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 البلدية  بقصر
 
 
 

 

اجللسة بقصر البلدية العاشرة صباحا على الساعة  2016 نوفمرب 05 السبتيوم  نعقدتإ
حي برئاسة السيد حممد الريا 2016 لسنة الرابعةجمللس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية  التمهيدية

توجيه  اآليت ذكرهم، بعد اخلصوصية النيابةالسادة أعضاء  وة السّيد رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور
 لسنة 33 األساسي للبلديات عددإستدعاءات كتابية إىل مقر سكناهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

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

 

       الموضوع  : إستدعاء .

أتشرف بإستدعائكم حلضور اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية  يف  د،ــوبع             
، وذلك على  2016 نوفمرب 05 السبتيوم اليت ستنعقد  2016لسنة  الرابعةدورته العادية 

 . ( بقصر البلدية10.00الساعة العاشرة صباحا )

 والســالم   
 مساعد رئيس، رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة، السيد حممود بسيس -
 مساعد رئيس، رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية، السيد أمحد الزغديدي -
 ، كاهية رئيس ، رئيس دائرة املرسى الرياض السيد مربوك عبد العظيم -

  

 موسياالسيد محودة الد -
 السيد توفيق اجلبايل -

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

  



 رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ، مستشارة ، السيدة نزيهة اللباسي -
 

 ،مستشار، رئيس جلنة الشؤون العقارية السيد سلمان بن مراد -
 مساعد رئيس. السيد عقيل جعيط          -

  

 : من  كل  بتغي  و     

 املساعد األول ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ، السيد ماهر الزهار -   
 رئيس،رئيس دائرة قمرت،رئيس جلنة الشؤون اإلقتصادية، مساعد السيد احلبيب الطرابلسي -   

 ، مرسى املدينةكاهية رئيس ، رئيس الدائرة البلديّة  نورالدين العالقيالسيد  -    
 

  
  

 مساعدة رئيس، رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة، السيدة دليلة الوساليت  -   

 مستشار، رئيس جلنة متابعة الرتاتيبب والشكاوي، السيد خالد املستريي               -   
 مستشار، رئيس جلنة العمل التطوعي، السيد حممد بوبكر -   
 مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة التعاون و العالقات اخلارجية ، السيدة حسيبة شاكر -   
 ، مستشارة السيدة إنشراح حبابو -   
 .مستشار  السيد كرمي شنيبة -   

  

  

  كما حضرها :    
 ، عدد من املواطنني -   

 ،  من اإلطارات البلدية عدد -   
    
 

 

رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية يف د حممد الرياحي فتتح السيّ إ
وضع  رئيس النيابة الخصوصيةبعدها، توىّل السيد ،  احلاضرينبا جبميع رحّ م   2016 لسنة الرابعةدورته العادية 

من القانون األساسي للبلديات الذي ينص على ضرورة  32الفصل ل يف تطبيق مقتضيات اجللسة يف إطارها املتمثّ 
 لسنة الثالثةعقد جلسة متهيدية شهرا على األقل قبل تاريخ إنعقاد الدورة العادية للمجلس ) الدورة العادية 

اليت  املشاكلحاور مع املواطنني فيما يتعّلق بتسيري العمل البلدي واإلستماع إىل ، واليّت متّثل فرصة للتّ  (2016
جمللس النيابة اخلصوصية  الرابعة تعرتضهم يف حياهتم اليومية وإقرتاحاهتم وبرجمتها ضمن جدول أعمال الدورة العادية

  مومقرتحاهت ماملتعلقة مبشاغله  مداخالهتلتقدمي م   يناحلاضر ني لمواطنلللتداول بشأهنا، مث فسح اجملال  2016 لسنة
 .ذات الصبغة احمللّية 

 
 



 ( المواطن السيد يزيد الغربي: من منطقة البحر األزرق: 1
 تناول احلديث عند تّدخله عن: 

 تراكم الفضالت باملنطقة بسبب نقص عدد احلاويات املتوفرّة و املطالبة بربجمة محلة نظافة يف الغرض،  *
 * نقص يف التنوير العمومي يف بعض األهنج، 

