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 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى        

  2020 لسنة  ثّـالثة في دورته العادّية ال 
 2020  أوت   25  الثّـالثاء المنعقدة يوم  

 بقصر البلدّية  
 
 

 
 

 

بقصر البلدية اجللسة التمهيديّة للمجلس مساء    ّسادسة على الّساعة ال  2020  أوت   25  ثالاثء إنعقدت يوم ال    
وحبضور السيدات و السادة  ،    ، رئيس البلدية  املعز بوراوي   برائسة السيد  2020لسنة    ثّالثةالبلدي يف دورته العاديّة ال

 وفقا للنص الّتايل :أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد إستدعائهم 
 .  إستدعاء    :الموضوع        

ــد ، أت ر   ستدعائ م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ثّالثةحلضور اجللسة التمهيدية للمجلس  البلدي يف دورته العاديّة ال  وبعـ
اعة ال  2020جانفي    25  ّثالاثءال  يوم الّّت ســتنعقد   2020لســنة   ادســةعلى الســّ ( بقصــر البلدية    18.00مســاء    ســّ

. 
 رئيسة دائرة البحر األزرق ،  مست ارة ،             اآلنسة زهور قريرة  - 

 مست ارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية الت اركية واحلوكمة املفتوحة ، رئيسة دائرة            اآلنسة إميان الفهري  -   

 سيدي داود ،                                    
 مست ار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،              السيد حممد شراد -

 مست ارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،           عائ ة املهيــــري  السيدة -
 مست ار، ، رئيس جلنة الطفولة وال باب والرايضة ،    السيد رؤو  ال ّنويف -
 وحاملي   مست ار، رئيس جلنة الّ ؤون اإلجتماعية وال غل وفاقدي السند               السيد سليم الزلطن  -

 اإلعاقة ،                                   
 مست ارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
 ة واألسرة، مست ارة، رئيسة جلنة شؤون املرأ           السيدة نبيلة محزة  -

 مست ار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،               السيد قيس النيقرو -



 

 مست ار، رئيس جلنة املساواة وت افؤ الفرص بني اجلنسني ،              السيد فارس العّياشي -

 مست ارة ،         السيدة سهام عز الّدين -

 مست ار،    السيد حممد نبيل صاحب الطّابع -
 ، مست ار                 لسيد خالد شيبوب ا -

 ، مست ار               السيد أمين بن مسعود -

 مست ار ،     السيد أيّوب بن احلاج           -

 مست ارة .    السيدة هاجر مطري              -
 

 :  بعذرتغّيب   و 
    ،   املساعدة األوىل لرئيس البلدية               اآلنسة مىن خالص -
 ، رئيس جلنة الّ ؤون املالّية و اإلقتصاديّـــــــة   مساعد رئيس البلدية السيد إلياس ك ك               -

 و متابعة التصّر ،                                   

 ،   السيدة لطيفة التاجوري          مساعدة رئيس البلدية -

 ،  مساعدة رئيس البلدية       فرايل مسرية بوزيري السيدة  -

 السيد حممد ضيا  الدريدي    مست ار، رئيس دائرة قمرت ، -

                              مست ارة ، رئيسة جلنة ال ؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،          السيدة رمي احل ي ة -

 مست ار، م لف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،       املهريي السيد حمّمد الطيب  -
 مست ار ،         السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي             مست ار ،  -

 مست ار ،  لسيد أمحد ريزا                ا -

 مست ار ،     السيد حممد الّتيجاين بوعزيز -
 مست ارة .  اآلنسة راقية الغريب              -

 
 

 مهيدية :   ّّ اجللسة الت حضركما 
 عدد من املواطنني ،   •
 كتابة اجمللس.  •

 
 

          



التمهيديّة للم  املعز بوراويإفتتح السّيد         البلديّة  اجللسة  ال، رئيس  العاديّة  البلدي يف دورته    لسنة   ثّالثةجلس 
من جملة   216ُمرّحبا جبميع احلاضرين ، مثّ وضع اجللسة يف إطارها املتمّثل يف تطبيق مقتضيات الفصل      2020

: " تسبق إنعقاد الّدورة العاديّة للمجلس وجواب جلسة متهيديّة تلتئم  شرا  رئيس    اجلماعات احمللية الّذي ينّص على
األقّل قبل اتريخ إنعقاد الــــــّدورة ، يُدعى إليها متساكنو  اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على  

املنطقة البلديّة بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الّصبغة احمللّية وتعريفهم ابلربامج البلديّة.  
 موالهتا وتعرض على الّدورة يتّم درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة الّتمهيدية من قبل الّلجان البلديّة حسب م

 العاديّة املوالية للمجلس البلدي ". 
 ومتحورت مجلة التدّخالت يف املواضيع الّتالية : مثّ فسح اجملال للمواطنني للتدّخل ،        

