016لسنة    الثانيةفي دورته العادية   لبلدية المرسى  
   2016  ماي 15  األحد  يوم المنعقدة  

 البلدية  بقصر
 

 

اجللسة بقصر البلدية العاشرة صباحا على الساعة  2016 ماي 15 األحديوم  نعقدتإ
حي برئاسة السيد حممد الريا 2016 لسنة الثانيةجمللس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية  التمهيدية

توجيه إستدعاءات   اآليت ذكرهم، بعد اخلصوصية النيابةالسادة أعضاء  رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور
  ؤرخ يفـامل 1975 لسنة 33 األساسي للبلديات عددكتابية إىل مقر سكناهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

ؤرخ ـامل 2006لسنة  48 عدد خاصة القانون األساسي، له  واملتممة  والنصوص املنقحة 1975 ماي 14
 : ، ووفقا للنص التايل  2006 جويلية  17 يف

 

       الموضوع  : إستدعاء .

أتشرف بإستدعائكم حلضور اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية  يف  د،ــوبع             
الساعة ، وذلك على  2016ماي  15األحد يوم اليت ستنعقد  2016لسنة  الثانيةدورته العادية 

 . ( بقصر البلدية10.00العاشرة صباحا )
  

 والســالم   
 

 املساعد األول ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ، السيد ماهر الزهار -   
 رئيس،رئيس دائرة قمرت،رئيس جلنة الشؤون اإلقتصادية، مساعد السيد احلبيب الطرابلسي -   
 رئيس، رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،مساعد  السيد حممود بسيس -   
 السيد نور الدين العالقي - 
 السيد أمحد الزغديدي - 

 كاهية، رئيس ، رئيس دائرة املرسى املدينة،
 مساعد، رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية،

 



 
 : من  كل  بتغي  و     

 موسياالسيد محودة الد -
 السيد توفيق اجلبايل -

 كاهية رئيس ، رئيس الدائرة البلديّة سيدي داود ،
 مساعد رئيس ، رئيس  جلنة الشباب والرياضة والثقافة،

 ،مستشار، رئيس جلنة الشؤون العقارية السيد سلمان بن مراد -   
 كاهية رئيس ، رئيس دائرة املرسى الرياض، السيد مربوك عبد العظيم -   

  

 مستشارة ، رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ، السيدة نزيهة اللباسي -   
 مستشار، رئيس جلنة متابعة الرتاتيبب والشكاوي، السيد خالد املستريي               -   
 مساعدة رئيس، رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة، السيدة دليلة الوساليت  -   

 العمل التطوعي،مستشار، رئيس جلنة  السيد حممد بوبكر -   
 مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة التعاون و العالقات اخلارجية ، السيدة حسيبة شاكر -   
  ،مستشارة السيدة إنشراح حبابو -  
 مستشار ، السيد كرمي شنيبة -  
 مساعد رئيس. السيد عقيل جعيط          -  
  

  كما حضرها :    
 السيد الكاتب العام ، -   

 ،من املواطنني عدد -   
 عدد من اإلطارات البلدية. -

 

رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية يف د حممد الرياحي فتتح السيّ إ
 .با جبميع احلاضرينرحّ م   2016 لسنة الثانيةدورته العادية 

 
 
 

ل يف تطبيق مقتضيات وضع اجللسة يف إطارها املتمثّ  رئيس النيابة الخصوصيةبعدها، توىّل السيد 
من القانون األساسي للبلديات الذي ينص على ضرورة عقد جلسة متهيدية شهرا على األقل قبل  32الفصل 

حاور مع ، واليّت متّثل فرصة للتّ  (2016 لسنة الثانيةتاريخ إنعقاد الدورة العادية للمجلس ) الدورة العادية 
اليت تعرتضهم يف حياهتم اليومية وإقرتاحاهتم  املشاكلاملواطنني فيما يتعّلق بتسيري العمل البلدي واإلستماع إىل 

