
 

 الجمهورية التونسيـــة                                                                                        

    و البيئة  وزارة الشؤون المحلية     

 بلدية المرسى                  

 كتابة المجلس                 
 

 

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2020 لسنة  رّابعة ال ة  في دورته العاديّ 
 2020  أكتوبر   16  جمعة المنعقدة يوم ال 

 ة  بقصر البلديّ 
 
 

 
 

 

بقصر البلدية اجللسة   الث الثة و النصف بعد الز والاعة  على الس    2020  أكتوبر  16  معة جلإنعقدت يوم ا   
مساعد  ،    إلياس كشك  برائسة السيد  2020  لسنة  ر ابعة الة  العادي  ة للمجلس البلدي يف دورته  التمهيدي  

حبضور السيدات و السادة   والتصر ف ،    رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصاديـ ــــــة و متابعة،    رئيس البلدية
 ايل :وفقا للنص الت  إستدعائهم أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد 

 .  إستدعاء    :الموضوع        

ـــــد ، أتشرف مستدعائ م  ضور اجللسة التمهيدي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ةالعادي    يف دورته ة للمجلس البلديوبعـ
 صـــف بعد الز وال الثة و الن  الث    اعةعلى الســـ    2020 أكتوبر  16  اجلمعة يوم الّت  ســـتنعقد   2020لســـنة  الر ابعة

 . ( بقصر البلدية  15.30)

      

                                    اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية، -

 رئيسة دائرة البحر األزرق ،  مستشارة ،             زهور قريرة  اآلنسة  - 

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

 اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحامليؤون  مستشار، رئيس جلنة الش                السيد سليم الزلطن  -
          اإلعاقة ،                         

 ،  لجنة شؤون املرأة واألسرةب مستشارة، م ل فة         السيدة نبيلة محزة  -

 

 



 
      مستشار،د أمحد ريزا                السي -

 مستشار،    ابعالسيد حممد نبيل صاحب الط   -

 مستشار،           شيبوب السيد خالد  -

 مستشار ،          أي وب بن ا اجد السي -
 ة . مستشار             هاجر مطري ةدالسي -

 

   :بعذرتغّيب   و 

 مساعدة رئيس البلدية ،   السيدة فرايل مسرية بوزيري      -
 السيدة لطيفة التاجوري          مساعدة رئيس البلدية،   -

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

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

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،   السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،               السيد حممد شراد   -

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

 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 ،     يجاين بوعزيزحممد الت   السيد -
 ،   مستشار      السيد عياض الزهار -

 مستشار ،     السيد سليم احملرزي        -
 مستشار،     أمين بن مسعود السيد  -

 ،  مستشارة       ينالسيدة سهام عز الد   -

 اآلنسة راقية الغريب            مستشارة .  -
 

 

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

 
 
 



 
 
 

                
 

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

تلتئم مشراف  ة  ة للمجلس وجواب جلسة متهيدي  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  

البلدي   املنطقة  الص  متساكنو  ذات  املسائل  مداخالهتم يف  لسماع  املتاحة  اإلعالم  بوسائل  احمللي  ة  وتعريفهم بغة  ة 
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     للظروف 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  لسنة  ر ابعة الة  مهيدية للدورة العادي  الت  لعرضها على اجللسة  
، 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  أكتوبر 15هذا اإلعالم إىل غاية يوم اخلميسنشر 

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



 اإلجابات  المالحظات/ المقترحات ع/ر
الن ظر يف إم اني ة إمتام مشروع إعادة بناء م تب الربيد حبي  الر ايض واملتوق فة أشغاله منذ   - 01

ا للمنطقة وقد تسب ب هذا الت أخري يف   ذا امل تب يعد  ضروراي ـــــــــعلما وأن  همد ة طويلة  جد 
 .عديد املصاعب لدى س  ان املرسى الغربي ة وخصوصا كبار السن  

