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بقصر البلدية اجللسة التاسعة صباحا  على الساعة    2017  أكتوبر  13  اجلمعةإنعقدت يوم  
  برائسة السيد   2017  التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية لبلدية املرسى يف دورته العادية الرابعة لسنة 

  جملس النيابة اخلصوصية أعضاء    السيداتن والسادة وحبضور  ،  النيابة اخلصوصية    رئيس  ،  أمحد قامسي
األساسي  اآليت ذكرهم ، بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مقـّر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون  

، خاصة   والنصوص املنقحة واملتّممة له  1975ماي   14   املـؤرخ يف  1975لسنة    33 للبـلدايت عدد
 التايل :   ووفقا للنص ،  2006جويلية  17يفؤرخ ـامل 2006لسنة  48 نون األساسي عددالقا

 .   إستدعاء   الموضوع : 

ــــــــــــد ، أت ر   ستدعائكم  ضور   ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــــ اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية    وبعــــــــــــــــــــــــــــ
ـــنة   ــتنعقـد يوم  اجلمعـة    2017يف دورـته العـادـية الرابعـة لســــــــــــ وذـل  على   ،  2017  أكتوبر  13اليت ســــــــــــ

 ( بقصر البلدية.  09.00الساعة التاسعة صباحا )
 

 دائرة سيدي موسي          املساعد األول لرئيس النيابة اخلصوصية ، رئيس االسيد محودة الد -
    داود،  رئيس جلنة الّ ؤون اإلقتصادية ،                 

 ،  السيدة روضة اخلالدي          مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة ال ؤون اإلجتماعية واألسرة -
   رئيسة جلنة األشغال و الّتهيئة العمرانية ، رئيسة   مساعدة رئيس ،   السيدة راضية بن عبد هللا     -

 تعاون و العالقات اخلارجّية ،  لا جلنة
 السيد رشاد العيفي              مساعد رئيس ، رئيس جلنة الّ ؤون اإلدارية و املالية ،  -

 

 السيد عبد الغّفار بن غّفار       كاهية رئيس ، رئيس دائرة قمرت ،   -
 



، مساعد   مساعد رئيس ، رئيس جلنين  املرور وتسمية األهنج         السيد جابر الغايل        - 
 رئيس النيابة اخلصوصية يف جلنة الرتاخيص العمرانية،   

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة .  مساعد رئيس ،   السيد ال اذيل بن غرس هللا      -
 

 : و تغّيب بعذر     
 مساعد رئيس ، رئيس جلنة العمل التطّوعي ، رئيس جلنة اإلّتصال واإلعالم ، السيد نبيل الزعق                   -

 رئيس جلنة املبادرات الّ بابّية ،   
 .رابعة اجلديدي        مساعدة رئيس ، رئيسة جلنة ال باب والرايضة والثقافة السيدة  -

 

 :   اجللسة كما حضر 
 السيد الكاتب العام  ،  •
 عدد من املواطنني ومكّوانت اجملتمع املدين ،  •

 عدد من اإلطارات  البلدية .  •

رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة التمهيدية جمللس النيابة اخلصوصية    أمحد القامسيإفتتح السّيد              
العادية   دورته  ا اضرينم     2017  لسنة  الرابعة يف  جبميع  توىّل  ،    رّحبا  النيابة    السيدبعدها،  رئيس 

الفصل    اخلصوصية تطبيق مقتضيات  املتمّثل يف  إطارها  اجللسة يف  القانون األساسي    32وضع  من 
ص على ضرورة عقد جلسة متهيدية شهرا على األقل قبل اتريخ إنعقاد الدورة العادية  للبلدايت الذي ين

، واليّت متّثل فرصة للّتحاور مع املواطنني فيما يتعّلق    (2017  لسنة  الرابعةللمجلس ) الدورة العادية  
م وبرجمتها ضمن اليت تعرتضهم يف حياهتم اليومية وإقرتاحاهت  امل اكلبتسيري العمل البلدي واإلستماع إىل  

 .  2017لسنة  الرابعة  جدول أعمال الدورة العادية
اليت تقتضي   2018إثر ذل  ، ويف إطار تنفيذ األعمال التحضريية لربانمج اإلستثمار الت اركي لسنة     

إجراء لقاء عمل مع منّظمات اجملتمع املدين احمللي هبد     – بعد تكوين خلية الربانمج    - يف مرحلة اثنية  
إعالمها مبسار إعداد برانمج اإلستثمار السنوي والّتوافق معها حول معاضدة جمهودات البلدية يف هذا  
املناطق   متثيلّية  وضمان  الفعلّية  م اركتهم  ضمان  هبد   املواطنني  توعية  جماالت  يف  وخاصة  املسار 

وأعلم مجيع ا اضرين من مكّوانت    السيد الكاتب العامجتماعية ، تناول الكلمة  والسكان وال رائح اإل
اجملتمع املدين ومتساكين املنطقة البلدية أّن البلدي ستعتمد نفس منهجية السنة الفارطة يف إطار إعداد 

املايل، واملتمثّلة يف : األعمال التحضريية ، الت خيص الفين و   2018برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  
الت اركّية  العامة  واجللسة  النهائية  األعمال  وأخريا  املناطق  ، جلسات  األوىل  الت اركّية  العاّمة  اجللسة 

 الثانية. 



