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ا    يوم  الساعة    2019  نوفمرب  08  معةجلإنعقدت  مساءعلى  اجللسة   اخلامسة  البلدية  بقصر 
ال العادية  البلدي يف دورته  البلدية  معز بوراويبرائسة السيد    2019  لسنة  رّابعةالتمهيدية للمجلس  ،    ، رئيس 

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

ــــــــد ، أتمر   ستدعائ م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رّابعة ة الالعاديّ   يف دورته حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس  البلدي  وبعــ
( بقصــــــر   17.00)اخلامســــــة مســــــاء  على الســــــاعة    2019 نوفمرب 08 اجلمعة يوم  الّّت ســــــتنعقد   2019لســــــنة 
 . البلدية

 مستمار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -
 ،  يسة جلنة شؤون املرأة و األسرة رئمستمارة ،     ري ــــعائمة املهي السيدة -
 رئيسة دائرة مستمارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التماركية واحلوكمة املفتوحة ،            إميان الفهري  اآلنسة -   

 سيدي داود ،                                         
 مستمار، رئيس جلنة املساواة وت افؤ الفرص بني اجلنسني ،            اشيفارس العيّ السيد  -
 ؤون اإلجتماعية والمغل وفاقدي السند وحامليمستمار، رئيس جلنة المّ             السيد سليم الزلطن  -

            اإلعاقة ،                                  
 ،  مستمارة   ينالسيدة سهام عز الدّ  -



 مستمار،           السيد خالد شيبوب  -
 مستمار،         د الطيب املهريي السيد حممّ  -
 مستمار،  ابعالسيد حممد نبيل صاحب الطّ  -
 مستمار،      يجاين بوعزيزحممد التّ  السيد -
 مستمار ، د أمحد ريزا                   السي -
 مستمار ،             أيّوب بن احلاجد السي -
 مستمارة ،                 اآلنسة مىن خالص -

 ،  مستمارة         السيدة فرايل مسرية بوزيري -

 مستمارة .     اآلنسة راقية الغريب            -
 

 
 

   :بعذرتغّيب   و 
 ،  املساعدة األوىل لرئيس البلدية        السيدة نبيلة محزة  -

 ،  مساعد رئيس البلدية    السيد عياض الزهار -

 ، رئيس جلنة الطفولة والمباب والرايضة ، مساعد رئيس البلدية           ويفالسيد رؤو  المنّ  -
 ،  الالّمركزي مستمارة ، رئيسة جلنة المؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون   السيدة رمي احلميمة -

 رئيسة دائرة املرسى املدينة ،                                

 رئيسة دائرة البحر األزرق ،  مستمارة ،          زهور قريرة اآلنسة -
 مستمار، رئيس دائرة قمرت ،   السيد حممد ضيا  الدريدي -
 مستمارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا -
 رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،  ،  مستمارة           السيدة مىن املطهري -

 التصّر ،  ، رئيس جلنة الّمؤون املالّية و اإلقتصاديّـــــــة و متابعة  مستمار السيد إلياس كمك          -
 مستمار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،         السيد قيس النيقرو -

 السيد سليم احملرزي          مستمار ،  -
 ة ، مستمار           هاجر مطري ةدالسي -
 ،    مستمارة السيدة لطيفة التاجوري  -
 مستمار. السيد أمين بن مسعود  -

 
 

 



 مهيدية :   ّّ اجللسة الت حضركما 
 ، عدد من  املواطنني   •

 كتابة اجمللس .  •
 

ة للمجلس البلدي يف دورته العادية  ، رئيس البلدية  اجللسة التمهيديّ   بوراويمعز  إفتتح السّيد   ،  إثر ذلك               
  216وضع اجللسة يف إطارها املتمّثل يف تطبيق مقتضيات الفصل  ، مثّ  ُمرّحبا جبميع احلاضرين    2019  لسنة  رّابعةال

الدورة العادية للمجلس وجواب جلسة متهيدية تلتئم  شرا     " تسبق إنعقاد  من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على: 
دورة ، يدعى إليها متساكنو  ــــــرئيس اجمللس البلدي أو من ينوبه من بني املساعدين شهرا على األقل قبل اتريخ إنعقاد ال

عريفهم ابلربامج البلدية.  املنطقة البلدية بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الصبغة احمللية وت
جان البلدية حسب ممموالهتا وتعرض على الدورة مهيدية من قبل اللّ درس املقرتحات املعروضة خالل اجللسة التّ  يتمّ 

