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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة
    الشؤون احمللية و البيئةوزارة  

   واليــة نــابــل                        

 لـديـة قليبيـةـب                   
 للمجلس البلديمحضر الجلسة التمهيدية 

  2019لسنة  الثالثةالمنعقدة في نطاق دورته العادية 
   2019 جوان  23 األحدوم ـي

 

يوم األحد  2019لسنة  الثالثةفي نطاق دورته العادية  بقليبية للمجلس البلديإنعقدت الجلسة التمهيدية 

 على الساعة التاسعة صباحا( 23/06/2019)وتسعة عشر  ألفينسنة  جوانوالعشرون من شهر  الثالث

 : تحت إشراف السيد جمال الحجام رئيس بلدية قليبية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادةبقصر البلدية 

سنية  الهام ريدان ، محمد عبد اللطيف ، سعيدة النمر، ام،فتحي حسونة، فوزي الحج   هشام االنقليز،

، اء االنقليزوف، فؤاد المجيد، أحمد المسلماني، عائدة صمود،  ، مجيدي النجيلي، محمد بوعفيف فرج هللا

فاطمة الطرودي، أميرة االنقليز، رحاب حميد، المبروك محمد علي الجنحاني، حافظ الجبالي، سلمى المجيد، 

 . العياري، محمد رضى الشكيلي

 : وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس المجلس البلدي السادة

ام كاهية ي مدير النظافة والبيئة، شكري الحج  ، وحيد الجنحان عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية

 ، عماد الشارني كاتب تصرف.مكلفة بشؤون المجلس فاتن المسلماني ملحق إدارة،مدير الشؤون المالية 

 نات المجتمع المدني :كما حضر عن مكو  

الرؤوف محمد ريدان عن جمعية جسور التواصل، محمود بنرحومة عن جمعية صيانة المدينة، عبد 

حقوق االنسان فرع عن الجبهة الشعبية ، نبيل متاع هللا عن الرابطة التونسية ل الخنيسي وعلي المالكي

، وادي الخطفعمدة  مراد بالباي ،ليبية للثقافة و الفنون و التراثمحمد بن حميدة عن جمعية ققليبية/قربة، 

مة الجهوية لمدارس تعليم السياقة، النهضة، عيسى صمود عن المنظ حركة فاروق النجار ممثل عن حزب

عادل الجزيري عن جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف، سامي التريكي عن جمعية المكفوفين، سلوى 

تحاد المحلي عة والتجارة والصناعات التقليدية، حامد معاطي عن االالزكراوي عن االتحاد المحلي للصنا

 و جمع من المواطنين .سليم الطرودي عن الحزب الدستوري الحر  للشغل قليبية حمام االغزاز،
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مواطنين  بالحضور من من خاللها افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة رحب

و بين لهم أن هذه الجلسة مخصصة أساسا  مواكبتهم للعمل البلديوشكرهم على ومكونات المجتمع المدني 

ين والمجتمع المدني و سنحاول اإلجابة عن التساؤالت وإفادة المتدخلين من طرف لالستماع لمشاغل المواطن

 أعضاء المجلس البلدي أو اإلدارة البلدية.

الذي بين أن  والتهيئة العمرانية رئيس لجنة األشغالثم أحال الكلمة للسيد محمد عبد اللطيف  

عند انجاز مشروع تعبيد خاصة تنا تسير  بنسق حثيث رغم الصعوبات التي اعترض البلدية المشاريع

و قد الحظنا تفهما و تجاوبا  سكان األنهج المعنية بالتعبيد تم التوصل لحلولو لكن وبالتنسيق مع الطرقات 

