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بقصر البلدية اجللسة  اخلامسة مساءعلى الساعة  2019 فيفري 19 لّثالثاءإنعقدت يوم ا   
 محمد سليم المحرزيبرئاسة السيد  2019 لسنة وىلالعادية األالتمهيدية للمجلس البلدي يف دورته 

وحبضور السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه ،  ، رئيس البلدية
املـؤرخ  2018لسنة  29 األساسي عددإستدعاءات كتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

 املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية ووفقا للنص التايل :  2018ماي  09  يف
 . إستدعاء  :الموضوع       

 

ـــد ، أتشرف بإستدعائكم حلضور  اجللسة   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وىلة األالتمهيدية للدورة العاديّ وبعـ
 امســــةعلى الســــاعة اخل  2019 فيفري 19 ثالثاءال يوم الّّت ســـــتنعقد   2018للمجلس  البلدي لســــنة 

 ( بقصر البلدية.  17.00مساء  )

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ، السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

 املساعد الثالث لرئيس البلدية ، السيد عياض الزهار -

 السيد رؤوف الشنويف -

 السيد حممد شراد  -

 السيد سليم الزلطين -

 

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة ، ، املساعد الرابع لرئيس البلدية
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرياض ،       

 الشغل وفاقدي السند  ة ومستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعيّ 
 ، وحاملي اإلعاقة

 



 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ، اآلنسة زهور قريرة -

 السيد قيس النيقرو -

   السيدة مىن املطهري -
 

 السيدة عائشة املهريي -
 

 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ، 
 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،

   مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
 مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،  اآلنسة إميان الفهري -

 سهام عز الدين   السيدة  -
 

 مستشارة ،
-  

 
 السيدة لطيفة التاجوري  -

 السيدة راقية الغريب -

 السيدة فريال مسرية بوزيري                    -

  السيد حممد الطيب املهريي -

  السيد حممد نبيل صاحب الطابع -

              السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -
      

 ، مستشارة
 ، مستشارة
 ، ةمستشار 
 ، مستشار
 ، مستشار
 . مستشار

 
 

 و تغّيب بعذر:
املساعد الثاين لرئيس البلدية ،                 السيد ياسني الرديسي -     
 مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون                   السيدة رمي احلشيشة - 

   ،الالّمركزي ، رئيسة دائرة املرسى املدينة 

 السيدة شاذلية سرين اجلويين -

  السيد حممد ضياف الدريدي -

   السيد املعز بوراوي -

 السيد فارس العّياشي   -

 مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي داود ،
 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،

 مستشار، رئيس جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية ،
 رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،مستشار ، 

 
 

 د إلياس كشكالسي -

 السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل  -
 السيدة مىن خالص  -

 السيد أمين بن مسعود -

 السيد خالد شيبوب -

    السيد أمحـد ريزا -

 ف ،جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرّ  مستشار، رئيس
 رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، مستشارة ،
 ،مستشارة 
 ، مستشار
 ، ةمستشار 

 .مستشار 



  
 

 
 

 مهيدية :  اجللسة التّ  حضركما 
   عدد من  املواطنني، 

 كتابة اجمللس . 
 

 

 ة للمجلس، رئيس البلدية  اجللسة التمهيديّ  محمد سليم المحرزيإفتتح السّيد  ، إثر ذلك              
رئيس  السيدُمرّحبا جبميع احلاضرين ، بعدها ، توىّل  2019 لسنة وىلالبلدي يف دورته العادية األ

من جملة اجلماعات احمللية  216وضع اجللسة يف إطارها املتمّثل يف تطبيق مقتضيات الفصل  البلدية
الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة متهيدية تلتئم بإشراف رئيس  " تسبق إنعقاد الذي ينص على:

دورة ، يدعى إليها ــــــاجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل قبل تاريخ إنعقاد ال
متساكنو املنطقة البلدية بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الصبغة احمللية 

مهيدية من قبل اللجان البلدية عريفهم بالربامج البلدية. يتم درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة التّ وت
 حسب مشموالهتا وتعرض على الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي ."

