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ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي   صباحااحلادية عشرة اعة على الس   2020 جانفي 05 معة جلإنعقدت يوم ا   
وحبضور ،  ، رئيس البلدية عز بوراويامل برائسة السيد 2020 لسنة ث انيةالة للمجلس البلدي يف دورته العادي  

 ايل : وفقا للنص الت  إستدعائهم السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد 
 .  إستدعاء    :الموضوع        

ـــــد ، أتشر   ستدعائ م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ةالعادي    يف دورته حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي  وبعـ
 احلادية عشــــــــــرة صــــــــــباحااعة على الســــــــــ   2020  وانج 05 اجلمعة  يوم الّت  ســــــــــتنعقد  2020لســــــــــنة   الث انية

 . ( بقصر البلدية 11.00)

      

 مساعدة رئيس البلدية ،       السيدة فرايل مسرية بوزيري  -

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة اآلنسة -

 رئيسة دائرة مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،             إميان الفهري  اآلنسة -   
 سيدي داود ،                                   

 والشباب والرايضة ، ، رئيس جلنة الطفولة  مستشار،   ويفالسيد رؤو  الشن   -

 ؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحامليمستشار، رئيس جلنة الش                السيد سليم الزلطين -
          اإلعاقة ،                         

 ،  مستشارة، رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة          السيدة نبيلة محزة  -

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

 ،  مستشارة    ينالسيدة سهام عز الد   -



 
 لجنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصاديـ ــــــة مستشار ، م ل ف ب    د أمحد ريزا                السي -

 التصر   ابلن يابة ،  و متابعة                                      

 مستشار،    ابعالسيد حممد نبيل صاحب الط   -
 مستشار .            يجاين بوعزيزحممد الت   السيد -

 

   :بعذرتغّيب   و 
 اآلنسة مىن خالص              املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

 مساعدة رئيس البلدية،            السيدة لطيفة التاجوري  -

 ، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصاديـ ــــــة   مساعد رئيس البلدية       السيد إلياس كشك          -

 التصر  ،  و متابعة                                   

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

 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،    السيد حممد ضيا  الدريدي -
 ،  رئيسة دائرة املرسى املدينة  مستشارة ،      ري ــــعائشة املهي السيدة -
                              ، الال مركزي مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون       السيدة رمي احلشيشة -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وت افؤ الفرص بني اجلنسني ،      اشيفارس العي  السيد  -
 م لف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  مستشار،     د الطيب املهريي السيد حمم   -
 مستشار،        السيد خالد شيبوب  -

 ،   مستشار      السيد عياض الزهار -

 مستشار ،     السيد سليم احملرزي        -
 ة ، مستشار             هاجر مطري ةدالسي -
 مستشار.     السيد أمين بن مسعود -

 مستشار ،          أي وب بن احلاجد السي -
 اآلنسة راقية الغريب            مستشارة .  -

 
 

 مهيدية :   ّ  اجللسة الت حضركما 
 السيد ال اتب العام ،   •
 كتابة اجمللس.  •



 
 
 
 
 
 

                
 

 لسنة لث انية اة ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  ة اجللسة التمهيدي  ، رئيس البلدي   بوراويعز املإفتتح السي د     
من جملة  216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل ، مث  ُمرح با جبميع احلاضرين    2020

ة تلتئم  شرا   للمجلس وجواب جلسة متهيدي  ة ورة العادي  " تسبق إنعقاد الد   على: ي ينص  اجلماعات احمللية الذ  
دعى إليها  ورة ، يُ د  ــــــقبل اتريخ إنعقاد ال رئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل  

وتعريفهم ة بغة احمللي  ة بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الص  متساكنو املنطقة البلدي  
ة حسب مشموالهتا  جان البلدي  مهيدية من قبل الل  درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة الت    ة. يتم  ابلربامج البلدي  

   .ة املوالية للمجلس البلدي " ورة العادي  عرض على الد  وتُ 
يتعذ ر معها عقد تعيشها البالد و الّت   للظرو  اإلستثنائية الّت  نظرا  أن هة رئيس البلدي  إثر ذلك ، بني  السي د   

فاعل مع مقرتحات املتساكنني ، فإن ه  على الت  البلدي  ، وحرصا من اجمللس اإلجتماعات العام ة حبضور املواطنني
ؤون احمللية مواطن يرغب يف إبداء مالحظاته أو مقرتحاته املتعل قة ابلش   مي ن ل ل  مت  نشر إعالم للعموم يُبني  أن ه 

 إيداعها كتابيا مب تب الضبط املركزي أن يتوىل   2020  الثانية لسنةة  مهيدية للدورة العادي  الت  ها على اجللسة  لعرض
، وذلك بداية من اتريخ    الص فحة الر مسي ة للبلدي ة بشب ة الت واصل اإلجتماعي الفايس بوكبقصر السعادة أو على  