 * تدهور حالة املدرسة اإلبتدائية باملنطقة، 
 * تدهور حالة الوادي، 

، مركز  كرار املطالبة هبا ) مركز أمن ، مستوصفت* عدم توفري املرافق العمومية األساسية للمنطقة رغم 
 . ، دائرة بلدية( ، مدرسة إعدادية بريد

 ( المواطن السيد حسن الخضري: من منطقة البحر األزرق:2
 إقرتح عند تدّخله:       

* تسوية وضعية البناءات الفوضوية اليّت تتوّفر لديها خدمات النور الكهربائي و املاء الصاحل للشراب 
 طالبة أصحاهبا لخالص معاليم توفّر مداخيل إضافية للبلدية،مب

* مطالبة الديوان الوطين للتطهري والضغط عليه قصد إرجاع الطريق إثر كّل تدّخل على احلالة اليّت كانت 
 عليها، 

* تنظيم توقيت إخراج الفضالت و مرور الشاحنات املخصّصة للرفع، مع اإلتّفاق مع الشركة اخلاصة 
 كّناسة لرفع الفضالت، 02اقد معها قصد ختصيص عدد املتع

 حول توفري نقل عمومي ملنطقة البحر األزرق. " شركة نقل تونساملــ ّوجه إىل " طلب امل* جتديد 
 ( المواطن السيد الباجي جم الي: من منطقة جبل الخاوي: 3

مجّال ) بعد هتيئتها( و تركيز إقرتح إستغالل البطحاء الشاسعة املتواجدة بني هنجي الكويت و         
األكشاك املنتصبة بنهج اهلادي شاكر هبا مع إضافة أكشاك أخرى تضمن للعاطلني عن العمل باملنطقة البلدية 

 مورد رزق قاّر. 
 ، و طالب أيضا بــــــــــ :  هذا       

 صيانة الطرقات بسبب كثرة احلفر،  *
 مقابل السوق األسبوعية(،  * توفري التنوير العمومي بنهج بغداد )

 * تنظيم السوق األسبوعية ) إنتصاب، نظافة ...(، 
 ضرورة التصّدي للبناءات الفوضوية من بداية تشييدها و احلرص على تنفيذ قرارات اهلدم. *
 :( المواطن السيد كمال بن يوسف: صاحب محل  تجاري4

تطّرق إىل مسألة عدم تنبيه املصاحل البلدية املختصة على أصحاب احملالت التجارية و غريهم       
 العمومي البلدي قبل رفعها. بامللكاملرّكزين لعالمات إشهارية أو إرشادية 



اإلستغالل العشوائي للملك العمومي البلدي ى وتساءل عن برجمة البلدية حلمالت قصد القضاء على    
 قاهي و املشارب.من طرف امل

 ( المواطن السيد مك ي بن حميدة : من منطقة سيدي داود: 5
شاركية من حيث تشريك املواطنني نّوه يف بداية حديثه باالجنازات احلاصلة يف إطار آلية امليزانية الت   

 مثذ تعّرض إىل : املشاريع املّتفق عليها،  وتنفيذ
 عن سبب رفع بعضها، * نقص احلاويات مبنطقة سيدي داود و تساءل 

 * ضرورة برجمة محالت دورية لرفع فضالت السوق اليومية، 
 ، تكرار املطالبة بذلك م* وجود بطء يف صيانة شبكة التنوير العمومي رغ

احلرص على توفري املساعدة من طرف املصاحل املختصة بالبلدية يف خصوص املطلب اخلاص مبشروع  *
 إعادة بناء جامع مبنطقة سيدي داود.

 ( المواطن السيد فريد بوراوي: من منطقة سيدي داود: 6
ول الرسائل طالب بإعادة تركيز الالّفتة احلاملة إلسم " زنقة بوراوي " واليّت مّتت إزالتها لضمان وص 

 والفاتورات ملتساكين الزنقة.
  ( المواطن السيد سليم زلطني: من منطقة البحر األزرق:7

 تناول احلديث عن النقاط التالية:    
  ،صيانتها دورياوضرورة * احلالة املرتّدية للطرقات الرئيسية وخاّصة منها شارل ديغول وجابر إبن حيان 

 ، 2016التساؤل عن تاريخ بداية إجناز مشاريع امليزانية التشاركية لسنة  *
سلمان بن مراد، مستشار، رئيس لجنة  السيد، ويف هذا اإلطار إقرتح  * تراجع النظافة يف املنطقة