 ستعرض تقدم المشاريع كما يلي:ثم ا ،من المواطنين

 المشروع
سنة اإلنجاز 

حسب 
 المخطط

 مكونات المشروع مناطق التدخل الكلفة 
 نسبة
تقدم 
 األشغال

تاريخ إنطالق 
 األشغال

تاريخ إنتهاء 
 األشغال

 2018مشاريع سنة 

تهيئة وتهذيب 
 حي تاهرت

 
 حي تاهرت 250 1884 2018

تعبيد الطرقات  -

 كم 6بطول حوالي 

ــدد 40تركيز عــ -

 نقطة ضوئية
إنجاز شبكة  -

جزئية لتصريف 
 مياه األمطار

45% 

تم البدء في 
األشغال 

 18بتاريخ 

  2019جانفي 

التاريخ المتوقع 
النتهاء االشغال 
االسبوع االول 
من شهر 

 2019اكتوبر 

 تعبيد الطرقات
 

2018 694 020 

 حي البستان -
 حي الرياض -
 حي القصيبة -
 حي المرداس -

 18عـدد األنهج :  -
 2795الطول :  -

 متر

85 % 

تم تسليم 
بالبدء اإلذن 

في األشغال 

 05بتاريخ 

 2019جانفي 

التاريخ المتوقع 
 النتهاء االشغال
حسب اآلجال 

 التعاقدية
االسبوع االول 
من شهر جوان 

2019 

تهيئة دائرة 
بلدية بوادي 

 الخطف

2018 

2019 
 منطقة وادي الخطف 000 81

تهيئة مقر الدائرة 
 البلدية

---- 

تم تسليم 
اإلذن 
اإلداري 

 19بتاريخ 

 2019جوان 

 2019أكتوبر 

تطهير بعض 
 األحياء

بمنطقة وادي 
 الخطف

2018 

 
 

99 999 

 منطقة وادي الخطف
 04عـدد األنهج :  -
 ترم 950: الطول -

%100 
ديسمبر  03

2018 

مارس  02

2019 

سياج  تعلية
 الملعب البلدي

2018 200 000 
 

 الملعب البلدي

 
 سورتعلية  -

 الملعب البلدي

---- 

المشروع في 
طور اعداد 
ملف طلب 
 العروض

 

 2019مشاريع سنة 

 000 740 2019 تعبيد الطرقات

 حي البستان-

  حي الجنان - 
 حي القصيبة-
 ي األحواشح-
 - حي المرداس -

 المنصورة
 حي الرياض -

 23عـدد األنهج :  -
الطول       :  -

 خطي متر 3385

-- 

تم فتح 
 العروض يوم

11/06/

2019 

في انتظار 
موافقة لجنة 
 الصفقات
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 المشروع
سنة اإلنجاز 

حسب 
 المخطط

 مكونات المشروع مناطق التدخل الكلفة 
نسبة 
تقدم 
 األشغال

تاريخ إنطالق 
 األشغال

تاريخ إنتهاء 
 األشغال

صيانة 
 الطرقات

2019 507 929 

شارع طارق ابن 
 -نهج مراكش -زياد

نهج غزة  -نهج القدس
نهج  -نهج الزهور -

نهج سيدي -المرجان 
نهج الجامعة -سعيد 
 -نهج البريد -العربية

نهج -بطحاء البريد 
الشهيد عبدهللا الحجام 

شارع علي بلهوان -
نهج سيدي  -)جزء(
نهج سيدي  -منصور
نهج علي باش -أحمد 
 حانبة

تغليف بطبقة من 
 تيةالخرسانة االسفل

-- 

فتح تم 
العروض يوم 

03/06/

2019 

في انتظار 
موافقة لجنة 
 الصفقات

تهيئة المسلخ 
البلدي 

القسطين األول 
 والثاني

2018 
2019 

 تم تعيين مهندس معماري إلعداد الدراسة تهيئة شاملة المسلخ البلدي 000 105

تهيئة القاعة 
 المغطاة

 القاعة المغطاة 000 35 2019
تغيير النوافذ 

االبواب  اصالحو
 الحديدية

 في طور الدراسة االولية

تهيئة ملعب 
 التنس

 الملعب البلدي للتنس 000 15 2019
اقتناء كشافات 

 ضوئية
 في طور اعداد االستشارة

صيانة العشب 
اإلصطناعي 
 بالملعب البلدي

2019 

 
30490 

 

