الجمهوريّة التونسي ـ ـّـة
وزارة الشؤون المحليّة و البيئة
بلديّة المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته اإلستثنائيّة لسنة 2020

المنعقدة يوم الثّـالثاء  17نوفمبر 2020
الرابعة بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس
إنعقدت يوم الثّالاثء  17نوفمرب  2020على الساعة ّ

البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2020برائسة السيد املعز بوراوي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور السيّدات

السادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابيّة تطبيقا مل ـ ـ ـ ـ ـا يقتضيه القانون
و ّ
ـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احملليّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،ووفقا
األساسي عدد  29لسنة  2018امل ّ

للنص الت ّّايل :

الموضوع  :إستدعاء

.

الّت ستنعقد يوم الثالاثء
وبعـ ـ ـ ـد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي لسنة ّ 2020
الزوال ( )16.00بقصر البلدية .
الرابعة بعد ّ
الساعة ّ
 17نوفمرب  2020على ّ
➢ املساعدة األوىل لرئيس البلديّة ،
 اآلنسة مىن خالص➢ مساعدة رئيس البلدية ،
 السيّدة فرايل مسرية بوزيري -اآلنسة زهور قريرة

مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،

 السيدة عائشة املهريي -السيد حممد ضياف الدريدي

مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،

 -السيد حممد شراد

مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،

 -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية
و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،

 -السيد رؤوف الشنويف

مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،

 -السيدة رمي احلشيشة

مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة ال ّشـ ـ ـؤون اإلداريـّ ـ ـة و إسـ ـ ــداء
اخلدمات و التّعاون الالّمركزي ،
مستشـ ـ ـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ّش ـ ـ ـ ـ ـ ـؤون اإلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشغل وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،
و ّ

 السيد سليم الزلطيناّلل
 -السيدة روضة الزاوشي رزق ّ

مستشـ ـ ــارة  ،رئيسـ ـ ــة جلنـ ـ ــة الفنـ ـ ــون و الثّقافـ ـ ــة و الرتبيـ ـ ــة
و التّعليم ،

 -السيدة نبيلة محزة

مستشارة  ،مكلّفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،

 -السيّد خالد شيبوب

مستشار ،

 -السيّد نبيل صاحب الطّابع

مستشار ،

 -السيد حممد التّيجاين بوعزيز

مستشار ،

 -السيد أمين بن مسعود

مستشار ،

 -السيدة هاجر مطري

مستشار .

و تغيّب بعذر :

 السيدة لطيفة التاجوري السيد إلياس كشك -السيد قيس النيقرو

مساعدة رئيس البلدية ،
➢ مس ـ ــاعد رئ ـ ــيس البلديـّ ـ ـة ،رئ ـ ــيس جلن ـ ــة ال ّش ـ ـؤون املاليّ ـ ـة
التصرف ،
و اإلقتصاديّة و متابعة ّ
الصحة والبيئة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة و ّ

 السيد فارس العيّاشي السيد حممد الطيب املهريي-

السيّد عياض الزهار
السيّد سليم احملرزي
السيّد أمحد ريزا
السيّد أيوب بن احلاج
السيدة سهام عز ال ّدين
اآلنسة راقية الغريب

مستشـ ـ ـ ــار  ،رئـ ـ ـ ــيس جلنـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــاواة وتكـ ـ ـ ــافؤ الفـ ـ ـ ــرص
بني اجلنسني ،
مستش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،مكلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بلجن ـ ـ ـ ـ ـ ــة األش ـ ـ ـ ـ ـ ــغال والتهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العمرانيّة ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشارة ،
مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
 السيد الكاتب العام للبلديّة ، كتابة اجمللس البلدي .إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2020الّت إفتتحها السيد املعز بوراوي ،

رئيس البلدية ُ ،مـ ـ ـ ــرحبّا جبميع احلاضرين م ـ ـ ـ ـ ــن أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اجمللس البلدي و اإلدارة البلديّة .

توىل السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا السيدات
إثر ذلك ّ ،

و الس ّّادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيها :

التصرف :
 ) Iلجنة الشّؤون الماليّـ ــة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ
األول .
 )1حتويل إعتمادات ّ
مرخص فيها داخل العنوان ّ

 )2إسرتجاع مبالغ ماليّة .

السداسي لتق ّدم تنفيذ برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة . 2020
 )3عرض التّقرير ّ

 )4طلب قرض من صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللية لتمويل مشروع رقمنة اإلدارة البلدية .

 ) IIلجنة الفنون والثّقـافة والتّربية والتّعليم :
 )1طلب متويل عدد  03مشاريع :

• مسلك ثقايف سياحي إجتماعي و إقتصادي مبدينة املرسى ،
• توفري عقار لتشييد املكتبة السمعيّة البصريّة ،

السعادة " .
• تنوير " قصر ّ
 )2توفري قاعة األفراح ابل ّدائرة البلديّة املرسى املدينة لفائدة مكتبة هنج إنقلرتا لبيع الكتب مل ّدة شهرين .
 )3املقهى الثّقايف ( القهوة العالية) .
 )4رواق ال ّسعادة للفنون .
السعادة) .
 )5توفري ّ
مقر خارجي ( كشك مبنتزه ّ
)1

•
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 )IIIمختلـفـ ـ ـ ـ ـ ــات :

