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 ة  يابة الخصوصيّ لنّ ا  التمهيديّة لمجلسالجلسة    محضر 

  2016لسنة   األولى  في دورته العادية   لبلدية المرسى  
   2016  فيفري 20السبت    يوم المنعقدة  

 البلدية  بقصر
 

 

اجللسة بقصر البلدية العاشرة صباحا على الساعة  2016 فيفري 20السبت يوم  نعقدتإ
حي برئاسة السيد حممد الريا 2016 لسنة األوىلجمللس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية  التمهيدية

توجيه  اآليت ذكرهم، بعد اخلصوصية النيابةالسادة أعضاء و  السيدة  اخلصوصية وحبضوررئيس النيابة 
 لسنة 33 األساسي للبلديات عددإستدعاءات كتابية إىل مقر سكناهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

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

 

       الموضوع  : إستدعاء .

أتشرف بإستدعائكم حلضور اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية  يف  د،ــوبع             
الساعة ، وذلك على 2016 فيفري 20اليت ستنعقد يوم السبت  2016لسنة  األوىلدورته العادية 

 . ( بقصر البلدية10.00العاشرة صباحا )
  

 والســالم   
 

 رئيس،رئيس دائرة قمرت،رئيس جلنة الشؤون اإلقتصادية، مساعد السيد احلبيب الطرابلسي -   
 السيد محودة الدموسي -
 السيد توفيق اجلبايل -

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

 .مستشار، رئيس جلنة الشؤون العقارية السيد سلمان بن مراد -   
 مستشارة ، رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ، السيدة نزيهة اللباسي -
    



 : من  كل  بتغي  و  

 العمرانية ،املساعد األول ، رئيس جلنة األشغال والتهيئة  السيد ماهر الزهار -  
 مساعد، رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية، السيد أمحد الزغديدي  - 
 كاهية، رئيس ، رئيس دائرة املرسى املدينة، السيد نور الدين العالقي - 
 كاهية رئيس ، رئيس دائرة املرسى الرياض، السيد مربوك عبد العظيم - 

  

 جلنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،مساعد رئيس، رئيس  السيد حممود بسيس - 
 مستشار، رئيس جلنة متابعة الرتاتيبب والشكاوي، السيد خالد املستريي               -
 مساعدة رئيس، رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة، السيدة دليلة الوساليت  -

 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 -
 مساعد رئيس. السيد عقيل جعيط          -
  

  كما حضرها :    

 ،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 األوىلدورته 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 األوىلتاريخ إنعقاد الدورة العادية للمجلس ) الدورة العادية 
رتضهم يف حياهتم اليومية وإقرتاحاهتم اليت تع املشاكلاملواطنني فيما يتعّلق بتسيري العمل البلدي واإلستماع إىل 

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

 

 

 

 
 



 :باديس بوزيري " عن جمعية الجمعيات "   المواطن *
           

 تناول احلديث عن عّدة نقاط : 
عدم جتاوب السلط ) البلدية ، املعتمدية ، الوالية ( مع امللفات املوّدعة لديها من قبل " مجعية  -

  اجلمعيات " واليّت حتتوي على مجلة التجاوزات احلاصلة يف املنطقة البلدية مبختلف أنواعها،
 إنفالت إداري خاّص ببعض األعوان البلدينّي ، د وجو   -    
 تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي ،   -    

 املطالبة بتطبيق القانون من طرف البلدية على مجيع املخالفني ،   -    

 على غرار ما هو حاصل بوالية أريانة ، مالتحباملطالبة بالقيام   -    

 ضرورة مزيد تشريك اجملتمع املدين يف الشأن احمللي ،   -    

 .إقرتاحات ومطالب " مجعية اجلمعيات " املطالبة بتناول اجللسة القادمة جمللس النيابة اخلصوصية   -    
 

 :هاشمي عّضوم : عن " منطقة البحر األزرق "   المواطن*  

 تطّرق يف كلمته إىل  :       
( : وجود تنوير عمومي، لكن  2016إىل سنة  2002تقسيم املهندسيني ) من سنة  رتدهو  - 