الملعب البلدي لكرة 

 القدم
 صيانة العشب
 االصطناعي

50 % 
ماي  31انطلقت األشغال بتاريخ 

2019 

تطهير منطقة 
وادي الخطف 
 و جبل شوالق

2019 130 000 

بعض األحياء بمنطقة 

 وادي الخطف

 جبل شوالقوحي 

ربط مساكن الحي 
 طول بشبكة التطهير

)وادي  خم  700 -

 الخطف(

)جبل  م خ 150:

 شوالق(

في طور اعداد الدراسة من طرف مصالح 
 الوطني للتطهيرالديوان 

تهيئة 
المستودع 

 البلدي
2019 15 000 

المستودع البلدي بنهج 

 افريل 9
تهيئة الوحدة 

 المكتبالصحية و
-- 

صيانة شبكة 
الكهرباء 

 بقصر البلدية
2019 72 000 -- 

ة الشبكة صيان -
 الكهربائية

تهيئة فضاء لكتابة  -
 رئيس البلدية

-- 
 

معدات  اقتناء
 نظافة وطرقات

2019 386 000 -- 
 اقتناء تراكس -
اقتناء رافعة  -

 صغيرة الحجم

 2019ماي  19م المعدات يوم تم تسل

صيانة 
المنشئات 

 الثقافية
2019 90 000 -- 

تسييج الموقع  -
 االثري بئر النحال

صيانة المقاعد  -
 البلدي بالمسرح

وانطلقت الدراسة على تم تعيين مهندس معماري 
 APSمستوى الرسم التمهيدي األول

تجميل مدخل 
 المدينة

 في طور الدراسة تجميل وتعهد مفترق وادي الحجار 000 100 2019

 

مدير النظافة والبيئة الستعراض  بعد ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد وحيد الجنحاني

 كما يلي: ألشهر أفريل وماي وجوان الوضع البيئي
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 برنامج مقاومة الحشرات:

 أماكن التدخل نوعية وكميات المبيدات المستعملة دورية المراقبة

يوميا ما عدا يوم االثنين مع امكانية برمجة 
 حصة مسائية

Kothrine EC 70 لترات  10 بمعدل 

Fenethrion EC 50لتر 21 بمعدل 
Kectocbac  كلغ 10بمعدل 

أوكار ظرفية )آبار وبرك مياه( أوكار ثابتة 
 )السبخة +مختلف أرجاء المدينة(

 شجرة طرفة المحيطة بالسبخة 100قطع أكثر من -

 البدء في تنظيف وجهر وادي مبارك حجري بالمنصورة-
 

 رفع الفضالت المنزلية والشبيهة :

 ويات المركزةعدد الحا واضل البناء واألجنةكمية رفع ف الفضالت المرفوعةكمية 

 طن يوميا 70
 طن يوميا )فواضل أجنة(  10

 حاوية موزعة على أرجاء المدينة 120
 طن يوميا )فواضل بناء( 150

 

 كنس الطرقات واألرصفة :

 اآلليات والمعدات المستعملة المرفوعةكمية األتربة  معدل األنهج والطرقات المعنية بالكنس

 عامل 35جرارات ومجرورة و 04 طن يوميا 12 من شبكة الطرقات يقع تعهدها 80%

 

 العناية بالحدائق العمومية والطرقات :

 عدد أشجار الطرقات التي تم تقليمها عدد الحدائق التي تم تعهدها

 عن طريق شركة خاصة 06

 البلديةعن طريق أعوان  04

 نخلة )شركة خاصة( 450

 شجرة فيكوس )البلدية( 300

 شجرة ذرو )البلدية( 100
 

 تنظيف الشواطئ العمومية :

 التحسيس والتوعية الشواطئبعدد الحاويات المركزة  دورية التنظيف اآللي دورية التنظيف اليدوي