 )1مشروع إتّفاقية شراكة حول إحداث فضاء تشاركي و تضامين بني بلديّة املرسى و مجعيّة
التّضامن املدين بتونس .
للشؤون العقاريّة .
قارة ّ
 )2إحداث جلنة غري ّ
الزواج اإلداري املربم مبختل ال ّدوائر البلديّة  100 :د .
 )3توظي معلوم على إبرام ّ

الرايضي ابملرسى الكائن بنهج اهلادي اخليّاشي  ،املرسى
مقر مجعيّة املستقبل ّ
 )4مقرتح تسمية ّ
الزاوشي" .
إحممد ّ
إبسم املرحوم " ّ

التصرف :
 )Iلجنة الشّؤون الماليّـ ــة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ
األول :
 )1تحويل إعتمادات مرخّص فيها داخل العنوان ّ

القارين لشهر ديسمرب 2020وذلك تبعا للزايدات يف األجور يف الوظيفة
القارين وغري ّ
إرأتت البلدية إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلملية لألعوان ّ

العمومية مع تفعيل ترقيات إستثنائيّة يف ما يلي ّمتت جدولتها :
الفصل/

بيان النفقة

المرسمة
المبالغ ّ

الزيادة
ّ

النّقص

الفقرة /ف ف
01101
0001000/

تأجير األعوان القارين

1.864.300.000

72.000.000

اإلعتمادات
النّهائية
1.792.300.000

األجر األساسي
و التدرج

01101

المنح الخصوصية الثابتة

4.078.894.000

4.408.894.000

330.000.000

000/0002
01101

المنح المرتبطة بالوظيفة

121.800.000

125.200.000

3.400.000

0003000/
01101

منحة الساعات اإلضافية

000/0006

و العمل الليلي

01101

المنح العائلية

74.655.000

44.836.000

18.000.000

1.300.000

56.655.000

46.136.000

000/0013
01101
000/0014

المساهمات المحمولة على المشغل

1.197.943.000

60.000.000

1.257.943.000

01102
000/0001
01102

األعوان المتعاقدون والعاملون
بالحصة
المساهمات المحمولة على المشغل

195.000.000

54.600.000

216.000.000

21.000.000

55.600.000

1.000.000

000/0007
03302

مساهمات بعنوان التنفيل

120.000.000

120.000.000

001/0010
02201

إستهالك الكهرباء

160.000.000

1.360.000.000

1.200.000.000

0003
02201
0012

مصاريف الحراسة عن طريق
المناولة

30.000.000

30.000.000

0002
02201

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم

16.700.000

80.000.000

63.300.000

0032

المجموع

9.222.028.000

416.700.000

416.700.000

9.222.028.000

القارين لشهر ديسمرب2020
القارين وغري ّ
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلملية لألعوان ّ

وذلك تبعا للزايدات يف األجور يف الوظيفة العمومية مع تفعيل ترقيات إستثنائيّة وفقا للجدول اآلن عرضه .

رأي المكتب البلدي
القارين لشهر ديسمرب2020
القارين وغري ّ
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلملية لألعوان ّ
وذلك تبعا للزايدات يف األجور يف الوظيفة العمومية مع تفعيل ترقيات إستثنائيّة وفقا للجدول التّايل :

الفصل/

بيان النفقة

المبالغ المرسّمة

الزيادة
ّ

النّقص

الفقرة /ف ف
01101
0001000/

تأجير األعوان القارين

1.864.300.000

72.000.000

اإلعتمادات
النّهائية
1.792.300.000

األجر األساسي
و التدرج

01101

المنح الخصوصية الثابتة

4.078.894.000

4.408.894.000

330.000.000

000/0002
01101

المنح المرتبطة بالوظيفة

121.800.000

125.200.000

3.400.000

0003000/
01101

منحة الساعات اإلضافية

000/0006

و العمل الليلي

01101

المنح العائلية

74.655.000

44.836.000

18.000.000

1.300.000

56.655.000

46.136.000

000/0013
01101

المساهمات المحمولة على المشغل

1.197.943.000

1.257.943.000

60.000.000

000/0014
01102
000/0001
01102

األعوان المتعاقدون والعاملون
بالحصة
المساهمات المحمولة على المشغل

195.000.000

54.600.000

216.000.000

21.000.000

55.600.000

1.000.000

000/0007
03302

مساهمات بعنوان التنفيل

120.000.000

120.000.000

001/0010
إستهالك الكهرباء

02201

160.000.000

1.360.000.000

1.200.000.000

0003
02201
0012

مصاريف الحراسة عن طريق
المناولة

30.000.000

30.000.000

0002
02201

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم

16.700.000

80.000.000

63.300.000

0032

المجموع

9.222.028.000

416.700.000

416.700.000

9.222.028.000

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته القادمة .
قرار المجلس البلدي
القارين لشهر
القارين وغري ّ
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف املنح اجلملية لألعوان ّ
ديسمرب 2020وذلك تبعا للزايدات يف األجور يف الوظيفة العمومية مع تفعيل ترقيات إستثنائيّة وفقا للجدول التّايل :