الفضالت واألوساخ تراكم اإلنتصاب الفوضوي جعل حركة املرور معطّلة باملكان إىل جانب 
 امللقاة باملكان بصفة عشوائية،

 تنامي ظاهرة البناء العشوائي خاّصة مبنطقة البحر األزرق ،  -
 د وإبن اجلزار، شرتق هنجي إبن ر فرقات باملنطقة وخاّصة متدهور حالة الط -
  .تدهور قنوات تصريف مياه األمطار -
 :  منذر بن حسين : عن " حي الملعب "   مواطنال *

 :حتّدث عن           

  ،      رغم أّن حّي امللعب حّي منوذجي ) مشاريع " الربباشة " ، " شرطة اجلوار " ، امليزانية التشاركية -
 اإلنارة عن طريق الطاّقة الشمسية ( ، إالّ أنّه يعرف بعض الّنقائص أمّهها: 

 ضرورة صيانة طرقات بعض األهنج ، -
 ،على مستوى مدخل احليضرورة تنظيم حركة املرور  -
 . املرّكزة يف الفضاءات اجلماعية للحي اخلفيفةبعض اهلياكل  إزالةضرورة التدّخل يف خصوص  -
 
 

       



 عن " حي النسيم " :  :  توفيق بن ناصر  المواطن *
 تناوله الكلمة عن : دتساءل عن        

مّت فعال سبب عدم تدّخل املصاحل البلدية املخّتصة يف خصوص إنشاء مركب جتاري حبّي سكين : هل  -
 تغيري الصبغة يف هذا الشأن ؟ 

 مآل املثال املروري ملدينة املرسى . -
 عن " جمعية الجمعيات  " :  : المواطن رؤوف الشنوفي   *

 تطّرق إىل :
 ،  سياحية وغريهاالعقارية الشركة يف البناء باملنطقة السياحية من طرف ال املخالفات وجود بعض -

ويف هذا السياق أخذ الكلمة السيد  لم به شخصيا املعهد الوطين للرتاث، عوالضرر مبوقع أثري والذي أ  
 ابة اخلصوصية وبنّي أنّه عند إعداد مثال التهيئة العمرانية، مّت التنسيق مع املعهد الوطين للرتاثرئيس الني

مبا حيصل من  بكل املعهد إعالم كما وقع  إلدماج نّص خيّص احملافظة على الرتاث وحتديد املعامل املعنية
من ناحية أخرى فيما يتعّلق بالتقاسيم  األثرية الراجعة بالنظر للبلدية، كما بنّي  املعاملخمالفات على 

من طرف جلنة خمّتصة بوزارة التجهيز  جد كراس شروط مصادق عليهيو أنّه  السياحية والسكنية املزدوجة 
 واإلسكان والتهيئة الرتابية تنّظم البناءات العقارية ذات الصبغة السياحية .

 العمرانية ملدينة املرسى . التهيئة مآل مثال  -
  :   فتحي النيفرطن  الموا *

 

 :  تناول أربع نقاط
ضرورة وضع خطّة كاملة وناجعة للتّصدي لظاهرة البناء الفوضوي تشتمل على برنامج واضح من حيث  -

إجراء املراقبات )من تاريخ منح الرخص إىل حني تسليم حمضر إنتهاء األشغال(، ومن حيث التدّخل يف 
 الفوري لألشغال ، الوقت املناسب لرفع املخالفات واإليقاف

ضرورة حتميل سلطة اإلشراف ملسؤولياهتا بسبب إفراد أعوان الشرطة البلدية بنظام خاّص وإخراجهم عن  -
 سلطة رئيس البلدية ومطالبتها بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل صدور النظام اخلاّص اآلنف ذكره،

