الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلديـة المرسـى
كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته اإلستثنائي ـة لسنة 2020
المنعقدة يوم الثـالثاء  28جانفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي 2020

إنعقدت يوم الثالاثء  28جانفي  2020على الساعة اخلامسة بعد الزوال بقصر البلدية جلسة
اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية و حبضور
السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي و املذكورين الحقا بعد إستدعائهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون
املؤرخ يف  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احمللية ،ووفقا
األساسي عدد  29لسنة ّ 2018
للنص التايل:
املوضوع  :إستدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
و بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة 2020
املزمع عقدها يوم الثالاثء  28جانفي  2020على الساعة اخلامسة بعد الزوال ( )17.00بقصر البلدية،
وذلك للتّداول يف جدول األعمال التّايل :
 )Iاملصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى .

 )IIاإلذن ابلشروع يف مراجعة جزئية جديدة ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى بعد إستصدار األمر
املتعلّق ابملصادقة عليه .
 اآلنسة مىن خالص السيدة لطيفة التّاجوري-

السيدة فرايل مسرية بوزيري
اآلنسة زهور قريرة
السيد حممد ضياف الدريدي
السيد حممد شراد

➢ املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
مساعدة رئيس البلدية ،
➢ مساعدة رئيس البلدية ،
➢ مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
➢ مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،

-

السيدة عائشة املهريي

 -السيدة رمي احلشيشة

مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستشـ ـ ـ ـ ــارة ،رئيسـ ـ ـ ـ ــة جلنـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ــؤون اإلداريـ ـ ـ ـ ــة و إسـ ـ ـ ـ ــداء
الالمركزي ،
اخلدمات و التعاون ّ

 -السيد رؤوف الشنويف

مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،

 -السيد سليم الزلطين

مستش ـ ـ ــار ،رئ ـ ـ ــيس جلن ـ ـ ــة ال ّش ـ ـ ـؤون اإلجتماعيّ ـ ـ ـة و ال ّش ـ ـ ـغل

 -السيد قيس النيقرو

الصحة و البيئـ ـة ،
مستشار ،رئيس جلنة النّظافة و ّ

وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،

 -السيدة مىن املطهري

مستشار ،رئيسة جلنة اإلعالم و التّواصل و التّقييم ،

اّلل
 -السيدة روضة الزاوشي رزق ّ

مستش ـ ـ ـ ــارة  ،رئيس ـ ـ ـ ــة جلن ـ ـ ـ ــة الفن ـ ـ ـ ــون و الثّقاف ـ ـ ـ ــة و ال ّ بي ـ ـ ـ ــة

 -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جلنـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ّدميقراطية التّشاركية

و التّعليم ،

و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود ،
 -السيدة نبيلة محزة

مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،

حممد الطيب املهريي
 -السيد ّ

مستشار ،مكلّف بلجنة األشغال والتّهيئة العمرانيـّـة ،

 -السيد حممد نبيل صاحب الطّابع

مستشار،

 -السيد حممد التيجاين بوعزيز

مستشار،

-

السيدة سهام عز ال ّدين
السيد أمين بن مسعود
السيدة هاجر مطري
السيد أيّوب بن احلاج

 -السيد خالد شيبوب

➢ مستشارة ،
➢ مستشار.
مستشارة ،
مستشار ،
مستشار .

