
 
 اجلمهورية التونسيـة          

 وزارة الشؤون احمللية والبيئة                                                            
                                   *** 

 ةـبلديــة الشبيك          
 الجلسـة التمهيديـــة رتقـريـــ

 للنيابة الخصوصية بالشبيكة 8102لسنة  الثانيةللدورة العادية 
 8102 لأفري 82: التاريخ 

 
**** 

ماي  51المؤرخ في  5791لسنـة  33عمـــال بمقتضيـــات القانـون األساسـي للبلديـات عدد        
 6002لسنة  14وعلى جميــع النصــوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد  5791

 .  6002 جويلية 59المـؤرخ في 
عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة جلستها التمهيديــة اليوم اإلربعاء الخامس والعشرين       

من شهر أفريل سنــة ثمانية عشرة وألفين على الساعـة الثانية بعد الزوال بمقر البلدية برئاسة 
ور أعضاء النيابة عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية  وبحض: السيــــــــد 

 :الخصوصية الســـادة 
 فرج المحمدي -
 الهادي العيفاوي -
 سمية النابتي  -
 الحبيب قربوج -

 :وتغيب عنها بدون عذر السادة
 حسين بنعامر  -
 حياة اليعقوبي -

افتتح الجلسة السيد عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية للبلدية بالترحيب بالحاضرين      

مشيرا إلى أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي 

 .وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 

الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع ويدعى لهذه      

 .مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية 

ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل حسب      

 .  ة الموالية للنيابة الخصوصية مشموالتها وتعرض على الدورة العادي

وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم 

تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية وموعد  6054أفريل  52تعليق إعالن بمقر البلدية بتاريخ 

بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية على موقع  إدراجه بموقع الواب الخاصعقد الدورة العادية كما تم 

 .التواصل اإلجتماعي الفايسبوك

                                                                                                 .../... 
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النيابة الخصوصية  ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية للحاضرين من اعضاء    
ومتساكني المنطقة البلدية للتعبير عن مداخالتهم هذا وقد استقينا عدة مداخالت لبعض المواطنين من 
موقع واب البلدية والصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك و التي كانت 

 : كاآلتــي 
 

 .في جمالية مدخل المدينة تهيئة مقر البلدية وإظهاره في مظهر جميل يزيد (5

التعرض إلشكاليات تفريغ آبار السرب التي أصبحت ترهق كاهل المتساكنين والبلدية والمطالبة  (6

 .بالتسريع في مشروع التطهير

 .التسائل عن مشروع تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة ومتى تنتهي األشغال (3

 
السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية الرد على المداخالت وبّين أنه سيتم درس ثم تولى 

المقترحات المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وسيتم عرضها 
 .6054على أنظار النيابة الخصوصية خالل دورتها العادية الثانية لشهر ماي 

الخصوصية للبلدية تعريف المتساكنين الحاضرين بالجلسة بالبرامج  ثم تولى السيد رئيس النيابة
 : البلدية وخاصة إنجاز المشاريع والتي كانت كاآلتـــي 

 : التعريـف بالبرامــج البلديــــة
 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية أهم اإلنجازات البلدية 

 :بالشبيكةتهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة  -5
 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال     

أشار إلى أن مشروع تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة قد اقترب انتهاء األشغال       
وسيدخل حيز اإلستعمال وقد إستبشر المواطنون بهذا اإلنجاز الذي سيضفى حركية ونشاط على 

 .قة و متنفس للترفيه المنط
 : النظافة والعناية بالبيئة -6

إضافة , في إطار متابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئة تم القيام بحمالت اإلستثنائية للنظافة       
وذلك قصد خلق فضاء سليم يستطاب , البناء إلى المجهود اليومي لرفع الفواضل المنزلية وفواضل

كما أن البلدية تسعى جاهدة بما لديها من معدات وإمكانيات لإلستجابة لطلبات , فيه العيش
 .كما تحثهم على معاضدة مجهود البلدية في النظافة , المتساكنين

 .رينوفي خاتمة   الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية للبلدية شكره للحاض     
 .وفي حدود الساعة الحادي عشرة صباحا رفعت الجلسة      

 6054أفريل  61: الشبيكة في                                                                         
 

  النيابة الخصوصية رئيس                                                                          

 

  عبدالوهاب عبدالقادر                                                                              
 

 

 

 

 