وحيث أّكدت وزارة اإلشرا  وصندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية على ضرورة بذل        
 أبمهّية م اركتهم يف مسار إعداد برانمج جمهودات إضافّية يف دعم خطّة التواصل ومزيد حتسيس املواطنني

طالب السيد الكاتب العام من مجيع ا ضور معاضدة جمهودات    ،  2018اإلستثمار الت اركي لسنة   
أبمهية   وحتسيسهم  املواطنني  بتوعية  املتعلقة  اجملاالت  ما خيص  يف  أعاله  املبنّي  املسار  هذا  البلدية يف 

لتمثيلّية مجيع املناطق الراجعة ابلنظر للبلدية ومتساكنيها مبختلف  مسامهتهم ضماان لفعالية م اركتهم و 
 شرائحها اإلجتماعية دون إقصاء .

هذا ، ورّحب ا ضور هبذه الدعوة إىل مساندة جمهودات البلدية يف توعية املتساكنني وحتسيسهم     
ضور هلم خربة يف هذا  لضمان م اركتهم الفاعلة والفّعالة يف جلسات املناطق ، خاصة وأّن أغلب ا 

اخلصوص حيث أهنم سامهوا يف إجنــــــاح مسار امليزانية الت اركية بوصفهم ممثلي املناطق السكنيــــــــــــة أو  
ميّسرين . كما طالب ا ضور من البلدية إعالمهم بروزانمة جلسات املناطق واإلّتصال هبم قصد ضبط  

 نني يف اجللستني العاّمتني الت اركية وجلسات املناطق.خطّة إتصالية لضمان م اركة واسعة للمتساك
 05وأعلم السيد الكاتب العام ا ضور أّن اجللسة العامة الت اركّية األوىل ستنعقد يوم األحــــــــــــــد          
وفق روزانمة سيتمّ ن رها    2017نوفمرب    12وأنّ جلسات املناطق ستنطلق يوم األحد    2017نوفمرب  
 وقع واب والصفحة الرمسية للبلدية على شبكة التواصل اإلجتماعي الفايس بوك . قريبا مب

إثر ذل  ، أحال السيد الكاتب العام الكلمة على املواطنني ا اضرين الراغبني يف التدّخل لعرض    
دورة  امل اكل اليت تعرتضهم يف حياهتم اليومية وخمتلف إقرتاحاهتم القابلة لربجمتها ضمن جدول أعمال ال

 جمللس النيابة اخلصوصية :  2017العادية الرابعة لسنة 
 :  منطقة البحر األزرق   عن المواطن السيد لسعد بن موسى:   (1

 
 تساءل  يف أول تدّخله عن اتريخ إفتتاح الدائرة البلدية البحر األزرق ، مثّ تناول ا ديث عن:       

 * كثرة ا فر مبنطقة البحر األزرق، 
 * ضرورة إجياد حّل جذري لظاهرة الكالب الّسائبة ، 

 * عدم تركيز اللوحات ا املة ألمساء بعض األهنج رغم وجود مداولة يف الغرض. 
 ب يف آخر مداخلته بـــــــــ :وطال  

* إجياد حل  اجة املواطنني إلستخراج واثئق ا الة املدنية يف هناية األسبوع، خاّصة وأّن اإلدارة السريعة 
 ابملركب التجاري " كارفور" تكون مغلقة ، 

 بلدية،  * إجياد حّل للتعّطل املتواصل لل بكة اخلاّصة  ستخراج واثئق ا الة املدنية ابلدوائر ال
 * ن ر التوقيت الفعلي لغلق خمتلف الدوائر البلدية ، 

 * إحداث مناطق خضراء ، 
 



 * العناية ابملنطقة اخلضراء املهّملة واملهّم ة املتواجدة مبحيط " إقامة الوفاء "، 
 * رفع ال احنة الرافعة للسيارات املخالفة لقانون الطرقات مبنطقة البحر األزرق ، 

* التنسيق مع مصاحل ال ركة التونسية للكهرابء والغاز يف خصوص إشتغال أعمدة النور الكهرابء خالل  
 النهار،  

ماعي الفايس * ن ر حماضر اجللسات على موقع واب والصفحة الرمسية للبلديةعلى شبكة التواصل اإلجت
 " ،   PDFبوك يف شكل "  

 * التعاقد مع إذاعة خاّصة لن ر أخبار البلدية على غرار فقرة " سكرة نيوز "  ذاعة " مشس  .م "،  
* ن ر أن طة البلدية بصفة حينية ضماان لسرعة إيصال املعلومة للمعنيني ابألمر، خاّصة وأّن البلدية  

 متواصلة.هلا عديد األن طة بصفة 
 :  ( المواطن السيد يزيد الغربي: عن منطقة البحر األزرق 2

طالب عند تّدخله  صالح خمتلف ا فر املوجودة ابملنطقة، إىل جانب التواصل مع مواطين املنطقة       
 البلدية عموما بصفة دورية ) عقد جلسة كّل نصف شهر( وعدم اإلقتصار على اجللسة التمهيديّة . 

