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 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2021 لسنة  الثالثة ة  في دورته العاديّ 
   2021جوان     24الخميس  المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 

 
 

 

ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي  الرابعة بعد الزوال  اعة  على الس    2021  جوان    24  اخلميسإنعقدت يوم     
        ،  ، رئيس البلدية  املعز بوراوي  برائسة السيد 2021لسنة  الثالثة ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  

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

 

و بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، أتشرف ابستدعائكم حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته              
على الساعة الرابعة بعد   2021  جوان    24  اخلميساليت ستنعقد يوم    2021لسنة    الثالثة العادية  
 ( بقصر البلدية.16.00)الزوال 

                                    وزيري      مساعدة رئيس البلدية ، السيدة فرايل مسرية ب -

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

 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،       عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،              السيد قيس النيقرو            -
السند   السيد سليم الزلطن  - وفاقدي  والشغل  اإلجتماعية  الش ؤون  جلنة  رئيس  مستشار، 

 اإلعاقة.  وحاملي
 ، تشارة السيدة هاجر مطري                مس  -
 مستشارة.        السيدة انئلة اهلمامي   -

 



   : تغّيب و 
 اآلنسة مىن خالص            املساعدة األوىل لرئيس البلدية،  -

ة و اإلقتصــادي ة الســيد إليــاك كشــ            -  ؤون املاليــ    مســاعد رئــيس البلديــ ة، رئــيس جلنــة الشــ 
 و متابعة التصر ف ،   

 السيدة لطيفة التاجوري        مساعدة رئيس البلدية ،   -

 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة  اآلنسة  -
 السيد حممد ضياف الدريدي    مستشار، رئيس دائرة قمرت ،  -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -  
 ،  الال مركزي  مستشارة ، رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون         السيدة رمي احلشيشة -

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

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

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،                 السيد فارك العي اشي -
 مستشارة، مكل فة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،             السيدة نبيلة محزة  -
 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،    السيد حمم د الطيب املهريي       -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي              مستشار ،  -
 مستشار،        السيد أمين بن مسعود  -
 السيدة سهام عز الد ين          مستشارة ،  -
 آلنسة راقية الغريب               مستشارة . ا -
 مستشار،              السيد خالد شيبوب  -
 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 مستشار ،     السيد حممد الت يجاين بوعزيز-
 مستشار،            السيد أمحد ريزا               -

 مستشار . السيد أي وب بن احلاج            -
 مهيدية :   ّ  اجللسة الت حضركما 

 السيد الكاتب العام ،   •
 كتابة اجمللس.  •



 
 

  الثالثة   ة ة للمجلس البلدي يف دورته العادي  ة اجللسة التمهيدي  ، رئيس البلدي    عز بوراوياملالسي د    افتتح     
  216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل  ، مث   ُمرح با جبميع احلاضرين      2021  لسنة

 ي ينص  من جملة اجلماعات احمللية الذ  
ة تلتئم إبشراف رئيس اجمللس البلدي أو ة للمجلس وجواب جلسة متهيدي  ورة العادي  " تسبق إنعقاد الد    على: 

ة  دعى إليها متساكنو املنطقة البلدي  ورة ، يُ د  ــــــقبل اتريخ إنعقاد ال  بني املساعدين شهرا على األقل  من ينوبه من  
الص   املسائل ذات  املتاحة لسماع مداخالهتم يف  البلدي  بغة احمللي  بوسائل اإلعالم  يتم  ة وتعريفهم ابلربامج    ة. 

عرض على ة حسب مشموالهتا وتُ جان البلدي  الل    مهيدية من قبلدرك املقرتحات املعروضة خالل اجللسة الت  
 .  ة املوالية للمجلس البلدي "ورة العادي  الد  

يتعذ ر  تعيشها البالد و اليت     ة اليت  روف اإلستثنائي  للظ  أن ه نظرا  ة  رئيس البلدي  إثر ذل  ، بني  السي د           
فاعل مع مقرتحات على الت  البلدي    اجمللس، وحرصا من    معها عقد اإلجتماعات العام ة حبضور املواطنني

مواطن يرغب يف إبداء مالحظاته أو مقرتحاته    ميكن لكل  مت  نشر إعالم للعموم يُبني  أن ه  املتساكنني ، فإن ه  
 إيداعها أن يتوىل   2021  لسنة  الثالثةة  مهيدية للدورة العادي  الت  ؤون احمللية لعرضها على اجللسة  املتعل قة ابلش  
، وذل  بداية    الص فحة الر مسي ة للبلدي ة لشبكة الت واصل اإلجتماعي الفايس بوكأو على    بفضاء املواطنكتابيا  

