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 وزارة  الداخلية              

 بلدية المرسى                

 شؤون المجلس البلدي          

 محضر الجلسة التمهيديـــّة 
 لمجلس بلدية المرسى         

  2023 لسنة  األولى ة  في دورته العاديّ 
   2023جانفي    26  الخميس المنعقدة يوم  

 ة  بقصر البلديّ 
 

 
 
 

 

ة  بقصر البلدية اجللسة التمهيدي  بعد الزوال    الرابعةاعة  على الس   2023جانفي  26  اخلميسإنعقدت يوم       
العادي   دورته  يف  البلدي  السيد  2023لسنة    األوىلة  للمجلس  البلدية  بوراوي عز  امل  برائسة                 ،    رئيس 

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

 

حلضور اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي يف دورته    إبستدعائكم بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، أتشرف  و              
بعد الزوال    الرابعةعلى الساعة    2023  جانفي  26  اخلميساليت ستنعقد يوم    2023لسنة    األوىلالعادية  

 ( بقصر البلدية.16.00)
 مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض ،           السيد حممد شراد   -     
، رئيسة     مستشارة ، رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة   إميان الفهري اآلنسة -      

 دائرة  سيدي داود ،  
 رئيسة دائرة املرسى املدينة ،   مستشارة ، عائشة املهيــــري السيدة -
 السيد رؤوف الشن ويف       مستشار، ، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة ، -

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

 مستشارة، رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، السيدة روضة الزاوشي رزق هللا   -
 جلنة شؤون املرأة واألسرة ، رئيسة مستشارة،          السيدة نبيلة محزة  -
 رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،  ، مستشارة    السيدة هاجر مطري             -



 . مستشارة السيدة انئلة اهلمامي               -
 

   : تغّيب و 
 املساعدة األوىل لرئيس البلدية،     اآلنسة مىن خالص           -
 السيدة لطيفة التاجوري          مساعدة رئيس البلدية، - 
 مساعدة رئيس البلدية ،   السيدة فرايل مسرية بوزيري        -
ة واإلقتصـــــادي ة الســـــيد إليـــــا  كشـــــ            - ؤون املاليـــــ  ة، رئـــــيس جلنـــــة الشـــــ  مســـــاعد رئـــــيس البلديـــــ 

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

 مستشار، رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،           السيد قيس النيقرو              -

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

 مستشار، مكلف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،    السيدحمم د الطيب املهريي     -

 مستشار،    السيد حممد نبيل صاحب الط ابع -

 مستشار ،        السيد حممد الت يجاين بوعزيز -
 ،مستشار      السيد أيوب بن احلاج   -
 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            -

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

 مواطنون.  •



 
 

  األوىل   ةة للمجلس البلدي يف دورته العادي  التمهيدي  اجللسة    رئيس البلدية    ،   بوراويعز  امل  السيد  فتتحإ
 216وضع اجللسة يف إطارها املتمث ل يف تطبيق مقتضيات الفصل ، مث  ُمرح با جبميع احلاضرين    2023 لسنة

تلتئم ة  ة للمجلس وجواب جلسة متهيدي  ورة العادي  " تسبق إنعقاد الد    على:  ي ينص  من 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  ا   ة.  الت  در   اجللسة  املعروضة خالل  الل  ملقرتحات  قبل  من  البلدي  مهيدية  ة  جان 
 . ة املوالية للمجلس البلدي "ورة العادي  عرض على الد  حسب مشموالهتا وتُ 

   و مقرتحات املواطنني يف ما يلي :  تدخالت ومتحورت مجلة               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 اإلجابات  المالحظات/ المقترحات  المتدخل  ع/ر 
عن عبد الكرمي  السيد   01

إبن   هنج  متساكين 
البحر  رشد   مبنطقة 
 األزرق  

األزرق    مبنطقة البحربن رشد  إهنج  إبعادة تعبيد  املطالبة    -
السيئة اليت عليها نتيجة    إبعتبار اليت قامت   األشغالاحلالة 
إىل املذكور    النهجوإرجاع   التونسية للكهرابء والغازالشركة  هبا  

عليه اليت كانت  قنوات ،    احلالة  تركيز  املطالبة ابإلسراع يف 
 الصرف الصحي والعناية ابلنظافة يف أقرب اآلجال.

بعض  و  ،  هذا بني    طالب  من  رشد  إبن  هنج  متساكين 
وع  ـــــــــن نـــــــــــــــم ظرفية  ال تعبيدــــام أبشغــــــــــلقياب  ن  ـــــــــــــــــــاحلاضري
  "enrobé  "  إىل حني إجياد حل جذري  املذكور أعاله    جنهل ل

 لتهيئته. 

