الجمهورية التونسي ــة

وزارة الشؤون المحلية
بلدية المرسى

كتابة المجلس

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

المنعقدة يوم الجمعة  05جوان 2020
بقصر البلديّة

إنعقدت يوم اجلمعة  05جانفي  2020على الساعة احلادية عشرة صباحا بقصر البلدية اجللسة التمهيدية
للمجلس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور
السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد إستدعائهم وفقا للنص التايل :
الموضوع  :إستدعاء
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشر ستدعائ م حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية
الثانية لسـ ـ ـ ـ ــنة  2020الّت سـ ـ ـ ـ ــتنعقد يوم اجلمعة  05جوان  2020على السـ ـ ـ ـ ـاعة احلادية عشـ ـ ـ ـ ــرة صـ ـ ـ ـ ــباحا
( ) 11.00بقصر البلدية .
.

 السيدة فرايل مسرية بوزيري -اآلنسة زهور قريرة

مساعدة رئيس البلدية ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،

 -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة
سيدي داود ،

 السيد رؤو الشنويف -السيد سليم الزلطين

مستشار ، ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،
مستشار ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
اإلعاقة ،

 السيدة نبيلة محزة السيد قيس النيقرو -السيدة سهام عز الدين

مستشارة ،رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
مستشارة ،

 -السيد أمحد ريزا

مستشار  ،م لف بلجنة الشؤون املالية و اإلقتصادي ـ ـ ــة
و متابعة التصر ابلنيابة ،

 السيد حممد نبيل صاحب الطابع مستشار،مستشار .
 السيد حممد التيجاين بوعزيزو تغيّب بعذر:
 اآلنسة مىن خالص السيدة لطيفة التاجوري السيد إلياس كشك-

املساعدة األوىل لرئيس البلدية،
مساعدة رئيس البلدية،
مساعد رئيس البلدية  ،رئيس جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادي ـ ـ ــة
و متابعة التصر ،
السيدة روضة الزاوشي رزق هللا مستشارة ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
السيدة مىن املطهري
مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
السيد حممد شراد
السيد حممد ضيا الدريدي مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
السيدة عائشة املهي ـ ـري

 السيدة رمي احلشيشة-

مستشارة  ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالمركزي،

مستشار ،رئيس جلنة املساواة وت افؤ الفرص بني اجلنسني ،
السيد فارس العياشي
السيد حممد الطيب املهريي مستشار ،م لف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،
مستشار،
السيد خالد شيبوب
مستشار ،
السيد عياض الزهار
مستشار ،
السيد سليم احملرزي
السيدة هاجر مطري
السيد أمين بن مسعود
السيد أيوب بن احلاج
اآلنسة راقية الغريب

مستشارة ،
مستشار.
مستشار ،
مستشارة .

كما حضر اجللسة التّمهيدية :
• السيد ال اتب العام ،
• كتابة اجمللس.

إفتتح السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية الثانية 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 مشموالهتا
وتُعرض على الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي ".
إثر ذلك  ،بني السيد رئيس البلدية أنه نظرا للظرو اإلستثنائية الّت تعيشها البالد و الّت يتعذر معها عقد
اإلجتماعات العامة حبضور املواطنني  ،وحرصا من اجمللس البلدي على التفاعل مع مقرتحات املتساكنني  ،فإنه
مت نشر إعالم للعموم يُبني أنه مي ن ل ل مواطن يرغب يف إبداء مالحظاته أو مقرتحاته املتعلقة ابلشؤون احمللية
لعرضها على اجللسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة  2020أن يتوىل إيداعها كتابيا مب تب الضبط املركزي
بقصر السعادة أو على الصفحة الرمسية للبلدية بشب ة التواصل اإلجتماعي الفايس بوك  ،وذلك بداية من اتريخ
نشر هذا اإلعالم إىل غاية يوم اخلميس  04جوان  2020على الساعة منتصف النهار.
ومتحورت مجلة مالحظات و مقرتحات املواطنني الواردة على البلدية يف ما يلي :

ع/ر
01
02

المالحظات /المقترحات
املطالبة رجاع احلاجز املوجود بنهج ال ا  ،جبل اخلاوي

اإلجابات
متت إحالة املوضوع على مصلحة الطرقات للمعاينة و ملا يتعني .