 الية :الت يف املواضيع التّ ومتحورت مجلة التدخّ مثّ فسح اجملال للمواطنني للتدّخل ،       
 : ـــــــــــلمطالبة با 
  مارس  20إجياد حّل جذري ملعضلة عدم توّفر علب الشحوم لدى املطاعم املنتصبة ببطحاء 

 و ما ورائها نظرا ملا متثّله هذه املعضلة من خطورة على سالمة املرتّجلني ،
  مارس ممرّا للمرتّجلني ، 20أن تكون ساحة 
  عرضها على متساكين املنطقة البلديّة ،تقدمي خريطة طريق عمل اجمللس البلدي و 
  ، أن تكون جلنة إسناد تراخيص املاء الّصاحل للشراب والّنور الكهربائي حتت إشراف البلديّة

 ول ـــــــــمتفرّع عن شارع شارل ديغ -خاّصة و أنّه يوجد حّي خلف املرّكب الّتجاري " كارفور"
منزال( يفتقر كّليا للماء الّصاحل للّشراب ،  150) قرابة عدد -و إبن رشد و هنجي إبن اجلزّار

 لقنوات تصريف املياه املستعملة و لطرقات ُمعّبدة ،
  تفعيل كراس الشروط املتعّلقة بتعبيد شارع شارل ديغول و هنج إبن رشد و حماسبة املقاولني

 املنجزين ألشغال تعبيدمها ،
 بلديّة ،إجياد حّل ملعضلة الكالب الّسائبة بكامل املنطقة ال 
 ، توفري قنوات تصريف مياه األمطار قرب شارع شارل ديغول 



 ، مقاومة ظاهرة تفّشي الّناموس مبنطقة البحر األزرق ووضع خطّة يف الغرض 
  الّتنسيق مع خمتلف املتدّخلني العمومّيني عند إعداد برنامـــــــــــج اإلستثمار الّتشاركي ، وذلك

  مّت إختيارها من طرف املواطنني خالل جلسات املناطق ،ضمانا إلجناز مجيع املشاريع الّّت 
 ، إحداث مناطق خضراء باملنطقة البلديّة 
 ، علما و أّن "الّسوق احلالّية" تتكاثر  الّتعجيل يف بعث سوق يومّية بلديّة مبنطقة سيدي داود

 هبا األوساخ و الّناموس خاّصة يف فصل الّصيف ،
  ،إجناز شبكة تصريف مياه األمطار بأحواز الّدائرة البلدّي سيدي داود ، اجلامع و املستوصف 
 ، مزيد العناية باملنطقة الّصناعّية بسيدي داود 
  مرافقة و متابعة مكتب الّدراسات املنجز للّدراسات املتعّلقة مبختلف مشاريع البلديّة لألشغال

 ذها إىل غاية عملّية القبول الّنهائي هلا ،اخلاّصة هبذه املشاريع من بداية تنفي
 ، صيانة أعمدة الّتنوير العمومي و احلفر بكامل املنطقة البلديّة 
  إعادة العمل بآلّية الفرز اإلنتقائي للفضالت باملنطقة البلديّة ملا هلذه اآللّية من إجيابّيات على

 احملافظة على نظافة احمليط ،
 د حّل ملعضلة غياب شبكة رئيسّية لتصريف مياه األمطار مبنطقة التدّخل العاجل للبلديّة إلجيا

 سيدي داود ،
  باملنطقة البلديّة ،يف مواجهة الّتجاوزات العمرانّية احلاصلة توضيح سياسة البلديّة 
 هتيئتها ، صيانة خمتلف الّدوائر البلديّة و 
  حضري ألهايل منطقة هتيئة غابة بني طريق قرطاج و سيدي داود كمنتزه نظرا لغياب متنّفس

 سيدي داود إىل جانب فضاءات ألعاب ،
  ،توفري املاء الّصاحل للّشراب ، الّتنوير العمومي واحلاويات ألرض البحري مبنطقة البحر األزرق 
  إجياد حّل ملعضلة إلقاء فواضل البناء بغابة قمرت و فتح املستودع البلدي إىل حّد الّساعة

  ه، يف إلقاء فواضل البناء من تنفيذ ذلك باألرض املتواجدة خلفاخلامسة مساء لتمكني الرّاغبني
 ، هتيئة مأوى لوقوف سيّارات زائري مقربة قمرت تسهيال حلركة املرور باملكان 
  مجعّية " بسمة " قامت بهعلى غرار ما فتح مسالك بغابة قمرت لتسهيل العبور منها، 
  الكرمية و حتيني العقود املربمة معهم ،تسوية وضعّيات مستغّلي املالعب املتواجدة بأرض 
  ،عقد إتّفاقيات شراكة و تعاون مع بلديّات جُماورة وتبادل اخلربات يف عديد اجملاالت املشرتكة 