عقد جلسة للتعّرف على مشاكل النظافة  الشؤون العقارية ، عضو في لجنة الصح ة والنظافة والعناية بالبيئة
 يف املنطقة والعمل على إجياد احللول اجملدية هلا،

 * التساؤل على مآل منح رخص النور الكهربائي واملاء الصاحل للشراب لفائدة متساكين املنطقة،
 * املطالبة بتنظيف الوادي،

 * التساؤل عن إجراءات برجمة محلة نظافة باملنطقة،
ئية وخمرج مدينة سكرة للوقاية من حصول حوادث * إقرتاح تركيز خمّفض للسرعة بني املدرسة اإلبتدا

 طرقات باملكان،
دولة الملك * املطالبة برتكيز لوحات مكتوب عليها " أرض ملك دولة " باألراضي اليّت هي على 

 باملنطقة بالتنسيق مع وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، 
 بحر األزرق قبل اإلزالة والردع،* املطالبة بإجياد حّل جذري للمنتصبني فوضويا مبنطقة ال



* إقرتاح التدّخل لدى وزارة النقل قصد منح املمارسني خلدمة النقل بصفة فوضوية والذي يوّفرون 
املرسى  مدينةخدمات نقل ملتساكين املنطقة رخصة وقتية بالنسبة للخط الرابط بني منطقة البحر األزرق ووسط 

 واملستشفى اجلامعي املنجي سليم.
  : من منطقة البحر األزرق:لسعد بن موسى المواطن السيد  (8

 تناول يف كلمته احلديث عن :              

 ضرورة التصّدي لظاهرة الكالب السائبة اليّت تشّكل خطرا على سالمة املتساكنني، *      
         املركب التجاريلني بني جسر املرتجّ أشغال القائم بإجناز  ل* غياب الّلوحة احلاملة إلسم املقاو 

 " كارفور" ومنطقة سيدي داود وتاريخ بداية األشغال وهنايتها،
     : هنجي عقبة إبن نافع  مثال* الرتكيز العشوائي ملخفضات السرعة من طرف متساكين املنطقة : 

 ،و أميلكار
 ،* عدم رفع الفضالت اليّت وقع إخراجها من الوادي ووضعها بشارع شارل ديغول

املطالبة باإلقتداء ببلدية سكرة يف خصوص إعتماد ومضة إشهارية إذاعية بالنسبة آللية امليزانية  *
 التشاركية، إىل جانب وضع رقم أخضر وتعليق الفتات على إمتداد الشارع الرئيسي هبا، 

ني * ضرورة التصّدي للزحف العمراين باملنطقة وعدم إحرتام إلزامية ختصيص مساحة ملرور املرتّجل
 وإدخال الرصيف املخّصص هلم للمنازل اخلاّصة، 

* التنبيه بوجود تيار كهربائي مكشوف يشّكل خطرا على حياة املارّة خاّص بالكشك املقام أمام إقامة 
 الوفاء، 

* املطالبة بتعميم محالت إزالة الالّفتات والّلوحات اإلشهارية املرّكزة بصفة عشوائية ودون ترخيص يف 
 امل املنطقة البلدية .الغرض على ك

  :سيدي داود : من منطقة  بن سالمالمنجي ( المواطن السيد 9

 : تطّرق إىل املسائل اآلتية          

 ،2015يف خصوص تنفيذ مشاريع التنوير العمومي اخلاّصة بامليزانية التشاركية لسنة ص * وجود نقائ
 علما وأنّه مل يقع بعد التسليم النهائي هلذه املشاريع، 

* حصول إشكاالت بسبب عدم حضور املسؤول األول عن مشاريع امليزانية التشاركية ) تنوير 
 منتديات األحياء واملتابعة، عمومي، طرقات( خالل جلسات 

بتعديل الّلجنة الفنية للمعايري اخلاّصة بطلب العروض اخلاّص مبشاريع امليزانية التشاركية لسنة * املطالبة 
 يف التنفيذ ، خاّصة وأن السنة أوشكت على النهاية، والشروعحّّت يتم فّض املسألة  2016

ه السعادة زانية التشاركية ) قاعة إجتماعات+أرشيف( مبنتز ي* اإلمتتنان للبلدية بسبب ختصيص مقر للم
 يف إنتظار هتيئته.