إحداث أحد األجوار لثالثة حفر للصر الصحي دون إحرتام الشروط الصحية مما تسبب يف

متت إحالة املوضوع على م تب الشرطة البيئية قصد املعاينة و أخذ

صدور روائح كريهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ملئت النهج والناموس أصبح يبعث ابخلطر على املتساكنني وخاصة

اإلجراءات الالزمة يف الغرض

األطفال :املطالبة ابإلتصال به إلجياد حل هلذه املخالفة البيئية و الصحية :النهج قريب لنهج إبن
رشد وراء خمزن اإلمسنت أو النهج الذي هو مقابل مقهى حطاب ولد الشايح يربط ابلنهج الذي
به املخالفة  ،منطقة البحر األزرق
03

*يوجد حي س ين بدون أمساء أهنج وهذا احلي يبدء من عمارة املرحوم البشري بن يونس وجامع مت ت ليف السيدات و السادة رؤساء الدوائر البلدية بتقدمي مقرتحات يف
األنس وتوجد به كل املرافق ماعدى أمساء األهنج .

تسمية األهنج الراجعة هلم ابلنظر ابلتوازي مع ت ليف جلنة تسمية األهنج

* غياب أمساء أهنج بطريق قمرت بعد الرويل مما تسبب يف ضياع واثئق و مراسالت الس ان

بتقدمي مقرتحات يف أجل أقصاه هناية شهر أوت  ،هذا و كلفت السيدة

* املطالبة ابإلسراع يف تسمية األهنج مبنطقة البحر األزرق

نبيلة محزة  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة و عضوة بلجنة
تسمية األهنج عداد قائمة يف أعالم مدينة املرسى ابلتنسيق مع مؤرخني
و غريهم و البلدية تعتزم إعتماد تقنية "  "UR codeللتعريف ابألمساء
الّت حتملها لوحات تسمية األهنج  ،إضافة إىل ذلك مت ت ليف العون
عماد الرايس عداد جرد يف اللوحات الّت حتمل أمساء أهنج ب امل
املنطقة البلدية اهلرمة منها و غري الواضحة قصد التجديد و الصيانة

04

املطالبة مبداواة الناموس بطريق إبن اجلزار ،حي احلبيب و بوادي منطقة البحر األزرق

05

املطالبة هناء اإلنتصاب العشوائي بسوق املالبس املستعملة ابلبحر األزرق :أرض خواص

مت التداول يف املوضوع و مت ت ليف انئب من اجمللس البلدي إلجياد عقار

والبلدية مل ترخص فيه

قصد إحالة السوق مؤقتا و إستثنائيا لغاية تنظيمه و إىل حني ختصيص

املعمول به أن تشرع البلدية يف مداواة الناموس بداية من شهر مارس من
كل سنة و نظرا لظهور وابء ال وروان  ،بدأت البلدية املداواة يف شهر
أفريل و ضبطت برانجما يف الغرض ل امل الدوائر البلدية  ،علما و أنه
يوجد رقم موضوع على ذمة املتساكنني لإلبالغ على مواطن النام ـ ـ ـ ـ ـوس
و طلب التدخل 23.170.681 :

أرض لصاحل البلدية لرتكيز سوق يومية ابملنطقة
06

اتريخ إستئنا املقاول ألشغال التعبيد ابلبحر األزرق؟

مت إستئنا األشغال

07

نزول ماء ابلرتاب مبنازل حي احلبيب

متت إحالة املوضوع على مصلحة الطرقات للدرس

08

صدور روائح كريهة مبنتزه السعادة خاصة ابلليل

متت إحالة املوضوع على مصلحة النظافة للمعاينة

09

املطالبة بتفعيل عمل الدورايت

مطالبة صاحب املطلب بتحديد امل ان

10

إطفاء التنوير العمومي مبفرتق الطابق

مت إشعار مصلحة التنوير العمومي ابملوضوع للتدخل

11

معضلة ال الب السائبة يف سيدي داود  ،حي األنس و منطقة البحر األزرق

البلدية بصدد إجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز مشروع مركز إليواء و تعقيم و تلقيح ال الب
و القطط السائبة ابملستودع البلدي  ،أما عن عملية قنص ال الب
السائبة  ،فإن البلدية بصدد التفاوض مع الشرطة البلدية و اجلمعية