الفصل/

بيان النفقة

المبالغ المرسّمة

الزيادة
ّ

النّقص

الفقرة /ف ف
01101
0001000/

تأجير األعوان القارين

1.864.300.000

72.000.000

اإلعتمادات
النّهائية
1.792.300.000

األجر األساسي
و التدرج

01101

المنح الخصوصية الثابتة

4.078.894.000

4.408.894.000

330.000.000

000/0002
01101

المنح المرتبطة بالوظيفة

121.800.000

125.200.000

3.400.000

0003000/
01101

منحة الساعات اإلضافية

000/0006

و العمل الليلي

01101

المنح العائلية

74.655.000

44.836.000

18.000.000

1.300.000

56.655.000

46.136.000

000/0013
01101

المساهمات المحمولة على المشغل

1.197.943.000

1.257.943.000

60.000.000

000/0014
01102
000/0001
01102

األعوان المتعاقدون والعاملون
بالحصة
المساهمات المحمولة على المشغل

195.000.000

54.600.000

216.000.000

21.000.000

55.600.000

1.000.000

000/0007
03302

مساهمات بعنوان التنفيل

120.000.000

120.000.000

001/0010
إستهالك الكهرباء

02201

160.000.000

1.360.000.000

1.200.000.000

0003
02201
0012

مصاريف الحراسة عن طريق
المناولة

30.000.000

30.000.000

0002
02201

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم

16.700.000

80.000.000

63.300.000

0032

المجموع

9.222.028.000

416.700.000

وفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض .
ّ

416.700.000

9.222.028.000

 )2إسترجاع مبالغ ماليّة :
الرأي يف خصوص مطالب إسرتجاع مبالغ ماليّة ُدفعت كتسبقة
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء ّ

السعادة – وفقا للقائمة املصاحبة  -بسبب ّإما تزامن هذا
أو كامل املبلغ قصد إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر ّ

الصحي العام و إجراءاته أو
اإلبرام مع ظهور جائحة كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتل النصوص ّ
الرتتيبية املنظّمة للحجر ّ
الزواج إلقامته خارج تراب الوطن  ،علما و أ ّن هذه اجلائحة متّ تصنيفها
صعوبة  /إستحالة حضور أحد طريف عقد ّ
الزواج .
قوة قاهرة و ظرف غري متوقّـع و ابلتّايل خارج عن إرادة البلديّة و طريف عقد ّ
كّ

قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ ماليّة مدفوعة

قصد إبرام عقود زواج بقصر البلديّة
المبلغ المدفوع
تاريخ الزواج
اإلسم واللقب
دابش
حممد ّ

 28مارس 2020

900د

نزار الطرابلسي

 12أفريل 2020

200د

حممد الطاهر الطيمومي

 30ماي 2020

200د

أنور مخيلي

 10جويلية 2020

200د

أنيس القلييب

 17أوت2020

 1000د

إلياس بن دخيل

 25أوت 2020

200د

أمد بن راشد

 15سبتمرب 2020

200د

حممد أسامة اهلنتايت

 20سبتمرب 2020

200د

مكرم شريط

 11أكتوبر 2020

 300د

احلسني اجلزيري

 17أكتوبر 2020

200د

رأي المكتب البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إرجاع مبالغ ماليّة ُدفعت كتسبقة أو كامل املبلغ قصد

السعادة – وفقا للقائمة املصاحبة  -بسبب ّإما تزامن هذا اإلبرام مع ظهور جائحة
إبرام عقود زواج بقاعة األفراح بقصر ّ

الصحي العام و إجراءاته أو صعوبة  /إستحالة حضور
كوفيـ ـ ـ ــد –  19وصدور خمتل النصوص ّ
الرتتيبية املنظّمة للحجر ّ
قوة قاهرة و ظرف غري
أحد طريف عقد ّ
الزواج إلقامته خارج تراب الوطن ّ ،
خاصة و أ ّن هذه اجلائحة متّ تصنيفها ك ّ
الزواج وفقا للقائمة التّالية :
متوقّـ ـ ـ ـع و ابلتّايل خارج عن إرادة البلديّة و طريف عقد ّ

قـائمة في طالبي إسترجاع مبالغ ماليّة مدفوعة
قصد إبرام عقود زواج بقصر البلديّة

اإلسم واللقب
دابش
حممد ّ
نزار الطرابلسي

تاريخ الزواج
 28مارس 2020

المبلغ المدفوع
900د

 12أفريل 2020

200د

حممد الطاهر الطيمومي

 30ماي 2020

200د

أنور مخيلي

 10جويلية 2020

200د

أنيس القلييب

 17أوت2020

 1000د

إلياس بن دخيل

 25أوت 2020

200د

أمد بن راشد

 15سبتمرب 2020

200د

حممد أسامة اهلنتايت

 20سبتمرب 2020

200د

مكرم شريط

 11أكتوبر 2020

 300د

احلسني اجلزيري

 17أكتوبر 2020

200د

مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته القادمة .

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إرجاع مبالغ ماليّة ُدفعت كتسبقة أو كامل املبلغ قصد

السعادة – وفقا للقائمة املصاحبة  -بسبب ّإما تزامن هذا اإلبرام مع ظهور جائحة
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200د

وفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض .
ّ

السداسي لتقدّم تنفيذ برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة :2020
 )3عرض التّقرير ّ
السداسي لتق ّدم تنفيذ برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة  2020وفقا للجدول التّايل :
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّقرير ّ

التّقرير السّداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي لتقدّم تنفيذ

برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 2020
بيان المشاريع

التنوير العمومي .

الصفقة
مبلغ ّ

 405.000.000د

تعبيد الطرقات  ،بناء األرصفة وتصريف مياه  2.300.000.000د
األمطار.