  :عن " راديو الضاحية الشمالية "  : حازم بن عيسى( المواطن 10 
 

 تّدخله إىل النقاط التالية : د تعّرض عن                   
لكن هذه  * تّعد بلدية املرسى البلدية الوحيدة اليّت تنشر املبالغ املخّصصة ملشاريع امليزانية التشاركية ،

 املبالغ ضئيلة نسبيّا مقارنة باملبلغ اجللمي مليزانية البلدية،
 * التّنويه بتشريك البلدية للمجتمع املدين يف العمل البلدي عموما،

اّصة جبلسات اخل* إقرتاح الّتنسيق مع الراديو الذي ينتمي إليه قصد نشر كّل البالغات واإلعالمات 
 ات مبختلف أنواعها وغريها،جملس النيابة اخلصوصية والتظاهر 

    * التساؤل عن: 
 ،نوعية اخلطايا املوظّفة على املخالفني إلستغالل امللك العمومي البلدي وكيفية إحتساهبا 
 ،تواصل احلمالت اجملراة على هؤالء املخالفني من عدمه 
 اريع  امليزانية املسؤول عن مراقبة املقاولني املتعامل معهم يف خصوص إجناز األشغال املتعّلقة مبش

 التشاركية، 
   سبب هتميش النشاط الثقايف يف املنطقة البلدية، مع إقرتاح التعاون معه قصد برجمة يوم ثقايف

 هتم.اكّل شهر والتعّهد بتوفري فنّانني مبختلف إختصاص
 :  ، وأفاد أن   الكلمةالسيد رئيس النيابة الخصوصية إثر ذلك ، تناول الكلمة                  

* محالت النظافة اليّت يّتم برجمتها من طرف جلان املواطنة أو املواطنني أو بعض املؤسسات جيب إعالم 
 ، البلدية بتارخيها حّّت يتسّّن هلا توفري املعّدات اخلاّصة هبا ) آلة تراكس، جرّار...(

 بالنظر، * صيانة املؤسسات العمومية من مدارس وغريها هي من إختصاص الوزارات الرّاجعة هلا

على  تتّدخل يف أغلب األحيان ملساندة هذا العمل بتوفري اآلليات والعملة وهي حترص البلديةلكن  
 نظافة حميطها اخلارجي ،

* توفري املرافق األساسية ملنطقة البحر األزرق هو من إختصاص الوزارات الراجعة هلا بالنظر وسيّتم 
إّن البلدية بصدد إمتام إجراءات إحداث دائرة بلدية تذكري هذه السلط باحلرص على إجنازها، هذا و 

 ،بداية السنة القادمة  ةكون جاهز تباملنطقة ) كراء املقّر وهتيئته( حّّت 
بلدي * مّلفات تنفيذ قرارات اهلدم بالّنسبة للبناءات املشّيدة عشوائيا و دون احلصول على ترخيص  

 مة الفساد، يف الغرض مّتت إحالتها على وزارة احلوكمة ومقاو 
* البلدية متنح رخص إدخال عّدادي املاء الصاحل للشراب والنور الكهربائي يف صوريت وجود رخصة 

، أّما يف صورة عدم وجود رخصة بناء، فإّن مطالب بناء أو تّدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراين 
 إدخال العّدادين املذكورين هي من أنظار السيد وايل تونس،



من  ينياملعنلة الوادي مبنطقة البحر األزرق من بني أسباهبا غياب التدّخل املنّسق بني مجيع * معض
بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية والديوان الوطين للتطهري والبلدية، هذا إىل إدارة املياه العمرانية 

ناءات املقامة عليه وإلقاء على حرمة الوادي من طرف األجوار من حيث الب السافرجانب اإلعتداء 
الفضالت بأنواعها فيه، علما وقد مّتت مطالبة رئاسة احلكومة بالّتنسيق بني مجيع األطراف لتنظيفه 

ضانات في تؤدي إىلوجهره وإعادة هتيئته خاّصة وأنّه يشّكل خطورة هاّمة يف صورة هتاطل أمطار غزيرة 
 باملنطقة، 

يف اإلستغالل العشوائي له ستتواصل وقد مّت نشر بالغ  * محالت إخالء امللك العمومي البلدي
س بوك اخلاّصني بالصحف اليومية يف الغرض وعلى صفحة الواب وموقع التواصل اإلجتماعي الفاي

