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بقصر البلدية اجللسة  احلادية عشرة صباحاعلى الساعة  2019 ماي 23 ميسإنعقدت يوم اخل   
،  محمد سليم المحرزيبرئاسة السيد  2019 لسنة ثّانيةالتمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية ال

وحبضور السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات ،  رئيس البلدية
ماي  09  املـؤرخ يف 2018لسنة  29 األساسي عددكتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون 

 ية ووفقا للنص التايل :املتعلق مبجلة اجلماعات احملل  2018
 . إستدعاء  :الموضوع       

 

ـــــد ، أتشرف بإستدعائكم حلضور  اجللسة ا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للمجلس  الثّانية لتمهيدية للدورة العاديّة وبعـ
  ادية عشــــــرة صــــــباحاعلى الســــــاعة احل  2019 ماي  23 ميساخل يوم الّّت ســــــتنعقد   2018البلدي لســــــنة 

 ( بقصر البلدية.  11.00)
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية ، السيدة نبيلة محــــــــــــــــــــزة -

 املساعد الثالث لرئيس البلدية ، السيد عياض الزهار -

 السيد حممد شراد -

 السيد سليم الزلطين -

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرياض ،       
 الشغل وفاقدي السند مستشار، رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعّية و 

 وحاملي اإلعاقة ،
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ، اآلنسة زهور قريرة -

 مستشار ، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،  السيد قيس النيقرو -



 السيدة مىن املطهري   -
 

 السيدة عائشة املهريي -

 مستشارة ، رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ، 
   مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ، 

 السيد فارس العّياشي -

 السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل  -

 السيد خالد شيبوب -

 السيد أمين بن مسعود -
 

 مستشار ، رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ، 
 مستشارة ، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، 

 ، مستشار
 ،مستشار 

 

 مستشارة ، السيدة سهام عز الدين    -

 السيدة راقية الغريب -

 السيد حممد الطيب املهريي  -

 السيد حممد نبيل صاحب الطابع  -
      

 مستشارة ،

 مستشارة ،
 .مستشارة 

 
 

 و تغّيب بعذر:
السيد ياسني الرديسي                 املساعد الثاين لرئيس البلدية ، -      

  ،، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة املساعد الرابع لرئيس البلدية                 السيد رؤوف الشنويف -     
 

السيدة رمي احلشيشة                  مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون   -  
 ،  الالّمركزي ، رئيسة دائرة املرسى املدينة 

 السيدة شاذلية سرين اجلويين -
 السيد حممد ضياف الدريدي  -

 السيد املعز بوراوي  -

  اآلنسة إميان الفهري -
 

 مستشارة ، رئيسة دائرة سيدي داود ،

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،
 مستشار، رئيس جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانّية ،

 املفتوحة ، مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة
 

 السيد إلياس كشك -
 السيدة مىن خالص  -
 السيد أمحـد ريزا  -

 السيد حممد الّتيجاين بوعزيز              -

 السيدة فريال مسرية بوزيري                     -

 السيدة لطيفة التاجوري  -

  

 مستشار، رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصّرف ،

 مستشارة ،
 مستشار ،

 ، مستشار
 ، ةمستشار 

 مستشارة .



  

 
 

 مهيدية :  اجللسة التّ  حضركما 
 ،  عدد من  املواطنني 

 ، عدد من أعوان اإلدارة 
 . كتابة اجمللس 

 
 

س ، رئيس البلدية  اجللسة التمهيديّة للمجل محمد سليم المحرزيإفتتح السّيد  إثر ذلك ،              
 رئيس البلدية السيدُمرّحبا جبميع احلاضرين ، بعدها ، توىّل  2019 لسنة ثّانيةالبلدي يف دورته العادية ال

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

من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل قبل تاريخ إنعقاد الــــــدورة ، يدعى إليها متساكنو املنطقة البلدية 
بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية. يتم 

ية من قبل اللجان البلدية حسب مشموالهتا وتعرض على درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة الّتمهيد
 .الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي "

 ومتحورت مجلة التدّخالت يف املواضيع الّتالية :مثّ فسح اجملال للمواطنني للتدّخل ،       
 : لمطالبة بـــــــــــا 
  ( معرفة الوضعّية العقاريّة لألرض البيضاء الكائنة حبّي النصرSPROLS  و ذلك قصد برجمة ، )

 ،نشاط جمتمعي هبا  : نظافة و غراسة أشجار 
  تطبيق مقتضيات كرّاس الشروط لزمة الّسوق األسبوعّية باملرسى الرياض من حيث منع بيـــــــــــــع