البلدية وإدماجه يف احلياة احمللية والعاّمة ، ذلك أّن بعض ضرورة األخذ بعني اإلعتبار تأطري شباب املنطقة  -
العاّمة وعدم وف الشباب عن احلياة األماكن تفتقد إىل املرافق الثقافية واإلقتصادية اهلاّمة ممّا يدّعم عز 

 ،مشاركته فيهما
 .إقرتاح الرتكيز على التعاون الدويل الالّمكزي لإلستئناس واإلستفادة من جتارب اآلخرين -
 
 
 



 عن منطقة " سيدي داود " : : المواطن المنجي بن سالم   *
 

 حتّدث عن : 
ضرورة عدم التشجيع على تنامي ظاهرة البناء الفوضوي ، ذلك أّن مطالب إدخال عّدادي املاء الصاحل  -

يف حني أّن املصاحل البلدية غري مكرتثة هبذه الفئة من املواطنني ،  للشراب والنور الكهربائي قد تراكمت
الراغبني يف احلصول على رخص يف الغرض، ومن املفروض اإلعرتاف هبم وتسوية وضعياهتم والتّصدي 

 للظاهرة حالة حبالة والتدّخل يف الوقت املناسب ال بصفة متأخرّة ، 
 . باملصاحل البلدية و تركيزها يف الّدوائرالضوئية خاّصة  مآل إقتناء لوحات اإلعالنات -

 " :قمرتعن منطقة "  : المواطن محسن الدّخالوي   *
 يف : م وجود بعض الّنقائص و املتمثّلةإفتتح حديثه بشكر اجملهودات الّصادرة عن إدارة البلدية رغ   
 عدم صرف ميزانّية البلدية على كامل املنطقة البلدية بدوائرها األربع ، -
تصاعد ظاهرة البناء العشوائي باملوازاة مع طول إجراءات إصدار مثال الّتهيئة العمرانّية ، و عليه فإنّه من  -

 الّضروري املطالبة و اإلصرار على اإلسراع يف إصداره ،
   نقص عدد احلاويات ممّا تسّبب يف تنامي ظاهرة وضع الفضالت العضويّة و غريها على حاّفة الشوارع -
 ج و بالّتايل تدهور نظافة احمليط . األهن و
 :األسعد بن موسىالمواطن    *

  

 تطّرق إىل:      
" ومنطقة كارفورالتساؤل عن مآل اجلسر املخّصص للمرتّجلني املزمع تركيزه بني املركب التجاري "  -

 سيدي داود ، 
 تعّدد بقاء التنوير العمومي مشتعال بالنهار مبنطقة البحر األزرق،  -
 كثرة الكالب السائبة والفضالت امللقاة عشوائيا مبنطقة البحر األزرق،   -
 نظومة " مدنية" بالدوائر البلدية،تكّرر تعّطل م -
 إعادة تركيز احلائط الواقي على وادي الطابق و العناية مبجرى املياه . -

 المواطن  سليم  زلطني : عن منطقة البحر األزرق : *
  

 تطّرق عند تّدخله إىل:     
ضرورة العناية بطرقات املنطقة وصيانتها دوريّا ، ذلك أّن احلافالت ترفض دخول بعض األهنج بسبب  -

 : هنج شارل ديقول (، مثال ترّدي حالتها ) 



الّتساؤل عن حصول مراقبة أشغال تعبيد هنج جابر بن حيان، ذلك أّن هذه األشغال مل تنجز على  -
 الوجه املنتظر، 

 
 

إلجناز مرافق عمومية للمنطقة،  26/26املطالبة بإستغالل احلديقة املتواجدة أمام املساكن اإلجتماعية  -
 وقد مّت إيداع مطلب يف الغرض لدى املعتمدية، 

التنبيه على القائمني بالبناء الفوضوي والّصادر يف شأهنم قرارات هدم قبل تنفيذ عمليات اهلدم إقرتاح  -
 ودرس موضوع كّل خمالفة حالة حبالة ،

