الجمهورية التونسي ــة

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

محضر الجلسة التمهيديــّة
لمجلس بلدية المرسى
في دورته العاديّة األولى لسنة 2020

المنعقدة يوم الجمعة  24جانفي 2020
بقصر البلديّة
إنعقدت يوم اجلمعة  24جانفي  2020على الساعة اخلامسة مساء بقصر البلدية اجللسة التمهيدية
للمجلس البلدي يف دورته العادية األوىل لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور
السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد إستدعائهم وفقا للنص التايل :

الموضوع  :إستدعاء

.

وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتمر ستدعائ م حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية
األوىل لســنة  2020الّت ســتنعقد يوم اجلمعة  24جانفي  2020على السـاعة اخلامســة مســاء () 17.00
بقصر البلدية .
املساعدة األوىل لرئيس البلدية،
 اآلنسة مىن خالص السيدة فرايل مسرية بوزيري مساعدة رئيس البلدية ،مستمارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
 اآلنسة زهور قريرة -اآلنسة إميان الفهري

مستمارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التماركية واحلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة
سيدي داود ،

 السيد رؤو المنويف -السيد سليم الزلطين

مستمار ، ،رئيس جلنة الطفولة والمباب والرايضة ،
مستمار ،رئيس جلنة المؤون اإلجتماعية والمغل وفاقدي السند وحاملي
اإلعاقة ،

 السيدة روضة الزاوشي رزق هللا مستمارة ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،مستمارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
 -السيدة مىن املطهري

مستمارة ،رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة،
 السيدة نبيلة محزةمستمارة ،
 السيدة سهام عز الدين السيد حممد نبيل صاحب الطابع مستمار، -السيد حممد التيجاين بوعزيز

مستمار .

و تغيّب بعذر:
 السيد إلياس كمك-

مساعد رئيس البلدية  ،رئيس جلنة المؤون املالية و اإلقتصادي ـ ـ ــة
و متابعة التصر ،
مساعدة رئيس البلدية،
السيدة لطيفة التاجوري
مستمار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
السيد حممد شراد
السيد حممد ضيا الدريدي مستمار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستمار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
السيد قيس النيقرو

 السيدة عائمة املهي ـ ـري السيدة رمي احلميمة-

السيد فارس العياشي
السيد حممد الطيب املهريي
السيد خالد شيبوب
السيد عياض الزهار
السيد سليم احملرزي

-

السيدة هاجر مطري
السيد أمين بن مسعود
السيد أمحد ريزا
السيد أيوب بن احلاج
اآلنسة راقية الغريب

مستمارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستمارة  ،رئيسة جلنة المؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالمركزي،
رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستمار ،رئيس جلنة املساواة وت افؤ الفرص بني اجلنسني ،
مستمار ،م لف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،
مستمار،
مستمار ،
مستمار ،
مستمارة ،
مستمار.
مستمار ،
مستمار ،
مستمارة .

كما حضر اجللسة التّمهيدية :
• السيد ال اتب العام ،
• عدد من املواطنني ،

• كتابة اجمللس.
إفتتح السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية
األوىل لسنة ُ 2020مرحبا جبميع احلاضرين  ،مث وضع اجللسة يف إطارها املتمثل يف تطبيق مقتضيات الفصل
 216من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على " :تسبق إنعقاد الدورة العادية للمجلس وجواب جلسة متهيدية
تلتئم شرا رئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل قبل اتريخ إنعقاد ال ـ ـ ـدورة ،
يُدعى إليها متساكنو املنطقة البلدية بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الصبغة احمللية
وتعريفهم ابلربامج البلدية .يتم درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب
ممموالهتا وتعرض على الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي ".
إثر ذلك  ،أعلم السيد رئيس البلدية مجيع احلاضرين أنه يوم الثالاثء املوافق ل ـ ـ ـ ـ  28فيفري  2020ستنعقد
جلسة إستثنائية للمجلس البلدي قصد املصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى و اإلذن ابلمروع يف مراجعة
جزئية جديدة ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى بعد إستصدار األمر املتعلق ابملصادقة عليه حبضور ممثلني عن وكالة
التعمري لتونس ال ربى و دعا احلضور ملواكبة هذه اجللسة اإلستثنائية .
مث فسح اجملال للمواطنني للتدخل  ،ومتحورت مجلة التدخالت يف املواضيع التالية :
املطالبة بـ ـ ـ ـ ـ ـ :
✓ إعتماد جتربة " املدينة الذكية " لتطوير جودة احلياة داخل املنطقة البلدية ،
✓ إعتماد قاعدة التمييز اإلجيايب للنهوض مبنطقة البحر األزرق ،
✓ إجياد حل لرتاكم مياه األمطار مبنطقة البحر األزرق ،
✓ تعليق جدول أعمال خمتلف دورات اجمللس البلدي خارج قاعة اجمللس البلدي لتم ني املواطنني
من اإلطالع عليه ،
✓ مزيد العناية ابملناطق اخلضراء بسيدي داود و برجمة تدخالت دورية يف الغرض ابلنسبة ل امل
الدوائر البلدية ،
✓ إحداث دار للجمعيات ،
✓ رفع فواضل األتربة و البناء ابملنطقة البلدية و توفري م ان لإللقاء هبا ،
✓ التدخل لفض مم ل تواجد بعض األفارقة منذ مدة طويلة ابملركب المبايب ابملرسى ،
✓ التدخل لفتح مارينا قمرت للعموم و توفري مآوي للعرابت جبميع أنواعها ،
✓ تقليم أشجار ال االتوس ،