 ية من احلرائق ،الّدواجن ، وضع حاويات ومعّدات الوقا
 ، برجمة دوريّات مراقبة للّسوق األسبوعّية باملرسى الرياض 
 عليها ، اعلى احلالة الّّت كان ماو إرجاعهو إبن اجلزّار شارل ديغول  يسّد احلفر املوجودة بشارع 
  ختصيص كّل رئيس دائرة بلديّة ليوم لقبول متساكين الّدائرة لإلستماع إىل مشاغلهم و مشاكلهم 

 و إجياد احللول هلا على غرار ما هو معمول به من لدن السّيد رئيس البلديّة ،
 من جمّلة اجلماعات  231كما يقتضيه الفصل   يّة لإلنعقاد مرّة يف الّشهرددعوة جمالس الّدوائر البل

 احمللّية ،
  ، حتيني موقع الواب الّرمسي للبلديّة 
 ، توضيح تاريخ القبول الّنهائي ألشغال هتيئة حديقة سيدي داود 



  و مقاومة ظاهرة تفّشي هذا الّنوع من احلشرات ووضع خطّة يف الغرض إجياد حّل ملعضلة الّناموس
 ، ومداواة الفئران و الشروع العاجل يف معاجلة مجيع برك املياه الرّاكدة

 و الشوارع و الّساحات من األعشاب الطّفيلية ، تقليم األشجار و تنظيف األهنج 
  إجياد حّل للمرور باحلّي اإلداري خاّصة بعد غلق الّساحة بني املعتمديّة ، القباضة املالية و البلديّــة

 و منطقة األمن الوطين باملرسى ،
  كة الّتونسّية للكهرباء رفع فواضل البناء املتواجدة بنهج عبد احلفيظ املّكي : من جهة فرعـــــــــــي الّشر

 و الغاز و الّديوان الوطين للّتطهري ،
 ، إعادة فتح نادي األطفال باملرسى 
  مهما كان عدد السيارات الّّت  –توظيف مبلغ مايل مجلي ألصحاب احملاّلت السكنّية مبدينة املرسى

يقومون  و متكينهم من شارات الوقوف ، علما و أنّه يوجد بعض األشخاص الّذين -ميلكوهنا
بإستخالص معاليم الوقوف باملنطقة الّزرقاء رغم أّن مجيع أجهزة موّزعات الّتذاكر ليست يف وضع 

 إستخدام ،
 تواجدة بتقسيم املهندسني مبنطقة البحر األزرق حّّت تكون متنّفسا ألهايل املنطقة،هتيئة احلديقة امل 
 ، الّتمكني بأكشاك جديدة باملنطقة البلديّة 
  مارس ممرّا للمرتّجلني ، 20أن تكون ساحة 
  لبالستيكّية امزيد تركيز حاويات جتميع املواد، 
   جمانّية الّدخول ملنتزه الّسعادة، 
  جتميل مدخل حّي الرّياض و إجياد حّل لألكشاك املنتصبة به، 
  ختصيص ممّر لذوي احلاجيّات اخلصوصّية للمرور إىل الّشواطئ، 
 من أصحاب احملاّلت السكنّية كائنة بنهج أسد إبن الفرات سيدي  05د تطبيق القانون على عد

 داود قاموا باإلستيالء على امللك العمومي البلدي : مّت تطبيق قرار هدم على واحد منهم فقط ،
 ، إجياد حّل لتاليف اإلختناق املروري النّاتج عن غلق شارع احلبيب بورقيبة كّل يوم أحد 
 . هتيئة البطحاء املتواجدة أمام هنج إحمّمد الزّاوشي كمأوى للسّيارات 

 :اح ر ـــــقتإ 
  ، أفريل ممرّا للمرتّجلني ، 9جويلية و  25جعل أهنج ناصرباي 
  هتيئة و جتميل املناطق اخلضراء الّّت تقوم برتكيز لوحات إشهاريّة بتويّل شركات اإلشهار

 ين يف ذلك .هذه األخرية مع تشريك اجملتمع املد
 



 

 ، حّمد سليم المحرزيم السيد ويف إجابته على خمتلف التدّخالت اآلنف ذكرها ، قام  
بتقدمي توضيحات وإجابات فوريّة عن بعض املواضيع إضافة إىل بعض املعطيات  رئيس البلدية

 :-على سبيل اإلعالم  -حول العمل البلدي 
 

 ( هي على ملك  SPROLSأّن األرض البيضاء الكائنة حبّي النصر )  بعد التأّكد من ▪
سيقع أخذ موعد مع السّيد الرّئيس املدير العام هلذه الشركة حبضور السّيد رئيس  ، SPROLS الــــــ