 . اعة منتصف النهار على الس   2020   جوان  04هذا اإلعالم إىل غاية يوم اخلميسنشر 

   مالحظات و مقرتحات املواطنني الواردة على البلدي ة يف ما يلي :ومتحورت مجلة     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 اإلجابات المالحظات/ المقترحات ع/ر
 املطالبة  رجاع احلاجز املوجود بنهج ال ا  ، جبل اخلاوي   01

 

 مت ت إحالة املوضوع على مصلحة الط رقات للمعاينة و ملا يتعني  . 
مما تسب ب يف  صحية الشروط إحرتام الثالثة حفر للصر  الصحي دون ل إحداث أحد األجوار 02

وخاصة   املتساكنني ىعل  صبح يبعث ابخلطرأملئت النهج والناموس  ةـــــــــــــــــــــــــــــصدور روائح كريه
بن  إالنهج قريب لنهج  إلجياد حل هلذه املخالفة البيئي ة و الصحي ة:تصال به إلاألطفال: املطالبة اب

لنهج الذي  حطاب ولد الشايح يربط اب مقهىي هو مقابل النهج الذ   وأ مسنتاإل خمزن رشد وراء 
 األزرقلبحر  املخالفة ، منطقة ا به

مت ت إحالة املوضوع على م تب الش رطة البيئي ة قصد املعاينة و أخذ  
  اإلجراءات الال زمة يف الغرض

من عمارة املرحوم البشري بن يونس وجامع    هنج وهذا احلي يبدءاء أمسأ يوجد حي س ين بدون * 03
 .  هنجاء األمسأوجد به كل املرافق ماعدى تنس و األ
 مم ا تسب ب يف ضياع واثئق و مراسالت الس انطريق قمرت بعد الرويل بهنج  أ غياب أمساء *
 املطالبة ابإلسراع يف تسمية األهنج مبنطقة البحر األزرق *

يدات و الس ادة رؤساء الد وائر البلدي ة بتقدمي مقرتحات يف مت  ت ليف الس  
ابلت وازي مع ت ليف جلنة تسمية األهنج   تسمية األهنج الر اجعة هلم ابلن ظر

بتقدمي مقرتحات يف أجل أقصاه هناية شهر أوت ، هذا و كل فت السي دة 
جنة  مستشارة ، رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة و عضوة بل نبيلة محزة ، 

تسمية األهنج  عداد قائمة يف أعالم مدينة املرسى ابلت نسيق مع مؤر خني 
للت عريف ابألمساء    "UR code و البلدي ة تعتزم إعتماد تقنية " و غريهم 

، إضافة إىل ذلك مت  ت ليف العون  الّت  حتملها لوحات تسمية األهنج 
أمساء أهنج ب امل عماد الر ايس  عداد جرد يف الل وحات الّت  حتمل 

 املنطقة البلدي ة اهلرمة منها و غري الواضحة قصد الت جديد و الص يانة 



املعمول به أن تشرع البلدي ة يف مداواة الن اموس بداية من شهر مارس من  و بوادي منطقة البحر األزرق حي احلبيب  ،بن اجلزارإطريق بداواة الناموس مباملطالبة  04
كل  سنة و نظرا لظهور وابء ال وروان ، بدأت البلدي ة املداواة يف شهر  
أفريل و ضبطت برانجما يف الغرض ل امل الد وائر البلدي ة ، علما و أن ه  

وس ــــــــــالن اميوجد رقم موضوع على ذم ة املتساكنني لإلبالغ على مواطن 
 23.170.681و طلب التدخ ل : 

رض خواص  أ األزرق: ابلبحر  املالبس املستعملةسوق بنتصاب العشوائي هناء اإلاملطالبة    05
 ص فيه والبلدية مل ترخ  

 يف املوضوع و مت  ت ليف انئب من اجمللس البلدي إلجياد عقار مت  الت داول
قصد إحالة الس وق مؤق تا و إستثنائي ا لغاية تنظيمه و إىل حني ختصيص 

   أرض لصاحل البلدي ة لرتكيز سوق يومي ة ابملنطقة
 مت  إستئنا  األشغال األزرق؟ شغال التعبيد ابلبحر ألاملقاول  اتريخ إستئنا  06
 مصلحة الط رقات للد رسمت ت إحالة املوضوع على  نزول ماء ابلرتاب مبنازل حي احلبيب 07
 لمعاينةل ن ظافةمت ت إحالة املوضوع على مصلحة ال صدور روائح كريهة مبنتزه السعادة خاصة ابلليل 08
 مطالبة صاحب املطلب بتحديد امل ان  الدورايت  املطالبة بتفعيل عمل 09
 العمومي ابملوضوع للتدخ لمت  إشعار مصلحة الت نوير  الطابق إطفاء التنوير العمومي مبفرتق 10
از مشروع مركز إليواء و تعقيم و تلقيح ال الب  ـــــــــــــــــــــــــــالبلدي ة بصدد إجن منطقة البحر األزرق و  نسحي األ ،  بة يف سيدي داودئاال الب الس  معضلة  11