وتغيّب بعذر:
 السيد إلياس كشك السيد فارس العيّاشي-

السيد سليم احملرزي
السيد عياض الزهار
اآلنسة راقية الغريب
السيد أمحد ريزا

➢ مسـ ــاعد رئـ ــيس البلديـّ ـة ،رئـ ــيس جلنـ ــة الشـ ــؤون املاليـ ــة
التصرف ،
و اإلقتصاديّة و متابعة ّ
➢ مستشـ ـ ــار ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة املسـ ـ ــاواة و تكـ ـ ــافؤ الفـ ـ ــرص
بني اجلنسني ،
➢ مستشار،
مستشار،
مستشارة ،
مستشار .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
الس ـ ــيّد هش ـ ــام العجب ـ ــوين  ،عض ـ ــو اجملل ـ ــس اجله ـ ــوي لوالي ـ ــة ت ـ ــونس  ،انئ ـ ــب مبجل ـ ــس ن ـ ـواب الش ـ ــعب
عن دائرة تونس ، 2
السيد الكاتب العام للبلديّة ،
ممثّلوا وكالة التّعمري لتونس الكربى ،
املكلفة بكتابة اجمللس ،
بعض أعوان اإلدارة ،
عدد مكثّف من املواطنني .

إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2020اليت إفتتحها السيد املعـز بـوراوي  ،رئـيس

البلدية  ،مرحبّا جبميع احلاضرين .إثر ذلك  ،أحال السيّد رئيس البلدية الكلمة على ممثّلي وكالة التّعمري لتونس
الكربى لتقدمي العرض اخلاص مبشروع مثال التّهيئة العمرانيّة لبلدية املرسى .
توىل السـيّد رئـيس البلديـة عـرض جـدول أعمـال اجللسـة
السابق ال ّذكر ّ ،
بعد اإلستيفاء من تقدمي العرض ّ
للتّداول و النّقاش :
 )Iاملصادقة على مثال التّهيئة العمرانيّة لبلدية املرسى .

شروع يف مراجعة جزئيّة جديدة ملثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة املرسى بعد إستصدار األمر
 )IIاإلذن ابل ّ
املتعلّق ابملصادقة عليه .

 )Iالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى :
شرعت بلدية املرسى يف مراجعة مثال التّهيئة العمرانيّة ملدينة املرسى املصادق عليه ابألمر عدد 3399

للسياحة منذ 27
لسنة  2005بتاريخ  26ديسمرب  2005نظرا لوجود عديد الطّلبات منها الوكالة العقاريّة ّ

الصبغة اخلضراء
جويلية ّ ، 2006إال أنّه ويف األثناء ت إقحام منطقة البحر األزرق ضمن املراجعة وتّ إضفاء ّ

الشاغرة هبذه املنطقة .
جل األراضي ّ
على ّ

تبني
و عند دراسة بعض املل ّفات سواء من طرف جلنة رخص البناء أو جلنة ّ
الشؤون العقارية ابلبلدية ّ ،
اليت ميكن معاجلتها يف نطاق مراجعة مثال التهيئة العمرانية وتتواجد داخل دائرة املرسى
وجود بعض احلاالت ّ

املدينة ( منطقة أرض الشريف وبعض النقاط العالقة ابملرسى املدينة ) وعليه  ،تّ إستصدار قرار حتديد حدود

ليشمل منطقة املرسى املدينة بتاريخ  18مارس . 2010

وعلى هذا األساس قطعت عملية املراجعة اجلزئية أشواطا كبرية يف خمتلف مراحل الدراسة  ،حيث تّ
تعليق مشروع املثال للعموم يف إطار اإلستقصاء وذلك من الف ة املمت ّدة من  25نوفمرب  2009إىل غاية
جانفي  2010وتّ جرد كل اإلع اضات وتبويبها حسب احملاور ودراستها .

إال أنّه بعد التّغيريات احلاصلة إثر ثورة  14جانفي  2011وصدور املرسوم عدد  11املؤرخ يف 10

مارس  2011املتعلق إبلغاء أوامر إخراج قطع أراضي من املناطق احملمية ابل تيب األثري كمنطقة بئر فتوحة
التوجه خبصوص منطقة البحر األزرق ابلعدول عن إضفاء
اليت تّت إعادة تصنيفها كمنطقة أثرية وتغيري ّ
الصبغة اخلضراء على املنطقة وإرجاع احلقوق ألصحاب العقارات كما تّت إاثرة ع ّدة إشكاليات عمرانية
ّ
يستوجب معاجلتها داخل املنطقة وأخذ القرار بشأهنا .

