الجمهوريّة التونسي ـ ـّـة
وزارة الشّؤون المحليّة و البيئة
بلديّة المرسى
كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
في دورته اإلستثنائيّة لسنة 2020

المنعقدة يوم اإلثنين  07ديسمبر 2020
الرابعة بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس
إنعقدت يوم اإلثنني  07ديسمرب  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 التّايل :

الموضوع  :إستدعاء

.

الّت ستنعقد يوم
وبعـ ـ ـ ـد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي لسنة ّ 2020
الزوال ( )16.00بقصر البلدية .
الرابعة بعد ّ
الساعة ّ
اإلثنني  07ديسمرب  2020على ّ

 اآلنسة مىن خالص -السيد إلياس كشك

 املساعدة األوىل لرئيس البلديّة ،
الشؤون املاليّة
 مساعد رئيس البلديّة  ،رئيس جلنة ّ
التصرف ،
 و اإلقتصاديّة و متابعة ّ

 السيّدة فرايل مسرية بوزيري -السيدة عائشة املهريي

 مساعدة رئيس البلدية ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،

 -السيد حممد ضياف الدريدي

مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،

 -السيد حممد شراد

مستشار ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية

 -اآلنسة إميان الفهري

و احلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،
مستشار ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة،

 -السيد رؤوف الشنويف

اّلل
 -السيدة روضة الزاوشي رزق ّ

الش ـ ـ ـغل
الش ـ ـ ـؤون اإلجتماعيـ ـ ــة و ّ
مستشـ ـ ــار  ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة ّ
وفاقدي السند و حاملي اإلعاقة ،
مستش ـ ـ ـ ــارة  ،رئيس ـ ـ ـ ــة جلن ـ ـ ـ ــة الفن ـ ـ ـ ــون و الثّقاف ـ ـ ـ ــة و ال بي ـ ـ ـ ــة
و التّعليم ،
مستشارة  ،مكلّفة بلجنة شؤون املرأة و األسرة ،

 -السيدة نبيلة محزة

مستشارة ،

 -السيدة سهام عز الدين

مستشار ،

 -السيد نبيل صاحب الطابع

مستشارة .

 -السيد سليم الزلطين

 -السيدة هاجر مطري

و تغيّب بعذر :

مساعدة رئيس البلدية ،

 السيدة لطيفة التاجوري اآلنسة زهور قريرة السيد قيس النيقرو السيدة رمي احلشيشة السيد فارس العيّاشي السيد حممد الطيب املهريي السيّد عياض الزهار السيّد سليم احملرزي -السيّد أمحد ريزا

 السيّد أيوب بن احلاج السيد حممد التّيجاين بوعزيز السيدة هاجر مطري السيدة راقية الغريب-

مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
الصحة والبيئة ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة و ّ
الش ـ ـ ـ ــؤون اإلداريّـ ـ ـ ــة و إس ـ ـ ـ ــداء
مستش ـ ـ ـ ــارة  ،رئيس ـ ـ ـ ــة جلن ـ ـ ـ ــة ّ
اخلدمات و التّعاون الالّمركزي ،
مستشـ ـ ــار  ،رئـ ـ ــيس جلنـ ـ ــة املسـ ـ ــاواة وتكـ ـ ــافؤ الفـ ـ ــرص بـ ـ ــني
اجلنسني ،
مستشار ،مكلّف بلجنة األشغال والتهيئة العمرانيّة ،

مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار ،

مستشارة ،
مستشارة ،
مستشار.

 السيد أمين بن مسعودكما 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

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

إثر ذلك  ،تولـ ــّى السيد رئيس البلدية إستعراض املسائل املعروضة جبـ ـ ـ ـ ـ ـدول أعمال اجللسة داعيا

الّسيدات

السادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيها :
و ّ

 )Iلجنة الدّيمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوح ـ ـ ـة :

الفين و املايل لربانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة .2021
 عرض التّشخيص ّ

التصرف :
 )IIلجنة الشّؤون الماليّـ ــة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ

السوق األسبوعيّة
 )1نقل املنتصبني الفوضويّني ّ
خاصة بنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إىل بطحاء ّ
الرايض.
ابملرسى ّ
 )2اإلعالم بنتيجة بتّة تسويغ األصل التّجاري " القهوة العالية " بعنوان مقهى ثقايف .
 )3تقييم لزمة املنطقة الزرقاء .
 )4تسوية وضعيّة كشك .