 . العادية املوالية للمجلس البلدي "
 توىّل إعالم مجيع احلاضرين أبنّه سيتّم إعتماد جدول األعمال الّتايل خالل هذه اجللسة : بعدها ،                 

I)  ّ2020ة البلديّة لسنة  ميزاني . 
II)   صالية مع منظّمات المجتمع  ة إتّ إعداد خطّ :    2020برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة

 .المدني  
III) . تدخالت و إقتراحات المواطنين   

 
I)   2020ميزانية البلديّة لسنة  : 

فيفري   21املؤرّخ يف    03البيئة عدد    نمور السيد وزير الّمؤون احمللّية والّروزانمة املصاحبة ملقتضي  حيث ت               
توىّل  ،    2020  ة حول ممروع امليزانية لسنةعقد الّدورة الّتمهيدي  2020حول إعداد ميزانّيات البلداّيت لسنة    2019
) املوارد    بعنوانيها األّول و الثّاين  2020  يزانّية البلدية لسنةتقدمي حمتوى ممروع م  ال اتب العام حممد الصّكوحي  السّيد  

 .  و الّنفقات ( ُموّضحا املبالغ املرصودة هلما 
 
 
 
 
 



II)  مع منظّمات    صاليةإعداد خطة إتّ :  2020برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة
مشاركةالمجتمع المدني الشّ  لضمان  وتنفيذها  للمواطنين    ريكة    فـي واسعة 

 :   ة الجلسات التشاركيّ 
                  

رئيسة دائرة سيدي داود    و ، رئيسة جلنة الّدميقراطّية الّتماركيّــــــة و احلوكمة املفتوحة    اآلنسة إميان الفهريأوضحت                
برانمج اإلستثمار  إعداد    منهجّية  تطّلبهاة الّّت تيف إطار تنفيذ مجــــلة األعمال التحضرييّ أّن هذا اجلزء من اجللسة يندرج  

ماركي  ة برانمج اإلستثمار التّ جلسة عمل حول إعداد خليّ عقد  ب  العمل املتعّلقو ابلّتحديد    2020التماركي البلدي لسنة  
ومنّظمات اجملتمع املدين المري ة خلطّة إّتصالية وتنفيذها لضمان مماركــــــــــــــــة واسعة للمواطنني يف اجللسات   2020لسنة  

 الّتماركية ، 
 و بعد الّتحاور و النقاش ، فقد مّت اإلتّفاق على ما يلي :             
و م ّوانت   2020تضّم أعضاء من خلّية برانمج اإلستثمار التماركي البلدي لسنة  مشرتكة  إحداث خلّية إّتصال    -

 ــــــة اجللسات التماركيّـــ   ملواكبة ة  ــــــــــــــــأكرب عدد مم ن من متساكن املنطقة البلديّ   إلستقطاب   ري ةع املدين المّ ـــــــــــــــــــــــــاجملتم
املماركني مبختلف شرائحهم اإلجتماعّية    ) اجللستان  املواطنني  لتوسيع قاعدة  املناطق( ضماان  العاّمتان+ جلسات 

 ، و معاضدة جمهود البلديّة يف الّتعريف جبلسات الربانمج ومتثيلّية املناطق والس ان 
  ،داع بصندوق بريد املنازلت املستخرجة واملتعّلقة ب ّل جلسة سواء ابلتعليق أو ابإلياملسامهة يف توزيع املطوايّ  -
  2020احلرص على إستقطاب متساكن املنطقة البلدية للمماركة يف جلسات برانمج اإلستثمار التماركي لسنة    -

الفايس بوك   الدعوات على صفحات  أو نمر  اهلاتفية أو األل رتونية  الرسائل  املباشر أو عن طريق  عرب اإلتصال 
 اخلاّصة هبم ، 

الّتواصل   على صفحة  PDFتنزيل الواثئق اخلاّصة جبميع مراحل إعداد برانمج اإلستثمار الّتماركي يف ش ل    -
 ة . لبلديّ الّرمسيني ل  اب و الالفايس بوك و موقع االجتماعي 

 
 

 
 
 



III) . تدخالت و إقتراحات المواطنين   
 
البلديّة     ، معز بوراوي  السّيد  فسح                   للتدّخل ،  رئيس  للمواطنني  التدخّ اجملال  الت يف  ومتحورت مجلة 

 الية : املواضيع التّ 
ــــ    :  املطالبة بـــــــ

 

 ،   عامل بني املصاحل املفتوحة للعموم والوافدين عليهاة وطرق التّ حتسني جودة اخلدمات البلديّ  -
، وذلك عرب حتقيق    و تسهيل عملها  أنمطة ابملنطقة البلديةات الراغبة يف تنظيم  عاون مع خمتلف اجلمعيّ التّ  -