 
 

تعبيد هنج  املطالبة  - البحر مبنطقة  حيان    إبنجابر  إبعادة 
 األزرق. 

السيد   البلديةأجاب  راجع    رئيس  املشكل  الشركات    ابألسا أبن  إىل 
دون    قوم أبشغالتحيث أهنا  "  ONAS"  و   STEG"  و" Sonedeالوطنية "  

 إختاذ لذل  ت    يف عديد احلاالت إرجاع الطريق إىل احلالة اليت كانت عليه  
  معد اتحجز    ورخص األشغال    من ذل  إيقاف  هااإلجراءات الال زمة ضد  
 املرتكبة.  ابلنظر وتطبيق القانون على كل التجاوزات  ا املقاولة الراجعة هل

البحر األزرق وقد ت     منطقة  قام السيد وايل تونس بزايرة إىل  قدل، و هذا  
     خصصتها البلدية  أد 400 )دات الالزمة يف الغرضختصيص اإلعتما

د  قنوات تصريف املياه بنهج إبن رشد قبل  مل (من طرف الوالية أد 800و 
 . أبشغال التعبيدالقيام 
 
 

مبنطقة  إبن حيان    جابر  بنهج  التعبيد أبشغال  ت قبول املقاولة اليت ستقوم    -
 .  وذل  خالل شهر مار  املقبل األزرق البحر
 
 
 

تواجد أكدا  نظرا لقمرت    بنظافة شاطئ  ابلعناية   املطالبة  - وبكر حمفوظب السيد 02
إب تقوم  اليت   للشاحنات  والت صدي  اجلعة  قوارير    لقاء من 

الطريق من جهة    بغلق  "   قولدن توليب احلصالة جبانب نزل "  
إدخال الشاحنات والتنسيق مع إدارة الغاابت حول حراسة  

اليت ت  إختاذها   ه هناك عديد اإلجراءات البلدية أبن أجاب السيد رئيس    -
احملم    ضد   هذه   توظيف  من  ابحلصالةلة  الشاحنات  ولكن  خطااي وحجز 

  عتبار إب  البلديةمتابعة من طرف الشرطة  الظاهرة تنامت بعد أن كانت حمل  
التص دي   إطار    يف  املشاكل  من    إىل العديديتعر ضون  البيئية  الشرطة  عوان  أأن  

 . العدليةالضابطة  صفةم هلذه الظاهرة رغم منحه



و  اليت    منافذالطريق  احملم  تالعبور  الشاحنات      لة ستغل ها 
 تركيز كامريات مراقبة وردع املخالفني. تراحإامع ابحلصالة 

 
 
 
 
 
 
احل  - إبزالة  اإلصالح  املتواجدة  صالة  املطالبة  مركز  وراء 

 والسجون بقمرت. 
 
 .بشاطئ قمرت ر العمومي ــــــــالتنويشبكة ة ــــــصياناملطالبة ب -
"  باملطالبة    - مقاعد  ابمل  En bétonرتكيز  احملاذي  ـأ"  وي 
اجلمالية  "    Grand bleu   Le"  طعممل مزيد  على إلضفاء 

 .املنطقة السياحية بقمرت 

ب  - ابلد  املطالبة  املدنية  احلالة  خدمات  البلدية او تحسني  ئر 
احلاصلوتفادي   اإلعالمية    التعط ب  الواثئق    وتوفريبشبكة 
   .اإلدارية 

جلس البلدي كل اجللسات التمهيدية للم  املطالبة إبنعقاد  -
مر ة يف دائرة بلدية إبعتبار أن كل دائرة هلا خصوصيتها وهلا  

 مشاكلها .

اليت  ت  إختاذها يف الغرض  األخرى    اإلجراءات هناك العديد من  علما و أن   
  " مشروع  إطار  العمراينيف  والتجديد  التهذيب    ختصيص ت   و "  وكالة 

   لتهيئة مدخل قمرت واملنتزه والطرقات األخرى. إعتمادات 
سوف يت م النظر    ،   ية إىل شاطئ قمرت غلق الطريق املؤد    خبصوص إقرتاح  -

 . لةاملتدخ   مجيع األطراففيه ابلتنسيق مع 
 
العام    أفاد  - الكاتب  النظافة  أن ه  السيد  بعديد محالت  القيام  يت م  سوف 

 بداية من األسبوع املقبل.
 
 تكليف مصاحل التنوير العمومي ابلصيانة.  -
 
 
 
 ابلدوائر البلدية.جبميع أنواعها    العمل على حتسني اخلدمات اإلداريةسيتم     -



أمني   حممدالسيد   03
   البجاوي

إىل السيد رئيس البلدية على اجملهودات   تقدم بكلمة شكر  -
 عناية مبنطقة املرسى . لل املبذولة 

بصيانة    - العمومياملطالبة  التنوير  اليومية    شبكة  ابلسوق 
 وبنهج عبد احلفيظ املكي ابملرسى . 