نسبة تقدّم
األشغال

المالحظات

-----------

تم إختيار المقاولة وستنطلق
األشغال في النصف الثاني
من شهر نوفمبر

-----------

بصدد اإلعالن عن طلب
العروض

 )4طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة لتمويل مشروع رقمنة اإلدارة البلدية :
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات
احمللية لتمويل مشروع رقمنة اإلدارة البلديّة وفقا للخطّة التمويلية التالية:
 -قرض ( 120 :)%100أد.

رأي المكتب البلدي
تويل السيّد رئيس البلديّة التّذكري بقرار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة
بعد النّقاش  ،و بعد ّ
الّت مت ّكن
 2020املنعقدة يوم اخلميس  24سبتمرب  2020حول املوافقة على إصدار قرار يتعلّق برقمنة اخلدمات اإلداريّة ّ
من اإلستغناء عن األوراق يف التّعامل بني خمتل اإلدارات و املصاحل البلديّة و كذلك املواطنني  ،ربح الوقت  ،ضمان
أكثر شفافيّة و موضوعيّة  ،التّقليص من التّصادم مع املواطنني و من سوء أتويل يف عالقة اإلدارة فيما بينها و يف عالقة
اإلدارة ابملواطنني  ،مع رصد اإلعتمادات يف الغرض إلقتناء اللّوجيستيك الالّزم يف الغرض و كذلك توضيح أب ّن منظّمة
الّت ستساهم يف متويل رقمنة اإلدارة البلديّة  ،وذلك عرب قيامها خبالص اخلرباء و الـ ـ
" فريديريش نومان" األملانيّة هي ّ
حني موقع الواب للبلديّة – و تنفيذ إسرتاتيجيا جلنة اإلعالم و التّواصل و التّقييم  ،وافق
- Web managerال ّذي سيُ ّ
أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية لتمويل مشروع
رقمنة اإلدارة البلديّة وفقا للخطّة التمويلية التّالية:
 قرض ( 120 :)%100أد.مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته القادمة .
قرار المجلس البلدي
بعد التّداول و النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على طلب قرض من صندوق القروض ومساعدة
اجلماعات احمللية لتمويل مشروع رقمنة اإلدارة البلديّة وفقا للخطّة التمويلية التّالية:
 قرض ( 120 :)%100أد.وفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض .
ّ

 ) IIلجنة الفنون والثّقـافة والتّربية والتّعليم :

 )1طلب تمويل عدد  03مشاريع :
• مسلك ثقافي سياحي إجتماعي و إقتصادي بمدينة المرسى :
الرتبية و التّعليم بتمويل
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
طالبت السيّدة روضة ّ
مشروع إحداث مسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ثقايف سياحي إجتماعي و إقتصادي مبدينة املرسى وذلك لتسهيل التن ّقل داخل املدينـ ـ ـ ـ ـ ـة
السياحية و اإلجتماعيّة و اإلقتصاديّة و تشجيع اإلستثمار هبا .
التعرف على معاملها و ّ
و ّ
مؤسساهتا ّ
قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إحداث مسلك ثقايف سياحي إجتماعي و إقتصادي

السياحية و
التعرف على معاملها و ّ
خاص مبدينة املرسى  ،وذلك لتسهيل التن ّقل داخل املدينة و ّ
مؤسساهتا ّ
اإلجتماعيّة و اإلقتصاديّة و تشجيع اإلستثمار هبا .
• توفير عقار لتشييد المكتبة السمعيّة البصريّة :
الرتبية و التّعليم بتوفي ـ ـ ــر عقار
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
طالبت السيّدة روضة ّ

الّت ستش ّكل موردا فريدا للتّثقي
بلدي قصد تشييد املكتبة السمعيّة البصريّة مبدينة املرسى ( )Médiathèqueو ّ

ابلنّسبة للمتعاملني معها .

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على توفي ـ ـ ــر عقار بلدي قصد تشييد املكتبة السمعيّة البصريّة

الّت ستش ّكل موردا فريدا للتّثقي ابلنّسبة للمتعاملني معها .
مبدينة املرسى ( )Médiathèqueو ّ

سعادة " :
• تنوير " قصر ال ّ
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
أفادت السيّدة روضة ّ
الرتبية و التّعليم أنّه متّ

السعادة ابملرسى لغاية تثمني هذا املعلم التّارخيي و إبرازه
كراس شروط ّ
إعداد ّ
خاصة مبشروع جتميل و إضاءة قصر ّ
و حتليته ليال .
قرار المجلس البلدي
السعادة
كراس شروط ّ
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على ّ
خاصة مبشروع جتميل و إضاءة قصر ّ
ابملرسى لغاية تثمني هذا املعلم التّارخيي و إبرازه و حتليته ليال .

