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الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة 
   


لـديـة قليبيـةـ ب

 
2019 

202019 

یوم  2019لسنة الرابعةفي نطاق دورتھ العادیة إنعقدت الجلسة التمھیدیة للمجلس البلدي بقلیبیة 

التاسعة صباحا على الساعة )20/10/2019( وتسعة عشر ألفینسنة أكتوبر األحد العشرون من شھر 

السادة:ام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي تحت إشراف السید جمال الحجّ بقصر البلدیة 

روضة  ، األنقلیزوفاء فؤاد المجید،،شادي بن سلیمانسنیة فرج هللا، مجیدي النجیلي،،األنقلیزھشام 

الطرودي. فاطمة سلمى المجید ومحمد علي الجنحاني، الزمرلي، 

السادة:وحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس المجلس البلدي 

فاتن المسلماني ملحق إدارة ، محمد التكالي المدیر الفنيغریبي الكاتب العام للبلدیة، زعبد العزی

عماد الشارني كاتب تصرف. ومكلفة بشؤون المجلس

المدني: نات المجتمع كما حضر عن مكوّ 

محمود بنرحومة عن جمعیة  نبیل متاع هللا عن الرابطة التونسیة لحقوق االنسان فرع قلیبیة/قربة، 

لطفي سایحي عن منظمة  محمد ریدان عن جمعیة جسور التواصل،، والمحافظة على التراثصیانة المدینة

المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم السیاقة، عادل الجزیري عن جمعیة جمعیة ود عن عیسى صمّ العفو الدولیة، 

، ولید اللجمي عن اتحاد الصناعة  حزب حركة النھضةعن الحطابسلیم التنمیة والبیئة بوادي الخطف، 

المحلیة للتضامن االجتماعي ، جمال بن مسعود والتجارة والصناعات التقلیدیة، الطاھر بوغرمان عن اللجنة 

جمع من المواطنین . و تاوشت ، محمد المجید عن جمعیة نادي الریاضات الفردیة ،رئیس مجمع

ب من خاللھا بالحضور وشكرھم على ام رئیس البلدیة بكلمة رحّ افتتح الجلسة السید جمال الحجّ 

الحملة العفویة للنظافة التي انطلقت ھذا الصباح ج على ثم عرّ ،الجلسة التمھیدیة للمجلس البلديمواكبة

بمشاركة واسعة من الشباب ومكّونات المجتمع المدني مبیّنا أنھ تم عقد جلسة یوم أمس لتنظیم  مدینة قلیبیة ب
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والتأكید علیھم الحملة إلنجاح ات والمواد األولیة العملیة وتأطیر الشباب والتعّرف على حاجیاتھم من المعدّ 

والعمل على صیانة حرمتھا وعدم تشویھھا أو إلحاق الضرر بھا  المساس بالمعالم األثریة والتراثیة عدم ب

.قیمتھا الحضاریة والتاریخیةحفاظا على 

المجلس البلدي عقد  أنالحاضرین بالنسبة لمتابعة تقدم المسار التشاركي أفاد السید رئیس البلدیة

المشاریع اإلداریة والمھیكلة ومشاریع القرب وقد حافظ على نفس  جلسة استثنائیة لتحدید المقترح بخصوص 

. سبوعیةالتمشي في التقسیم للسنة الفارطة وأعطى أھمیة كبرى للمشاریع المھیكلة خاصة منھا السوق األ

التي ستنطلق یوم السبت الجلسات التشاركیةھذه حضور مكّونات المجتمع المدني والمتساكنین وأكد على 

. بدار الثقافة بقلیبیة 2019/ 11/ 02

التشاركي: و في ما یلي ملخص للموارد المالیة النجاز المخطط السنوي 


2020

2.104.000557.0001.100.000447.000

•800

•404

•900
مهيكلة
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 /

وم1 أ د50إقتناء مجرورة نقل ال
س البلدية2 أ د100إقتناء سيارة وظيفية لرئ
أ د104دراسات3
ات وتطبيقات إعالمية4 أ د50إقتناء تج
ت البلدي5 أ د100يئة املن

ملة : أد404ا

 /

أ د450انجاز القسط األول ملشروع السوق األسبوعية1
ضر2 ملة ل ة وسوق ا أ د150يئة السوق املركز
أ د150صيانة الطرقات3
ر امللعب البلدي4 أ د100تنو
البلدي5 أ د50صيانة املس

ملة :  أد900ا

طلب منھم و قاالذین أبدوا رغبتھم بالتدخل مسبّ ینر اضإثر ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة للح

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

رفیعة قویعة:
رض نة أنھا أمبیّ مبنیة وتضاعفھ ثالث مرات الغیر على األراضي الموظفمعلوم الاشتكت من ارتفاع -