 الّدائرة البلديّة املرسى الرّياض قصد مطالبته بالرّتخيص يف تنظيم أنشطة جمتمعّية هبذه األرض ،
ات الّّت تعرتض البلديّة يف تسيريها و مراقبتها للّسوق األسبوعّية ، نقص عدد أعوان أبرز الّصعوب ▪

  الّشرطة البلديّة ،
أهّم سبب لعدم إنتظام عقد جلسات جمالس الّدوائر البلديّة يتمّثل يف أّن أعضاء هذه اجملالس  ▪

 ،لس بلدي عموما متطّوعون و يصعب عليهم الّتوفيق بني وظائفهم األصلّية و صفاهتم كأعضاء جم
 ،البلديّة قامت بربجمة منتزه حضري بكّل دائرة بلديّة  ▪
  نادي ليونس قرطاج صوفونيبة و اجلمعّية العاّمة للقاصرين عن احلركة مع البلديّة قامت بإمضاء إتّفاقّية

الوقّت جلزء من حديقة سيدي عبد العزيز  يف اإلستغاللموضوعها الرّتخيص  العضويّة " أجيم"
لتهيئته كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي الّسمع باملنطقة البلديّة بصفة  ( 2م 5000) باملرسى 

 ، جمانّية
  أعوان نظافة فقط بالبلديّة و هذا الّنقص يف املوارد البشريّة جيعل عملّية تنظيف  08يوجد عدد

شاب الطّفيلّية بكامل املنطقة البلديّة عملّية صعبة جّدا و يقع حالّيا إّما الشوارع و األهنج من األع
قصد طلب  قّيس الّنيقرو ، رئيس جلنة الّنظافـــــــــة و الصّحة و البيئة اإلّتصال بإدارة الّنظافة أو بالسّيد

 التدّخل ،

  باملرسى و فتح ساحة احلّي باملرسى الّشرقية من منطقة األمن الوطين الوطين سيقع نقل مركز األمن
 اإلداري لضمان سيولة التنّقل باملكان ،

  مّت اإلتّفاق على تركيز شخص بزّي ُموّحد أمام كّل جهاز موزّع الّتذاكر باملنطقة الزرقاء بعد إصالح
 خمتلف األجهزة ، و ذلك حلراستها ،

  فرعـــــــــــي الّشركة الّتونسّية املتواجدة بنهج عبد احلفيظ املّكي : من جهة سيتّم رفع فواضل البناء
 للكهرباء و الغاز و الّديوان الوطين للّتطهري ،



  سيتّم تنظيف وادي الطّابق إستعدادا للموسم الّصيفي بالّتنسيق مع الّديوان الوطين للّتطهري و الّشركة
ّخل ملختلف املتدّخلني الوطنّية إلستغالل وتوزيع املياه ، هذا ، و متّ اإلتّفاق على عدم تسليم تراخيص تد

 العمومّيني إالّ إذا كانت البلديّة هي املراقبة لألشغال ،

  ستتّم برجمة هتيئة احلديقة املتواجدة بتقسيم املهندسني مبنطقة البحر األزرق حّّت تكون متنّفسا ألهايل
 املنطقة ،

 ، قريبا ، سيكون الّدخول إىل منتزه الّسعادة جمانيّا 

  مثّ املرور إىل تسليم رخص جديدة حبسب احلالة اإلجتماعّية وضعّية األكشاك املنتصبة ستتّم تسوية
 و األولويّة ،

البلديّة حريصة كّل احلرص على اإلستغالل احملكم للّشواطئ و تطبيق القانون على املخالفني ، و هي  ▪
ة الّشريط الّساحلي قصد تعمل حالّيا يف إطار اإلستعداد للموسم الّصيفي على الّتنسيق مع وكالة محاي

 كما أهّنا بصدد إبرام إتّفاقّية مع الوكالة يف هذا الغرض ،  إحرتام مثال إستغالل الّشواطئ ،
 ، مارس على طابعها األصلي كممّر للمرتّجلني 20حترص البلديّة على حمافظة ساحة  ▪
 تنشيط املدينة . لتحسنيخالل شهر سبتمرب ، سيتّم تقييم القرارات الّصيفّية و تقدمي توصيات  ▪

 : نّ أ ائرة البحر األزرقد ة، رئيس نسة زهور قريرةآلا تالكلمة ، أفاد اعند تناوهل و 
املقاول بعد اإلّتصال به أبرز أّن املواد املستعملة لسّد احلفر بشارعي شارل ديغول و إبن اجلزّار  -

