
     



 الجمهورية التونسيـــة                                                                                     

 بلدية المرسى                 

 ي البلد   المجلس   شؤون           
 

 

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2021 لسنة  رابعة ال ة  في دورته العاديّ 
   2021  أكتوبر   28الخميس  المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 
 
 

 

ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي  الرابعة بعد الزوال  اعة  على الس    2021  أكتوبر  28  اخلميسإنعقدت يوم     
 ،   س البلديةـــــــــــــــــــــــــــ، رئي  املعز بوراوي  برائسة السيد 2021لسنة  رابعةالة 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  أكتوبر  28  اخلميساليت ستنعقد يوم    2021لسنة  ر ابعة  الالعادية  
 ( بقصر البلدية.16.00)الزوال 

                                    مسرية بوزيري      مساعدة رئيس البلدية ، السيدة فرايل  -

 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            -
اإلجتما  السيد سليم الزلطن  - الش ؤون  جلنة  رئيس  السند مستشار،  وفاقدي  والشغل  عية 

 اإلعاقة.  وحاملي
 ، السيدة هاجر مطري              مستشارة  -
 مستشارة.     السيدة انئلة اهلمامي   -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة  اآلنسة  -



 الرايض ،مستشار، رئيس دائرة املرسى                     السيد حممد شراد   -
 مستشارة، مكل فة بلجنة شؤون املرأة واألسرة ،                السيدة نبيلة محزة  -
 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،       السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
 مستشار ،          السيد حممد الت يجاين بوعزيز-
 مستشار،      الط ابعالسيد حممد نبيل صاحب  -
 مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ،      السيد رؤوف الشن ويف           -

 

 
 

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

 مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة   السيد إلياس كشك          -  
 و متابعة التصر ف ،     إلقتصادي ة  ا و                                   

 مساعدة رئيس البلدية ،        السيدة لطيفة التاجوري        - 

 مستشار، رئيس دائرة قمرت ،     السيد حممد ضياف الدريدي    -

اخلدمات           السيدة رمي احلشيشة -  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  جلنة  رئيسة   ، مستشارة 
 ،  الال مركزي والتعاون

                              السيد حمم د الطيب املهريي        مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  -

 مستشار، رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،                 السيد فارس العي اشي -
 مستشار ،               السيد عياض الزهار -

 السيد سليم احملرزي              مستشار ،  -
 مستشار،        السيد أمين بن مسعود  -
 الد ين          مستشارة ، السيدة سهام عز  -
 آلنسة راقية الغريب               مستشارة . ا -
 مستشار،              السيد خالد شيبوب  -
 مستشار،         السيد أمحد ريزا               -

 مستشار . السيد أي وب بن احلاج            -
 



 اجللسة التمهيدية :    حضركما 
 السيد الكاتب العام ،   •
 ،  كتابة اجمللس •

 مواطنون .  •

 
 

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

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

ة بغة احمللي  ة بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف املسائل ذات الص  دعى إليها متساكنو املنطقة البلدي  يُ 
البلدي   ابلربامج  يتم  وتعريفهم  الت    ة.  اجللسة  املعروضة خالل  املقرتحات  الل  درس  قبل  من  البلدي  مهيدية  ة  جان 

 . ة املوالية للمجلس البلدي "عادي  ورة العرض على الد  حسب مشموالهتا وتُ 
   مالحظات و مقرتحات املواطنني يف ما يلي : ومتحورت مجلة               

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 اإلجابات  موضوع التدّخل  ع/ر 
التساؤل عن بعض املشاريع اليت مت اختيارها و حتديدها يف إطار الربانمج التشاركي  - 01

 .طرقات و إانرة و مل يتم إجنازها بعدمن 
املشاريع اليت مت اقرتاحها يف إطار الربانمج التشاركي مت إجنازها حسب األولوايت و يف حدود -

اإلعتمادات املتوفرة و ابلتايل بعض املشاريع اليت متم إختيارها و مل يتم إجنازها يتم أتجيلها مع  
وزانمة يف املشاريع املربجمة و املشاريع اليت هي بصدد اإلجناز  برجمتها يف امليزانية القادمة مع حتديد ر 

   . ابإلعتماد على برانمج اإلستثمار البلدي ابعتبار أن اإلعتمادات املربجمة ابمليزانية ال تكفي لوحدها
طلب التدخل العاجل لتهيئة املمر العمومي الرابط بني حي الوفاق و الطريقة الوطنية  - 02

GP09)فر و هي أصبحت تشكل خطر حمدق مع صيانة التنوير (  إصالح احل
 ي.العموم

تعهد رئيس البلدية أبن يكون املوضوع حمل متابعة من طرف املصاحل املختصة و أن يتم إجناز    -
 املطلوب يف أقرب اآلجال.

مطار و  صريف مياه األتهتيئة هنج ابن اجلزار حيث أن املشكل ابألساس يف جماري - 03
 بدون رصيف.

 بصدد اإلجناز ضمن املشاريع اليت متت املصادقة عليها. -

الفيضاانت حبي احلكام و الطابق أحلقت أضرار مبتساكن املنطقة ابعتبار ارتفاع  - 04
 منسوب املياه مقارنة مع تصريفه. 

يد رئيس البلدية أبن مشكل الفيضاانت حبي احلكام و الطابق يكمن ابألساس يف أجاب الس-
اخنفاض مستوى املنازل حال دون انسياب تصريف املياه بشكل مرتفع مم ا يستدعي إعداد دراسة 
يف الغرض لتحسني جماري تصريف املياه نتيجة أتثري التغريات املناخية و كذلك فإن الديوان الوطن 

 دعو إىل حتسني شبكة تصريف املياه.للتطهري  م
" فيما  APP. MARSA.APPطلب توضيح حول املوقع اإللكرتوين للبلدية "- 05

" لإلستجابة إىل نظام النزاهة  SITWEBخيص املقرتحات الواردة أوحتيني املوقع " 
 احمللي و وضع خطة عمل اجملنمعية و حتسني اخلطة اإلتصالية. 

طور التجربة و حنن نعمل على مزيد حتسني ملزيد التواصل بطريقة سهلة املنظومة هي حاليا يف  -
 و انجعة و شفافة و اإلبالغ عن اإلخالالت يف اإلابن. 

والربيد  لقد مت اإلتصال ابملقاول و املشكل ليس من مشموالت البلدية بل املشكل بني املقاول  - .التساؤل عن آجال افتتاح مركز الربيد املرسى الرايض- 06
 التونسي)املشرفة على الشروع(. 

 عرض املوضوع على الل جنة االقتصادية إلبداء الرأي.- طلب مساعدة إجتماعية تتمثل يف طلب احلصول على ترخيص كشك.- 07
   

 



                                                       

                             



 