، أم ا عن عملي ة قنص ال الب ابملستودع البلدي   و القطط الس ائبة
الس ائبة ، فإن  البلدي ة بصدد الت فاوض مع الش رطة البلدي ة و اجلمعي ة  



اجلهوي ة للصي ادين بوالية تونس إلعادة تفعيل عملي ات القنص بصفة 
 دوري ة 

مت ت مطالبة مصلحة املناطق اخلضراء  ستئنا  العناية مبختلف احلدائق  لة  ة ومعامل اترخيية مهم  حدائق عمومي   12
رة الش ؤون  ـــــــــــــــالعمومي ة ، كما عقدت البلدي ة جلسة عمل مع السي دة وزي

الت نسيق   معالث قافي ة لوضع برانمج لتثمني و صيانة املعامل الت ارخيية ابملرسى 
 اث و الت نمية الث قافية إحياء الرت  ة البيئة ووكالة مع وزار 

دور مياه يف املقربة يف غاية  ، عالم تونس سرقت أيتالعب فيها املسمى جالل القبار، قبور  املقربة 13
 وساخ،من األ

 سيتم  التحر ي يف املوضوع من قبل املصاحل املختص ة

و أصدرت عديد  البلدي ة تقوم ب ل  ما يف وسعها للتصد ي هلذه الظ اهرة   إجياد حل لتنامي ظاهرة البناء الفوضوي  14
ستتم   املراسالت لسلط اإلشرا  لدعم فريق الش رطة البلدي ة يف الغرض و 
 دعوة أعوان الش رطة البلدي ة لت ثيف املراقبة للحد  من هذه الظ اهرة

 امل ان  مطالبة صاحب املالحظة بتحديد مقاولني خمالفة للقانونمن طر  عمارات تشييد  15
 للبلدي ة  نعدام برانمج بيئيإ 16

 

يوجد برانمج بيئي للبلدي ة و قد وضعت جلنة الن ظافة و الصح ة و البيئة  
خط ة طريق يف الغرض مي ن احلصول عليها مبراسلة الربيد األل رتوين 

 K.nigrou@yahoo.frللسي د قيس النيقرو ، رئيس اللجنة : 



17 
 

الص احل للش راب والنوراملطالبة ابإلجابة عن مطالب رخص إدخال عد ادي املاء  ال هرابئي   
  

 

من طر  اإلدارة البلدي ة املختص ة يف   مت  إستئنا  الن ظر يف هذه املطالب
 الغرض و الس بب الوحيد لتأخ ر اإلجابة متث ل يف الظ رو  اإلستثنائي ة الّت  

 عرفتها البالد خالل املد ة األخرية . 
 إشعار مصلحة الت نوير العمومي ابملوضوع للتدخ لمت   التنوير العمومي بنهج دي ارت ، حي الصنوبر  18
 ص يانة ابملوضوع لل  الن ظافةمت  إشعار مصلحة  تعط ب حاوية الفضالت املوجودة  قامة الوفاء حي الصواعي البحر األزرق 19
 أشغال املشاريع البلدي ة وخاصة بنهجي إبن رشد و الذهب التساؤل عن اتريخ إنطالق  20

 

ن إست مالإستأنف املقاول األشغال بنهج إبن رشد و  يــــــــــــــوان  إاب  الد 
 الوطين للت طهري ألشغاله ، ستتدخ ل البلدي ة بنهج الذ هب قصد الت عبيد 

صيف   و الرت 
خمف ضات السرعة العشوائي ة مت ت مطالبة مصلحة الط رقات  عداد جرد يف  العشوائي ة ب امل املنطقة البلدي ة املطالبة  زالة خمف ضات السرعة  21

 و برجمة إزالتها   ب امل املنطقة البلدي ة
اإلقتصار   املطالبة بتطبيق القانون و منع اإلنتصاب الفوضوي يف كامل املنطقة البلدي ة و عدم 22

 على منطقة دون غريها
 هناك برانمج يف الغرض 

 للر وائحاملطالبة ابلت نسيق مع اجلهات املختص ة إلجياد حل  ملعضلة الوادي الذي ميث ل مأوى  23
 ال ريهة 

املتواصل مع اإلدارات  البلدي ة حريصة على ذلك و هي تقوم ابلت نسيق
 الواديهذا إلجياد حل  ملعضلة املختص ة 

إعادة دهن كامل  سؤول ابملستودع البلدي قصدمت  الت نسيق مع امل عالمات املرور على الطرقات الر ئيسية و الفرعي ة ابملدينةاملطالبة  عادة دهن كامل  24
   عالمات املرور على الطرقات الر ئيسية و الفرعي ة ابملدينة

 الت نوير العمومي ابملوضوع للتدخ لمت  إشعار مصلحة  غياب اإلانرة العمومي ة ببعض األهنج غري املسم اة  25



  

                    



 

 
     



 

 