غیر مستغلة. بیضاء 
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منیر بن محمود :
. طالب ببرمجة تعبید الطریق والتنویر العمومي بالحي الشرقي بوادي الخطف -

 ریدانمحمد :
وتوفیر حاویات لھذه األخیرة اعدادیة آسمر ملعب طلب صیانة الملعب الریاضي بمعھد حي البستان و-

. وتنظیف محیطھا والعنایة بالتنویر

.لمشكلة التطھیر بنھج سوسةتعرض -

. أشار إلى وجود نقص في فوانیس التنویر العمومي بنھج ابن الجزار-

1952جانفي 18ونھجي الحبیب ثامر طالب بإیجاد حل لالختناق المروري الموجود بمفترق -

.جیع المواطنین على غراسة أشجار الزیاتین طلب تش-

سلیم الطرودي:
اقترح اتمام ھذا المجھودولة في تعبید الطرقات بالمدینة وشكر المجلس البلدي على المجھودات المبذ-

.وغراسة األشجاراألرصفة تبلیط ب

واسناد التراخیص طالب بتسھیل عملیة تسویة الوضعیات بالنسبة للبناءات المقامة بدون رخصة -

للمطالبین بھا. 

انیة لألحیاء قبل انجاز المشاریع التي ستقام في إطار التشاركیة. اقترح اجراء معاینات مید-

تعبید الطریق. قبل مد شبكتي الماء الصالح للشراب وتصریف المیاه المستعملةأكد على وجوب-

منیر العجیلي:
طلب إیجاد حل لمشكلة تطھیر نھج سوسة. -

 داوديالمحمد:
باتمام األشغال المتبقیة بنھج تطاوین بعد ما تم تعبیده. طالب -

مذكور التریكي:
. لوعات عند القیام بعملیة التعبیدوالحظ سد الباتساءل عن موعد اتمام تعبید حي تاھرت-

مبنیة. الغیر اد رخص البناء بالنسبة لألراضي  طلب تسھیل اسن-

بن الشیخولید :

لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة وطلب االستفادة من الكفاءات موعد تركیز اللجان التشاوریة عن تساءل-

الموجودة بالمدینة. 

عداد البرامج إخذ بعین االعتبار التدخالت الواردة بالجلسات التمھیدیة عند طلب من المجلس البلدي األ-

التشاركیة. 

. نجاز منتزه ترفیھي عائلي بقلیبیةطلب برمجة ا-
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تساءل لماذا لم یقع متابعة مشروع منتزه البرج وطلب برمجة تنویره وزراعة األشجار بھ كما أشار إلى  -

لمشاركة البلدیة في تھیئة البرج.استعداد بعض المواطنین 

فاطمة الفرجاني:
من الضجیج  " واشتكت Somemacoشركة "اعترضت على وضع مواد البناء أمام منزلھا من طرف -

ن المنطقة أیسببھ تفریغ المواد وتعبئتھا إضافة للتلوث الناجم عنھ وطالبت بإیجاد حل خاصة والذي 

سكنیة ومن غیر المعقول وال المقبول وجود مثل ھذا النشاط بھا. 

عادل الجزیري:

. طریق تونسعدادیة االالمدرسة  اقترح تعبید نھج -

اقترح برمجة انجاز مشاریع ریاضیة بوادي الخطف.-

بعد لمشاریع التعبید والتنویر. فیما طالب بإیجاد حل جذري لمسألة التطھیر بوادي الخطف لیتم االلتفات -

لیلى وفتحیة وصبیحة صمود:

وایجاد حل لتكاثر الناموس  واتمام مشروع تنویر الكرنیش حي المامونیة المتفرعة باألنھجتعبید طلبن-

. لمنطقة والقیام بحمالت نظافة بھابا

مودصعیسى:

شكر البلدیة على المجھودات المبذولة في مشاریع التعبید. -

. اقترح تخصیص المشاریع التشاركیة للقضاء على النقاط السوداء الموجودة بالمدینة-

بالمبلغ الذي تم رصده لصیانة الطرقات یعتبر مبلغا زھیدا مقارنة ألف دینار150الحظ أن تخصیص -

أد.100بـ لتھیئة المنبت البلدي والمقدر 

.بمثال التھیئة العمرانیة وتھیئتھا مناطق المصنفة خضراء  اقترح اقتناء أو انتزاع األراضي الموجودة بال-

ساسي المنصالي:

البناء أوسنوات في اإلنتظار وذلك إما بالترخیص لھ في7طالب بتسویة وضعیة ساحتھ التي لھا أكثر من 

. غرف ومطبخ واحد3أسر ببیت صغیر بھ 3التعویض لھ نظرا لحالتھ اإلجتماعیة المتردیة حیث تعیش 

نبیل متاع هللا:

حضور ومواكبة أشغال ھذه بین أن رئیس البلدیة أصبح عضوا بالمجلس الجھوي للتنمیة لذلك علیھ -

الجلسات.