للتداول بشأهنا، مث  2016 جمللس النيابة اخلصوصية لسنة الثانية وبرجمتها ضمن جدول أعمال الدورة العادية
 .ومقرتحاهتم ذات الصبغة احمللّية داخالهتم املتعلقة مبشاغلهم فسح اجملال للمواطنني احلاضرين لتقدمي م  

 

 

 



 

 ن منطقة البحر األزرق :مالمواطن  سفيان زلطني :  *
           

 له يف تقدمي بعض املؤاخذات: متثل تدخّ            
 تنامي ظاهرة البناء الفوضوي منذ أربع سنوات دون إجياد حّل جذري هلا،  *
ظاهرة بيع القطع الصغرية من األراضي املتواجدة باملنطقة، يف حني أنّه من األجدر بيع هذه األراضي يف  *

أقساط كبرية و خاصة منها اليت تطّل على الطريق الرئيسية، حيث أنّه عندها ميكن فتح حمالت جتارية عديدة 
 باملنطقة، ممّا يساهم يف خلق مواطن شغل و بالتايل تنمية احلركة اإلقتصادية

 عّدة أبرزها اإلحنراف و تعاطي املخدرات جبميع أنواعها،  هتميش شباب املنطقة ممّا قد يؤدي إىل خماطر *
 غياب تعبيد بعض األهنج. *

 

 :  ن منطقة البحر األزرقم:   العربي الغناي  المواطن*  

اإلبتدائية(، رغم أّن تناول احلديث عن ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي ) قرب املدرسة        
 ،وتنفيذ قرارات اإلزالة  املصاحل البلدية املختصة كانت قد رفعت عديد املخالفات يف الغرض

لكن هذا اإلنتصاب عاد من جديد ممّا أدى إىل تعطيل حركة مرور التالميذ و العربات مبختلف 
حممّيون و يشكّلون أنواعها، علما و أّن املنتصبني أغلبهم من أصحاب السوابق العدلية وهم 

 عصابة تتحكم يف املكان.
 ةيومي ةوإقرتح أن تتدّخل البلدية لتنظيم ظاهرة اإلنتصاب، وذلك ببعث سوق بلدي هذا ،      
 األراضي اليت هي على امللك الدولة.  إحدىعلى 

 :  منطقة البحر األزرقن  م:   يزيد الغربي  مواطنال *

 : تدخّله إىل دق عنتطرّ           

 ي الذي أصبح كارثة بيئية، دكثرة الناموس املتأيّت من الوا *
ممّا أدى إىل التكاثر الدائم للفضالت  ما حوهلاظاهرة رفع الفضالت املوجودة باحلاويات و عدم تنظيف * 

 ، يف حميطها
 تراكم فواضل البناء باملنطقة وحول الوادي و املطالبة بضرورة التدّخل لردع املخالفني، *
 ، ( ممّا جعل من املكان حّمل فساد: أمام اجلامع اجلديد،مثاللتنوير العمومي ببعض مداخل األهنج )غياب ا *
 املطالبة جبهر قنوات تصريف املياه املستعملة. *
 
 
 



 * المواطنة منية عليّة الصغّير : من منطقة سيدي داود : 
 
أحيانا بالنسبة  –طالبت عند تناوهلا الكلمة ببعث سوق بلدية بسيدي داود نظرا لصعوبة وإستحالة      

أو املغازة العاّمة ، إىل جانب تسّبب إنتصاب الباعة "  كارفور" التّنقل إىل املرّكب التجاري  -لبعض املواطنني
 بسيدي داود يف تعطيل حركة املرور باملكان.

