الجمهورية التونسي ــة

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

محضر الجلسة التمهيديــّة
لمجلس بلدية المرسى
في دورته العاديّة ال ّرابعة لسنة 2020

المنعقدة يوم الجمعة  16أكتوبر 2020
بقصر البلديّة
إنعقدت يوم اجلمعة  16أكتوبر  2020على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال بقصر البلدية اجللسة
التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة  2020برائسة السيد إلياس كشك  ،مساعد
رئيس البلدية  ،رئيس جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادي ـ ـ ــة و متابعة التصرف  ،و حبضور 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  ،أتشرف مستدعائ م ضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته العادية
الرابعة لس ــنة  2020الّت س ــتنعقد يوم اجلمعة  16أكتوبر  2020على الس ـاعة الثالثة و النص ــف بعد الزوال
( ) 15.30بقصر البلدية .
.

 -اآلنسة مىن خالص

املساعدة األوىل لرئيس البلدية،

 اآلنسة زهور قريرة -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية وا وكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة
سيدي داود ،

 -السيد سليم الزلطن

مستشار ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
اإلعاقة ،

 -السيدة نبيلة محزة

مستشارة ،م لفة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،

مستشار،
 السيد أمحد ريزا السيد حممد نبيل صاحب الطابع مستشار، السيد خالد شيبوب السيد أيوب بن ا اج السيدة هاجر مطري-

و تغيّب بعذر:
السيدة فرايل مسرية بوزيري
السيدة لطيفة التاجوري
السيد رؤوف الشنويف
السيد قيس النيقرو
السيدة روضة الزاوشي رزق هللا
السيد حممد شراد
السيد حممد ضياف الدريدي
السيدة عائشة املهي ـ ـري

 السيدة رمي ا شيشة-

مستشار،
مستشار ،
مستشارة .
مساعدة رئيس البلدية ،
مساعدة رئيس البلدية،
مستشار ، ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
مستشارة ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،
مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
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 ،
السيد حممد التيجاين بوعزيز مستشار ،
مستشار ،
السيد عياض الزهار
مستشار ،
السيد سليم احملرزي

 السيد أمين بن مسعود السيدة سهام عز الدين -اآلنسة راقية الغريب

مستشار،
مستشارة ،
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 ا اضرين  ،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 مشراف
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 للظروف 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 الرابعة 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 15أكتوبر  2020على الساعة منتصف النهار.
ومتحورت مجلة مالحظات و مقرتحات املواطنني الواردة على البلدية يف ما يلي :

ع/ر
01

المالحظات /المقترحات
 -النظر يف إم انية إمتام مشروع إعادة بناء م تب الربيد حبي الرايض واملتوقفة أشغاله منذ

اإلجابات
ستتم مراسلة السيد املدير العام للربيد التونسي ملطالبته بدعوة املقاول يف

مدة طويلة علما وأن هـ ـ ـ ـ ـذا امل تب يعد ضروراي جدا للمنطقة وقد تسبب هذا التأخري يف اإلسراع يف األشغال و اإلنتهاء منها يف أفضل اآلجال نظرا حاجة امللحة
عديد املصاعب لدى س ان املرسى الغربية وخصوصا كبار السن .
للمتساكنني لقضاء شؤوهنم هبذا امل تب .
02

 تنظيف ا ديقة قرب املركب التجاري " كارفور" بني إقامة "اهلادي "وجامع آمنة :أصبحت وكرا للمنحرفني ورمي الفضالت إضافة إىل غياب التنوير العمومي .

03

 ت ثيف الدورايت يف غابة قمرت الّت أصبحت مصبا عشوائيا للفضالت ومرتعا لل البالسائبة واملنحرفني .

04

 توعية متساكن قرية قمرت بضرورة اإللتزام أبوقات إخراج الفضالت مع ت ثيف الرقابةو معاقبة املخالفني .

ستتم مراسلة صاحب البناية املهدمة ابمل ان قصد مطالبته برفع فواضل
البناء  ،مع مراسلة السلط األمنية لربجمة دورايت ابمل ان و سيقع تنظيف
ا ديقة املعنية ابملطلب .
 ستتم مراسلة إدارة الغاابت بوزارة الفالحة و املوارد املائية و الصيدالبحري ،
 سيتم ت ثيف دورايت فريق الشرطة البيئية ابمل ان ، سيتم عقد جلسة مع إدارة الغاابت بوزارة الفالحة و املوارد املائي ـ ـ ـ ـ ــةو الصيد البحري لربجمة أتهيل و تثمني غابة قمرت ،
 سيتم تنظيم قطاع نقل فواضل البناء  ،مع إقرتاح الرتفيع يف مقداراخلطية املستوجبة عند إرت اب خمالفة إلقاء فواضل البناء إىل 1000د.

-

سيتم حتسيس متساكن قرية قمرت بضرورة اإللتزام أبوقات إخراج
الفضالت عن طريق فريق الشرطة البيئية .

05

 -التطهري خاصة يف بوسلسلة على غرار هنج تركيا .

-

06

 -التنوير العمومي والتطهري بنهج املدينة املنورة  ،البحر األزرق .

 -سيشرع الديوان الوطن للتطهري يف األشغال قريب ـ ـ ـ ـ ـا ابمل ان و ابلنسبة

07

 -التسريع يف إصدار مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى و العمل به .

08

 -تعبيد هنج الذهب سيدي داود .

•09

 -إصالح هنج روما و هنج القرنفل .

سيقع األخذ بعني اإلعتبار هذا املطلب .

للتنوير العمومي سيتم إقرتاح النهج بربانمج اإلستثمار البلدي التشاركي
لسنة . 2021
 البلدية على تواصل مع وزارة التجهيز و اإلس ان و البنية التحتية قصدموافاهتا مبثال التهيئة العمرانية لنشره .
 أفادت اآلنسة إميان الفهري  ،رئيسة دائرة سيدي داود  ،رئيسة جلنةالدميقراطية التشاركية و ا وكمة املفتوحة أن األشغال ستنطلق خالل الـ ـ ـ
 15يوما القادمة  ،ويف هذا اخلصوص مت توضيح تبعية هنج الذهب
للحدود الرتابية لدائرة سيدي داود ال دائرة البحر األزرق .

-

•

10

 -توفري التنوير العمومي بنهج أبو ب ر الرازي  ،البحر األزرق .

-

ستتم مطالبة املصحة الفنية ( مصلحة الطرقات) قصد التعجيل
ابإلصالح أو إعادة تعبيد النهجني .
ستتم صيانة أهنج أبو ب ر الرازي  ،إبن النفيس و اخلوارزمي .