ملطالبته بدعوة املقاول يف  للربيد الت ونسي ستتم  مراسلة السي د املدير العام
اإلسراع يف األشغال و اإلنتهاء منها يف أفضل اآلجال نظرا حاجة امللح ة  

 للمتساكنني لقضاء شؤوهنم هبذا امل تب . 
:  منة آوجامع "اهلادي "قامة بني إ "كارفور   قرب املرك ب الت جاري "ا ديقة  تنظيف - 02

 .  نوير العموميإضافة إىل غياب الت  ورمي الفضالت  للمنحرفني اوكر أصبحت 
صاحب البناية املهد مة ابمل ان قصد مطالبته برفع فواضل  ستتم  مراسلة

، مع مراسلة الس لط األمني ة لربجمة دوراي ت ابمل ان و سيقع تنظيف  البناء 
 ا ديقة املعني ة ابملطلب .

أصبحت مصب ا عشوائي ا للفضالت ومرتعا لل الب لّت ت يف غابة قمرت ات ثيف الدوراي   - 03
 .  الس ائبة واملنحرفني

إدارة الغاابت بوزارة الفالحة و املوارد املائي ة و الص يد   ستتم  مراسلة -
 ، البحري

ت فريق الش رطة البيئي ة ابمل ان ،  -  سيتم  ت ثيف دوراي 

 املوارد املائي ـــــــــــة  سيتم  عقد جلسة مع إدارة الغاابت بوزارة الفالحة و  -

 و الص يد البحري لربجمة أتهيل و تثمني غابة قمرت ، 

فيع يف مقدار  - سيتم  تنظيم قطاع نقل فواضل البناء ، مع إقرتاح الرت 
 د. 1000اخلطي ة املستوجبة عند إرت اب خمالفة إلقاء فواضل البناء إىل 

 اإللتزام أبوقات إخراج الفضالت مع ت ثيف الر قابة  رت بضرورة متوعية متساكن قرية ق  - 04

 .  و معاقبة املخالفني
 

رت بضرورة اإللتزام أبوقات إخراج ممتساكن قرية قسيتم  حتسيس  -
 عن طريق فريق الش رطة البيئي ة .  الفضالت 



 . هنج تركيا على غرار  طهري خاصة يف بوسلسلةالت   - 05

 
 هذا املطلب .  سيقع األخذ بعني اإلعتبار -

   .زرق البحر األ، رة طهري بنهج املدينة املنو  التنوير العمومي والت   - 06

 
 

ا ابمل ان و ابلن سبة  ــــــــــسيشرع الد يوان الوطن للت طهري يف األشغال قريب -
البلدي الت شاركي   للت نوير العمومي سيتم  إقرتاح الن هج بربانمج اإلستثمار 

 . 2021لسنة 
 . العمراني ة لبلدي ة املرسى و العمل به ثال التهيئة م إصدارالتسريع يف  - 07

 

البلدي ة على تواصل مع وزارة الت جهيز و اإلس ان و البنية الت حتية قصد  -
 العمراني ة لنشره . ثال التهيئة مبموافاهتا 

 .  تعبيد هنج الذهب سيدي داود - 08

 
، رئيسة جلنة  أفادت اآلنسة إميان الفهري ، رئيسة دائرة سيدي داود  -

أن  األشغال ستنطلق خالل الـــــ الد ميقراطية الت شاركية و ا وكمة املفتوحة 
يوما القادمة ، ويف هذا اخلصوص مت  توضيح تبعي ة هنج الذ هب    15

ابية لدائرة سيدي داود   دائرة البحر األزرق .   الللحدود الرت 
 و هنج القرنفل .هنج روما إصالح  - • 09

•  
مطالبة املصحة الفني ة ) مصلحة الط رقات( قصد الت عجيل ستتم   -

 ابإلصالح أو إعادة تعبيد الن هجني .
   . زرقالبحر األ، بو ب ر الرازي  أنهج بالتنوير العمومي توفري  - 10

 
 ، إبن الن فيس و اخلوارزمي .  بو ب ر الرازيأهنج أ ستتم  صيانة  -
 
 



 