في المشاریع التشاركیة ء األولویة للمصلحة العامةدعا إلى تكاتف جمیع مكونات المجتمع المدني إلیال-

الستثمار میزانیة البلدیة. لتقدیم مقترحات في الغرضطلب عقد جلسة و

الحظ أن المیزانیة المرصودة للتعبید ضعیفة. -
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. والمحافظة على ھذا المتنفس البیئيمن االعتداء الصارخ علیھا نقاذ السبخة إطلب -

...) فضالت البناء  الخدمات البلدیة (مثل رفع اء دسإإلى وجود عدة تشكیات حول بطء أشار -

بن الشیخسھران :

. العام بوادي الخطفالطریقحوزة نشاء بئر بإوبعض األجوار التجاوزات الصادرة عناشتكى من -

منصف الحلفاوي:
قدم من عدة أحیاء بالرغم من أنھا تعتبر أق إلى التھمیش الذي تتعرض لھ قریة وادي الخطف تطرّ -

منطقة وتنویر مدخل التطھیرقلیبیة لكنھا تفتقر ألبسط المرافق العمومیة ودعا إلى برمجة موجودة بمدینة 

. القریة

شكري مریاح:

.حث المواطنین على خالص األداء البلديطلب من البلدیة -

. على غرار البلدیةالسبتیومفتح مركز البرید  التدخل لدى السلط المعنیة للنظر في إمكانیةدعا إلى -

عمر صمود:

.غرة جوانبشارعق إلى التجاوزات التي یقوم بھا مقاول مد شبكة الغاز الطبیعي تطرّ -

في عدة أنھج لم تكتمل. "الزبیرة" أن عملیة لفت النظر إلى -

ا للفساد.البلدي بحي الزھور أصبح وكرً الحظ أن المنبت -

لطفي عطیة:

.نجازھاإ دراسات للمشاریع البلدیة قبل العداد إن أھمیة بیّ -

عارض التمشي الحالي لعملیة إصالح الطرقات بالخرسانة االسفلتیة. -

. Dalotوإنجاز في الجزء منھ المار بمناطق العمراندراسة لتھیئة وادي الشیوةبإعدادطالب -

ھیثم محفوظ:

ا للفساد. حمد التي أصبحت وكرً أحدیقة سیدي لإیجاد حلطلب -

الجھویة للمندوبیة فرعحداث إ،المرضللصندوق الوطني للتأمین على محليفرعفتحتساءل عن مآل -

ر النحال.ـبیتسییجو السیاحیة

 الزواريفتحیة عبد اللطیف وسھام:

.ا بعریضة لتعبید جزء من حي تاھرتأن سكان الحي تقدموذكرتا ب-

 الحّجاممحمد:

ھذا تتطلب كلمن أن بعض الحاالت الم ول على التراخیص بالبلدیة بالرغالحظ صعوبة الحص-

. التعطیل



7

 مسعودجمال بن:
.طالب بفتح طریق حي المحیجر-

نزار المؤدب:

سبوعي  وان مثل كراء الشاحنات والسوق األالحظ وجود عدة ظواھر أمام المدرسة االعدادیة علي البلھ-

وھذا ما ال یجب أن نراه أمام المؤسسات التربویة. ومحطة التاكسي 

مدخل ھنشیر قیصرلي على مستوى الوادي.في طلب تركیز عمود للتنویر العمومي-

لطفي سایحي:
الحبیب ثامر أمام وبنھجي علي بن غذاھمایجاد حل لالختناق المروري المرور بالبلدیةاقترح على لجنة -

.والمخبزةدوسمحل فاتن ك

. بالطریق العامالمقامة منھااقترح تكثیف حمالت المراقبة على البناء الفوضوي وخاصة -

طالب بتنظیف وجھر األودیة. -

طلب من البلدیة مراقبة حمالت النظافة وتقییمھا.  -

نوفل الطرابلسي:
وعدم ترك الرصیف  المحالت المفتوحة للعموم اشتكى من االكتساح المفرط لألرصفة من قبل أصحاب -

للمترجل.

.حالة النھج الذي أصبح كلھ حفـر واشتكى من الوشواشة ومن الحظ تراكم الفضالت بنھج بشار ابن برد-

محمود بن رحومة:

بھا بالمخطط التشاركي. دراج تبلیط المدینة العتیقة وتنویر وتحسین الواجھاتإأن یتم اقترح -

التي تجاوزتھا األحدث بحكم توسیع محطة التطھیر لطالب بضرورة السعي لدى الدیوان الوطني للتطھیر-

. ربط مدینة حمام الغزاز بالمحطةالتوسع العمراني والسكاني الكبیر الذي تشھده المدینة زیادة على 

بیر النحال، البرج ... األثریة: طالب بمزید العنایة بالمناطق -

مجدي السعفي :