 )2توفير قـاعة األفراح بالدّائرة البلديّة المرسى المدينة لفـائدة مكتبة نهج إنقـلترا لبي ـ ـع الكتب

لمدّة شهرين :
الرتبية و التّعليم بتوفري
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
طالبت السيّدة روضة ّ
قاعة األفراح ابل ّدائرة البلديّة املرسى املدينة لفائدة مكتبة هنج إنقلرتا لبيع الكتب مل ّدة شهرين  ،و ذلك يف إطار
متر هبا .
الصعوابت املاليّة ّ
مساعدة هذه املكتبة العريقة لتجاوز ّ
الّت ّ

قرار المجلس البلدي
بعد النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على توفري قاعة األفراح ابل ّدائرة البلديّة املرسى املدينة لفائدة

الصعوابت املاليّــة
مكتبة هنج إنقلرتا لبيع الكتب مل ّدة شهر فقط  ،و ذلك يف إطار مساعدة هذه املكتبة العريقة لتجاوز ّ
متر هبا .
ّ
الّت ّ

 )3المقهى الثّقـافي ( القهوة العالية) :
الرتبية و التّعليم أ ّن جلنة
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
أفادت السيّدة روضة ّ

سيتضمن
الفين للمشاركني يف البتّة
التّبتيت ستجتمع قريبا قصد تسويغ القهوة العالية كمقهى ثقايف و أ ّن املل
ّ
ّ
الربانمج الثّقافـ ـي للمقهى .

السعادة للفنون :
 )4رواق ّ
الرتبيـ ـ ـة و التّعلي ـ ـم
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الفنون و الثّقافة و ّ
طالبت السيّدة روضة ّ
السعادة للفنون" عن طريق تنظيم معارض و غريها  ،و يف هذا اإلطار  ،أفادت السيّدة
إبعادة إستغالل "رواق ّ
الرواق أبدى أخريا
فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مسرية بوزيري  ،مساعدة رئيس البلديّة أ ّن مكتب املراقبة املتعامل معه يف خصوص هتيئة ّ
سيتم اإلعالن عن طلب العروض اخلاص ابلتّهيئة خالل األسبوع القادم .
رأيه و ّ
السعادة) :
 )5توفير ّ
مقر خارجي ( كشك بمنتزه ّ
الرتبية و التّعليم بتوفي ـ ـ ـ ــر
الزاوشي رزق هللا  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
طالبت السيّدة روضة ّ

السعادة و كذلك
ّ
مقر خارجي لفائدة "مجعيّة التّنمية الثّقافية لبلديّة املرسى" يكون أحد األكشاك املتواجدة مبنتزه ّ
إلستغالله
الرتبية و التّعليم .
الّت تنظّمها جلنة الفنون و الثّقافة و ّ
لتنظيم امللتقيات و النّدوات ّ

قرار المجلس البلدي
السعادة
بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون درس إمكانيّة ّتصيص أحد األكشاك املتواجدة مبنتزه ّ
مقرات
لفائدة اجلمعيّات لعقد جلساهتا أو تنظيم أنشطة به نظرا للطّلبات املتع ّددة ّ
الصادرة عن اجلمعيّات حول توفري ّ
هلا .
)1

•
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 )IIIمختلـفـ ـ ـ ـ ـ ــات :
 )1مشروع إتّفـاقية شراكة حول إحداث فضاء تشاركي و تضامني بين بلديّة المرسى و جمعيّة
التّضامن المدني بتونس :
الشراكة
تولّت السيّدة نبيلة محزة  ،مستشارة  ،مكلّفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة عرض حمتوى مشروع إتّفاقية ّ
الّت تعتزم البلديّة إبرامها مع "مجعيّة التّضامن املدين "تونس حول إنشاء فضاء تشاركي إجتماعي تضامين
ّ
مبنطقة البحر األزرق .

عامة
✓ اهلدف األساسي من هذا املشروع هو إنشاء فضاء تشاركي مفتوح ّ
للشباب بصفة ّ
خاصة وللعموم بصفة ّ
لكل مكو ّانت اجملتمع املدين التّونسي والفاعلني احملليّني  ،لإللتقاء والتّكوين وتبادل التّجارب وإكتساب املعارف
و ّ

واملهارات وتنظيم أنشطة مشرتكة  ،تربوية  ،ثقافيّة ،إ جتماعية وتوعويّة.
ومؤسسات القطاع
✓ هو نقطة إلتقاء بني سكان املنطقة واجلمعيات احمللية والفاعلني احملليني واهلياكل العمومية ّ
اخلاص ،من أجل إحداث ديناميكيّة تشاركيّة ترتقي ابلفئات املستهدفة وتساهم يف التّغيري الفردي واجلماعي.

املتدخلة وبناء على حاجيّات اجلهة ومتساكنيها.
سيتم ابلتّشاور مع كل األطراف ّ
وتصور إجنازه ّ
✓ بلورة املشروع ّ
✓ هذا الفضاء التشاركي يرتكز على حماور أساسيّة و هي:

 -املواطنة الفاعلة وحقوق اإلنسان يف عالقة ابل ّدميقراطية احملليّة و التّشاركية ،

 -التّشغيلية والتّجديد اإلقتصادي يف عالقة ابإلقتصاد اإلجتماعي و التّضامين ،

السلمي،
 مرافقة اجملتمع املدين ونشر ثقافة التّضامن واملدنيّة هبدف دعم قيم املواطنة والعدالة والتّعايش ّ -دعم الفنون والثّقافة يف عالقة ابملبدعني الشبّان ونضاالهتم من أجل القيم املواطنيّة وحقوق اإلنسان

قرار المجلس البلدي
الّت تعتزم البلديّة إبرامها
بعد النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع إتّفاقية ّ
الشراكة ّ

مع "مجعيّة التّضامن املدين "تونس حول إنشاء فضاء تشاركي إجتماعي تضامين مبنطقة البحر األزرق ،مع تكلي
السيّدة نبيلة محزة  ،مستشارة  ،مكلّفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ابلتّنسيق مع بقيّة أعضاء اجمللس البلدي
ملزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد توضيح فحوى مشروع اإلتّفاقية و تنفيذه يف أحسن الظّروف .