 )IIIلجنة الفنون والثّقـافة والتّربية والتّعليم :

 طلب متويل عدد  04مشاريع لفائدة عدد  04مجعيّات .
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(Iلجنة الدّيمقراطية التّشاركية و الحوكمة المفتوحـ ـ ــة :

 عرض التّشخيص الفنّي و المالي لبرنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة : 2021

تبـ ــعا ملكتوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّد املدير العام لصندوق القروض و مساعدة اجلماعات احملليّة حت ـ ـ ـ ـ ــت ع ــدد
 2868بتاريـ ـ ـ ـ ــخ  05أكتوبر  2020حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  2021ال ّذي مبقتضاه متّ
الشـ ـ ـ ـ ــروع يف إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة  ، 2020وحيث أ ّن منهجيّة إعداد هذا الربانمج
ّ
الفين وامل ـ ــايل ،إعداد البطاقات
تتضمن مخس مراحل أساسية و هي :األعمال التحضرييّة  ،التّشخيص ّ
ّ
األوليّة للمشاريع  ،اجللسة الع ّامة التشاركيّة واألعمال النّهائية .
الفين واملايل
وحيث أنّه بعد أن إستوفت البلدية مجيع األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها التّشخيص ّ
الشريكة سواء
مبقرها وتقدمي نسخة منه ملنظّمات اجملتمع املدين ّ
ونشر نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه ّ
يتعني إجراء جلسة للمجلس البلدي يتّم خالهلا
الرسائل األلك ونية  ،....فإنّه ّ
مباشرة أو عن طريق ّ

الفين و املال ــي و آراء املواطنني خبصوص املشاريع املق حة و برامج خمتلف
اإلطّالع على نتائج التّشخيص ّ
الّت متّ حتديدها عند إعداد
ّ
املتدخلني يف اجملال البلدي مع األخذ بعني اإلعتبار قدر اإلمكان املشاريع ّ
الّت تع ّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات و كذلك طلبات و مق حات املواطنني
السابقة و ّ
الربامج السنويّة ّ
السجل
الشكاوي املق ّدمة عن طريق
الواردة على البلديّة عن طريق شبكات التّواصل اإلجتماعي و يف إطار ّ
ّ
أو املنظومة .
الفين و املايل لربانمج اإلستثمار التّشاركي
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّشخيص ّ
لسنة . 2021
قرار المجلس البلدي
أوضحت اآلنسة إميان الفهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة ال ّدميقراطية التّشاركية و احلوكمة املفتوحة أنـّ ـ ـه
يتعني إجراء جلسة للمجلس البلدي – موضوع هذه اجللسة  -يتّم خالهلا اإلطّالع على نتائج التّشخيص
ّ
التدخالت الثّالث
املتدخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املاليّة حس ـ ـ ـب ّ
الفين و املايل وبرامج خمتلف ّ
ّ

املخصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنيّة
(مشاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع مهيكلة  ،مشاريع إداريّة ومشاريع قرب) وتلك
ّ
ابلتدخل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  ، 2021إثر ذلك تولّت تقدمي حمتوى العرض مبعيّة
ّ

الفين و املايل طبقا للعرض املصاحب  ،و بعدها
منسقة الربانمج من حيث نتائج التّشخيص ّ
املصلحة الفنيّة و ّ
الفين و املايل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار
صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على نتائج التّشخيص ّ

التشاركي لسنة . 2021

التصرف :
(IIلجنة الشّؤون الماليّـ ــة و اإلقتصاديّة و متابعة
ّ
خاصة بنهج الهادي شاكر و شارع الكويت إلى بطحاء ال ّسـ ـ ـوق
 )1نقـل المنتصبين الفوضويّين ّ

الرياض :
األسبوعيّة بالمرسى ّ

تفشي ظاهرة
نظرا إلنتشار البطالة بسبب املوجة الثّانية لفريوس كوروان و لتدهور الظّروف اإلقتصاديّة و ّ
الرأي يف خصوص نقل املنتصبني
اإلنتصاب الفوضوي  ،املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء ّ

الرايض.
الفوضويّني ّ
السوق األسبوعيّة ابملرسى ّ
خاصة بنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إىل بطحاء ّ
قرار المجلس البلدي

الرايض أنّه من األجدى – بصفة ظرفيّة  -نقل
أفاد السيّد ّ
حممد شراد  ،مستشار  ،رئيس دائرة املرسى ّ