تبني من خالهلا وجوب أن أتخذ املراجعة
وعليه  ،تّت إعادة إجراء اإلستشارة اإلدارية األوىل اليت ّ

اجلارية العديد من اإلعتبارات واملعطيات اليت تتطلّب توسيع منطقة املراجعة اجلزئية لتصبح مراجعة شاملة ومن
بني املعطيات :
 -حتوير حوزة الطريق الوطنية رقم  9وفقا ملراسلة وزارة التجهيز والتهيئة ال ابية والتنمية املستدامة بتاريـ ـ ـ ـ ـ ـخ 01

أوت . 2013

 إصالح املثال وفقا لألوامر املتعلقة بتغيري صبغة بعض املناطق والصادرة يف الغرض . تصحيح حدود املثال من اجلهة الشمالية لتكون مطابقة حلدود بلديّة املرسى . دراسة خمتلف اإلشكاليّات بكامل املنطقة البلدية .وعليه ت إقرار مراجعة شاملة  ،وتّ إستصدار قرار يتعلّق بتحديد حدود مراجعة مثال التهيئة العمرانية
بتاريخ  15سبتمرب  ( 2015مراجعة شاملة ) .

وت القيام إبجراءات اإلستشارة اإلدارية وإستشارة إدارة التّعمري طبقا ملا تنص عليه جملة التهيئة ال ابية
و التّعمري وت إصالح مشروع املثال وال ّ اتيب التّابعة له .

وأذن اجمللس البلدي بتعليقه للعموم  ،وتّ ذلك مل ّدة شهرين بداية من  03نوفمرب  2017وقد تل ّقت

البلديّة عدد  495إع اضا تّ تبويب خمتلف هذه اإلع اضات ودراستها و حوصلة أمهّها ضمن اجلدول
املصاحب .

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّداول بصفة هنائيّة يف مثال التّهيئة العمرانيّة لبلدية

املرسى وفقا للفقرة الثّالثة من الفصل  17من جملّة التّهيئة ال ابية و التعمري و اإلذن إبتام إجراءات إستصدار
األمر طبقا ملقتضيات اجمللّة اآلنفة ال ّذكر .
قرار المجلس البلدي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــعد التّـ ـ ـداول و النّقـ ـ ــاش  ،صـ ـ ــادق أعضـ ـ ــاء اجمللـ ـ ــس البلـ ـ ــدي احلاضـ ـ ــرون هنائيّـ ـ ـا ابإلمجـ ـ ــاع علـ ـ ــى
مث ـ ــال التّهيئ ـ ــة العمرانيّ ـ ـة لبلديّـ ـة املرس ـ ــى املع ـ ــروض  ،و ف ـ ـ ّـوض اجملل ـ ــس ل ـ ـرئيس البلديّـ ـة إس ـ ــتكمال إج ـ ـراءات
املصادقة عليه أبمر طبقا ملقتضيات جملّة التّهيئة ال ابية و التعمري .

جدول تبويب اإلعتراضات و درسها
يف نطاق مراجعة مثال التهيئة العمرانية ملدينة املرسى  ،وعلى إثر تعليق مشروع املثال للعموم مل ّدة
شهرين إبتداء من  03نوفمرب  2017إىل حدود  02جانفي  2018وذلك طبقا ملا تنص عليه جملة التهيئة
ال ابية و التّعمري  ،ت تل ّقي عدد  316إع اضا ابل ّدف وعدد  179إع اضا عن طريق مكتب الضبط يف
اآلجال ختص ع ّدة حماور وقع تبويبها كاآليت :
-