ـارة للشّؤون العقـاريّة :
 )2إحداث لجنة غير ق ّ
للشؤون
قارة ّ
املهم إحداث جلنة غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ّ
أفادت اآلنسة مىن خالص  ،املساعدة األوىل لرئيس البلديّة أنّه مـ ـ ـ ـن ّ

الرصيد العقاري ملدينة املرسى .
العقاريّـ ــة و ذلك ملعاجلة مجيع املشاكل العقاريّة البلديّة و احملافظة على ّ

املالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ّ
ّ
ر
وتضامن
تشارك
اتفاقية شاكة حول إحداث فضاء
ي
ي

بي بلدية المرىس
المدن بتونس
وجمعية التضامن
ي

توطئة
اقتناعا منا بأهمية إقامة روابط رشاكة وتعاون بي مختلف األطراف الفاعلة من أجل تعزيز مبادئ الديمقراطية
والمساواة والتضامن ،وايمانا منا بأهمية تطوير عالقات ر
المدن ومؤسسات الدولة من أجل
الشاكة بي المجتمع
ي
المساهمة يف تطوير السياسات العامة المتعلقة بالتعليم واالقتصاد والتنمية والديمقراطية ودعم مشاركة فعالة
للشباب يف الحياة العامة والمدنية ،وحرصا منا عىل أهمية المساهمة يف تقليص الفوارق وتعزيز الوصول إىل الحقوق
االنسانية.

اتفق كل من الطرفي الممضيي أسفله:
ّ
ممثلة ف شخص رئيسها السيد معز البوراوي والكائن ّ
مقرها بقرص السعادة شارع الحرية  -2078المرس
بلدية المرىس
ي
من جهة،
ّ
وجمعية التضامن المدن بتونس ممثلة ف شخص رئيسها ّ
ّ
وطنية عدد
القلع ،صاحب بطاقة تعريف
السيد أحمد
ي
ي
ي
ّ
ّ
الجبائ/J 1310177.والكائن مقرها ب ـ ـ ـ  13نهج
01427839صادرة بـتونس يف  18فيفري  ، 1998وصاحبة المعرف
ي
ح الحديقة تونس 1002
الدكتور ألفونس الفران ي
من جهة أخرى

يىل:
عىل ما ي

ر
بالمشوع
الباب األول :التعريف
الفصل األول :موضوع االتفاقية
المدئ بتونس من جهة أخرى وذلك يف
تحدد االتفاقية اإلطار العام للتعاون بي بلدية المرس من جهة وجمعية التضامن
ي
حدود إختصاصهما ومجال نشاطهما وامكانياتهما ر
وتضامن يف الفضاء
تشارك
البشية والمالية من أجل إحداث فضاء
ي
ي
التابع للدائرة البلدية بالبحر األزرق .
والتضامن
التشارك
الثان  :تعريف الفضاء
الفصل
ي
ي
ي
ر
للمشوع:
• الخطوط العريضة
الهدف األساىس من هذا ر
تشارك مفتوح للشباب بصفة خاصة وللعموم بصفة عامة ولكل
المشوع هو إنشاء فضاء
ي
ي
التونس والفاعلي المحليي ،لاللتقاء والتكوين وتبادل التجارب واكتساب المعارف
المدئ
المجتمع
مكونات
ي
ي
ر
والمهارات وتنظيم أنشطة مشتكة ،تربوية وثقافية واجتماعية وتوعوية .فهو إذن نقطة التقاء بي سكان المنطقة
والجمعيات المحلية والفاعلي المحليي والهياكل العمومية ومؤسسات القطاع الخاص ،من أجل احداث ديناميكية
تشاركية ر
والجماع.
ترتق بالفئات المستهدفة وتساهم يف التغيت الفردي
ي
ي

✓ بلورة ر
المشوع وتصور إنجازه سيتم بالتشاور مع كل األطراف المتدخلة وبناء عىل حاجيات الجهة ومتساكنيها.

وه:
✓ هذا الفضاء
ي
التشارك يرتكز عىل محاور أساسية ي
 المواطنة الفاعلة وحقوق اإلنسان يف عالقة بالديمقراطية المحلية والتشاركيةوالتضامن
االجتماع
 التشغيلية والتجديد االقتصادي يف عالقة باالقتصادي
ي
 مرافقة المجتمع المدئ رالسلم
ونش ثقافة التضامن والمدنية بهدف دعم قيم المواطنة والعدالة والتعايش
ي
ي
 دعم الفنون والثقافة يف عالقة بالمبدعي الشبان ونضاالتهم من أجل القيم المواطنية وحقوق اإلنسان✓ العديد من األنشطة يمكن ر
اقتاحها وبلورتها وتصورها مع الفئات المستهدفة من ر
المشوع ،من ذلك ،عىل سبيل
الذكر ال الحرص:
-