السوق األسبوعيّة ابملرسى
املنتصبني الفوضويّني ّ
خاصة بنهج اهلادي شاكر و شارع الكويت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى بطحاء ّ
تويل البلديّة حتديد مساحة اإلستغالل تكون بعيدة عن مدخلي
الرايض و كذلك شاحنات نقل البضائع مع ّ
ّ
السبت ( إخالء املكان على
املدرسة اإلعداديّة و املعهد .هذا  ،و يكون اإلستغالل ّأايم الثّالاثء إىل غاية ّ
فيتم كراء املساحة املرغوب يف إستغالهلا من طرف مستلزم
الساعة الثّانية بعـ ـ ـ ـد ّ
الزوال) و ابلنّسبة ليوم األحد ّ ،
ّ
السوق األسبوعيّة .
ّ

الشؤون املاليّة و اإلقتصاديّة و متابعة
و أ ّكد السيّد إلياس كشك  ،مساعد رئيس البلديّة  ،رئيس جلنة ّ
الشرطة البلديّة و
حل هلا إالّ بتفعيل دوري ّ
ّ
التصرف على أ ّن ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي داخل املدينة عموما ال ّ

البيئيّة .

و بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النّظر يف املوضوع إىل حني درسه من
التصرف من حيث إعداد جرد يف املنتصبني الفوضويّني و
طرف جلنة ّ
الشؤون املاليّة و اإلقتصاديّة و متابعة ّ

شاحنات نقل البضائع و برجمة جلسة يف الغرض حبضور ممثّلني عن منطقة األمن الوطين ابملرسى  ،مع

عرضه اثنية على أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقة .
 )2اإلعالم بنتيجة بتّة تسويغ األصل التّجاري " القهوة العالية " بعنوان مقهى ثقـافي :

املؤرخ يف اإلثنني  30نوفمرب  2020حول تسويغ األصل التّجاري "
تبعا حملضر جلسة جلنة التّبتيت ّ
السعر اإلفتتاحي قد ق ّدر
القهوة العالية" بعنوان مقهى ثقايف  ،فقد شارك يف البتّة عدد  03عارضني و كان ّ
بـ ـ ـ  150ألف دينارا .
هذا  ،و أفرزت البتّة عن إختيار العرض املايل للسيّد هشام بن منصور مببلغ قدره  242ألف
دينارا
الزمان و املكان
كراس ّ
الشروط قد إعتمدت الربانمج الثّقايف و توزيعه يف ّ
الفين ّ
و العرض ّ
خاصة و أ ّن ّ
كمعي ـار للفرز إبعتبار أ ّن املقهى ذو صبغة ثقافيّة و مراعاة خلصوصيّات املدينة .
الزرقـاء :
 )3تقييم لزمة المنطقة ّ

على إثر قرار اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  24سبتمرب

موزعات تذاكر وقوف السيّارات ابملناطق
 2020املتعلّق ابملوافقة على فسخ عقد لزمة تركيـ ـ ـ ــز و إستغالل ّ

الشركة املستلزمة أبحد فصول
الزرقاء ابملدينة و إعادة نشر طلب عروض يف الغرض  ،و ذلك إلخالل وكيل ّ
ّ

التحري و ّإّتاذ اإلجراءات
العقد ال ّذي مينـ ـ ـ ـع إحالة اللّزمة أو جزء منها إىل الغري  ،مع دعوة اإلدارة إىل ّ

الالّزمة .

تكرر
و نظرا لتع ّدد ا ّ
لشكاوى الواردة على البلديّة يف خصوص نوعيّة اخلدمات املسداة مـ ـ ـن حيث ّ
األعطاب
تعسفا على مستغلّي املناطق الزرقاء من حيث رفع سيّاراهتم و املطالبة خبالص معلوم الوقوف
ال ّذي ّ
ينجر عنه ّ
موزعات تذاكر الوقوف ممّا من شأنه التّأثري على مصداقيّة البلديّة  ،وأتكيدا لقرار اجمللس البلدي
رغم تعطّب ّ
املتعلق بفسخ عقد
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالل دورته العادية الثالثة لسنة  2020املنعقدة يوم اخلميس  24سبتمرب 2020
ّ

عمو"  ،املعروض على أنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار أعضاء اجمللس البلدي اإلذن بتنفيذ هذا القرار وإعداد
اللزمة مع " شركة بن ّ

إستشارة حمامي البلديّة يف الغرض يف أسرع اآلجال .

قرار المجلس البلدي

بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون تنفيذ قرار الفسخ وتكليف حمامي البلدية لتقدمي

إستشارة لتفعيل هذا القرار .