.طلب رفع فضالت مواد البناء بشارع األمم المتحدة-

ه.  لنظافة بالبرج وعدم صیانة شبكة تنویرالحظ وجود نقص في حمالت ا-

أسماء القریتلي:
الفضالت بنھج سوسة وطالبت بالعنایة بھذا النھج وحل مشكلة التطھیر. اشتكت من ظاھرة حرق -
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د رئیس البلدیة شكره للحاضرین على مواكبتھم ألعمال المجلس ومشاركتھم في دفع العمل د السیّ جدّ 

غیر  الترفیع في المعلوم على األرضيعلى أساسھتم النسبة للقرار البلدي الذي بالبلدي واستھل إجابتھ 

للدراسة وتقدیم لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصّرف سیتم عرض الموضوع على بأنھالمبنیة 

لمجلس البلدي الحالي. مقترح في الغرض ل

ھذه البنایات فبالرغم ألصحابیخص تسویة وضعیة البناء المقام بدون رخصة واسناد التراخیص وفیما

منھا على مسؤولیة المجلس  %80من أن القانون یمنع مثل ھذه التسویات إال أن البلدیة قامت بتسویة 

وذلك للتیسیر على المواطن. 

العقاریة  مشاكل البعضھاعترضتق بتأخر إتمام تعبید حي تاھرت أعلم الحاضرین أن المقاولیتعلفیماأما 

من المشروع.%60ز  تم انجاقد مالیة ووال

أفادھم أنھ إیمانا منا بدور المواطن في العمل البلدي وبأن لھ الحق مثال التھیئة العمرانیة بالنسبة لمراجعة 

سیتم عقد جلسة تشاركیة في الغرض. في عرض مقترحاتھ وتطلعاتھ 

.المخطط القادمفي برمجتھ لستسعىالبلدیة إنقال ة بالمدیننجاز منتزهإ وبالنسبة لمقترح 

في أحسن األثري أعلم الحاضرین بأن البلدیة تسعى للقیام بھا لبرج الفني لتنویر الخصوص إعادة وفي 

. اآلجال بالتنسیق مع المعھد الوطني للتراث ووكالة إحیاء التراث والتنمیة الثقافیة

الجلسات التشاركیة  فيوالمشاركة الحضور ین إلىالمواطندعااألنھجمطالب تعبید بعض یخص وفیما

تتم برمجتھ للتعبید. لالنھج أو الحي والدفاع عن 

.ل لھا مع الدیوان الوطني للتطھیر إلیجاد حاعیةسقال بأن البلدیة  بنھج سوسة بالنسبة لمشكلة التطھیر  

أن  المتدخلأفاد السید رئیس البلدیة للصندوق الوطني للتأمین على المرض بفتح فرع محليوفیما یتعلق 

أن یكون المركز مھیأ بالكامل مع توفیر طبیب بھ وذلك لعدم تعطیل مصالح المواطن. البلدیة اشترطت

المندوبیة بموافقتنا  أعلمنا أفاد الحاضرین أنناقلیبیة لمندوبیة الجھویة للسیاحة بفرع لإلحداثوبالنسبة 

. ھامن طرففي انتظار القیام بالترتیبات الالزمةمقر لھاتوفیر على  الكتابیة

من قمنا بالمبادرة وإثارة الموضوع مع المصالح المختصة  قال بأننا نحنتسییج بیر النحال ب وفیما یتعلق 

المعھد وقد تفاعل معنا لوزارة الثقافة وخصصنا إعتمادات في الغرض للمساھمة في إنجاز المشروع 

.ر التفاعل العملي على أرض الواقعنظریا وننتظالوطني للتراث 

وفي خاتمة الجلسة قال السید رئیس البلدیة أن المال قّوام األعمال وحتى یتسنى للبلدیة تنفیذ مشاریعھا 

ا جاء  واالستجابة لطلبات متساكني المدینة ال بد من تنمیة موارد میزانیة البلدیة، لكن لألسف بالرغم ممّ 

لفائدة الـمطالبین باألداء عن الـمبالغ الـمثقلة بعنوان الـمعلوم على  من تخلي كلي 2019لسنة المالیة قانون ب

فإننا الحظنا  ،وما قبلھا وخطایا التأخیر ومصاریف التتبع2016العقارات الـمبنیة الـمستوجبة بعنوان سنة 
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األخیرة ودعا السادة أعضاء  ضعف تفاعل المطالب بالمعلوم في االنخراط في العفو الجبائي خالل األشھر

المجلس البلدي ومكّونات المجتمع المدني لتحسیس المطالبین بالمعلوم وتشجیعھم على االنخراط فیھ 

.2019قبل موفى شھر دیسمبرواالنتفاع بامتیازاتھ

. الواحدة بعد الزوالالجلسة على الساعة وُرفعت


