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عقد مجلس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية للمجلس 

على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات  2018أفريل  20يوم الجمعة  2018لدي لسنة الب
بالدائرة الشمالية اثناء جلسة علنية برئاسة السيد حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية وبحضور 

 بوصرصـــار  سلـــوى –السادة اعضاء النيابـة الخصوصيـــة اآلتي ذكرهــــم : الطاهـــر المساكني 

 ومهى الزياني .
 

كما حضر هذه الجلسة السيد فتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية والسيد حافظ الهمامي  

 الكاتب العام للبلدية وعدد من االطارات البلدية وثلة من نشطاء المجتمع المدني .
 

افتتح الجلسة على بركة هللا السيد حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية مرحبا بالحاضرين  

من القانون االساسي  32ومذكرا باالطار القانوني التي تنعقد بمقتضاه الجلسات التمهيدية وهو الفصل 
   للبلديات الذي جاء فيه ما يلي : 

سن شهر فيفري ـ        ماي ـ        جويلية " يعقد المجلس البلدي وجوبا أربع دورات في ال ة خالل أ

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم باشراف رئيس المجلس  ونوفمبر .... 
قاد الدورة ويدعى اليها  البلدي او من ينوبه من بين المس       اعدين ش       هرا على االقل قبل تارية انع

سائل االعالم المتا ساكنو المنطقة البلدية بو صبغة المحلية مت سائل ذات ال سماع مداخالتهم في الم حة ل

 . وتعريفهم بالبرامج البلدية ........................ "
 

ثم أعطى الكلمة للس       يد حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية  الذي تطري للتعريا بالبرامج 

لتي يجب تنفيذها وهي والمش  اريع ا 2018البلدية لهاته الس  نة وقدم حوص  لة لمخطس االس  تثمار لس  نة 
 مفصلة بالجدول المصاحب .
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 والتي نذكر منها : 2018و 2017اهم القرارات التي اتخذتها البلدية خالل سنتي ثم تطري الى 

 قرار غلق المصب البلدي بطريق الميناء  -

 في جزئها الرابس بين طريقي منزل شاكر والمطار  5قرار فتح القاصة رقم  -
 المجلس البلدي الخراج منطقـــة شاطئ الكازينو من الملك العمومي المينائي الىمصادقة  -

الملك العمومي البحري وتغيير صبغتها للتمكن من احداث منشآت استثمارية بالمنطقة ومتابعة الملا 

 مع الوزارات المعنية 
 المواطنة حيز التنفيـــــــذ وهي منظومـــة تحمل على تعصير طري التعامل وادخال تطبيقة -

الهواتا الذكية من شأنها ان تسهل طري التواصل بين البلدية والمتساكنين للتدخل السريع في رفع  

 االخالالت في جميع المجاالت البلدية ) طرقات ، نظافة ، بيئة ، مخالفات صحية (
 

 
إثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة الى الحاضرين التي تمحورت   

 تدخالتهم كاآلتي :

 الدعوة الى اقتناء معدات للتدخل في مجال الطرقات ذات جدوى وفاعلية أكثر على غـرار  -
"Niveleuse  " ذات حجم كبير 

 وانارتها والتي نذكلفت نظر البلدية الى وضعية بعض الطرقات والدعوة الى تعبيدها  -

 منها بالخصوص :
* نهج اسكندر البارودي الذي يصبح كارثيا خاصة عند نزول االمطار بسبب كثرة 

 الحفر
* زنقة الخضرة التي تشكو من انعدام االنارة وكثرة الحفر والدعوة الى التدخل لتنظيا 

ل خطرا النهج والزام اصحاب االراضي البيضاء لتنظيفها وتسييجها اذ اصبحت تشك

 كبيرا على المتساكنين نتيجة تكاثر الفضالت والحشرات السامة والفئران 
* نهج احمد الشرقاوي ، زنقة تقتق ، زنقة بوخريص جميع هاته االنهج  تشكو من 

انعدام االنارة ، انعدام التعبيد والدعوة الى تجذيب اشجار نخيل متواجدة بزنقة بوخريص 

 رات السامةتسببت في تكاثر االفاعي والحش
 

 طلب توفير االنارة بعديد المواقع الحساسة وذلك لتوفير االمن والسالمة للمتساكنين - 
 

 طلب القيام بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لفتح اآلفاي امام المستثمرين  - 

 طلب مواطنة تجديد رخصة اشغال وقتي للطريق العام نظرا للحالة االجتماعية لزوجها - 



من وجود مدرسة خاصة مزعجة  2،  5تساكني نهج فرعي متواجد بطريق قرمدة كلم تذمر م - 
لراحة المتساكنين والدعوة الى اتخاذ االجراءات الالزمة لغلقها والزام صاحبها بعدم تجديد النشاط 

 عند انتهاء السنة الدراسية 
 

اثر ذلك تناول السيد حمزة الظاهري رئيس الجلسة الكلمة لتقديم التوضيحات الالزمة  

 بخصوص التدخالت فأفاد بما يلي :
 

 " صغيرة الحجم لتعبيد الطرقات ألن ثمن اآللة كبيــــــرة  Niveleuseـ تستعمل البلدية آلة "

 اذا توفرت االعتماداتالحجم باهض جدا وسوف يتم التفكير في اقتنائها نظرا لفاعليتها 
ـ بالنسبة لتنقيح مثال التهيئة العمرانية هو ملا في طور االعداد وذلك بالتنسيق مع وزارة 

 التجهيز ووزارة النقل وسوف يقع قريبا االعالن عنه في المجلس البلدي
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ح ـ أما بالنسبة لتدخالت البلدية حول وضعية الطرقات فانها تسعى جاهدة الى تعهد واصال
 الطرقات واالرصفة وانارتها حسب ما تسمح به االعتمادات البلدية

ـ فيما يخص التشكي حول المدرسة الخاصة أفاد المجلس انه سيقع احالة الملا على مصلحة 

 المراقبة وسيقع التدخل بعد انتهاء المدة القانونية للعقد .
لوضعية بالتنسيق مع دائرة وبالنسبة لرخصة االشغال الوقتي للطريق العام سيتم تسوية اـ 

 سيدي منصور مع االخذ باالعتبار للحالة االجتماعية لالسرة 

ـ الدعوة الى اعتماد التطبيقة الجديدة التي اعتمدتها البلدية والمتمثلة في اعتماد الهواتا الذكية          
ة حتى يتسنى التدخل العالم المسؤولين البلديين بكل االخالالت في مجال النظافة والطرقات واالنار

 في أسرع الظروف

 

 وفي ختام هذه الجلسة جدّد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لجميع الحاضرين ،

 وأعلن في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال عن رفع اشغالها .

 

 

 رئيس النيابة الخصوصية        

 

 

 حمزة الظاهري              
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