
 

 التونسيـة الجمهورية         

                                                        الشؤون المحلية والبيئة وزارة    

                                    *** 
 ةـــة الشبيكــبلدي          

 ـــرــــــــريـــــتقـــــ
 الخصوصية بالشبيكةحول أشغال الجلسة التمهيدية للنيابة 

 2016 أكتوبر 91المنعقدة بتاريخ 
 

**** 
ؤرخ يف امل 5791لسنـة  33ي للبلديـات عدد ون األساسـعمـــال مبقتضيـــات القانـ       

لسنة  14وعلى مجيــع النصــوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القـانون عدد  5791ماي  51
 . 6002جويلية  59املؤرخ يف  6002

من شهر  التاسع عشر اإلربعاءعقدت النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم       
الناصر بن حممد : سنــة ستة عشرة وألفني على الساعـة العاشرة صباحا مبقر البلدية برئاسة السيد  أكتوبر

 :ـادة مالط رئيس النيابة اخلصوصية  وحبضور أعضاء النيابة اخلصوصية الســ
 اهلادي سقـا  -      
 خليل سقــا  -      

 :وتغيب بدون عذر السادة 
 عبد اجمليد منصور -      
 الناصر بن عمار مالط   -      
 الصحيب مالط         -      
 أمال مصباح -                  
 وصال سقــا -                  

مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية بالترحيب باحلاضرين مشريا افتتح اجللسة السيد الناصر بن حممد      
إىل أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة 

 .متهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 
بوسائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف  ويدعى هلذه اجللسات التمهيدية متساكنو املنطقة البلدية     

 .املسائل ذات الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية 
ويتم درس املقترحات املعروضة خالل اجللسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا      

 .  وتعرض على الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي 
ساس فقد مت استدعاء متساكين املنطقة البلدية مبختلف وسائل اإلعالم حيث مت تعليق إعالن وعلى هذا األ

مت فيه حتديد موعد عقد اجللسة التمهيدية وموعد عقد الدورة العادية  6052 أكتوبر 55مبقر البلدية بتاريخ 
 .التواصل اإلجتماعي الفايسبوك وبالصفحة الرمسية للبلدية على موقع إدراجه مبوقع الواب اخلاص بالبلديةكما مت 

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية للحاضرين من متساكين املنطقة البلدية للتعبري عن مداخالهتم     
هذا وقد استقينا عدة مداخالت لبعض املواطنني من موقع واب البلدية والصفحة الرمسية للبلدية على موقع 

 : اليت كانت كاآلتــي ك و التواصل اإلجتماعي الفايسبو
وقت انطالق مشروع مد شبكات التطهري وكثرة التذمر من إشكاليات تفريغ آبار التساؤل عن  -5

 .السرب اليت أصبحت ترهق كاهل املتساكنني والبلدية
 .سجلنا عدة طلبات أمهها توظيف حديقة بورقيبة حىت تكون متنفس للمتساكنني وحديقة لألطفال  -6
بتوسيع أماكن توقف السيارات وهتيئة مقر البلدية  3مدخل املدينة على الطريق الوطنية رقم  جتميل -3

 .وإظهاره يف مظهر مجيل يزيد يف مجالية مدخل املدينة
                                                                                                 .../... 
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السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية الرد على املداخالت وبّين أنه سيتم درس املقترحات  مث توىل
املعروضة خالل هذه اجللسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا وسيتم عرضها على أنظار النيابة 

 . 6052 نوفمربلشهر  الرابعةاخلصوصية خالل دورهتا العادية 
لنيابة اخلصوصية للبلدية تعريف املتساكنني احلاضرين باجللسة بالربامج البلدية مث توىل السيد رئيس ا

  :وخاصة إجناز املشاريع واليت كانت كاآلتـــي 
 : التعريـف بالربامــج البلديــــة

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية أهم اإلجنازات البلدية 
 :متابعة مشروع التطهري بالشبيكة (5

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال       
مشروع تطهري مدينة الشبيكة ولتسهيل عملية استغالل املنشآت الحقا مت إمتام  متابعة يف إطار      