ــــ    :  املطالبة بـــــــ
 ورحبة ، مواد بناء وآالت تراكس ، رّكزة : جتهيزات م دخل البحر األرزق العناية مب ✓

 واطنني ، أصبح ميثّل خطرا على املرتّجلني وعموم امل، حيث لوادي وضع حواجز حتيط اب ✓

 ،  ملعلومة إىل افاذ النّ اإلجابة على مطالب إحرتام آجال  ✓

      ، وجواب كما تنّص عليه جمّلة اجلماعات احمللّية شهرالّدوائر البلديّة مرّة كّل نعقاد جمالس إ ✓
 ، + أرض سعادة (  اكتةأرض ابلسّ لبلديّة املرسى  إعادة النظر يف مثال التهيئة العمرانية  ✓

 الس نية ، نطقة ملاببسيدي داود  سوق يومية  إجناز م روع عدم ✓
 ، الوضع البيئي سامهت يف تدهورمثل هذه اخلدمات  خوصصة ألنّ   للعناية ابملساحات اخلضراءت وين فريق فّن   ✓

 ،  أرض بريك املثلوثي (  بل اخلاوي جب منزل  100إدخال املاء الّصاحل لل راب لفائدة عدد ✓
 ،  (األحواش  بسانية بوحاجب رفع احلاوايت و تنظيفها  ✓

   ،أصبحت متّثل خطرا على املتساكنني  ( ، حيثاألحواش بسانية بوحاجب شجرة ال التوس قطع  ✓
 ، على غرار الطّابقملناطق الس نية اب  احلرفّية الورشات إجياد حّل جذري إلنتصاب  ✓

 الّتقليص من خمّفضات الّسرعة مبنطقة سيدي داود .  ✓

 
 

 
 
 
 
 



 

 : إقرتاح    
 

 ،حبضور متساكن املنطقة  اليومي مبنطقة سيدي داود ختّصص ملوضوع السوقعمل عقد جلسة  •
 ك املواطنني يف العناية ابلبيئة ، ت ري •

البّلور إلستعمال إحدى شاحناهتا لقطع شجرة ال االتوس املوجودة الّتعامل مع   • شركة خمتّصة يف تنظيف 
  ستعمال شاحنة مصلحة الّتنوير ،  بسانية بوحاجب نظرا لعدم إم انّية قطعها

اإلنتصاب يوم واحد  و اإلكتفاء بتم ني املنتصبني من  يومي مبنطقة سيدي داود سوق عن ف رة إحداث  اإلستغناء •
 أو يومني يف األسبوع . 

 
 :  أنّ السّيد رئيس البلديّة و عند تناوله ال لمة ، بنّي   

مجيع اإلجراءات املنجز وإعادة  العمرانّية    التهيئةثال  ان أمامه حاّلن إما رفض م روع ماجمللس البلدي احلايل ك •
جزئيّ الّسابقة   املراجعة  ت ون  أن  التو ة  أو  ودعمجّ وكان  املواطنني  مصاحل  على  حفاظا  األنسب  هو  األخري    اه 

الّّت   وامل اريع وفكّ   إلستثمارل األزرق وقمرت حروش  البحر  بناء    ال تسند  العزلة عن منطقّت  منذ هبا رخص 
 ،  لبناء الفوضويظاهرة اسنوات ممّا أّدى إىل تفاقم  

ُيصّنف هذه   جلنة وطنيةعن  قرار    صدرحيث  ال شك فيه ،  على أصحاهبا ظلم    : وقعاكتة  أرض ابلسّ   •
ودعوة اللجنة الوطنية لإلنعقاد للنظر العمرانّية    التهيئة  ثالإعادة م روع م ا يستوجب  منطقة خضراء ممّ ك  األرض
الّت صّنفت األرض منطقة خضراء حفاظا    و املوارد املائّية و الّصيد البحري  عن وخصوصا وزارة الفالحةيف الطّ 

 ،   من األراضي الغابّية على املّدخرات 
 ابجلريدة الرمسّية للجماعات احمللّية  مّت ن ر قرار املصادقةو العمرانّية  على مثال التهيئة  صادقاجمللس البلدي احلايل  •

 ، تفاداي إلضاعة الوقت زئية اجل يف إجراءات املراجعة يعتزم الّ روع  و 

تطبيقا ملقتضيات الفصل رئيس احل ومة  وليس أبمر منبقرار من اجمللس البلدي العمرانّية صدر مثال التهيئة  •
 من جمّلة اجلماعات احمللّية ،  114

 جتماعية إل ـــــــــــ م اكيف ب مدينة املرسى خسائر وتسبّ كّبد  نتيجة رفض طلب التوسعة   " Elba  "غلق معمل  •
مل ت ن منطقة خضراء إال أنّه يف  1993 سنة حدود إىل الغابة  علما وأنّ ( ، حالة العمال على البطالة عميقة  إ

 ، صبغة املنطقة  ت تغريّ  2000بداية سنوات 
 

 

 

 



 