 

 هية : من منطقة المرسى كرنيش: * المواطن منير بالكا
 

 تطّرق عند تدّخله إىل املسائل التالية :     
 * ظاهرة البناء على األرصفة ممّا يؤّدي إىل صعوبة مرور املرتجّلني ،

" خاّصة خالل  Sens interdit sauf riverains* ظاهرة السيارات الرابضة أمام املنازل رغم وجود عالمة " 
باملكان ملنع وقوف السيارات حاجز املوسم الصيفي ممّا جعل متساكين هنج العريب الكبادي يطالبون برتكيز 

 أمام منازهلم ، 
 * كثرة الفضالت باملنطقة واملطالبة بتنظيفها.

 * المواطن صالح الرحماني: من منطقة حي الرياض :
 

 طالب عند تدّخله بـــــــــ:      
 ضرورة تدّخل البلدية لتنظيم حميط املركب التجاري " كارفور " ،* 

 * هتيئة السوق البلدية األسبوعية جملاهبة متطلبات املواطنني، 
 * فرض بناء منط معنّي من األكشاك بشارع اهلادي شاكر أو تدخل البلدية لرتكيز أكشاك بصورة منّظمة ، 

وعدم إرجاع  احلضائرسليمان والطيب سيالة بسبب كثرة  * تعبيد الطريق الرابطة بني هنجي سليمان بن
 املرور باملكان. عرقلةاملتدّخلني العموميني لذات الطريق إىل احلالة اليت كانت عليها بعد التدّخل، ممّا أّدى إىل 

 * المواطن كريم المالقي : من حّي الملعب: 
 

 تعّرض عند تناوله الكلمة إىل:     
حمطّة غسل سيارات( ، وذلك +* ضرورة تدّخل البلدية إلجياد حّل لصعوبة املرور بسبب كثرة الورشات ) 

الطرقات املفتوح بامليزانية التشاركية بإقرتاح تأخري األرصفة وبرجمة ذلك ضمن البند املتعّلق بتعبيد 
2016/2017 ، 

 
 
 



 على األرصفة لتفادي تفّشي هذه الظاهرة .هلياكل اخلفيفة رتكيز ا* ضرورة إجراء مراقبة دورية ل
 حّي الوفـاق ) طريق المعلّقة ( :   من* المواطن كريم المهداوي: 

 

 طالب عند تناوله الكلمة بــــــــ:         
* تدخل البلدية إلرجاع الرصيف ) بعد هتيئته على احلساب اخلاّص ( كما كان قبل تدّخل الديوان الوطين 

 للتطهري، 
 منظومة رفع السيارات الرابضة واملّعطلة لسيولة حركة املرور مبدخل املدينة وغريه من األماكن. * مراجعة

 * المواطن هشام الشاطمي : من منطقة قمرت: 
 

 تعّرض إىل نقاط ثالث عند تّدخله :         
يدها إلستغالهلا من * املطالبة بتنظيف الساحات الثالث ) القريبة من احملطة النهائية للحافالت بقمرت( وتعب

 طرف أصحاب العربات وتقريب املسافة هلم ، 
 * املطالبة بتنظيف الغابة لكثرة الفضالت واألوساخ هبا ، 

 * عدم تّوفر الربط بشبكة التطهري بالنسبة لنهج عبد الكرمي اخلطايب .
 : من منطقة حّي الرياض:   ع* المواطن سمير خلي

 

أحد  يوم حلصر السوق البلدية األسبوعية نظرا لإلكتضاظ الذي تعرفه كلّ  إقرتح غلق أّول النهج           
 وصعوبة املرور وطالب بضرورة ردع املخالفني املنتصبني خارج الفضاء املخّصص للّسوق .