 بالصفقة اإلعالن عن املقاول الفائزمت , اإلجراءات اإلدارية املطلوبة منا بالتنسيق مع الديوان الوطين للتطهري 
 .                                                                               النصف الثاين من هذه السنة هناية  إلجناز حمطة التطهري وأنبوب الربط مبدينة القريوان مع بعضهما خالل

 : النظافة والعناية بالبيئة -(6
إضافة إىل اجملهود , مالت اإلستثنائية للنظافةالقيام حبيف إطار متابعة الربنامج الوطين لنظافة املدن مت        

إضافة إىل برجمة  محالت لرش املبيدات وذلك قصد القضاء , اليومي لرفع الفواضل املنزلية وفواضل البناء
كما أن , ب فيه العيشخلق فضاء سليم يستطاعلى الناموس والوشواشة ومداواة أماكن توالدها وذلك قصد 

 .البلدية تسعى جاهدة مبا لديها من معدات وإمكانيات لإلستجابة لطلبات وطموحات املتساكنني
 .ويف خامتة   اجللسة جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية شكره للحاضرين       
 .ة ويف حدود الساعة احلادي عشرة صباحا رفعت اجللس       

 57/50/6052: الشبيكة يف                                                                             
 

  النيابة الخصوصية رئيس                                                                      

 

  الناصر بن محمد مالط                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التونسيـة الجمهورية         

                                                        الشؤون المحلية  وزارة        

                                    *** 
 ةـــة الشبيكــبلدي          

 تقــــــــــــــريــــــــــــــر
 حول أشغال الجلسة التمهيدية للنيابة الخصوصية بالشبيكة

 2016جوان  19المنعقدة بتاريخ 
 

**** 
 33عمـــال مبقتضيـــات القانــون األساســـي للبلديـــات عــدد        

وعلى مجيــع النصــوص اليت نقحته أو  5791 ماي 51املــــؤرخ يف  5791لسنــــة 
 . 6002جويلية  59املؤرخ يف  6002لسنة  14متمته وخاصة القـانون عدد 

عقدت النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم الثالثاء الواحد والعشرين من شهر       
الناصر بن حممد : حا مبقر البلدية برئاسة السيد جوان سنــة ستة عشرة وألفني على الساعـة العاشرة صبا

 :مالط رئيس النيابة اخلصوصية  وحبضور أعضاء النيابة اخلصوصية الســـادة 
 اهلادي سقـا  -      
 خليل سقــا  -      
 الصحيب مالط -      

 :وتغيب بدون عذر السادة 
 عبد اجمليد منصور -      
        الناصر بن عمار مالط    -      

 أمال مصباح -
 وصال سقــا -

 

رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية بالترحيب باحلاضرين مشريا  افتتح اجللسة السيد الناصر بن حممد مالط     
إىل أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة 

 .متهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 
ائل اإلعالم املتاحة لسماع مداخالهتم يف ويدعى هلذه اجللسات التمهيدية متساكنو املنطقة البلدية بوس     

 .املسائل ذات الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية 
ويتم درس املقترحات املعروضة خالل اجللسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا      

 .  وتعرض على الدورة العادية املوالية للمجلس البلدي 
فقد مت استدعاء متساكين املنطقة البلدية مبختلف وسائل اإلعالم حيث مت تعليق إعالن وعلى هذا األساس 

مت فيه حتديد موعد عقد اجللسة التمهيدية وموعد عقد الدورة العادية  6052جوان  53مبقر البلدية بتاريخ 
 .إدراجه مبوقع الواب اخلاص بالبلديةكما مت 

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية للحاضرين من متساكين املنطقة البلدية للتعبري عن مداخالهتم     
 : اليت كانت كاآلتــي 

 .التساؤل عن آخر املستجدات املتعلقة بإحداث شبكة التطهري وحمطة تطهري  -1
 .والضجيج خالل فصل الصيف التشكيات للحد من كثرة الناموس والوشواشة -1
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السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية الرد على املداخالت وبّين أنه سيتم درس املقترحات مث توىل 
املعروضة خالل هذه اجللسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالهتا وسيتم عرضها على أنظار النيابة 