 ا و سيقع سّد هذه احلفر حال توّفر املواد ،ــــحاليّ  مفقودة
 مّت ختصيص يوم اخلميس لقبول املواطنني بدائرة البحر األزرق ، -
 إنعقد جملس دائرة البحر األزرق يف ثالث مناسبات . -
اصل و إلعالم والتّ ائيسة لجنة ر  مستشارة ، ، لسّيدة منى المطهريا تالكلمة ، أفاد اعند تناوهل و 

 Hot 10الّرمسي اخلاّص هبا و سيقع تركيز عدد  البلديّة تسعى إىل تنظيم موقع الواب أنّ والتقييم 

Spot  -  لنشر معلومات عن العمل لبلدي مع ومضات  بكامل املدينة  –على سبيل الّتجربة
 إشهاريّة .

لسيد قّيس الّنيقرو ، مستشار ، رئيس لجنة الّنظافـــــــــة و الصّحة او عند تناوله الكلمة ، أفاد    
 : أنّهو البيئة 

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



 ت مّت تنظيم جلسة حواريّة مفتوحة للعموم لتفسري أسباب تكاثر ظاهرة النّاموس يف الّسنوا
غياب قنوات تصريف مياه األمطار،  ، اإلحتباس احلرارياألخرية ) كثرة املياه الرّاكدة ، 

 ، ( خاّصة و أهّنا حمدودة املقاومة لألدوية املستعملة
  مصلحة حفظ الصّحة حترص بدورها على مداواة أماكن تكاثر الّناموس وفق روزنامة تدّخل

 معّدة يف للغرض ،
  روع يف تطبيقها على الّنزل و املطاعم ز اإلنتقائي للفضالت و سيقع الشّ متّ ضبط إسرتاتيجيا للفر

 أّوال مثّ القيام حبمالت حتسيسّية بالّنسبة للمنازل ،
  سيقع اإلّتصال باجلمعّيات املعنّية قصد الّتنسيق معها يف شأن مزيد تركيز حاويات للمواد

 البالستيكّية .
ض الزّهار ، مساعد رئيس البلديّة ، مكّلف باألشغال لسيد عيااو عند تناوله الكلمة ، أفاد    

 : أنّ  و تجميل المدينـــــة
  البلديّة بصدد إعداد مثال مروري للمدينة باإلستئناس مبكاتب إستشارة حملّيني و ُدولّيني

ختصيص مدخل ملدينة املرسى و خمرج هلا ، هتيئة بطحاء  ومن ُمكّونات هذا املثال املروري :
 مارس كممّر للمرتّجلني ، 20الّصفصاف و ساحة 

  البلديّة بصدد القيام بدراسة لرتكيز خُمّفضات سرعة ، ممّر للمرتّجلني و ممّر للُمعاقني يف
 نفس الوقت ،

  وسيقع اإلتّفاق مع الفائزين ستتّم هتيئة بعض املمرّات اخلاّصة باملعاقني للمرور إىل الّشواطئ
ببّتات إستغالل امللك العمومي البحري لتخصيص ممرّات هلذه الفئة من ذوي احلاجّيات 

 اخلصوصّية .
ستقع إعادة فتح  هأنّ  بيل صاحب الطّابع ، مستشار ،نلسيد ا نّي بعند تناوله الكلمة ،  و 

 أشغال هتيئة قاعاته مبختلف أنشطتها . نادي األطفال باملرسى خالل أشهر قليلة بعد إنتهاء
 : أنّ  حّمد شراد ، رئيس دائرة المرسى الّرياض ،ملسيد ا رزبعند تناوله الكلمة ، أ و 
 نهج اهلادي شاكر هلما ترخيص يف كشك املنتصبني ب 23 فقط من مجلة عدد 02 عدد

أصحاب األكشاك الفوضويّة للتأّكد  21اإلنتصاب باملكان ، و سيتّم إجراء حبث إجتماعي لعدد 
 من وضعّياهتم اإلجتماعّية و من مثّة تسوية الوضعّيات عند اإلقتضاء ،

 



 
 ، مثال منوذجي سيقع إعتماده لألكشاك املتواجدة باملكان ، و ذلك يف إطار جتميله 
  قصد إصالح الطّرقات بكامل املنطقة  أ.د 220البلديّة أجرت طلب عروض بقيمة

 ،البلديّة 
 . خُمّفضات سرعة سيقع تركيزها باملرسى الرّياض لتفادي احلوادث 
 

 
، بعد جتديد السيد رئيس  بعد الّزوال ثّانية و النصفورفعت اجللسة يف حدود الّساعة ال         

 البلدية شكره جلميع احلاضرين .

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