 :  السيدة إلهام بن تيشة ( المواطنة  3
تطرّقت عند تدّخلها إىل صغر حجم ا اوية املرّكزة بطريق املعّلقة ممّا جعل مستغّليها يلتجؤون إىل       

" لوضع أغطية     Mon écoleإلقاء الفضالت حوهلا ، وطالبت يف هذا اخلصوص برتكيز قفص قرب "   
خيل بيعها من طر  مجعية خريية ) إقتناء كراسي متحركة  القوارير القابلة للرسكلة واليّت يّتم إستغالل مدا

 لفائدة بعض املعوقني( ، 
 كما طالبت أيضا مبقاومة ظاهرة الكالب السائبة وما هلا من خطورة على سالمة املرتجّلني.     

 

 
ممثلة مواطني منطقة المرسى الرياض بالميزانية  4 ( المواطنة السيدة جنينة العّكاري: 

 :  التشاركية 
 طالبت عند تناوهلا الكلمة بــــــــــــــــــــ ـ:     

 ن ر خرائط مبدخل كّل دائرة بلدية قصد اإلّطالع على ا دود الرتابية لكّل دائرة ،  ▪
 رفع الفضالت مرّتني على األقل يف اليوم ، ▪
 امل اركة يف إختيار أمساء األهنج ابملنطقة البلدية .  ▪

إيمان  (  5 اآلنسة  بالميزانية  المواطنة  األزرق  البحر  منطقة  مواطني  ممثّ لة  الفهري: 
 :   التشاركية 

 تعّرضت عند تدخلها إىل املسائل التالية :       



 غياب تسمية بعض األهنج مبنطقة البحر األزرق، ▪
 التعّطل املتواصل ل بكة إستخراج واثئق ا الة املدنية مبختلف الدوائر البلدية ،   ▪
 تركيز خمّفضات سرعة بنهج إبن رشد تفاداي  صول حوادث مرور،  -املطالبة بــــــــــــــ :   ▪

 تركيز نقطة أمنية ابملنطقة ،  -                       
 ت املرّكزة على مجيع األحياء. تفريق ا اواي -                       

 :  ( المواطنة السيدة نايلة الهّمامي: ميّسرة بالميزانية التشاركية 6
طالبت برتكيز مكتبة عمومية لألطفال بدائرة البحر األزرق، ويف هذا الصدد ، أفاد السيد املعتمد         

لتوسعة دار الثقافة ابلبحر األزرق وأنّه مّت عقد    أ.د  900، رئيس النيابة اخلصوصية أنّه مّت رصد مبلغ   
جلسات مع السيد وزير ال ؤون الثقافية يف الغرض. كما أعلم السيد رئيس النيابة اخلصوصية ا ضور  
أنّه سيتم إجناز العديد من امل اريع مبنطقة البحر األزرق على غرار مدرسة إعدادية ، مركز أمن، مكتب  

 بريد . 
لسيدة انيلة اهلمامي أنّه ال يتّم إحرتام توقيت رفع الفضالت ممّا تسّبب يف تراكمها  و الحظت ا       

 بصفة متواصلة.
 ( المواطن السيد منجي بن سالم : مّيسر بالميزانية التشاركية عن منطقة سيدي داود 7

 : 
خبار بلدية  طالب عند تناوله الكلمة برتكيز الفتة مضيئة لعرض خمتلف إجنازات ، م اريع وأ          

 املرسى على غرار ما قامت به بلدية سكرة اجملاورة . 
 

 :  : ممثل مواطني منطقة قمرت بالميزانية التشاركية  ( المواطن السيد محسن الدخالوي 8
تساءل عن مآل مثال التهيئة العمرانية لبلدية املرسى ، ويف هذا ال أن، أعلم السيد املعتمد،            

ية مجيع ا اضرين أنّه مّتت املصادقة على املداولة املتعّلقة بتعليق املثال وسيتم ن ر  رئيس النيابة اخلصوص
إعالن حبث ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية مثّ تعليق املثال الذي وقعت مراجعته مبّقر املصاحل الفنية  

 دفرت خاص. ومبقرات الدوائر البلدية ملّدة شهرين لإلطالع عليه وتسجيل خمتلف املالحظات ب
 

 ( المواطنة السيدة منية علية الّصغير: ممثّ لة مواطني منطقة سيدي داود بالميزانية التشاركية : 9
األمطار          تضّرر جرّاء  لكّنه  تعبيده  مّت  الّذي  داود  بسيدي  ديدون  عليسة  بصيانة هنج  طالبت 

 األخرية ، كما طالبت أيضا جبهر البالوعات ابملنطقة . 



 
 
 
 
 
 
 

  





 