✓ إجياد حل لظاهرة تفمي ال الب السائبة ،
✓ توضيح املعايري املعتمدة يف ضبط املقابل املايل ملنح رخص الربط ابلمب ات العمومية ،
✓
✓

إجياد حل للبناء الفوضوي بغابة قمرت ،
مراقبة املقاولني عند هناية األشغال و مطالبتهم برفع مجيع فواضل البناء و توظيف خطااي عند
عدم اإلستجابة لذلك ،
جعل الوقو مبأوى جامع األمحدي دون مقابل ،
تنظيم حركة املرور أبحواز معهد "، " Cailloux
تركيز لوحات خاصة ابإلستخالص قرب موزعات التذاكر ابملناطق الزرقاء ،
إجناز مماريع ثقافية و رايضية مبنطقة البحر األزرق ،
حتويل السوق األسبوعية ابملرسى الرايض إىل منطقة البحر األزرق ،
ردع املواطنني القائمني بغلق الوادي املتواجد مبنطقة البحر األزرق ،

✓
✓
✓
✓
✓

إجناز حي إداري و ثقايف و سوق أسبوعية و مستوصف مبنطقة البحر األزرق ،
توقيف العمل ابلماحنة الرافعة يوم األحد ،
نمر ميزانية البلدية لسنة ، 2020
إجراء محلة ملنع ربوض السيارات فوق األرصفة ،
إتصال أعضاء اجمللس البلدي ابملواطنني مباشرة قصد التواصل معهم و التعر على مماكلهم
و مماغلهم و السعي إىل إجياد حلول هلا ،
رفع مجيع احلاوايت املركزة ابملنطقة البلدية و المروع يف تطبيق آلية " ابب ابب " ،
إحداث مقربة مبنطقة البحر األزرق ،
إصالح الطرقات و األهنج ب امل املنطقة البلدية .

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

التّساؤل عن :
✓ إم انية التدخل خالل اجللسة اإلستثنائية للمجلس البلدي ليوم الثالاثء  28فيفري 2020
املخصصة للمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى و اإلذن ابلمروع يف مراجعة جزئية
جديدة ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى بعد إستصدار األمر املتعلق ابملصادقة عليه .
إقرتاح :

✓ تنظيم اجللسات اخلاصة ابملراجعة اجلزئية اجلديدة ملثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى بعد
إستصدار األمر املتعلق ابملصادقة عليه ابلدوائر البلدية .

و عند تناوله ال لمة  ،بني السيّد رئيس البلديّة أنه :
• ال توجد عقارات على ملك البلدية إلحداث دار للجمعيات ابملرسى.
• يوجد مصب جماين ابملستودع البلدي مي ن إستغالله إللقاء فواضل األتربة و البناء
املتواجدة ابملنطقة البلدية .
• ابلنسبة ملم ل تواجد بعض األفارقة منذ مدة طويلة ابملركب المبايب ابملرسى هو من
أنظار السلطة املركزية .
• ابلنسبة لفتح مارينا قمرت للعموم و توفري مآوي للعرابت جبميع أنواعها  ،فإن هذا
املمروع هو ممروع وطين تتدخل البلدية فيه سناد الرخص و شهائد التطابق فقط .
• ابلنسبة لتقليم أشجار ال االتوس  ،فإن ذلك يتطلب احلصول على ترخيص من
إدارة الغاابت بوزارة الفالحة و الصيد البحري و املوارد املائية و البلدية تتدخل عند
•

•

•

•

وجود خطر داهم فقط .
ابلنسبة لظاهرة تفمي ال الب السائبة  ،فإنه سيتم إجناز ممروع مركز خاص
ابملستودع البلدي بطاقة إستيعاب تُقدر ب ــعدد  500كلب  ،كما سيتم التنسيق مع
مجعية الصيادين بتونس لتويل عملية القنص مبقابل .
ابلنسبة للمعايري املعتمدة يف ضبط املقابل املايل ملنح رخص الربط ابلمب ات العمومية،
فإن جلنة خمتصة تولت ضبط هذه املعايري .
ابلنسبة لتحويل السوق األسبوعية ابملرسى الرايض إىل منطقة البحر األزرق  ،فإنه سيتم
اإلبقاء حاليا على السوق األسبوعية بذات امل ان إىل حني إجياد أرض لبعث سوق
أسبوعية .
ابلنسبة ملنطقة قمرت حروش  ،فإن البلدية قامت بدفع مبلغ قدره  400ألف دينارا
لدعم تدخل الديوان الوطين للتطهري ابملنطقة و ستنطلق األشغال أواخر شهر أفريل ،
هذا و ستتدخل وكالة التعمري لتونس ال ربى بعد إنتهاء الديوان الوطين للتطهري من
األشغال املنوطة بعهدته .

•

•

ابلنسبة لطلب إجناز حي إداري و ثقايف و سوق أسبوعية و مستوصف مبنطقة البحر
األزرق  ،فإنه توجد عديد املماريع اهلامة الّت متت برجمتها ابملنطقة .
ابلنسبة إلحداث مقربة مبنطقة البحر األزرق  ،فإنه ال توجد أراضي على ملك البلدية
ابملنطقة حّت مي ن إحداث هذه املقربة .