العرائض املتعلقة الطرقات املرقمة ،
العرائض املتعلقة ابلطرقات البلدية ،
العرائض املتعلقة ابإلرتفاقات ما عدا الطرقات املرقمة (خطوط الكهرابء ، ) ...
العرائض املتعلقة حبرمة األحواض وجماري املياه ،
العرائض املتعلقة ابملناطق اخلضراء ،
العرائض املتعلقة ابملناطق األثرية وإرتفاقاهتا ،
العرائض املتعلقة ابملنطقة السياحية ،
العرائض املتعلقة ابلتجهيزات العمومية ،
العرائض املتعلقة ابلصبغة ،
العرائض املتعلقة ابل اتيب العمرانية ،
العرائض املتعلقة إبرتفاقات امل و ،
العرائض املتعلقة ابملسائل املختلفة ،
إع اضات وردت بعد اآلجال ،
رأي اإلدارات ،
خاصة ملتابعة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى مع تشريك
وتّ جردها من طرف جلنة ّ

كل اإلدارات املعنيّة وإق اح بعض التعديالت حسب ملف كامل حيتوي على كل اإلع اضات واحملاور
ّ
ورأي اللّجنة ورأي اإلدارات اليت تّت إ ستشارهتا طبقا لل اتيب اجلاري هبا العمل.

كما ت إيداع نسخة من كامل امللف إىل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ال ابية وتّ التنسيق مع الوزارة

وكذلك مع كل اإلدارات املعنية إلعداد ملف حيتوي مثال به تعديالت وتراتيب عمرانيّة مصاحبة .

ويف هذا الصدد  ،ت تلخيص كل التّعديالت املقبولة من طرف كل املعنيني وجتسيمها ابملثال وال اتيب
العمرانية حسب اجلدول التّايل ( إعتمادا على ملف كامل لكل اإلع اضات ورأي اإلدارات املختلفة ) :

المحاور المدروسة

ما تم اقتراحه من طرف اللجنة الخاصة بمراجعة مثال التهيئة وبعد استشارة

خالل اإلعتراضات

اإلدارات المعنية حسب ما تنص عليه مجلة التهيئة الترابية والتعمير
ت تعديل حوزة الطرقات واإلرتفاقات اخلاصة هبا طبقا لقانون الطرقات لسنة 1986

مع األخذ بعني االعتبار للبناءات املوجودة املرخص فيها والتقاسيم املرخص فيها
الطرقـات المرقمة على غرار تقسيم  RTTالبديري وتقسيم النسيم وحوزة الطريق الوطنية رقم  9وطبقا
ملراسلة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ال ابية وإستجابة لبعض من مطالب
املواطنني .
تت احملافظة على الطرقات البلدية املربجمة يف مشروع مثال التهيئة الذي ت تعليقه
للعموم :
-

الطرقـات البلدية

-

-

مع املوافقة على حذف طرقات مبنطقة البحر األزرق نظرا ألنه مير فوق بناءات
ويصعب إجنازه وت إق اح أن يتم حتديد مسار الطرقات يف إطار مشاريع
التقاسيم اليت سوف يتم إجنازها من طرف أصحاب العقارات .
إضافة طريق موجود على عني املكان هنج الرائد البجاوي وجتسيمه ابملثال
بنفس احلوزة .
حذف طريق مربمج مبنطقة سيدي داود نظرا أن جزء منه مير فوق تقسيم
مصادق عليه وجزء فوق بناءات متواجدة مع تواجد طريق حماذي متواجد وله
نفس الوظيفة .
إصالح الطرقات املربجمة ابلتقسيمات املصادق عليها واملرخص يف بنائها على
عني املكان واملتعلقة بتقسيم العبدلية وتقسيم الضمان لضمان حقوق األجوار
ولتناسق ال اتيب واملثال وخمتلف الواثئق املصادق عليها .

إرتفـاقـات مسار

ت اإلبقاء على حرمة مسار االرتفاقات املتعلقة خبط الكهرابء وذلك طبقا لرأي

خطوط الكهرباء

الشركة التونسية للكهرابء والغاز .