 نوير العمومي...،  ، التّ  بعض املطالب على غرار توفري الفضاء
وائر البلدية وإعالم متساكن كّل دائرة هبا للمماركة وإبداء اآلراء  نمر تواريخ إنعقاد جلسات جمالس الدّ  -

 ، راء جداول أعماهلا  واملقرتحات وإث
للمراقزيد إجراء  م - الصحيّ بمصلحة حفظ الصحة  املعروضة من طر  أصحاب احملالّ ات  للبضاعات  ت  ة 

 املفتوحة للعموم املتواجدة ابملنطقة البلدية ، 
سات مبختلف أنواعها بتوقيت  ت واملطاعم واملؤسّ صالية إلعالم املتساكنني وأصحاب احملالّ ضبط خطّة إتّ  -

 ،  ةـــجتماعي واإلذاعة احملليّ واصل اإلومتريرها عرب وسائل التّ ة إقرتاح إعداد ومضة إشهاريّ  إخراج الفضالت و
 ،   إجياد حّل جذري لإلستغالل العموائي للملك العام البلدي -
ة ل امل املنطقة البلدية ودراسة  وداء عرب إجراء زايرات ميدانيّ قاط السّ رفع النّ  أعضاء اجمللس البلدي  تويّل  -

 ة القضاء عليها ، كيفيّ 
 معاليم كراء األمالك البلديّة ، مراجعة  -
مراجعة خمتلف الرّتاخيص املمنوحة ألصحاب املعارض خاّصة و أّن إستغالل الفضاء العمومي أضّر كثريا  -

 ،  2019ابملظهر اجلمايل للمدينة على غرار معرض ال تاب لصائفة 
 لديّة هلذا الغرض ، تمريك م ّوانت اجملتمع املدين يف الّنهوض ابلعمل البلدي و دفعه و معاضدة الب -
تفعيل الّتوصيات املتمّخضة عن اجللسات البلديّة مبختلف أنواعها و الّّت تممل مجيع امليادين ذات الّصلة   -

 ابلعمل البلدي كالّنظافة و غريها ،
جتديد لوحة اإلعالانت مبدخل قصر الّسعادة لتم ني الوافدين على البلديّة من قراءة و اإلّطالع على كّل  -

 املنمورة عليها ،  الواثئق
 نمر قرارات البلديّة و إتّفاقيات الّمراكة املربمة يف مجيع اجملاالت ابملوقع الّرمسي للبلديّة ،  -
 تعليق الفتات أمام املآوي الرّاجعة للبلديّة سواء كانت جمانّية أو مبقابل لتعريف الوافدين عليها بطبيعتها ،  -



ت ثيف املراقبات الصحّية على الّسوق األسبوعّية ابملرسى الّرايض نظرا لوجود عديد املخالفات على غرار   -
 الّذي متنعه كرّاس الّمروط املنّظمة هلذه الّسوق ، بيع الّدواجن 

 ،   عقد جمالس الدوائر البلدية وإعالم املتساكنني هبا -
 ،   تفعيل عمل جلنة تسمية األهنج -
 ،  رعة املنجزة مبنطقة البحر األزرقلسّ ت اضاإزالة خمفّ  -
 ،  البحر األزرق مبنطقة هتيئة حّي سالمة -
 ي يُعيق مرور السّيارات،إجياد حّل لإلنتصاب العموائي بنهج ال ويت والذّ  -
البلدي  أ - أولويّ بخذ اجمللس  التّ عني اإلعتبار  البحر األزرق يف  المّ ة منطقة  ال افية  هيئة  املة ورصد األموال 

 ، 2020ة لسنة ة البلديّ إعداد ميزانيّ لذلك عند 
 ة مبنطقة البحر األزرق ، بائإجياد حّل لظاهرة ال الب السّ  -
 ، تركيز حّمطات لوقو  احلافالت املارّة مبنطقة البحر األزرق، واحلرص على دوريّة رفع الفضالت هبذه املنطقة -
 البلدية. حذ  شرط عدم وجود قرار هدم ّضد طالب شارة وقو  ابملنطقة  -

 الّتساؤل عن :   
 ،  بوي مبنطقة البحر األرزقب الرتّ كّ مآل ممروع املر  -
املياه   - وتوزيع  الوطنية إلستغالل  المركة  إقليم  أمام  املتواجد  السيارات  مأوى  عمومية إلستغالل  بّتة  إجراء 