 15جوان إلى  10بداية من 

سبتمبر )عن طريق شركة 

 عمال وجرار 08 خاصة(

 *مرة في األسبوع )البلدية(

 (APALيوم ) 15*مرة كل 

 حاوية للفضالت  70*

حاوية حديدية لتجميع  15*

 الفضالت البالستيكية

 *تعليق الفتات تحسيسية
تركيز ممر للمترجلين ولذوي *

 االحتياجات الخصوصية
*تركيز شمسيات مراقبة للسباحين 

 المنقذين 
ة *تركيز وحدة تدخل )شرط

 وحماية(

 

في إطار برنامج بلدية قليبية لتدعيم النظافة و خطة مقاومة أنه كما بين السيد وحيد الجنحاني  

 وقع تجديد المعدات الخاصة بمقاومة الحشرات و تفريغ البالوعات و ذلك باقتناء : 2019الحشرات لسنة 

*مضخة مياه.     

آلة رش مبيدات. 02* عدد      

رش مبيدات. *آلة     
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لتر. 400*مجرورة فئة      

 في انتظار استكمال اقتناء صهريج لتفريغ البالوعات.

ثم أخذ الكلمة السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية للتحدث عن استعمال منظومة الشراءات 

إلنجاز مشروع تعبيد الطرقات و هي أول باستغاللها  بلدية قليبية حيث بادرت TUNEPS الخط علىالعمومية 

حيث ستمكن من معالجة رقمية لكل مراحل الصفقات العمومية و إتباع  بذلكبلدية في والية نابل تقوم 

مجموعة من اإلجراءات الالمادية خالل جميع مراحل إبرام الصفقات العمومية بداية من اإلعالن عن طلبات 

شر نتائجها على الخط و اإلمضاء االلكتروني لعقود الصفقات بين العروض و فتحها و فرزها وصوال إلى ن

 الطرفين المتعاقدين.

 و من أهداف هذه المنظومة :

اعة الشراءات و الصفقات العمومية*تحسين نج     

كريس مبدأ المساواة بين العارضين*تدعيم المنافسة مع ت     

ن آجال إبرام الصفقات و الشراءات*التقليص م     

ة و الشفافية من ضمنها الرشوة*التقليص من الممارسات المخلة بالمنافس     

*النفاذ الحيني للمعلومة     

في نطاق حرصنا للحد من اإلنتصاب الحضور أنه  السيد جمال الحجام رئيس البلدية أعلمكما 

السوق  فضاءلشوارف إلى بين فوضويا ببطحاء االفوضوي بالشوارع الرئيسية تم نقل الباعة المنتص

 . األسبوعية

في إطار التفاعل و التجاوب مع التساؤالت في أما بالنسبة لمشروع مركز تحويل النفايات فقد بين أنه 

اء المجلس البلدي بزيارة إلى مركز تحويل النفايات المنزلية بقربة عض، قامت بعثة من أالموضوعهذا 

لمعاينته مصحوبة بثلة من متساكني مدينة قليبية تتكون من خبير بالبيئة و مهندس مركز تحويل النفايات 

طلعنا على أطنين. حيث رافقنا مدير المركز و المنزلية، و أستاذ جامعي اختصاص كيمياء، و ثلة من الموا

بجواره و ،ة و ال يمثل إزعاجا للمواطنينطه و كيفية العمل به. و المركز ال تنبعث منه روائح كريهنشا

 عامال و عاملة و معهد ثانوي و مدرسة عليا للمعلمين. 2200معمل به قرابة 

في إطار اإلنخراط في منظومة التصرف المستدام في النفايات المنزلية لمدينة  هذا المشروع يندرجو

. و بلدية 2005و التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات منذ تاريخ إحداثها سنة  قليبية
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إيجابي على تحسين الوضع البيئي  انعكاسلما له من  هو أبدت رغبتها في إنجاز 2010قليبية سعت منذ سنة 

 للمدينة.