-

ر
المشتك ( )COWORKING SPACEمجهز بالوسائل الرقمية الرصورية ،موجه خاصة للشباب
فضاء للعمل
من الباحثي عن عمل ومن أصحاب المبادرات وتمكينهم من المرافقة الرصورية لدعم قدراتهم (كيفية إجراء
لقاءات االنتداب ،تحرير الست الذاتية ،البحث عن فرص التمويل والتعرف عىل إجراءات تكوين ملفات بعث
المشاري ــع)،
لمتساكن الجهة بصفة
تنظيم وتركت أنشطة ثقافية (مكتبة ،مشح ،سينما ،ندوات ،عروض  )...،موجهة
ي
الختة يف هذه المجاالت
خاصة وبالتعاون الوثيق مع رشكاء جمعية التضامن
المدئ بتونس ممن لهم ر
ي
تنظيم ورشات تكوينية للمستفيدين من أنشطة الفضاء ف مجاالت مختلفة ر
(التبية عىل المواطنة ،قيم
ي
التبية عىل وسائل اإلعالم ،كيفية صياغة وإنجاز المشاري ــع ،ر
التضامن ،ر
التبية البيئية و رسكلة النفايات)،

ر
المشوع سيكون بمثابة فضاء ذو صبغة اجتماعية موجه للتكوين يف مجاالت ريادة األعمال التضامنيةـ
• هذا
ر
ر
ر
المدئ بتونس،
الن تشف عليها جمعية التضامن
واالجتماعية ،البيئة ،الثقافة ،والتعايش المشتك ،تتمة ر
ي
للتامج ي
حامىل الشهادات
الح و األحياء المجاورة ،الشباب العاطل عن العمل من
ويجمع جميع الفئات( :متطوعون ،سكان ي
ي
المدئ ،مربون وموظفون)...،
أو بدونها ،ناشطو المجتمع
ي
• هذا ر
والتامج سيتم تصورها ووضعها يف عالقة باحتياجات المنطقة
المشوع سيتم إنجازه بصفة تشاركية وكل األنشطة ر
ومتساكنيها وهذا يتطلب:
 بناء عالقة رشاكة وثيقة مع كل الطراف المتدخلةر
المدئ والمسؤولي المحليي والخواص ،وخاصة المتساكني والشباب
وممثىل المجتمع
تشيك كل الفاعلي
ي
ي
منهم ،يف تصور هذا الفضاء وتركته
 -تهيئة الفضاء بما يستجيب ألهدافه ولطبيعة النشطة

الباب الثان :اليات تنفيذ ر
المشوع
ي
الفصل الثالث:
المدئ بتونس فضاءا يقع بالدائرة البلدية البحر األزرق والكائن بشارع شارل دي غول،
تضع بلدية المرس عىل ذمة جمعية التضامن
ي

وتضامن (انظر الباب األول)
تشارك
, 2070المرس وذلك من أجل إحداث فضاء
ي
ي
الفصل الرابع:
ر
الن تندرج ضمن أهدافها ورؤيتها ومهامها وبرنامج
هذا الفضاء تحتوي مساحته عىل  300م ،2تستغله الجمعية لألنشطة ي
والتضامن
التشارك
العمل الفضاء
ي
ي
الفصل الخامس:
اآلل ما لم يتم إنهاؤها
يبدأ وضع الفضاء عىل ذمة الجمعية مع تاري ــخ إمضاء االتفاقية ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ي
كتائ مسجل مع إشعار باالستالم.
بواسطة إشعار من أحد الطرفي قبل  6أشهر بواسطة إعالم ر ي
الفصل السادس :
الثائ عىل ذمة الجمعية بصفة مجانية .وتتكفل بلدية المرس بمعاليم كراء الفضاء
يوضع الفضاء المشار إليه بالبند ي
المدئ بتهيئة الفضاء حسب المتانية
يناهز  46ألف دينار يف السنة( واألداءات المنجرة عنه وتتكفل جمعية التضامن
ي
ر
حن تتوفر كل الظروف إلنجاح ر
الموضوعة لذلك ,كما تقوم بتوفت الموارد ر
البشية الالزمة ر
المشتك .
المشوع

)ما

الفصل السابع :التامات كال الطرفي:
_تتحمل الجمعية جميع رسوم وطوابع تسجيل اإلتفاقية
ر
_تتحمل الجمعية تكاليف تركت خطوط للهاتف وشبكة ر
اإلشتاك
األنتنات خاصة بالفضاء وتقوم بنفسها بكافة إجراءات
وتتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك.
_تتحمل البلدية جميع معاليم استهالك الماء والكهرباء
_تتحمل الجمعية كل المصاريف المنجرة عن أنشطتها بالفضاء
الفصل الثامن :التعهد والصيانة
 تسهر الجمعية عىل المحافظة عىل الفضاء ونظافته وتتعهد بصيانته وإيالئه العناية الالزمة .وتتحمل الجمعية مسؤوليةالن قد تحدث خالل ر
ر
فتة استغالله للفضاء وتكون ناتجة عن نشاطها وتتعهد بجميع اإلصالحات الالزمة.
األضار ي
ر
الن قد تحدث للفضاء.
 عىل الجمعية إبالغ البلدية بجميع األضار يالكتى واالصالحات الناتجة عن التقادم.
 تتكفل البلدية بجميع اإلصالحات الرئيسية ر أي تعديل أو تحويل يدخل عىل الفضاء يكون موضوع تشاور مسبق بي الطرفيالفصل التاسع :التأمي
يىل  :ممارسة
عىل الجمعية و عىل نفقتها الخاصة أن تقوم بإجراءات التأمي الرصوري لتغطية المخاطر المرتبطة بما ي
مهمتها أو تنفيذ نشاطها  ،المخاطر المرتبطة باستغالل الفضاء  ،ر
االلتامات الناشئة عن هذه االتفاقية.