  ختصيص مآوي لوقوف الّسيارات بالّشوارع و األهنج املتواجدة مبنطقة سيدي داود ، خاّصـــــــة
 نسبّيا ،و أّن خمتلف هذه الّشوارع و األهنج عريضة 

 ، الّتوزيع العادل للحاويات بكامل املنطقة البلديّة 
  تقريب اخلدمات للمواطنني ، وذلك بإيداع خمتلف شكاويهم بالّدائرة البلديّة الّّت يقطنون هبا 

و إجابة و الّّت تتوىّل بدورها إرسال هذه الّشكاوى ملكتب الضبط املركزي و متابعة مصريها 
 ،املوطنني املتقّدمني هبا 

  مزيد احلرص على تنظيم اإلشغال الوقّت للملك العمومي البلدي مع العمل على إلزام املتحّصلني
 على رخص يف الغرض برتك ممّر أو مساحة من الّرصيف للمرتّجلني و معاقبة املخالفني منهم ،

  ، الّتنسيق و الّتشجيع على بعث جلان مواطنة ملعاضدة البلديّة يف خمتلف أعماهلا 
  يع يف توفري الّنقل ألهايل منطقة قمرت ،الّتسر 
 ، ردع املخالفات احلاصلة على شاطئ قمرت 
  يف إعداد كرّاسات الّشروط مبختلف أنواعها  -كّل حسب إختصاصه  –مسامهة اجملتمع املدين

، 
 قاولني ،اإللتجاء إىل مزّود خدمات يف جمال مراقبة و متابعة األشغال املنجزة من طرف امل 
 ، القيام حبمالت حتسيسّية حول الفرز اإلنتقائي للفضالت 
 ، إحداث نوادي أطفال جديدة بكامل املنطقة البلديّة و مزيد العناية بالطّفولة 
  ، القضاء على الّنقاط الّسوداء باملرسى الّنسيم و العمل بآلّية باب/باب 
  ، الغسل الّدوري للحاويات 
 ملّية الّتدقيق املايل للبلديّة .تشريك اجملتمع املدين املختّص يف ع 

 

تقدمي ب ئيس البلديةر ت اآلنف ذكرها ، قام السيد اليف إجابته على خمتلف التدخّ و   
إضافة إىل بعض املعطيات حول العمل ة عن بعض املواضيع وإجابات فوريّ  توضيحات

 :-على سبيل اإلعالم  -البلدي 
الّتنسيق مع السيد رئيس إقليم الّديوان القيام جبرد يف املطاعم املنتصبة باملرسى املدينة و سيتّم  ▪

تتوّفر  ال هبا و مطالبة أصحاهبا الّذيند التثّبت من توّفر علب الشحوم ــــالوطين باملرسى قص
جرّاء الشحوم  من اإلنزالقمثل هذه العلب برتكيزها يف أقرب اآلجال محاية للمرتّجلني  لديهم

 ،و حمافظة على نظافة احمليط املتسرّبة من هذه املطاعم 



 مارس على طابعها األصلي كممّر للمرتّجلني ، 20البلديّة على حمافظة ساحة حترص  ▪
و مّت رصد  2019البلديّة على الّتشجيع على ممارسة األنشطة الرّياضّية خالل سنة حرصت  ▪

إلحداث  80لتنفيذ برنامج " رياضة للجميع" و اإلحتفال بالذكرى مليون دينار  ,52مبلغ قدره 
 املستقبل الرّياضي باملرسى ، إضافة إىل برجمة أنشطة متنّوعة بشاطئ املرسى ،

حداث إ -سيقع إجناز عديد املشاريع مبنطقة البحر األزرق سواء بالّتعاون مع وزاريت الرتبية  ▪
إحداث مكتب تشغيل بالّدائرة  –و الّتكوين املهين و الّتشغيل  -تّربوي رياضي وثقايف مركب
أو من طرف الوكالة الفرنسّية للّتنمية أو وكالة الّتهذيب و الّتجديد العمراين أو الّديوان  -البلديّة