 Le Grand"مبطعم  مآوي السيارات  املطالبة مبراقبة تعريفة    -

bleu    " 
نتيجة    - ابألحواش  حسان  سيدي  هنج  بصيانة  املطالبة 

هبا   قام  اليت  للتطهريالاألشغال  الوطين  مع  ديوان  ركيز  ت ، 
 عالمات مرورية ابلنهج املذكور.

 
 
 تكليف مصلحة التنوير العمومي ابلصيانة.  -
 
 مآوي السيارات. تعريفةالشرطة البيئية مبراقبة مصلحة  تكليف -
 
 . العالمات املروريةتكليف املصلحة الفنية ابلصيانة وتركيز  -

الرحيم  السيد   04 عبد 
 مربوك 

 

أميلكار   - بنهج  العمومي  للمم ر  الشاملة  ابلتهيئة  املطالبة 
إبعتبار    2022أكتوبر    13بتاريخ  املودعة  موضوع العريضة  

اخلرائط على   ورسمثال ديوان قيس األراضي  مب  ممرس  املم ر    أن  
الديوان  مل  اخلواص ومع ذل  تستغ له شركات عمومية مثل  

والشركة   والغاز  للكهرابء  التونسية  والشركة  للتطهري  الوطين 
مم ا حيول دون وضع اليد عليه    الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه  

البلدية طرف  الضروري  من  من  وعليه  اإلجراءات،   إختاذ 
مم ر   بتسميته إبسمللقيام الالزمة ليصبح حتت تصرف البلدية 

شبكة التنوير العمومي ) تركيز لوحة ( وصيانة    هنج أميلكار
 .  به 

من الثابت أن املم ر عمومي وسوف يتم    أن ه العامأجاب السيد الكاتب  -
ممر  ليصبح  العمرانية  التهيئة  ملثال  القادمة  املراجعة  على    ا عمومي  ا عرضه 

 . أميلكار"  هنج  " ممر   املمروليسهل على البلدية إقتناؤه مع تسمية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام أن ه ينبغي تقدمي مطلب يف الغرض.أجاب السيد الكاتب  - . للجمعية الرايضية بقمرت  املايل ابلدعم املطالبة  - فوزي فتح هللا  السيد  05



القانونية    مصلحة الشؤونإداري من    إبجراء حبث  املطالبة    -
" أرض  العقارية حول القضااي اليت  رفعتها البلدية خبصوص    و

" بقمرت ومتت خسارهتما    أوالد عمار" وأرض "    الشريف
 بسبب التقصري وتقدمي املؤيدات خارج اآلجال .

رئيس جلنة الطفولة والشباب   ، مستشار،كما أجاب السيد رؤوف الشنويف
املمثل القانوين للجمعية الرايضية    حبضورت عقد جلسة عمل  أن ه  والرايضة  
 على حتضري الواثئق املطلوبة .  اإلتفاقبقمرت وت  

أمني السيد   06 حممد 
اجملتمع   حيياوي     عن 
 املدين 

خالل إنعقاد اإلستفسار عن عدم توفر النصاب القانوين    -
 .  يف كل  مر ة مما يستدعي أتجليها  اجملالس البلدية الفارطة 

عقدها جلنة الطفولة تاملطالبة ابملشاركة يف اجللسات اليت    -
   " مجعية املستقبل الرايضي ابملرسى"  والشباب والرايضة مع 

أبرض مع   املتعل قة  الفارطة  البلدي  اجمللس  قرارات  تفعيل 
 لتصد ي إىل التجاوزات احلاصلة . لالكرمية 

الصادرة لدراسة اإلخالالت  خاص ة    تكوين جلنة املطالبة ب  -
   ."املستقبل الرايضي ابملرسى"   عن مجعية 

 
 
أجاب السيد الكاتب العام أبن تكوين جلنة لدراسة اإلخالالت موكولة   -

 الشباب والرايضة . الطفولة و إىل جلنة 
الشباب  الطفولة و   رئيس جلنة    ، مستشاركما أجاب السيد رؤوف الشنويف  -

اللجنةن  أب والرايضة   مجعية    جلسات  مع  للجميع  املستقبل "  مفتوحة 
إنعقاد   اإلعالمت م  وي   "الرايضي ابملرسى اللجان    ها  مبواعيد  البلدية  ومجيع 
 . والدميقراطية ملبدأي الشفافية تكريسا املدين   للمجتمع  مفتوحة كذل  

                  

 
 
 
 



 