 املتواجدة بتقسيم املهندسني ، عن مآل املنطقة اخلضراء التساؤل  -
 " ومنطقة سيدي داود، ارفوركالتجاري "  املرّكبالتساؤل عن مآل جسر املرتّجلني املزمع إجنازه بني  -
نقل الرفات إىل  ، و -واليّت أصبحت مأوى للسيارات  –املطالبة بتغيري صبغة مقربة قدمية بسيدي داود  -

 مقربة جماورة، 
 ،املتعاطني للّنقل العشوائي املطالبة بالتّدخل لتسوية وضعية -
 فوضويّا مبنطقة البحر األزرق قبل الردع واإلزالة، للمنتصبنياملطالبة بإجياد حّل جذري  -
 .املطالبة بتنظيف الوادي املتواجد باملنطقة -

 المواطن سمير خليع :  *

إقرتح إحداث شّباك م وّحد للخدمات اإلدارية بالبحر األزرق ) بريد ، دائرة بلدية ....( ، و تطّرق إىل    
 تنظيمها و الّسهر على احملافظة على الّنظافة يف حميطها .  احلالة املرتّدية للّسوق األسبوعية وضرورة

 المواطن  سليم المحرزي  : عن " جمعية الجمعيات " : *
  

 تعّرض يف تدّخله إىل:
رغم عدم احلصول على رخص  -  R+4وخاصة منها املرّكبات  –تفشي ظاهرة البناء الفوضوي  -

 والتساؤل عن سبب عدم تّدخل البلدية وإصدار قرارات هدم حال الشروع يف البناء وتنفيذ هذه القرارات ، 
 ، تكبيل بعض السرّيات و ترك أخرى عدم جّدية الوكالة البلدية للتصرف يف وضع مّكبالت السيارات :  -
 لسيارات،اإلستغالل العشوائي ملآوي ا ةتطّور ظاهر  -
املطالبة بضرورة التوّحد ) مسؤولوا البلدية + اإلدارة + مكّونات اجملتمع املدين ( للنهوض مبدينة املرسى  -

 .على مجيع األصعدة 
 المواطن  نضال بن يونس : *

  

 تناول يف كلمته احلديث عن :
 ظاهرة اإلستغالل العشوائي ملآوي السيارات وضرورة التّصدي هلا من قبل البلدية،  -
 ضرورة بعث موقع واب خاص بالبلدية يف أقرب اآلجال. -



 المواطنة عائشة معروف : عن منطقة قمرت :  *
    

إستعدادا للموسم إقرتحت ضرورة التّدخل ووضع خطة واضحة ملقاومة الناموس مبنطقة قمرت وغريها      
 .و حتسني الّتعامل مع املواطنني  الّصيفي

 المواطن  كريم المهداوي : عن المرسى النسيم  :  *
     

 تّدخله عن  : دتساءل عن       
بناء مدارج فوق الرصيف + بناء من  سبب عدم تّدخل البلدية لردع املخالفات احلاصلة باملرسى النسيم: -

 ،  R+3نوع 
 ودور البلدية يف منح رخص تركيز حمطات اهلاتف اجلوال فوق احملالت السكنية.كيفّية   -

 :   عن حّي الملعب ": "   المالقيالمواطن  كريم   *
     

 : تعّرض إىل      
الّتدخل لتنظيم حركة املرور به و مبزيد باحلّي،  عناية باملنطقة اخلضراء املوجودةصيانة والاملطالبة مبواصلة   -

 العناية بتعبيد األرصفة، 
 

كشك لبيع السمك   مثال :التساؤل عن رأي البلدية يف خصوص تركيز أكشاك جديدة عشوائية )  -
: هيكل خفيف لبيع األثاث  مثالمبفرتق هنجي امللعب وحممد علي،( وهياكل خفيفة على األرصفة ) 

 والتحف القدمية (، 
رفض سّكان احلّي لقيام صاحب مشروع حمّل لبيع األكلة اخلفيفة باإلستيالء على الرصيف واملطالبة  -