 الوطين للّتطهري ،
ُتسّببه مـــن  تعمل البلديّة على إجياد حّل ملعضلة وادي منطقة البحر األزرق ) املياه الرّاكدة و ما ▪

 روائح كريهة و كثرة الّناموس ( بالّتنسيق مع الّديوان الوطين للّتطهري ، وزارة التجهيــــــــــــــــــــز 
مرّات منذ  سّتة هقامت بتنظيفو اإلسكان و الّتهيئة الرّتابّية ، ) مشكل هيكلي ( ، و قد 

 تنصيب اجمللس البلدي احلايل ،
بلديّة احلضور مبجالس الّدوائر املنعقدة و مواكبة نشاطه و املسامهة يف طين كّل دائرة اعلى مو  ▪

، هذا إىل جانب تأثيث جلسات الّلجان البلديّة القارّة و متابعة تواريخ إنعقادها املنشورة  إثرائه
 بالّصفحة الّرمسّية لشبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك ،

البلديّة و أعضاء جلنة الّنظافة و أعوان حفظ الصّحة  مع أعوان الّشرطة أوىل متّ عقد جلسة عمل ▪
ائبة باملستودع البلدي إحداث مركز إليواء وتلقيح وتعقيم الكالب السّ  ، كما متّ ببلديّة تونس 

 . بقمرت، هذا املركز سيكون يف نطاق شراكة مع بلديّت سيدي بوسعيد وقرطاج
مبقر البلدية  2019فيفري  13ربعاء ألابتونس يوم  "باستور "فاقية مع معهدإبرام إتّ  متّ  كما 

 ، ا على داء الكلب يف كامل املنطقة البلديةالقضاء هنائيّ هتدف إىل 
ستتّم برجمة محلة ملقاومة النّاموس مبا فيها بشارع شارل ديغول ، كما سيقع التّنسيق مع إقليم  ▪

 ، هاكدة و املتسّببة يف إنتشار الّديوان الوطين للّتطهري للقيام بعملّيات شفط املياه الرّ 
يف  -و خاّصة الّديوان الوطين للّتطهري  -البلديّة بصدد التّنسيق مع مجيع املتدّخلني العمومّيني  ▪

 ،  2017/2018إطار إجناز املشاريع املربجمة بربناجمي اإلستثمار الّتشاركي لسنّت 



 البلديّة بصدد التّنسيق مع وزارة أمالك الّدولة و الّشؤون العقاريّة قصد إجياد أرض مساحتها  ▪
هكتار إلجناز مشروع حبرية إصطناعّية مبنطقة البحر األزرق تكون متنّفسا ألهايل املنطقـــــــــــــــــــة  2

 ،و زائريها 
كيز بعضها باملرسى الّنسيم و بقّية املنطقة البلديّة بصدد إجراء صفقة إلقتناء احلاويات و سيتّم تر  ▪

 البلديّة دون متييز ،
إلجناز سوق بلديّة يومّية مبنطقة سيدي داود و البلديّة  2019مّت رصد مبالغ مالّية مبيزانّية سنة  ▪

 بصدد البحث عن أرض لرتكيزها ،
 إىل اآللة الرّابضة باملستودع البلدي إلصالح احلفــــــــــــــر بكامل املنطقة البلديّــــــة  سيقع اإللتجاء ▪

 الّدوائر البلديّة ، و سيتّم توزيع العمل حسب املناطق/
مّت فتح املستودع البلدي إىل حّد الّساعة اخلامسة مساء لتمكني الرّاغبني يف إلقاء فواضل البناء  ▪

 باألرض املتواجدة خلفه ،من تنفيذ ذلك 
سيتّم التثّبت من طرف السّيد رئيس الّدائرة البلديّة قمرت من ملكّية البلديّة أو الّدولة لألرض  ▪

احملاذية ملقربة قمرت و املقرتح هتيئة مأوى للسّيارات لفائدة زائري املقربة تفاديا لتعّطل حركة 
 دفن املوتى ،املرور عند 

 جعة هلا بالّنظر،ابكامل املنطقة الرّ  ناطق خضراءعلى إحداث مالبلدية حترص  ▪
القيام بتشخيص  هبدف "PBR Rating SA "تفاقية شراكة بني بلدية املرسى و شركةمتّ إبرام إ ▪