 . 6052اخلصوصية خالل دورهتا العادية الثالثة لشهر جويية 
ابة اخلصوصية للبلدية تعريف املتساكنني احلاضرين باجللسة بالربامج البلدية مث توىل السيد رئيس الني

  :وخاصة إجناز املشاريع واليت كانت كاآلتـــي 
 : التعريـف بالربامــج البلديــــة

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية أهم اإلجنازات البلدية 
 :متابعة مشروع التطهري بالشبيكة (6

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال       
يف إطار مشروع تطهري مدينة الشبيكة ولتسهيل عملية استغالل املنشآت الحقا مت إمتام اإلجراءات       

أما فيما خيص الشروع يف اإلجناز فإن السيد , اإلدارية املطلوبة منا بالتنسيق مع الديوان الوطين للتطهري   
وب الربط مبدينة القريوان مع بعضهما خالل الوايل أفادنا بأنه سيتم طلب العروض إلجناز حمطة التطهري وأنب

 .                                                                               النصف الثاين من هذه السنة 
 : النظافة والعناية بالبيئة -(6

طين للنظافة القيام باحلمالت يف إطار متابعة الربنامج الوطين لنظافة املدن مت خالل اإلحتفال باليوم الو       
إضافة إىل برجمة  , إضافة إىل اجملهود اليومي لرفع الفواضل املنزلية وفواضل البناء, اإلستثنائية للنظافة باملناسبة 

محالت لرش املبيدات وذلك قصد القضاء على الناموس والوشواشة ومداواة أماكن توالدها وذلك قصد 
 .شخلق فضاء سليم يستطاب فيه العي

 .ويف خامتة   اجللسة جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية شكره للحاضرين       
 .ويف حدود الساعة احلادي عشرة صباحا رفعت اجللسة        

 65/02/6052: الشبيكة يف                                                                             
 

  النيابة الخصوصية رئيس                                                                      

 

  الناصر بن محمد مالط                                                                        

 

 

 

 

 



 

 التونسيـة الجمهورية         

                                                        الشؤون المحلية  وزارة        

                                    *** 
 ةـــة الشبيكــبلدي          

 ـــــــــرتقــــــــــــــريـــــ

 بالشبيكةللنيابة الخصوصية حول أشغال الجلسة التمهيدية 

 2016 أفريل 91المنعقدة بتاريخ 
 

**** 
 5791لسنــــة  33عمـــال بمقتضيـــات القانــون األساســـي للبلديـــات عــدد          

وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة  5791ماي  51المــــؤرخ في 
 . 6002جويلية  59المؤرخ في  6002لسنة  14القـانون عدد 

الساسع عشر  الثالثاءاليوم  ةــالتمهيدي اجلسته النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة تعقد      
برئاسة  منتصف النهار بمقر البلديةة وألفين على الساعـ ستة عشرةسنــة  أفريلمن شهر 

النيابة وبحضور أعضاء   النيابة الخصوصية رئيس الناصر بن محمد مالط: د السي
 :ادة ـــالس الخصوصية

 الهادي سقـا  -      

 ـا خليل سقـ -      

 الصحبي مالط -      

 :وتغيب بدون عذر السادة 

 عبد المجيد منصور -      

           الناصر بن عمار مالط -      

 أمال مصباح -

 وصال سقــا -
 

لبلدية بالترحيب ل النيابة الخصوصية رئيس الناصر بن محمد مالطافتتح الجلسة السيد      
نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة  اتللبلديا إلى أن القانون األساسي بالحاضرين مشير

 .العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 
ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع      

 .رامج البلدية مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالب
كل ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية      

 .  حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي 
المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث  وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني

تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة  6052أفريل  56تم تعليق إعالن بمقر البلدية بتاريخ 
 .إدراجه بموقع الواب الخاص بالبلديةكما تم ,هيدية وموعد عقد الدورة العادية التم
متساكني المنطقة البلدية  لبلدية للحاضرين منالنيابة الخصوصية لثم أذن السيد رئيس     