اجلهوية للصيادين بوالية تونس إلعادة تفعيل عمليات القنص بصفة
دورية
12

حدائق عمومية ومعامل اترخيية مهملة

13

املقربة يتالعب فيها املسمى جالل القبار ،قبور أعالم تونس سرقت  ،دور مياه يف املقربة يف غاية سيتم التحري يف املوضوع من قبل املصاحل املختصة

متت مطالبة مصلحة املناطق اخلضراء ستئنا العناية مبختلف احلدائق
العمومية  ،كما عقدت البلدية جلسة عمل مع السيدة وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الشؤون
الثقافية لوضع برانمج لتثمني و صيانة املعامل التارخيية ابملرسى مع التنسيق
مع وزارة البيئة ووكالة إحياء الرتاث و التنمية الثقافية

من األوساخ،
14

إجياد حل لتنامي ظاهرة البناء الفوضوي

15

تشييد عمارات من طر مقاولني خمالفة للقانون

مطالبة صاحب املالحظة بتحديد امل ان

16

إنعدام برانمج بيئي للبلدية

يوجد برانمج بيئي للبلدية و قد وضعت جلنة النظافة و الصحة و البيئة

البلدية تقوم ب ل ما يف وسعها للتصدي هلذه الظاهرة و أصدرت عديد
املراسالت لسلط اإلشرا لدعم فريق الشرطة البلدية يف الغرض وستتم
دعوة أعوان الشرطة البلدية لت ثيف املراقبة للحد من هذه الظاهرة

خطة طريق يف الغرض مي ن احلصول عليها مبراسلة الربيد األل رتوين
للسيد قيس النيقرو  ،رئيس اللجنة :

K.nigrou@yahoo.fr
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املطالبة ابإلجابة عن مطالب رخص إدخال عدادي املاء الصاحل للشراب والنور ال هرابئي

18

التنوير العمومي بنهج دي ارت  ،حي الصنوبر

مت إشعار مصلحة التنوير العمومي ابملوضوع للتدخل

19

تعطب حاوية الفضالت املوجودة قامة الوفاء حي الصواعي البحر األزرق

مت إشعار مصلحة النظافة ابملوضوع للصيانة

20

التساؤل عن اتريخ إنطالق أشغال املشاريع البلدية وخاصة بنهجي إبن رشد و الذهب

إستأنف املقاول األشغال بنهج إبن رشد و إابن إست مال الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

21

املطالبة زالة خمفضات السرعة العشوائية ب امل املنطقة البلدية

22

املطالبة بتطبيق القانون و منع اإلنتصاب الفوضوي يف كامل املنطقة البلدية و عدم اإلقتصار

مت إستئنا النظر يف هذه املطالب من طر اإلدارة البلدية املختصة يف
الغرض و السبب الوحيد لتأخر اإلجابة متثل يف الظرو اإلستثنائية الّت
عرفتها البالد خالل املدة األخرية .

الوطين للتطهري ألشغاله  ،ستتدخل البلدية بنهج الذهب قصد التعبيد
و الرتصيف
متت مطالبة مصلحة الطرقات عداد جرد يف خمفضات السرعة العشوائية
ب امل املنطقة البلدية و برجمة إزالتها
هناك برانمج يف الغرض

على منطقة دون غريها
23

املطالبة ابلتنسيق مع اجلهات املختصة إلجياد حل ملعضلة الوادي الذي ميثل مأوى للروائح

البلدية حريصة على ذلك و هي تقوم ابلتنسيق املتواصل مع اإلدارات

ال ريهة

املختصة إلجياد حل ملعضلة هذا الوادي

24

املطالبة عادة دهن كامل عالمات املرور على الطرقات الرئيسية و الفرعية ابملدينة

مت التنسيق مع املسؤول ابملستودع البلدي قصد إعادة دهن كامل

25

غياب اإلانرة العمومية ببعض األهنج غري املسماة

عالمات املرور على الطرقات الرئيسية و الفرعية ابملدينة
مت إشعار مصلحة التنوير العمومي ابملوضوع للتدخل