بعد  2017فيفري  26 ريخوقد صادق المجلس البلدي على هذا المشروع خالل جلسته المنعقدة بتا

 .2016أكتوبر  14القيام باستشارة عمومية بتاريخ 

دراسة المؤثرات البيئية إيجابية و مؤيدة للمشروع بحكم احترامه لكل اإلجراءات التي تم  وتعتبر

اتخاذها لحماية البيئة و المحيط أثناء و بعد إنجاز المشروع نذكر على سبيل المثال: شبكة التطهير، تهيئة 

مركز تحويل  يعدو حوض الستيعاب مياه الرشح و حماية المركز من مشكل تناثر النفايات البالستيكية. 

مصطبات من اإلسمنت  بثالث وسيتم تجهيزهفي الجمهورية  التي ستنجزالمراكز  أحسنالنفايات بقليبية من 

 . المسلح مغطاة

 طلب منهمو الذين أبدوا رغبتهم بالتدخل مسبقا ينراضإثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للح

 : هم السادة، ووتفادي طرح المشاكل الخاصةدقائق حسب النظام الداخلي للمجلس  3وعدم تجاوز  االختصار

 :حسن حسني الخنيسي •

 وغلق المصب البلدي المجلس البلدي على إصراره على انجاز مركز تحويل النفاياتشكر  -

 فوضويا على األرصفة إلى ساحة السوق األسبوعية وطالب بتهيئته. استحسن نقلة المنتصبين -

 الحظ أن مقاول كنس الطرقات واالرصفة ال يقوم برفع األتربة بعد كنسها. -

التي أصبحت مصبا  بمفترق نهج تاهرت وعلي بن غذاهمطلب العناية بالحديقة الصغيرة الموجودة  -

 لألوساخ ووكرا للحشرات.

 :نزيه الزنايدي •

 .والحظ عدم وجود روائح كريهةتحدث عن زيارته لمركز تحويل النفايات بقربة  -

 محمد البوبكري : •

 دليل على ان المواطن يسعى لتحقيق الصالح العام للمدينةالحظ أن االختالف في الرأي خالل الجلسة هو  -

تحويل لمركز انجاز تحسين التواصل مع المواطنين والتعريف بمشاريع البلدية وخاصة منها طلب  -

 .النفايات

 .المحالت المفتوحة للعمومتحدث عن االكتساح المفرط لألرصفة والطرقات من أصحاب  -

 .للفضالتبين أن المشروع المزمع انجازه بطريق تونس هو مركز لتحويل النفايات وليس بمصب نهائي  -

 عبد الرزاق الخوجة : •

أعلم المجلس بأن المنتصبين الفوضويين الذين تم تنظيمهم وادخالهم لساحة السوق األسبوعية خرج  -

 أغلبهم ورجعوا لالنتصاب باالنهج .
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ثر سلبا على الذي أ بوادي اإلماماشتكى من الضرر الحاصل لكامل حي الشوارف من مصب الفضالت  -

 .ساند انجاز مركز لتحويل النفايات للقضاء نهائيا على المصبات العشوائية صحة المواطنين بالحي و

 محمد ريدان : •

 مداخالت المواطنين و مكونات المجتمع المدنيطلب تطبيق النظام الداخلي للمجلس البلدي واإلجابة على  -

 نهجيةموطلب توضيح العدم تواصل المجلس البلدي مع جمعية جسور التواصل التي يرأسها الحظ  -

 .التي تعتمدها البلدية في التعامل مع المجتمع المدني واآلليات

 أد 11أخرى تم رصد اعتماد لها بـ على عكس جمعية استغرب من حصول جمعيته على منحة ضئيلة -

 .مع مكونات المجتمع المدني فقط خاصةطلب عقد جلسة  -

 الهادي بن جنات : •

فايات معتقدا أنه مصبا نهائيا للفضالت و لكن اثر بين أنه كان معترضا على انجاز مركز تحويل الن