 بالتدّخل لرفع هذه املخالفة والتّصدي هلا.
 المواطن  عمار القـارصي :  *

 :  تطّرق إىل      
 إزدحام حركة املرور حبي احلكام وخاّصة هنجي الطيب سيالة وعمر بالشّيخ ، -
 املطالبة بتشريك اجملتمع املدين يف إعداد موقع واب البلدية ،  -
ا هو معمول به يف املطالبة بتوفري فضاء لعقد جلسات اجلمعيات املتواجدة باملنطقة البلدية على غرار م -

 عديد البلديات .
 المواطن  سمير المهداوي : عن " جمعية الجمعيات "  :  *

 ـــــــــ:طالب عند تّدخله بـــــ      
ّكن من  واصل اإلجتماعيون صفحة شبكة التّ أن تك - الفايس بوك اخلاّصة بالبلدية متفاعلة حّّت مت 

 التواصل الناجع والفعلي،



 إجراء مراقبة جدية دورية للوكالة البلدية للتصرف القائمة بوضع املكبالت باملنطقة البلدية ، -
خاّصة بعد حتويل حّل لصعوبة املرور أمام " مصحة األمان "  مراقبة إجناز مطعم باملرسى النسيم وإجياد -

 مدخل القسم اإلستعجايل إىل الّنهج اخللفي للمصّحة .
 

 أن ه بالنسبة لـــــ:وأفاد  ، إثر مجلة هذه التدّخالت ، تناول الكلمة السيد رئيس النيابة اخلصوصية           
  ( تنفيذ القرارات : 1

 

على إثر بعث وزارة الشؤون احمللية عملية التنفيذ يف خصوص املخالفات مبختلف أنواعها تعّقدت     
ويف هذا الصدد ، مّت إقرتاح   من الوطين ) وزارة الداخلية ( ،سلك الشرطة البلدية تابعا إلدارة األ وإبقاء 

املقرتح يف مشروع جمّلة ختصيص سلك تنفيذ ورفع خمالفات يكون حتت سلطة رئيس البلدية وتضمني هذا 
 اجلماعات احمللية، 

 على مستوى سيدي داود: 9 عدد ق الوطنية( جسر المترجلين فوق الطري2
اجلسر بصدد اإلجناز يف أحد املعامل بصفاقس ) جسر معدين ( وسيقع تركيزه قريبا وذلك حسب     

 .و التهيئة الرتابية اإلسكانو  مصاحل وزارة التجهيز
 وربط المناطق البلدية بالمرسى المدينة : ( مشاكل النقل3

، "النقل العمومي للمسافرين "بعقد جلسة حبضور ممثّلي شركة " نقل تونس" و شركة البلدية  قامت    
حمطة الرتل ومنطقة البحر األزرق/  حمطة الرتل باملرسى الشاطئ وطالبت بربجمة خطوط تربط بني قمرت/ 

 البلدية دراسة إمكانية إبرام  كما إقرتحت اسلة السيد الوايل يف الغرض ،  هذا ، ومّتت مر ،  رسى الشاطئبامل
املرسى قمرت وإىل  و( من منطقة البحر األزرق خصوصا  إتّفاقيات مع وكاالت أسفار لنقل املواطنني) التالميذ

 . املدينة
  ( وقوف السيارات : 4

ّهزة بآلة زرقاء  مناطق بصدد دراسة مقرتح تركيز  هيمآوي للسيارات مسّوغة و  03البلدية عدد متلك       جم 
 ،Horodateur) (الطّابع الّزمين 

 ( تحسين الخدمات : 5
) بصدد ختصيص "  فضاء المواطنالوكالة األملانية للتعاون الفيّن دّعمت البلدية يف خصوص تركيز "      

املواطنني ومتابعة اإلجابة عليها، هذا إىل  مطالبمن خالله قبول  وسيتمّ ، الفضاء وتوفري اللوجيستيك ( 
   ضمن موقع واب البلدية اجلديد . باإلقرتاحاتجانب ختصيص عنوان خاّص 

 

 . الواحدة بعد الزوال على الساعة ور فعت اجللسة 
وصيةرئيس النيابة الخص     



        
 
 