 ،  شارة حراسته ن ، خاّصة وأنّه يوجد شخصني حيمالابملرسى من عدمه 
 له من خطورة على املارّة،  م ّ من طر  البلدية فيما خّيص ممّر دار أمحد ابي وما يُ خذة اإلجراءات املتّ  -
ت املفتوحة  وأصحاب األراضي البيضاء واحملالّ   تساكننياملغط على  ات املعتمدة من طر  البلدية للضّ اآلليّ  -

 . ّمتهم  ذاملتخّلدة بالبلدية و املعاليم اءات جارية لدفع اآلدناعية والتّ واملقاهي واملؤّسسات الصّ  مللعمو 
 :   إقرتاح  

أجانب إلجناز مماريع ذات مصلحة   شراكة مع مُمّولني   ت بعث شراكات مع دول أجنبّية عرب عقد إتّفاقيا -
 علّمة مُتّ ن البلديّة من حتقيق الّتنمية احمللّية و الّنهوض ابملنطقة إقتصاداّي و إجتماعّيا و ثقافّيا ... ، 

ت وين جلنة بلديّة تتوىّل مراقبة تنفيذ إجناز املماريع البلديّة و متابعتها ، و ذلك إلضفاء الّنجاعة و اجلديّة   -
 ن قبل املقاولني . يف اإلجناز م

 
 
 



 
بتقدمي    رئيس البلدية،  معز بوراوي  السيد  الت اآلنف ذكرها ، قام  ويف إجابته على خمتلف التدخّ  

  -إضافة إىل بعض املعطيات حول العمل البلدي  ،  ة عن بعض املواضيع  توضيحات وإجاابت فوريّ 
 :-على سبيل اإلعالم 

انت اجملتمع املدين وتطبيق مقتضيات جملة اجلماعات احمللية وّ دية على أتطري العمل مع خمتلف م حترص البل  -
بضبط املتعّلق  2013نوفمرب  18املؤرّخ يف  2013ة  ــــــــــــــــــــــــلسن 5183عدد املتعّلقة بذلك وأح ام األمر 

 مويل العمومي للجمعيات، التّ ر و إجراءات و شروط إسناد ـــــمعايي
 ،  يّتم تثقيل مصاريف تنفيذ قرارات اهلدم واإلزالة الّّت تتحّملها البلدية على املخالف -
تتمّثل اآلليات الّّت تعتمدها البلدية لغاية حّث املواطنني وكّل من ختّلدت بذّمته ديون لفائدة البلدية على  -

 اإلزالة ،  دع و، الرّ  بلوماسيةية يف ما يلي : الّتحفيز، الّتحسيس، الدّ ّـ ات البلدياآلداء دفع املعاليم و
مّتت مراجعة معاليم األكرية البلدية عن طريق خبري خمّتص ومّتت مراسلة مجيع امل رتين وقد تّوىل بعضهم  -

 ،    تقدمي قضية يف الغرض
يف خصوص وضع شب ة حتت ممّر قصر أمحد ابي حلماية    مّتت مراسلة املعهد الوطن للرتاث قصد إستمارته -

 ،   املارّة والعرابت 
ارات ال ائن أمام إقليم المركة مارة حراسة مأوى السيّ لتني احلاملتني  مّت منح رخص للحالتني اإلجتماعيّ  -

 ،   الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه ابملرسى
، وذلك لتسهيل معرفتها والّتدخل   تعتزم البلدية ترقيم األعمدة ال هرابئية املتواجدة ب امل املنطقة البلدية -

 ،   الّسريع عند ّكل تعّطب أو عند كّل عملية صيانة
راسات لعرض املمروع أمام ، مّتت دعوة م تب الدّ   ب تربوي مبنطقة البحر األزرق ابلنسبة ملمروع إجناز مركّ  -

 ،   اجمللس البلدي
ل مبنطقة البحر األزرق ) تعبيد، إانرة...(  برانجما للتدخّ   (ARRU)وضعت وكالة التهذيب والّتجديد العمراين -

 ، نوات القادمةالث السّ ثّ ل ابلّنسبة ل
من طر  صاحبتها لفائدة البلدية   2م   5000مّت التربّع بقطعة أرض مبنطقة البحر األزرق مساحتها اجلملية   -

 قصد إجناز مرّكب ثقايف، ترفيهي، رايضي ابملنطقة ،  
من    صيب األوفريف إعطاء األولوية والنّ   2020تتمّثل إسرتاتيجيا البلدية يف جمال اإلستثمار خالل سنة   -

 األموال املرصودة ابمليزانية ملنطقّت البحر األزرق وقمرت حروش . 
 



 
  

 

 

 



 

 

 
 

 



 



 



 