و أعرب عن  مغالطته توضحت له الرؤيا بعد أن تمت الزيارة التي قام بها لمركز تحويل النفايات بقربة

 مساندته التامة لهذا االنجاز

 حسين الجدي: •

 المبذولة في عدة مجاالت و اإلدارة البلدية على مجهوداتهمشكر المجلس البلدي  -

 حي الفاللسة بوادي الخطف من الحشراتمدخل وادي الخطف ومحيط محطة التطهير وطلب مداواة  -

 نامج التطهير بوادي الخطفدعا إلى مزيد دعم بر -

 : علي المالكي •

سنة  50 دعوة المجلس البلدي للعمل على توسعة وإعادة تهيئة مسرح الهواء الطلق الذي مضى أكثر من -

 ى إنجازه عل

خاصة و ان استحسن وجود الرافعة لتنظيم حركة المرور و لكن يجب قبل ذلك توفير مآوي للسيارات  -

 عدد السيارات في فصل الصيف يتضاعف

 ودعا إلى جهر األودية  بين المضار البيئية الجسيمة التي تسبب بها مصب الفضالت بوادي اإلمام -

 :و سميرة خرشف حسين عطية •

 تاهرتطلب إضافة تعبيد بعض األنهج المحاذية لمشروع تهيئة وتعبيد حي 

 : عمر صمود •

 تحدث عن االنتصاب العشوائي للشمسيات بالشاطئ وطالب بتنظيمها وردع المخالفين  -

اشتكى من االكتساح المفرط لألرصفة بأهم شوارع المدينة من طرف أصحاب المحالت المفتوحة للعموم  -

 الشرطة البلدية وان تعذر رفع األمر إلى سلطة اإلشراف وضرورة تفعيل عمل 
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بين أن البناء الفوضوي هو الذي ينشئ أحياء شعبية ثم تصبح هذه األحياء تطالب بالتعبيد في إطار  -

 التشاركية رغم أنها بناءات مخالفة للتراتيب العمرانية

 : زهير بن يوسف •

 المحالت المفتوحة للعموممن طرف و الطرقات تحدث عن اكتساح االرصفة  -

 ن وادي الشيوة عروائح كريهة الحظ انبعاث  -

 على السيارات تحجب الرؤيا  شهارية في مفترق شارع الشهداء والبيئةاإل عالماتبين أن ال -

 : مفيدة صمود •

 المبرمج موقع العلى  بل انجاز مركز لتحويل النفاياتعلى بينت انها ليست معترضة  -

 المتدخلين من طرف الحضور طلبت احترام -

 :سامي التريكي •

اشتكى من تهميش بلدية قليبية لالتحاد الجهوي للمكفوفين وعدم تمكينه من مقر واسناده منحة على 

 الجمعيات األخرى.عكس 

 :سلمى الزنايدي •

 .أشارت إلى عدم تنظيف المقابر خالل عيد الفطر وتمنت أن يتم تجاوز ذلك خالل عيد االضحى-

  ستفتاء حول بعض المواضيع و عقد جلسات مفتوحة لكل المواطنين.طلبت من رئيس البلدية القيام با-

( لمركز تحويل النفايات بقليبية فإن كان مركز قربة  etude d’impactدراسة المؤثرات )  رطلبت نش-

 .نموذجي ونظيف فإن عدة مراكز أخرى تعيش مأساة األوساخ والروائح

 :العجيلي منير  •

  نهج سوسةوتطهير تعبيد طالب ب -

  دعا إلى جهر األودية -

 نجيبة الزواري: •

 . الحظت أن االنتصاب الفوضوي اكتسح الطرقات و االرصفة -

 الوقوف في الممنوع ،عدم في تنظيم المدينة :  والمشاركة ين للتمتع بالحس الوطنيالمواطندعت  -

 .الشراء من المنتصبين فوضويا االمتناع عن

 .كرائها لهموبراكة بلدية بانجاز  الذرة المشويتنظيم المنتصبين بشارع المنصورة لبيع اقترحت  -