إرتفـاقـات المترو

ت اإلبقاء على حرمة مسار امل و املربمج تبعا ملراسلة شركة نقل تونس ومراسلة شركة

الخفيف المبرمج

تونس للشبكة احلديدية السريعة .
على مستوى الطريق الوطنية رقم : 9

حرمة أحواض
ومجاري المياه

إرتفـاقـات الملك
العمومي البحري

 ت جتسيم املسيل املغطى املربمج املؤدي حلوض جتميع املياه بسيدي بوسعيد . توضيح جتسيم القنال الغري مغطى احملاذي حملطة التطهري مبنطقة البحر األزرقابجتاه سبخة أراينة .
 على مستوى وادي سيدي رحال إعتماد نفس األلوان ( )textureعلى غرارالوادي احملاذي مبنطقة جبل اخلاوي .
 ت جتسيم صبغة حدود املناطق مع حدود امللك العمومي البحري وجتسيمإرتفاقات امللك العمومي البحري ابلتنسيق مع املصاحل التابعة لوزارة التجهيز
واإلسكان والتهيئة ال ابية .
 اإلبقاء على الطرقات املربجمة مبارينا قمرت طبقا ملراسلة اإلدارة العامة للمصاحلاجلوية والبحرية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ال ابية بتونس .
ت اإلبقاء على كل املناطق اخلضراء أبصنافها طبقا ملشروع مثال التهيئة العمرانية
لبلدية املرسى الذي ت تعليقه للعموم ما عدى جزء ضئيل من منطقة خضراء مربجمة

المناطق الخضراء

مبنطقة البحر األزرق فوق عقار راجع ابلنظر إىل ملك الدولة اخلاص املربمج به
جتهيزات تربوية وذلك حىت يكون مطابق للمشروع الوطين إلجناز مركب تربوي
مندمج مبنطقة البحر األزرق (مشروع التنفيذي جاهز من طرف الوزارة ومعروض
على أنظار جلنة رخص البناء حاليا) .
ت إضافة الصيغة اخلضراء الطبيعية استجابة لطلب بعض املواطنني على املناطق

المناطق األثرية

املصنفة كأثرية (منطقة ابلكرنيش وسانية العنب) تبعا ملثال التهيئة العمرانية ملدينة
املرسى املصادق عليه سنة ( 2005صبغة خضراء طبيعية) وتبعا لرأي املعهد الوطين
لل اث .

 إعادة إضفاء الصبغة الفندقية  UThعلى القطعة املعروفة بـ ـ  H7و  H6طبقاملا كانت عليه مبثال التهيئة العمرانية ملدينة املرسى لسنة  2005وطبقا ملوافقة

المناطق السياحية

الوكالة العقارية للسياحة .
 ارجاء الصبغة  UTm1عوضا عن  UTuتبعا ملا كانت عليه مبثال التهيئةالعمرانية املصادق عليه سنة  2005وتبعا للتقسيم املصادق عليه .
مالحظة  :خبصوص تعديل احلدود بني بلدية املرسى وبلدية رواد على مستوى نزل
" "Phébusسوف يتم حتديدها خالل املراجعة الالحقة .