 )4تسوية وضعيّة كشك :

الرأي يف خصوص تسوية وضعيّة الكشك لصاحبته
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء ّ

عبلة الربهومي املوجود قرب املدرسة اإلعداديّة الفاضل بن عاشور (تغيري مكان).
قرار المجلس البلدي

الشؤون املاليّة و
بعد النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون عرض املوضوع على جلنة ّ
السند و حاملي اإلعاقة قصد
الشؤون اإلجتماعيّة و ّ
التصرف و جلنة ّ
اإلقتصاديّة و متابعة ّ
الشغل و فاقدي ّ

ال ّدرس و إعادة عرضه على أنظار اجمللس البلدي يف دورة الحقة .

 )IIIلجنة الفنون والثّقـافة والتّربية والتّعليم :

 طلب تمويل عدد  04مشاريع لفـائدة عدد  04جمعيّـات :
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على متويل األربع مشاريع التّالية :
السعادة مببلغ قدره عشرة آالف دينارا (10
 )1تنظيم مجعيّة " ديدون قرطاج" لزايرة إف اضيّة لقصر ّ
أ.د).
 )2تنظيم مجعيّة " التّكاتف" لـ ـ ـ ـ :
* " أوملبياد احلساب" ابملدارس اإلعداديّة مل ّدة سنتني ( )2021/2020مببلغ قدره عشرة آالف دينارا (10
أ.د).
* أنشطة ثقافيّة ابملدارس اإلعداديّة مل ّدة سنتني ( )2021/2020مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا (15
أ.د).
السمع ابملنطقة البلديّة (
 )3هتيئة جزء من حديقة سيدي عبد العزيز كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي ّ
العامة للقاصرين عن احلركة العضويّة "" أجيم" فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع املرسى ( مركز املرحوم
إقتناء جتهيزات) من طرف "اجلمعيّة ّ
فتحي الغريب)
و "اندي " ليونس قرطاج صوفينيبة " مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا ( 15أ.د).

 )4تكوين "اجلمعيّة التّونسية لفنون الركح بتونس" لتالميذ املدارس اإلعداديّة ابملنطقة البلديّة مببلغ قدره عشرة آالف
دينارا ( 10أ.د).
قرار المجلس البلدي
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على متويل األربع مشاريع التّالية
:
السعادة مببلغ قدره عشرة آالف دينارا (10
 )1تنظيم مجعيّة " ديدون قرطاج" لزايرة إف اضيّة لقصر ّ
أ.د).

 )2تنظيم مجعيّة " التّكاتف" لـ ـ ـ ـ :
* " أوملبياد احلساب" ابملدارس اإلعداديّة مل ّدة سنتني ( )2021/2020مببلغ قدره عشرة آالف دينارا (10
أ.د).
* أنشطة ثقافيّة ابملدارس اإلعداديّة مل ّدة سنتني ( )2021/2020مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا (15
أ.د).
السمع ابملنطقة البلديّـ ـ ـ ـة (
 )3هتيئة جزء من حديقة سيدي عبد العزيز كفضاء ألعاب لألطفال املعاقني و فاقدي ّ
العامة للقاصرين عن احلركة العضويّة "" أجيم" فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع املرسى ( مركز املرحوم فتحي
إقتناء جتهيزات) من طرف "اجلمعيّة ّ
الغريب)
و "اندي " ليونس قرطاج صوفينيبة" مببلغ قدره مخسة عشرة آالف دينارا ( 15أ.د).
 )4تكوين "اجلمعيّة التّونسية لفنون الركح بتونس" لتالميذ املدارس ابألحياء املستضعفة ابملنطقة البلديّة يف الفنون
الفرجويّة مببلغ قدره عشرة آالف دينارا ( 10أ.د).
و ّفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات الالّزمة يف الغرض.