 : ـي مداخالتهم التي كانت كاآلتـللتعبير عن 
التساؤل عن آخر المستجدات المتعلقة بإحداث شبكة التطهير ومحطة تطهير بالمنطقة  -2

 .البلدية

 .التشكيات من كثرة الناموس والوشواشة إثر األمطار األخيرة -9
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أنه سيتم درس  الرد على المداخالت وبيّن لبلديةالنيابة الخصوصية لالسيد رئيس ثم تولى 

حسب مشموالتها وسيتم كل المقترحات المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية 

 . 6052 مايلشهر  الثانيةالعادية  اخالل دورته النيابة الخصوصيةعرضها على أنظار 

لبلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة النيابة الخصوصية لثم تولى السيد رئيس 

  :ي ـــالتي كانت كاآلتوخاصة إنجاز المشاريع وج البلدية بالبرام

 : التعريـف بالبرامــج البلديــــة

 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية 
 :متابعة مشروع التطهير بالشبيكة (3

 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال       

في إطار مشروع تطهير مدينة الشبيكة ولتسهيل عملية استغالل المنشآت الحقا       

 مناطلب  السيد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهيرأن نعرض على السادة الحضور 

 يتضمنمدهم بنسخة من مداوالت النيابة الخصوصية مؤشر عليها من طرف السيد الوالي 

رف الديوان الوطني للتطهير وقد عرض الموضوع في ة من ططلب تبني مدينة الشبيك

أما فيما يخص الشروع في اإلنجاز فإن السيد الوالي , دورة فيفري وتم مدهم بالمداولة 

افادنا بأنه سيتم طلب العروض إلنجاز محطة التطهير وأنبوب الربط بمدينة القيروان مع 

 .بعضهما خالل النصف الثاني من هذه السنة 

                                                                                     

 : النظافة والعناية بالبيئة -(6

في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن واإلستعداد لإلحتفال باليوم الوطني        

, للنظافة خاصة في فصل الصيف  يتم برمجة المزيد من الحمالت اإلستثنائية, للنظافة 

إضافة إلى برمجة  , إضافة إلى المجهود اليومي لرفع الفواضل المنزلية وفواضل البناء

حمالت لرش المبيدات وذلك قصد القضاء على الناموس والوشواشة ومداواة أماكن 

 .توالدها وذلك قصد خلق فضاء سليم

 .ابة الخصوصية للبلدية شكره للحاضرينوفي خاتمة   الجلسة جدد السيد رئيس الني       

 .رفعت الجلسة  الواحدة بعد الزوالوفي حدود الساعة        

 57/01/6052 : الشبيكة في                                                                    
 

  النيابة الخصوصية رئيس                                                                      

 

  الناصر بن محمد مالط                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 التونسيـة الجمهورية         

                                                        الشؤون المحلية وزارة        

                                    *** 
 ةـــة الشبيكــبلدي          

 ـــــــــرتقــــــــــــــريـــــ

 بالشبيكةللنيابة الخصوصية حول أشغال الجلسة التمهيدية 

 2016 جانفي 25المنعقدة بتاريخ 
 

**** 
 5791لسنــــة  33عمـــال بمقتضيـــات القانــون األساســـي للبلديـــات عــدد          

وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة  5791ماي  51المــــؤرخ في 
 . 6002جويلية  59المؤرخ في  6002لسنة  14القـانون عدد 

الخامس  اإلثنيناليوم  ةــالتمهيدي استهجل النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة تعقد      
 منتصف النهار بمقر البلديةة وألفين على الساعـ ستة عشرةسنــة  جانفيمن شهر  والعشرين

النيابة وبحضور أعضاء   النيابة الخصوصية رئيس الناصر بن محمد مالط: د برئاسة السي
 :ادة ـــالس الخصوصية