 :محسن بن فرج •
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 .والضرر الحاصل له منهبوادي الخطف اشتكى من تفريغ صهاريج المياه المستعملة بالقرب من منزله    

 :منال التريكي •

تحدثت عن قرار هدم سياج الذي نفذ جزئيا والخوف من عودة البناء وفواضل األتربة واألوساخ المكدسة 

 بالحي

 :سليم الطرودي •

لتتم إجابة المواطنين بصفة قطعية و استنادا لرأي المحلية بالمدينة طلب حضور ممثلي المصالح اإلدارية  -

 .اإلدارات األخرى

 حافلة لنقل المصطافين للشواطئ وتهيئة مركبات صحية لهم نقل بنابلأن توفر الشركة الجهوية للاقترح  -

 دعا إلى مزيد العناية بالحدائق العمومية -

 أشار إلى وجود نقص في عالمات المرور -

 :اسكندر ناصف •

بين المخاطر البيئية و الصحية التي يسببها مصب الفضالت بوادي اإلمام وساند مشروع انجاز مركز  -

 .بطريق تونسلتحويل النفايات 

 :فرحات األمين •

 بين ان االختالف في الرأي ال يتعارض مع مصلحة المدينة -

فيه القضاء وأفاد أن هذا الموضوع بت  أعطى بسطة حول مركز تحويل النفايات وحيثيات انجازه -

 وإنجازه أمر مفروغ منه وهو مكسب لبلدية قليبية.

  .تهيئة المسلخ البلدي مشروع ثمن  -

 : حامد العبيدي وشفيق الزيادي •

شكرا المجلس البلدي وعلى رأسه السيد جمال الحجام على التسريع في مشروع تهيئة حي تاهرت  -

 .وتواصله مع المتساكنين

 : لطفي عطية •

من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بوجوب إخضاع إعداد برنامج التنمية  29الفصل  طالب بتفعيل -

 .والتهيئة العمرانية إلى آليات الديمقراطية التشاركية

على دعا إلى التثبت من الوضعية العقارية لألرض المزمع قيام مشروع عليها قبل اسناد اإلذن اإلداري  -

 .ل عقارية(غرار ما وقع أخيرا في حي تاهرت )مشاك

تساءل عن عدم ري النباتات التي يتم زرعها من طرف البلدية بالحدائق العمومية و المزهريات  -

 .بالشوارع الرئيسية كشارع ابن خلدون



 

 
10 

 2015بين أن البلدية قامت بتكوين عملتها في العناية بالمناطق الخضراء بمناسبة إعادة تصنيفهم سنة  -

 .الزمة لعملهم والتخلي عن المناولةوطالب باقتناء المعدات الحديثة ال

اإلمام منذ الشروع في استغالله من تساءل عن سبب عدم حماية الطبقة المائية لمصب الفضالت بوادي  -

 .عاما 20حوالي 

تساءل عن سبب عدم تحويل نفايات مصب وادي اإلمام إلى مركز الرحمة منذ شروعه في العمل مما  -

 .شها اليومأدى إلى وضعيته الكارثية التي نعي

 من مجلة الجماعات المحلية يفرض على الدولة دعم الرصيد العقاري للبلديات 120قال بان الفصل  -

لمساعدتها على انجاز برامج التهيئة الترابية وضمان التنمية المستدامة وهو مالم نلمسه في بلدية قليبية 

 .وتساءل عن سبب ذلك

 عيسى صمود : •

 أن محضر جلسة لجنة المرور لم يقع تطبيقه كليا بين -

 م حركة المرورمن طرف اآللة الرافعة لضمان تنظيأكد أنه يجب متابعة عملية رفع السيارات  -

 :زيريعادل الج •

 المدرسة اإلبتدائية بوادي الخطف. مجرى مياه أمامل دعا إلى إيجاد حل -

 و اإلعتناء بها. سقيهااألشجار بوادي الخطف و  وتشذيب طلب تقليم -

مواصلة القيام أشاد بتحسن مردود إدارة النظافة والبيئة وأكد على مزيد الحرص على رفع الفضالت و -

 بحمالت النظافة بوادي الخطف.