 إرساء مبدإو يدخل هذا يف إطار ف املايل لبلدية املرسى، ة املالية احلالية و حتليل التصرّ للوضعيّ 
و البلديّة منفتحة على اخلربات من اجملتمع املدين يف جمال  ، الرشيدة املالية الشفافية و احلوكمة

 الّتدقيق املايل ،
 بلديّات على األقّل ، 03اجمللس البلدي عقد إتّفاقّيات شراكة مع عدد  ةبرجم ▪
وغريها من املناطق الرّاجعة بالّنظر للبلديّة : سوف تتلّقى البلديّة  بالّنسبة ملعضلة الّنقل بقمرت ▪

الفرنسّية و سيتّم ختصيص البعض  "فلورانس"حافالت كهديّة من مدينة  10و  05بني عدد 
منها لتسهيل التنّقل داخل املنطقة البلديّة و البعض اآلخر لنقل الّتالميذ إىل املؤّسسات الرّتبويّة 

، 



صة كّل احلرص على اإلستغالل احملكم للّشواطئ و تطبيق القانون على املخالفني ، البلديّة حري ▪
و هي تعمل حاليّا يف إطار اإلستعداد للموسم الّصيفي على الّتنسيق مع وكالة محاية الّشريط 

 الّساحلي قصد إحرتام مثال إستغالل الّشواطئ ،
 ة سيدي داود .مّت رصد مبالغ مالّية إلحداث روضة أطفال بلديّة مبنطق ▪

 

 فـــــــــة ائيس لجنة الّنظر مستشار ،  ،ّيس الّنيقرو قلسيد اعند تناوله الكلمة ، أفاد  و   
 : أنّهو الصّحة و البيئة 

   مّت ضبط منهجّية للتصّدي لظاهرة تفّشي الّناموس و إعداد كرّاس شروط يف الغرض 
تدّخالت وقائّية ، شفط املياه  ) حتديد زمن التدّخل ، نوعّية املواد املستعملة للرّش ،

 الرّاكدة ...( ، هذا و سيقع تنظيم لقاء حتسيسي مفتوح بداية شهر مارس املقبل ،
  غابة قمرت حتمي مدينة قمرت و املرسى عموما من زحف الّرمال و ستتّم هتيئة مسلك

صّحي يف املكان دون فتح طريق و اإلمكانّية الوحيدة تتمّثل يف فتح مسلك من جهة 
 عّية " بسمة" ،مج

  مّت ضبط إسرتاتيجيا للفرز اإلنتقائي للفضالت و سيقع الشروع يف تطبيقها على الّنزل
 و املطاعم أّوال مثّ القيام حبمالت حتسيسّية بالّنسبة للمنازل ،

  سيقع الّتنسيق مع إدارة الغابات بوزارة الفالحة و املوارد املائّية و الّصيد البحري قصد
املتواجدة بسيدي داود على طريق قرطاج و سيتّم تنظيم محالت نظافة يف هتيئة الغابة 

 الغرض و إحداث مسلك صّحي ،
  تتضّمن كرّاس شروط لزمة تنظيف مدينة املرسى واجب غسل احلاويات و تغيريها عند

الّتلف من طرف املقاول و سيقع الّتنبيه عليه للحرص على القيام هبذا الواجب على 
 أكمل وجه .

 

 

 



كّلف م،  ساعد رئيس البلديّةم ،ياض الزّهار علسيد اعند تناوله الكلمة ، أفاد  و   
 نظرا لنقص األعوان املكّلفني بالتنويـــــــــــــــــــــــر العمــومي  أنّهة ـــــــــــــباألشغال و تجميل المدين

شبكة التّنوير العمومي بكامل املنطقة البلديّة  ) رئيس مصلحة و عامل وحيد( و ما تتطّلبه
من أشغال صيانة دوريّة و عاجلة يف أغلب األحيان ، فإنّه سيقع نشر إعالن طلب عروض 

 إلختيار شركة ملساندة البلديّة و مساعدهتا يف القيام هبذه األشغال .

عد جتديد السيد رئيس البلدية ، ب دقيقة ليال 45الّتاسعة و ورفعت اجللسة يف حدود الّساعة          
 شكره جلميع احلاضرين .

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