 الهادي سقـا  -      

 سقــا  خليل -      

 الصحبي مالط -      

 :وتغيب بدون عذر السادة 

 عبد المجيد منصور -      

           الناصر بن عمار مالط -      

 أمال مصباح -

 وصال سقــا -
 

لبلدية بالترحيب ل النيابة الخصوصية رئيس الناصر بن محمد مالطافتتح الجلسة السيد      
نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة  اتاألساسي للبلديا إلى أن القانون بالحاضرين مشير

 .العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 
ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع      

 .فهم بالبرامج البلدية مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعري
كل ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية      

 .  حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي 
وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث 

تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة  6052جانفي  01ق إعالن بمقر البلدية بتاريخ تم تعلي
 .إدراجه بموقع الواب الخاص بالبلديةكما تم ,هيدية وموعد عقد الدورة العادية التم
لبلدية للحاضرين من متساكني المنطقة البلدية النيابة الخصوصية لثم أذن السيد رئيس     

 : ـي ي كانت كاآلتـمداخالتهم التللتعبير عن 
 .المطالبة بمد شبكة التطهير ومحطة تطهير بالمنطقة البلدية -4
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أنه سيتم درس  الرد على المداخالت وبيّن لبلديةالنيابة الخصوصية لالسيد رئيس ثم تولى 

حسب مشموالتها وسيتم كل المقترحات المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية 

 . 6052 فيفريلشهر  األولىالعادية  اخالل دورته النيابة الخصوصيةعرضها على أنظار 

ن الحاضرين بالجلسة لبلدية تعريف المتساكنيالنيابة الخصوصية لثم تولى السيد رئيس 

  :ي ـــالتي كانت كاآلتوخاصة إنجاز المشاريع وبالبرامج البلدية 

 : التعريـف بالبرامــج البلديــــة

 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية 
 :متابعة مشروع التطهير بالشبيكة (1

 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال       

في إطار مشروع تطهير مدينة الشبيكة ولتسهيل عملية استغالل المنشآت الحقا       

الذي  نعرض على السادة الحضور مراسلة السيد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير

النيابة الخصوصية مؤشر عليها من طرف  مدهم بنسخة من مداوالت ايطلب بمقتضاه

 .طلب تبني مدينة الشبيكة من طرف الديوان الوطني للتطهير يتضمنالسيد الوالي 

الموضوع للموافقة على طلب  وعليه سنعرض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية     

لى لسنة من طرف الديوان الوطني للتطهير خالل الدورة العادية األو تبني مدينة الشبيكة

6052. 

 : سير المشاريع البلدية (1
 

سير مشاريع المخطط  حاضرينئيس النيابة الخصوصية على العرض السيد ر      

 %500اإلستثماري البلدي الحادي عشر حيث تم إنجاز جميع المشاريع المبرمجة بنسبة 

ماعدا مشروع تهذيب حي صابرين نظرا لعدم برمجته من قبل وكالة التهذيب والتجديد 

اإلعتمادات من قبل إضافة إلى مشروع بناء نادي أطفال نظرا لعدم برمجة  , العمراني

 (.وزارة المرأة واألسرة والطفولة ) وزارة اإلشراف

                                                                                     

 : النظافة والعناية بالبيئة -(3

تبييض )تحسيس المتساكنين وأصحاب المحالت المفتوحة للعموم للعناية بمحالتهم  -

 (.ودهن ، وتجنب مخالفة تراتيب حفظ الصحة

 .حث المتساكنين للعناية بمحيط محالّتهم من كنس ورفع أتربة وقلع أعشاب -

 .المنزلية بالطريق العام وانتظار مرور وسيلة نقل الفضالت عدم إلقاء الفضالت -

عدم تهشيم فوانيس التنوير )المحافظة على الممتلكات العمومية مسؤولية الجميع  -

 (.عدم قلع األشجار واالستيالء على واقياتها –العمومي 
 

 .رينوفي خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية شكره للحاض       

 .رفعت الجلسة  الواحدة بعد الزوالوفي حدود الساعة        

 61/05/6052 : الشبيكة في                                                                    
 

  النيابة الخصوصية رئيس                                                                      

 

  الناصر بن محمد مالط                                                                        
 