 بالبلدية، 
بعدم متكينه من الرتاخيص املطلوبة وإجياد احللول املـ ثلى  الديوان الوطين للتطهري يتّم الضغط عليه* 

وسيتواصل هذا الضغط قصد ضمان  اإىل احلالة اليّت كانت عليه اع ّكل طريق م تدّخل فيهإللزامه بإرجا 
 ، إصالح الطرقات املتدخل فيها بصورة مقبولة

سيّتم عقد جلسة قصد حتديد املشاكل واحللول املثلى للّحد  : * منظومة النظافة مبنطقة البحر األزرق
 الفضالت مبختلف أنواعها،  ممن تراك

آلية " باب /باب" لتنظيف املدينة وسيتم إعتماد اإلنذار الصويت إلخراج الفضالت  ستعتمد البلدية *
 الشاحنات املخّصصة لذلك، ورفعها من قبل 

على مستوى سيدي داود أوشك على اإلجناز مبدينة  9املرتّجلني فوق الطريق الوطنية عدد  * جسر
 حسب مصاحل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابّية، وسيقع تركيزه قريبا ، صفاقس ) جسر معدين( 

تتضّمن إجياد أراضي لرتكيز أسواق  2016/2020* التّوجهات العاّمة للمخطط اإلستثماري البلدي 
 ،البلدية  مبختلف املناطقبلدية يومّية 

البلدية بصدد إجياد حّل لإلشكال احلاصل يف خصوص طلب العروض املتعّلق مبشاريع الطرقات  *
 ،  2016املربجمة ضمن آلية امليزانية التشاركية لسنة 

* معضلة الكالب السائبة تتجاوز اإلمكانيات احملتشمة للبلدية يف خصوص إجناز عمليات القنص، 
م يف تكاثر هذه الكالب من خالل إلقاء الفضالت يف غري علما وأّن املواطنني يسامهون جبزء مهّ 

"   Lions Club"األماكن املخّصصة هلا ويف أي وقت، هذا وقد أبرمت البلدية إتّفاقية مع مجعية 
 قصد إجراء عمليات التعقيم هلذه الكالب، 

واألشغال اجلديدة وفيما يتعّلق  * ميزانية البلدية حتتوي على ثالثة أجزاء: التصرف العادي، اإلستثمار
 مبشاريع امليزانية التشاركية فإهّنا ختّص اجلزء األخري من امليزانية العاّمة للبلدية،

 



 
دينار على املخالفني لإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي وقريبا  60* البلدية تّوظف خطية قدرها 

 ، ألف دينار و  د 300سيصبح مبلغ اخلطية بني 
يزانية التشاركية ، ثّلوا املواطنني هم املكّلفون مبتابعة املقاولني املنجزين لألشغال املتعّلقة مبشاريع امل* مم

هم يف متابعة إعداد كراس الّشروط، إصدار طلبات العروض، عملية فرز العروض ، اإلجناز هذا إىل دور 
 والتنفيذ، 

 أهّنا:  * النشاط الثقايف ببلدية املرسى متوّفر ومدّعم ، حيث
 "، ظم سهرات يف الصيف يف إطار " مهرجان ليايل املرسىتنّ  -
 بلديات، 08مت تظاهرة " مدينيت تاريخ وتراث " خالل شهر الرتاث باإلشرتاك مع عددنظّ  -
 تّوفر الدعم الّلوجسيت لطاليب العروض الثقافية باملنطقة البلدية ) خاّص باجلمعيات فقط(،  -
 مبختلف بأنواعها املقامة باملنطقة البلدية،  تساند التظاهرات -
: تعليق لوحات شعرية ولوحات خاّصة بالغوص يف أعماق البحار  مثالتسند الرتاخيص املطلوبة :  -

 على طول صور قصر السعادة، 
يتمّثل دورها عموما يف تشريك  2016أوت  24قامت ببعث " جلنة املبادرات الشبابية " يف  -

 العمل البلدي،  شباب املنطقة يف
تعتمد إسرتاتيجية التشبيك يف إطار التعاون مع البلديات، وذلك يف اجملاالت التالية : النظافة،  -

 اإلتصال واإلعالم وامليزانية التشاركية.
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