 * المواطن فيصل بالّشيخ: من حّي بوسلسلة: 
 تطّرق إىل مسألتني عند تدّخله :        

 * غياب مرّكب ثقايف باحّلي ، 
* كثرة اإلستغالل العشوائي لألرصفة املرّكز عليها أكشاك وخاّصة بنهج الكويت وأمام السوق األسبوعية 

 .واملطالبة بإجياد حّل هلذه املعضلة 
 

 وبنّي أنّه بالنسبة لــ :  السيد رئيس النيابة الخصوصيةإثر ذلك، تناول الكلمة      
سباهبا غياب التدّخل املنّسق بني مجيع املتدخلني من إدارة معضلة الوادي مبنطقة البحر األزرق من بني أ *

التهيئة العمرانية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية والديوان الوطين للتطهري والبلدية، هذا إىل جانب 
علما وقد مّتت من حيث البناءات املقامة عليه ،  من طرف األجوارر على حرمة الوادي اإلعتداء الساف

مطالبة رئاسة احلكومة بالتّنسيق بني مجيع األطراف )وزاريت الدفاع الوطين والداخلية والبلدية ( لتنظيفه وإعادة 
وستتّوىل املداواة إقليم تونس الكربى ، مستوى هتيئته ، هذا إىل جانب وجود جلنة خاصة ملقاومة الناموس على

والصحة العمومية والبلدية ، وإقرتح السيد رئيس ملستدامة والتنمية امن طرف وزاريت البيئة  مسطّرطبقا لربنامج 



تعّهد البلدية بتوفري تأن  النيابة اخلصوصية يف هذا اإلطار برجمة محلة نظافة للوادي بني متساكين املنطقة على
 . املعدات املطلوبة

إللزامه  املثلىحللول وإجياد ا من الرتاخيص املطلوبة  على الديوان الوطين للتطهري بعدم متكينه  الضغط  -
 بإرجاع كّل طريق متدخل فيها إىل احلالة اليت كانت عليها.

وعند تناوله الكلمة ، أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنّه رغم تنظيم محالت لردع اإلنتصاب الفوضوي 
ن ما تعود إىل ما  خاّصة بأحواز املدرسة اإلبتدائية بالبحر األزرق وشارع اهلادي شاكر إاّل أّن احلالة سرعا

كانت عليه وستّتم برجمة جلسة مع مصلحة الشرطة البلدية إلجياد حّل يف الغرض، هذا وعند إصدار مثال 
أشهر على أقصى تقدير(، سيقع تركيز سوق بلدية يومية والرتخيص يف بناء  5التهيئة العمرانية ) بعد 

أصحاب العقارات غري املبنية املتبقّية لتشييد  عمارات وحمالت جتارية مبنطقة البحر األزرق مع التنسيق مع
 بعض املرافق العمومية من مركز بريد، مركز شرطة...

السيد ماهر الزهار المساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية رئيس لجنة بعدها، تناول الكلمة         
مثال التهيئة العمرانية ، سيّتم األخذ بعني اإلعتبار والرتكيز ور ، وأبرز أنّه بصداألشغال والتهيئة العمرانية

، تركيز حمالت جتارية R+ 4على بعث احليوية اإلقتصادية مبنطقة البحر األزرق ) السماح ببناءات من نوع 
ومنطقة للمهن الصغرى...( وكذلك احليوية اإلدراية، وذلك برتكيز حّي إداري خاص باملنطقة يتكّون من 

عدادية، مستوصف، روضة أطفال، نادي أطفال، مركز بريد، مركز شرطة، مرّكب رياضي وحمطّة لنقل مدرسة إ
 الرّكاب، 

بالنسبة ملنطقة البحر  للبلديةويف هذا السياق، أّكد السيد رئيس النيابة اخلصوصية على أّن التوجه العام    
تكون نقطة هناية حمطة املرتو اخلفيف )باملنطقة األزرق ، يتمّثل يف ختصيص حمطة للنقل الربّي باملنطقة ، حيث 

 الصناعية سيدي داود( ، مع الربط مع احلافالت والنقل اجلماعي .
 

       

 .منتصف النهارالساعة  ور فعت اجللسة يف حدود
 

 

    
        
 

 

 رئيس النيابة الخصوصية

 محمد الرياحي       

 

 الماليةو رئيس لجنة الشؤون اإلدارية  

 أحمد الزغديدي            
 

 الكاتب العام  

  محمد السكوحي   

 