 خبصوص مآوي السيارات مبنطقة البحر األزرق وتبعا لإلع اضات ت حتديدتراتيب عمرانية تسمح ببناء مآوي ذات طوابق مع بعث مركب جتاري جزئي
ابلطابق األرضي (حسب ال اتيب العمرانية املق حة واملصاحبة) .
 إضافة رمز  Pعلى املأوى املوجود ابملرسى الشاطئ طبقا ملثال التهيئة العمرانيةاملصادق عليه .
 إضافة مسجد مبنطقة البحر األزرق طبقا لطلب املالك األصلي للعقار وتبعاملراسلة وزارة الشؤون الدينية .
 تغيري صبغة التجهيزات املربجمة بقطعة األرض الكائنة مبنطقة البحر األزرقاخلاصة للدولة وبطلب منها وبعث  :جزء إختياري إلجناز
التجهيزات العمومية و الراجعة ابمللكية
ّ
جتهيزات مستقبلية عمومية حسب حاجيات املنطقة (مركز شرطة  ،مستوصف ،
إخل  )...ابلقرب من التجهيز ال بوي املذكور سابقا مع التقليص يف املنطقة اخلضراء
يف نطاق مشروع متكامل بعد احلصول على موافقة اإلدارات املعنية  ،كذلك
تصنيف قطعة أرض على ملك الدولة كتجهيزات إختيارية ( )Opمبنطقة البحر
األزرق على مستوى مف ق الطرقات  GP10و  RL546وذلك إستجابة لطلب
إدارة أمالك الدولة إلحداث جتهيز عمومي تربوي ميكن بعثه فوق العقار بتلك
الصبغة مع جتهيزات أخرى خمتلفة يتم حتديدها الحقا حسب احلاجيات .
 تعديل حدود جتهيز رايضي مبنطقة قمرت حروش طبقا ملشروع التقسيماملصادق عليه (تقسيم مىن).

 )IIاإلذن بالشروع في مراجعة جزئية جديدة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى
بعد إستصدار األمر المتعلق بالمصادقة عليه :
اليت ختلّلت املراجعة األخرية ملثال التهيئة العمرانية لبلديـ ـ ـة املرسى  ،وحيث أ ّن هذا
جتاوزا للنّقائص ّ

متحركة يفرض عليها امليدان ضرورة التّأقلم لكي تتماشى والتح ّدايت العمرانيّة واإلقتصاديـّ ـ ـ ـ ـة
املثال هو وثيقة ّ

لوايت
للمدينة  ،زد على ذلك النّظرة اإلستشرافيّة ّ
اليت جيب أن يتميّز هبا ّ
خاصة عند تنظيم اجملال وحتديد األو ّ

التّنموية و اإلقتصاديّة و البيئيّة و اإلجتماعيّة .

وحيث فرض علينا التقيّد ابلنّصوص القانونيّة املصادقة على مثال التّهيئة العمرانيّة لبلدية املرسى األخري

يف مجلته دون األخذ بعني اإلعتبار العديد من اإلع اضات ومعاجلة مجلة من اإلشكاليّات.
ابلشروع يف مراجعة جزئيّة
وعلى هذا األساس  ،املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي مق ح اإلذن ّ

جديدة ملثال التّهيئة العمرانيّة لبلديّة املرسى بعد إستصدار األمر املتعلّق ابملصادقة عليه تقوم أساسا على النّقاط

التّالية:

البلدايت اجملاورة ،
• تدقيق حدود البلديّة مع ّ

• إعادة النّظر يف صبغة املنطقة املعروفة مبنطقة نزل أبو نواس ،
• مراجعة حدود الغاابت ،

• مراجعة صبغة بعض املناطق لتتالءم مع وضعيّتها احلاليّة كمنطقة متع ّددة اإلختصاصات ،

حروش و إعادة النّظر يف تراتيبها العمرانيّة ،
• مراجعة صبغة بعض املناطق ابلبحر األزرق و قمرت ّ

السياحية و ضرورة احملافظة على امللك العمومي البحري
• إضفاء التّناغم بني مقتضيات عمل املنطقة ّ
السياحية مبحيطها الطّبيعي ،
و امللك العمومي للطّرقات و ربط املنطقة ّ

• ال ّكيز على اجلوانب املتعلّقة ابجلماليّة احلضريّة للمنطقة البلديّة و احملافظة و تثمني املوروث الطّبيعي
و الثّقايف و التّارخيي ،

التوجهات الكربى املستقبليّة لبلديّة املرسى .
• جعل مثال التّهيئة العمرانيّة و ثيقة إستشرافيّة ترسم ّ