 .بوادي الخطفو اصالح و تعبيد الطرقات  المسالك الفالحية طلب تهيئة  -

 نجيب كردغلي: •

 لمقابر بالمدينةاطلب تنظيف  -

 دعا إلى ردع الباعة المتجولين بالدواب -

 الحظ االنتصاب العشوائي للسمك أمام سوق السمك الجديد -

 اعترض على وضع مواد البناء وراء الشركة التونسية للكهرباء والغاز -

 فاطمة الدالجي: •

المسلماني و ما يسببه ذلك من من االستغالل المفرط لنهجها من طرف بائع مواد البناء السيد فوزي اشتكت 

 ازعاج و تلوث و فوضى عارمة خاصة وان حالتها الصحية متدهورة .
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 :طارق ريدان •

وليس بدراسة بيئية  مركز تحويل النفايات ملف لتنفيذ مشروعالفني المنشور هو قال بأن الملف  -

  واجتماعية

 هناك اجماع بأن مثل هذه المراكز غير ناجحة بنسبة كبيرة في تونس -

 مصب وادي اإلمام لن يغلق نهائيا وسيبقى عشوائيا وقد كان من األجدر انجاز مركز التحويل به -

 سنوات فما هو مآل فضالت مركز التحويل بقليبية 6مركز الرحمة سيغلق بعد  -

 فريد الزكراوي: •

المقدمة ضد انجاز عارض انجاز مركز لتحويل النفايات بمدخل مدينة قليبية وطالب باإلجابة على العريضة 

 هذا المركز.

 :مذكور التريكي •

 ولم يرجع الحالة إلى ما عليها أضر بشبكة التطهير  بحي تاهرت الطرقات المكلف بتعبيد مقاولال

 محمد الهواري: •

 تحدث عن زيارته لمركز تحويل النفايات بقربة و اعجابه بهذا االنجاز 

 :ل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةوالشغ محمد بوعفيف رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية •

رئيس لجنة جسور التواصل ان اإلجابة على طلبات جمعيته تتم عن طريق اللجان  بين للسيد محمد ريدان -

 . البلدية قبل عرضها على المجلس البلدي

السيد سامي التريكي رئيس جمعية المكفوفين أنه للتمتع بالمنحة البلدية يجب تقديم مطلب مرفوقا  أجاب -

  عية وال يمكن توزيع المنح جزافا.بوثائق يضبطها القانون وهذا مالم يتم بالنسبة لهذه الجم

 : فوزي الحجام رئيس لجنة النظافة و الصحة والبيئة •

 بين أن مركز تحويل النفايات يخص نفايات مدينتي قليبية و منزل تميم -

بالنسبة للمعدات التي ستنقل النفايات إلى المركز فسيتم تخصيص شاحنات مجهزة للغرض عوضا عن  -

 الجرارات.

 عن طريق شركة خاصة. حدائق عمومية بالمدينة 6ملية تنظيف وتعهد ع روع فيأفاد انه تم الش -

 رضى الشكيلي عضو المجلس البلدي: •

بمشروع مركز تحويل   تدخالت المواطنين والمجتمع المدني في ما يتعلق  نظرا لعدم وجود توافق اثر

في هذا الموضوع وتجنب كل التجاذبات،  نهائياالحسم من ر وحتى يتمكن المجلس االحج يالنفايات بواد
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المجتمع المدني في جلسة تشاركية طبقا لقانون المجلس ان يقع عرضه على المواطنين و رئيس اقترح على

 ".هذا الملفبوكل ما يتعلق   وعرعات المحلية يتم فيها تقديم الدراسة الفنية لهذا المشامجلة الجم

 .البلدي هذا االقتراح بموافقة المجلس يحضلم 

 