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
الجمعية التونسية لفنون الركح بتونس

بلدية المرسى

مشروع اتفاقية شراكة
بين الممضين اسفله
بلدية المرسى الممثلة في شخص رئيسها السيد معز بوراوي
من جهة اولى
و الجمعية التونسية لفنون الركح بتونس الممثلة في شخص رئيسها السيد محمد الحبيب
المنصوري
من جهة ثانية
توطئة
سعيا من طرفي االتفاقية المذكورة أعاله كل من جهته للمساهمة في تكريس ما نص عليه
الفصل  42من دستور الجمهورية التونسية من ضمان للحق في الثقافة للجميع و ضمان حق
كل مواطن تونسي في حرية اإلبداع  -تشجع الدولة اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة الوطنية
في تاصلها و تنوعها و تجددها بما يكرس قيم التسامح و نبد العنف و االنفتاح على جميع
الثقافاتو الحوار بين الحضارات و تحمي الدولة الموروث الثقافة و تضمن حق االجيال
القادمة فيه.
و حيث تجمع الطرفين قناعة بأهمية تظافر المجهودات بين القطاع العمومي و قطاع
المجتمع المدني من اجل المساهمة في دفع الحياة الثقافية و االعتناء خاصة بالفئة الشبابية
المهمشة و التي ال تتمتع بأدنى المقومات الثقافية.
و حيث يؤمن الطرفان بتكريس مبادئ العدالة و حق الجميع في الثقافة .
و حيث يمتلك أعضاء الهيئة المديرة للجمعية خبرات هامة و معرفة دقيقة في المجال الثقافي
و الفني و التخطيط للمشاريع و قيادتها .
و قد تم االتفاق و التراضي على ما يلي

الفصل االول -التزامات الجمعية
توفر الجمعية في حدود تخصصاتها المنصوص عليها في قرار احداثها و في نظامها
األساسي و في حدود اإلمكان.المساعدة الفنية التي تطلبها البلدية لتنفيد ما تباشره من انشطة
تتعلق خاصة ب-
اقامة االكادمية الوطنية للفنون الفرجوية و هو مشروع ثقافي تربوي يسعى الى تكوينالشباب المولع باالبداع تكوينا اكادميا و االحاطة به نفسيا و اجتماعيا و ثقافيا.
تتوجه هده االكادمية إلى الفئة الشبابية التي تسكن المناطق المهمشة و التي ال تتمتع بأدنى
المرافق الثقافية على غرار منطقة البحر األزرق و منطقة حي الرياض بالمرسى.
التحسيس بقيم المواطنة و الحق في المساوات في الحق في الثقافة.
تنمية الحس الفني و الثقافي لدى الشباب و معاضدته لمختلف التعبيرات الثقافية لتكوين ذات
متوازنة لمواطن فاعل.
الفصل الثاني -التزامات بلدية المرسى
وفقا للفصل  141من مجلة الجماعات المحلية يتولى المجلس البلدي األعمال التي ترمي إلى
تنشيط الحياة االجتماعية و الرياضية و الثقافية عن طريق مصالح البلدية باالشتراك مع
المنظمات و الجمعيات.
تمكن بلدية المرسى الجمعية اثر تقديم هده االخيرة طلبا كتابيا في الغرض و في حدوداالمكان من استعمال الفضاءات التي تحت تصرفها لتفيد برنامج االكاديمية الني تتدخل فيها
و الراجع اليها بالنظر .
تدعم البلدية مشروع األكاديمية الوطنية للفنون الفرجوية بالمرسى ماديا و توفر لهاالجوانب اللوجستية لتنفيد مراحل البرنامج المقترح.
الفصل الثالث-التعدات المشتركةيتم التعامل بين الطرفين على أساس بناء شراكة مثمرة لما فيه مصلحتهما معا و مصلحة
المنظومة الثقافية التربوية بصورة عامة و يحرص كل طرف في هدا اإلطار على تشيك
الطرف االخر في ما ينفذه من انشطة ذات عالقة بموضوع هده االتفاقية.

يوفر كل طرف للطرف االخر في افضل األوقات كل المعلومات ذات العالقة بتنفيذ فصولهده االتفاقية و دلك في اطار الحرص على مراعات قواعد الحرفية و الشفافية و النجاعة.
يدرج كل طرف بموقعه على االنترنات اسم الطرف األخر و عالماته المميزة و الرابطنحو موقعها.

الفصل الرابع -التنفيد و المتابعة
يعد الطرفين جلسات عمل دورية و منتظمة لتحديد االنشطة المندرجة في إطار تنفيذ هدهاالتفاقية و ظبط تفاصيلها و تقييم المنجز منها.
الفصل الخامس مدة سريان االتفاقية
يمتد سريان مفعول هده االتفاقية سنتين انطالقا من تاريخ امضاءها من الطرفين و هيقابلة للتجديد.
انجز في نسختين في تونس بتاريخ  05ديسمبر .2020

رئيس بلدية المرسى
معز بوراوي

رئيس الجمعية التونسية لفنون بتونس
محمد الحبيب المنصوري