 . اعة منتصف النهارعلى الس   2021جوان   23األربعاء  هذا اإلعالم إىل غاية يوم نشر من اتريخ 

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

 

 

 

 

 

 



 اإلجابات  المالحظات/ المقترحات  ع/ر 
قيام ابلزايرات امليدانية والتعرف عن كثب عن للأعضاء اجمللس البلدي  ز حتفي ضرورة    -  .لعمل امليداين وحتسني اخلدمات امليدانيةابمطالبة أعضاء اجمللس البلدي  01

 .   و املشاكل املوجودة األوضاع  
  ع عن كثب ــالوض  ة ــومعاين  ميدانية إبجراء زايراترئيس البلدية  السيد   ة ــــــــمطالب 02

  ...(.طرقاتحالة الأوساخ، انموك، إضاءة منعدمة،  )  
مساء السابعة    عة الساجتميع أكياك الفضالت ورفعها يف نفس الوقت على   العمل على  -

  .الفضالت  رفع  وجتنب التأخري يف 
 . شاحنات  02يم جمهود النظافة بعدد تدع  -
 اجدة ابملنطقة البلدية ومراقبتها.إزالة النقاط السوداء املتو  -
  . التنسيق مع مجيع املكلفني ابلنظافة لتوحيد اجلهود  -
تكليف الشرطة البيئية مبراقبة النقاط السوداء ومراقبة شاحنات رفع احلصالة وكذل    -

  .التعويل على اجملتمع املدين يف مراقبة املخالفني بكل دائرة بلدية
  .الفضالت خارج الوقت احمل دد لسبب إخراج  ردع املخالفني   -
  .وضع عالمات منع وضع الفضالت يف النقاط السوداء -
  . لنقاط السوداء والعناية هباهتيئة ا  -
 بتوقيت إخراج الفضالت. التذكري  و تطبيق اخلطااي  حول  إصدار بالغ للمواطنني  -
 . تنظيف(  -إزالة األعشاب   –) تسييج   أصحاب األراضي البيضاء   تطبيق القانون على   -
التد خل إن لزم األمر  املبنية املهجورة و املرتاكم هبا فضالت ميكن  األراضي  فيما خيص    -

  . ابلقو ة



حر األزرق قمرت والب    بكامل املنطقة البلدية وخاص ة داواة الناموك  املطالبة مب 03
 .وحي اخلليل

قامت البلدية بعديد التدخالت ملداواة الناموك والعمل على احلد  من  تكاثره ، حيث   -
وادي الطابق ، وادي البحر األزرق معاجلة كيميائية مع التضبيب احلراري وتتواصل    عاجلت 

 املداواة بصفة مكث فة على مدار اليوم . 
ء املدرسة اإلعدادية  قمرت حروش وراباملطالبة ابلزايرة امليدانية لقرية قمرت   04

 .والناموك واإلانرة    ة عبد املالطرقات غري  حالة  ملعاينة 
 . العمراين  و التجديد   إعداد دراسة كاملة من طرف وكالة التهذيب -

  إزالة العجالت املوجودة ابلشاطئ.  ت مت  -  . (عجالت مملوءة ابإلمسنت  مع وجود تنظيف الشط )منظر غري الئق املطالبة ب 05
 

خاص ة  عليهداواة الناموك والعمل متواصل للقضاء  مل متعددة   بعملياتالبلدية تقوم    -  .املطالبة بتعميم مداواة الناموك ورفع الفضالت 06
 أبماكن تكاثره. 

وسوف يقع فتحه يف القريب العاجل يف   السائبةمت ختصيص مركزٍ إليواء الكالب   - السائبة   إجياد حل للكالب  املطالبة برتميم احلفر ابلطرقات ورفع الفضالت و  07
+ وجود فريق بلدي خمتص يف إصالح احلفر   إستكمال بعض التجهيزات  انتظار

 .ابلطرقات
 بصدد إقتناء حاوايت جديدة. البلدية    -  .جياد حل حلاوية النفاايت حبي اخلليل وأحواز املرسىاملطالبة إب  08

 
 بصدد النظر يف تقسيم القيب. البلدية    -  .لنظر يف تقسيم القيباملطالبة اب 09

 
وحي اهلضاب بقنوات تصريف املياه تجهيز حي سهل قمرت  املطالبة ب 10

 .والطرقات وإدماج احلي ابلتهيئة العمرانية  
 التهذيب و التجديد العمراين.ا ضمن مشروع وكالة  ممت  إدراجه -

  



 

              

            



 


