
 
 

  



 الجمهورية التونسيـــة                                                                                        

    و البيئة  وزارة الشؤون المحلية     

 بلدية المرسى                  

 كتابة المجلس                 
 

 

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2021 لسنة  ولى ال ة  في دورته العاديّ 
   2021فيفري  09الثّـالثاء  المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 

 
 

 

ا    يوم  الس    2021  فيفري  09  ثالاثء لإنعقدت  الز وال  الرابعةاعة  على  التمهيدي    بعد  اجللسة  البلدية  ة  بقصر 
حبضور   و ،    ، رئيس البلدية   املعز بوراوي  برائسة السيد  2021  لسنة  األوىلة  للمجلس البلدي يف دورته العادي  

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

 

دورته  و               يف  البلدي  للمجلس  التمهيدية  اجللسة  ابستدعائكم حلضور  أتشرف  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 
على الساعة الرابعة بعد الزوال   2021فيفري    09اليت ستنعقد يوم الثالاثء    2021العادية األوىل لسنة  

 ( بقصر البلدية. 16.00)

 

 املساعدة األوىل لرئيس البلدية، اآلنسة مىن خالص             -

اوي املاليـ ة و اّةتصـادي ة   السـيد إليـاك كشـ          -      مسـاعد رئـيس البلديـ ة، رئـيس جلنـة الشـ 
 و متابعة التصر ف ،

                                    مساعدة رئيس البلدية،      السيدة لطيفة التاجوري     -

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور ةريرة اآلنسة  -  
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -

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

 



 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،       عائشة املهيــــري السيدة -

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،  السيد رؤوف الشن ويف            مستشار، ، -

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

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنوي والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -

 مستشار، رئيس جلنة الش اوي اّجتماعية والشغل وفاةدي السند وحاملي                السيد سليم الزلطن  -
          اّعاةة ،                             

 ،   لجنة شاوي املرأة واألسرةب ستشارة، مكل فةم            السيدة نبيلة محزة  -

      مستشار،       السيد أمحد ريزا               -

 مستشار،    نبيل صاحب الط ابعالسيد حممد  -

 ، مستشارة      السيدة هاجر مطري             -

 مستشارة.        السيدة انئلة اهلمامي   -
 

   :بعذرتغّيب   و 
 

 مساعدة رئيس البلدية ،    السيدة فرايل مسرية بوزيري     -
 السيد حممد ضياف الدريدي    مستشار، رئيس دائرة ةمرت ،  -

                              ،  الال مركزي مستشارة ، رئيسة جلنة الشاوي اّدارية وإسداء اخلدمات والتعاوي           احلشيشةالسيدة رمي  -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافا الفرص بني اجلنسني ،                  السيد فارك العي اشي -
 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،          السيد حمم د الطيب املهريي -

 ،   مستشار             السيد عياض الزهار -

 مستشار ،         السيد سليم احملرزي        -

 مستشار ،        السيد حممد الت يجاين بوعزيز -
 مستشار،                السيد خالد شيبوب  -

 السيد أي وب بن احلاج           مستشار ،  -

 



 مستشار،        السيد أمين بن مسعود  -

 مستشارة ،     السيدة سهام عز الد ين       -

 مستشارة .     آلنسة راةية الغريب           ا -
 

 

 مهيدية :   ّ  اجللسة الت حضركما 
 السيد الكاتب العام ،   •
 ، كتابة اجمللس •

 مواطنني. •
 

 لسنة  ألوىلاة  ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  ة اجللسة التمهيدي  ، رئيس البلدي    عز بوراوياملإفتتح السي د      
من جملة  216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل ، مث  ُمرح با جبميع احلاضرين    2021

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

البلدي   املنطقة  الص  متساكنو  ذات  املسائل  مداخالهتم يف  لسماع  املتاحة  اّعالم  بوسائل  احملة  وتعريفهم لي  بغة  ة 
ة حسب مشموالهتا  جاي البلدي  مهيدية من ةبل الل  درك 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 اليت     ة اليت  روف اّستثنائي  للظ  نظرا    أن هة  رئيس البلدي  إثر ذل  ، بني  السي د    

فاعل مع مقرتحات املتساكنني ، فإن ه  على الت  البلدي    ، وحرصا من اجمللس  اّجتماعات العام ة حبضور املواطنني
اوي احمللية مواطن يرغب يف إبداء مالحظاته أو مقرتحاته املتعل قة ابلش    ميكن لكل  مت  نشر إعالم للعموم يُبني  أن ه  

أو على   بفضاء املواطن  إيداعها كتابيا  أي يتوىل   2021  لسنة  وىلاألة  مهيدية للدورة العادي  الت  ها على اجللسة  لعرض
هذا اّعالم إىل نشر  ، وذل  بداية من اتريخ    شبكة الت واصل اّجتماعي الفايس بوكة للبلدي ة لالص فحة الر مسي  
 . منتصف النهاراعة على الس    2021فيفري 08اّثنني غاية يوم 

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



 اإلجابات  المالحظات/ المقترحات ع/ر
  .الصيانة إبجناز املطلوب تكليف فريق  سيتم   - .ريق بنهج نبتوي بربج احلوكيل ّصالح الط  املطالبة  ابلتدخ   - 01
 آخرها مقهى حديد اليت  وابلت    26/ 26األهنج األخرية من البحر األزرق بعد عمارات  - 02

 رايض ليس لديها أمساء ودوي إانرة . 
البلدية بصدد إعداد اللوحات احلاملة ألمساء أهنج مبنطقة  -

   .البحر األزرق

 سيت م تكليف فريق التنوير العمومي ابلصيانة.   -
 " تكثر فيه احلفر ودوي إانرة .  The factoryالن هج الذ ي يتفر ع على مطعم " - 03

 
   الصيانة والتنوير العمومي ابّجناز. ي  تكليف فريق سيت م -

الر صيف لعرض البضائع امليكانيكي ة دوي ترك مسافة لعبور    وجود جتاوزات يف إستغالل  - 04
 املار ة . 

 .وإزالة التجاوزات  ابلتدخلتكليف الشرطة البلدية  سيتم   -

لتدخل العاجل وإزالة  ابتكليف الشرطة البيئية  سيت م  - ة. جاوزات بكامل األرصفة املوجودة ابملنطقة البلدي  املطالبة برفع الت   - 05
، مع توظيف  السوق البلدي مبا فيها  املخالفات والتجاوزات 
الرتاتيب اجلاري هبا   إحرتام  عدم بسبب  خمالفات للشاحنات 

 العمل.
خيص  الت   - 06 فيما  العرائض  إيداع  اتريخ  عن  اجلزئي    ساؤل  الت  املراجعة  ملثال  هيئة  ة 

 ة. العمراني  
  ملثال التهئية العمرانية ويف آجال املراجعة األوىل نتهتإ -
 نتظار آجال املراجعة الثانية.إ

طهري العمومي مع الت    شبكةبعائلة وأكثر بدوي ربط    200هنج شارل ديقول حنو    - 07
 غياب تعبيد الطريق .

شبكة التطهري ليس من مشموالت البلدية وعلى  -
ىل السيد رئيس البلدية  إاملتساكنني تقدمي مطلب مجاعي 

 ديواي الوطن للتطهري.الللنظر فيه مع 
 



 



 


