
 الجمهورية التونسيـــة                                                                                        

 وزارة  الداخلية              

 بلدية المرسى                

 شؤون المجلس البلدي          

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2022 لسنة  الثالثة ة  في دورته العاديّ 
   2022  جوان   23  الخميس المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 
 

 

ة اجللسة  بقصر البلدي  وال  بعد الز    ابعةالر  اعة  على الس      2022  جوان  23  اخلميسإنعقدت يوم                 
،   رئيس البلدية    بوراوي عز  امل  برائسة السيد    2022لسنة    الثة الث  ة  العادي  ة للمجلس البلدي يف دورته  التمهيدي  

 ايل : الت   وفقا للنص  إستدعائهم ادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم ، بعد دات و الس  حبضور السي   و
 . إستدعاء   :الموضوع        

 

بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، أتشرف إب             الت  و  البلدي يف دورته ستدعائكم حلضور اجللسة  مهيدية للمجلس 
وال بعد الز    ابعةالر  اعة  على الس    2022  جوان  23  اخلميس اليت ستنعقد يوم    2022لسنة    الثة الث  ة  العادي  

 ة.( بقصر البلدي  16.00)
 مساعدة رئيس البلدية ،   السيدة فرايل مسرية بوزيري        -
 مستشارة ، رئيسة دائرة املرسى املدينة ،        عائشة املهيــــري السيدة -
 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،              السيد قيس النيقرو              -

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،  السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة مستشارة،            السيدة نبيلة محزة  -
 رئيسة جلنة اإلعالم و الت واصل و الت قييم ،  ،السيدة هاجر مطري               مستشارة  -
 مستشارة.        السيدة انئلة اهلمامي       -

 

   : تغّيب و 
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية،     اآلنسة مىن خالص            - 
                                    ،  السيدة لطيفة التاجوري          مساعدة رئيس البلدية - 



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

 متابعة التصر ف ،  و  مساعد رئيس البلدي ة، رئيس جلنة الش ؤون املالي ة و اإلقتصادي ة السيد إلياس كشك          -
 مستشارة ، رئيسة دائرة البحر األزرق ،              زهور قريرة  اآلنسة  -
 ضياف الدريدي    مستشار، رئيس دائرة قمرت ، السيد حممد  -
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،             السيد حممد شراد   -  

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

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

مستشار، رئيس جلنة الش ؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي   السيد سليم الزلطن  -
 ،اإلعاقة

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

 السيد حمم د الطيب املهريي    مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،  -
 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 مستشار ،        السيد حممد الت يجاين بوعزيز-
 مستشار ،                  السيد عياض الزهار -

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

 . مستشار           السيد أي وب بن احلاج     -
 اجللسة التمهيدية :    حضركما 

 السيد الكاتب العام ،   •
 ، كتابة اجمللس •

 مواطنون.  •

 



 
 

 
 

  الثة الث    ةالعادي  ة للمجلس البلدي يف دورته  اجللسة التمهيدي    رئيس البلدية    ،   بوراويعز  امل  السيد  فتتحإ
 216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل ، مث  ُمرح با جبميع احلاضرين    2022 لسنة

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

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ات ــــــــــ اإلجاب  المالحظات/ المقترحات  ع/ر 
والن    - 01 بالعناية  الشاطالمطالبة  المرسى  بمنطقة  دعوة    ئظافة  مع 

 ة.  الع عن كثب عن األوضاع البيئي  إلط  ل البلدي ين  المستشارين

    

 

أجاب السيد  قيس النيقرو ، مستشار، رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة  -

منطقة كامل الظافة  نلعناية و ل  من طرف البلدية  حثيثة  مجهودات  أن  هناك  

 للموضوع ، و أضاف أن  ميزانية البلدية  من      %  30  تخصيصتم   و البلدي ة  

أك د و ت إخراج الفضالت  توقيو يجب إحترام  جماعية    مسؤولية  الن ظافــــة

بجميع   اإلنتقائي من طرف المواطن قبل إخراج الفضالت  فرزالعلى أهمية  

 . أنواعها

 . تكليف مصلحة النظافة بمضاعفة الجهود والمعاينة والمتابعة  - 

اإليواء وتعقيم الكالب   مركز تكليف أعوان الشرطة البيئية وأعوان  - . المطالبة بإيجاد حل  للكالب السائبة بدار أحمد باي المرسى  - 02

 .إيوائهم بالمركز المذكور بالموضوع قصد   السائبة

دار الصائم وبجانب محطة    قرب  مفتوحة  بالوعات    دو من وج  مرذالت   - 03

  .رالقطا

 ديوان الوطني للتطهير لصيانة البالوعات.الالتنسيق مع -

ألوساخ والحشرات بالمنازل المهجورة وراء  ل المطالبة بإيجاد حل   - 04

 ونسية للكهرباء والغاز. ركة الت  مقر الش  

ة. القيام بعمليات التنظيف وإن لزم األمر التدخ  -  ل بالقو 

المطالبة برفع الفضالت واألوساخ بجانب مركز األمن الوطني   - 05

 . الشرقي ة ) المركز القديم( بالمرسى 

 تكليف مصلحة النظافة بتنظيف المكان. -

رفع الفضالت واألوساخ وصيانة التنوير العمومي بمدخل  المطالبة ب- 06

   . ) تحت القنطرة(   الشاطئبحر المرسى 

   . ومصلحة التنوير العمومي كل فيما يخصهتكليف مصلحة النظافة  -

بائع     جانببالحاويات التي توجد بالمتراكمة  الفضالت  المطالبة برفع    - 07

   . بنهج اإلمام الش افعي   المرسىب الفخار 

   .تكليف مصلحة النظافة بتنظيف المكان-

مع إقتراح إعادة تركيز  صيانة اإلضاءة بالمرسى الشاطئ المطالبة ب  - 08

   .( بالمكان  Projecteursكش افات ضوئي ة ) 

   .تكليف مصلحة التنوير العمومي بصيانة اإلنارة بالمرسى الشاطئ-

مثال المروري بالمرسى  الهناك عد ة دراسات تم  إعدادها تتعل ق بمراجعة    - . المطالبة بمراجعة المثال المروري بالمرسى الشاطئ- 09

جهيز  ووزارة الت    الشاطئ بالتنسيق مع جميع الهياكل من إدارة شرطة المرور 

 واإلسكان وهناك برنامج صيفي مروري بصدد اإلعداد . 



  



 