ر
العاش  :تهيئة الفضاء
الفصل
الحق للطرفي متابعة األشغال المتعلقة بتهيئة الفضاء وتطابقها مع ما تم االتفاق عليه بي الطرفي .وتتول الجمعية
وعىل نفقتها الخاصة القيام بكافة أشغال تهيئة الفضاء وتوظيفه حسب المتانية الموضوعة لذلك و ما تتطلبه طبيعة
األنشطة واهداف ر
والتضامن"
التشارك
مشوع "الفضاء
ي
ي

الباب الثالث :اإلدارة والحوكمة
الفصل الحادي ر
عش  :اليات وطرق التنفيذ
لتنفيذ هذه االتفاقية ،فإنه عىل الطرفي المتعاقدين:
 تبادل المعلومات بشكل دوري فيما يعلق بتسيت الهياكل وتنفيد اإلجراءات التشيية واالدارية وتقديم الخدمات وتنفيذاألنشطة
ر
المشتكة وتوجيههم-هن
التامج
 تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالعاملي والعامالت يف اطار رر
المشتكة
 عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ األنشطة والخدماتالختات يف مجال حماية وتعزيز الحقوق وتقليص الفوارق
 تبادل ر تبادل وتطوير فرص التدريب وبناء القدرات للموظفي-ات المسؤولي-ات عن متابعة االنشطة وتنفيذهار
 تكوين لجنة توجيهية رالمشتكة.
مشتكة تجتمع بشكل دوري لمنابعة المشاري ــع
 تـضع جمعية التضامن المدئ فريق عمل ريشف عىل تسيت الفضاء وتنظيم االنشطة وتنفيذها
ي
ّ
الفصل الثان ر
عش  :اللجنة المشتكة
ي
ّ
فاقية لجنة ر
ّ
اإلت ّ
والجمعية يتم تحدد هيكلتها ونسق اجتماعاتها وتوكل لها المهام
مشتكة بي البلدية
تحدث بمقتض هذه
ّ
التالية:
 إعداد برنامج رمشتك ومناقشته والمصادقة من طرف اللجنة
-

ر
ر
واإللتامات المحمولة عىل كل
المشتك والمهام الموكولة للطرفي
التنامج
إعداد كراس يتضمن آليات تسيت وتنفيذ ر
طرف
ر
ر
ر
والبشية
المشتك واالمكانيات المالية
التنامج
متابعة تنفيذ االنشطة المشتكة حسب ر

 تقييم النتائج ومدى تحقق األهداف المرسومة وإعداد تقرير يتم مناقشته والمصادقة عليه اللجنةالفصل الثالث ر
عش  :طرق التمويل
يوفر الطرفي المتعاقدين مواردهما ر
البشية والمادية والمالية لتنفيذ األنشطة بموجب هذه االتفاقية ،ويسعيان بشكل
جماع إل البحث عن مصادر تمويل أخرى لنفس األغراض.
فردي أو
ي
ر
المشتكة يف حدود قدراتها المالية وعىل أساس المتانية
المدئ بتونس تكاليف تنظيم األنشطة
تتحمل جمعية التضامن
ي
المتمة مع رشكائها التقنيي والماليي.
ر
ر
المشتكة
من جهتها توفر بلدية المرس ودائرتها ببحر االزرق الفضاء لتنظيم األنشطة
ّ
رّ
ّ
اإلت ّ
ّ
ّ
والتاتيب الجاري بها العمل ،وخاصة تلك
فاقية إل القواني
وخاصة تمويل برامج موضوع
المالية
العمليات
تخضع
ّ
ّ
سبتمت .2011
المتعلقة بقانون المالية عدد  88الصادر بتلريـ ــخ 24
ر

ّ
ّ ّ
ّ
االت ّ
الفصل الرابع ر
حت النفاذ
فاقية ودخولها
عش  :مدة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
التنفيذ بداية من تاري ــخ إمضائها ،ر
وتبق نافذة المفعول لمدة خمس سنوات
تعد هذه االتفاقية ملزمة للطرفي ،وتدخل حت
ّ
ّ
ّ
ّ
للتجديد ما لم ّ
الرغبة ف إلغائهاّ ،
الطرفي عن ّ
ومخطط تنفيذي لها.
سنويا تحديد برنامج
ويتم
يعت أحد
قابلة
ر
ي
يجوز تعديل االتفاقية او أحد فصولها بناءا عىل طلب أحد الطرفي المتعاقدين وعىل اساس االتفاق المتبادل بينهما،
تعديىل من الطرفي المتعاقدين.
وتدخل التعديالت المتفق عليها حت التنفيذ االمضاء عىل ملحق
ي
الثائ ستة أشهر قبل انهاء العمل بها .ال يخل هذا
يجوز ألحد األطراف المتعاقدة إلغاء االتفاقية عىل ان يتم اعالم الطرف ي
المتمجة قبل تاري ــخ االلغاء.
االلغاء فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة ر
ّ ّ
الفصل الخامس ر
عش :
فض التاعات

ّ
رّ
ّ ّ
ّ
رّ
الطرفي واالتفاق بينهما.
اض بي
الن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه االتفاقية بالت ي
تفض التاعات ي

ّ
ّ
المالية
حررت االتفاقية يف  05نظائر وتم تسجيلها لدى قباضة
ّ
حرر بتونس يف ..................................

رئيس بلدية المرىس

المدن بتونس
رئيس جمعية التضامن
ي

