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یوم األحد 2019في نطاق دورتھ العادیة األولى لسنة بقلیبیةللمجلس البلديإنعقدت الجلسة التمھیدیة 

بقصر البلدیة صباحاالسابع والعشرون من شھر جانفي سنة ألف وتسعمائة وتسعة عشر على الساعة التاسعة 

:ام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادةتحت إشراف السید جمال الحجّ 

ام، سنیة فرج هللا، مجیدي النجیلي، محمد بوعفیف، محمد نقلیز، فتحي حسونة، فوزي الحجّ ھشام األ

المسلماني، عائدة صمود، محمد علي الجنحاني، األسعد البربار، شادي بن سلیمان، فؤاد المجید، أحمد 

روضة الزمرلي، حافظ الجبالي، فاطمة الطرودي، مبروك العیاري، محمد رضى الشكیلي.

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

جنحاني مدیر النظافة ، وحید ال، محمد التكالي مدیر فنيعبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة

.مكلفة بشؤون المجلسام كاھیة مدیر الشؤون المالیة وفاتن المسلماني ملحق إدارةوالبیئة، شكري الحجّ 

المدني:نات المجتمع كما حضر عن مكوّ 

محمد ریدان عن جمعیة الخطف، يالبیئة بوادن عن جمعیة التنمیة وعادل الجزیري ومنتصر السمیّ 

بوعفیف عن منظمة بوصلة، سنیة المجید عن جمعیة القلب األبیض، المنجي بن علیة جسور التواصل، آالء 

سعد السعیدي نسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان، األة للتجھیز، نبیل متاع هللا عن الرابطة التوعن اإلدارة المحلیّ 

م السیاقة، محمد ، عیسى صمود عن جمعیة المنظمة الجھویة لمدارس تعلیعن الغرفة الجھویة لتعلیم السیاقة

الصناعات المحلي للصناعة والتجارة وتحاد االالعلم ، لطفي الیزیدي عن كردغلي عن جمعیة الشبان و

یسي عن جمعیة العمل عبد العزیز درمش عن االتحاد المحلي للشغل، ولید بن الشیخ وھیكل الخنالتقلیدیة، 

، و جمع غفیر من المواطنین .قلیبیةومحمد بن حمیدة عن جمعیة كابسعد الدریديالتشاركي، األ

مواطنین بالحضور منمن خاللھابام رئیس البلدیة بكلمة رحّ افتتح الجلسة السید جمال الحجّ 

تحّدث عن مواكبتھم للعمل البلدي. ثم وشكرھم على ة نات المجتمع المدني وممثلي اإلدارات المحلیّ ومكوّ 
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بحضور المجتمع المدني والمتساكنین في إطار إعداد برنامج أشرف علیھااركیة الثالث التي الجلسات التش

المجلس البلدي إلنجاح ود الذي بذلتھ اإلدارة البلدیة وه بالمجھونوّ 2019االستثمار البلدي التشاركي لسنة 

حضور التشاركیة وبكل شفافیة في إطار یعھذه الجلسات من خالل توزیع مناب كل المناطق من المشار

المتساكنین ھو دلیل على وعي المواطن القلیبي.

من منطلق ضرورة المحافظة على المناطق األثریة ھعلم السید رئیس البلدیة الحاضرین أنإثر ذلك أ

ووكالة إحیاء التراث والتنمیة اث المعھد الوطني للتروصیانتھا وتثمینھا ومواصلة للجلسات السابقة مع

الثقافیة سیتم عقد جلسة یوم الثالثاء القادم بقصر البلدیة للمتابعة والتداول في حیثیات تنفیذ مشروع البرنامج 

أد الكلفة 100أد من جملة 30المتفق علیھ وستكون مساھمة البلدیة في تسییج الموقع األثري ببیر النّحال بـ

یة التي قد ترافق تنفیذه. الجملیة للمشروع زیادة على تقدیم بعض الخدمات اللوجست

بصدد إعداد ملف المعاوضة مع ضرین بأن البلدیةة فقد أفاد الحایخص نقلة السوق األسبوعیفیماأما 

المشروعدراسة كلفة إعتمادات تم رصد قد ولتوسعة مدخل السوقالقتناء قطعة أرض ورثة محمد بوزكورة 

. 2019میزانیةب

تم عقد جلسة عمل مع قال أنھالمبرمج إنجازه بطریق تونس تالنفایابمركز تحویلیتعلق وفیما

اقترح أن یكون المظھر الخارجي ت الذي أبدى تجاوبا مع المشروع والمدیر العام لوكالة التصرف في النفایا

أنھ یقع في مدخل المدینة.خاصة وللبناء یغلب علیھ الطابع الجمالي لیكون مثاال یحتذى بھ

تقوم حالیا بالتنسیق الفنیةاإلدارةللمدینة أعلم الحاضرین أنھیئة العمرانیةمراجعة مثال التوحول 

. القادمالشھرموفىلمراجعة خالل لالتحضیرجمیع األطراف المتداخلة وسنسعى الستكمالمع 

عقد في إطار الحد من ظاھرة البناء الفوضوي التي اجتاحت المدینة تم ثم أفاد السادة الحضور أنھ 

خر عقاريدّ منطقة مُ ولوكالة العقاریة للسكنى للتسریع في إنجاز منطقة تدخل عقاريلعام لمدیر االمع لقاء

.بقلیبیة الغربیة

حلي بمدینة بعد ذلك أعلمھم أن الصندوق الوطني للتأمین على المرض استجاب لطلبنا احداث فرع م

قلیبیة لتسھیل قضاء مشاغل المواطنین دون الحاجة للتنقل إلى مدینة منزل تمیم وستقوم المصالح الفنیة 

للصندوق األسبوع المقبل بزیارة میدانیة لمعاینة العقار البلدي المقترح تخصیصھ للغرض.

م سیر المشاریع البلدیة مبیّنا أنھ تم الحرص على ثم استعرض السید رئیس البلدیة على الحاضرین تقدّ 

والشروع في انجاز أشغال تعبید برنامج سنة 2018استكمال انجاز المشاریع المبرمجة قبل موفى سنة 

خالل األسابیع الفارطة بأحیاء البستان والجنان والقصیبة والریاض والمرداس، وعّرج على مشروع 2018

لبلدیة التمامھ في اآلجال المبرمجة. تھیئة حي تاھرت الذي تسعى ا
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الفنیة لتھیئة مقر الدائرة البلدیة بمنطقة وادي الخطف تم اعداد الدراسة بعد ذلك أفاد الحاضرین أنھ 

د تسویة الوضعیة العقاریة ذلك بعول من شھر فیفريسیقع اإلعالن عن طلب العروض خالل األسبوع األوّ و

للمقـر.

تحّدث عن ما غریبي الكاتب العام للبلدیة الذي ام الكلمة للسید عبد العزیز السید جمال الحجّ ثم أحال 

بدأ الذي لعقارات المبنیة فقط وبالنسبة لالعفو الجبائي بالمتعلق2019من قانون المالیة لسنة 72الفصل بجاء

2018و2017على أن یتم خالص ھاما قبلو2016ھو یشمل سنواتتطبیقھ بدایة من شھر جانفي و

لالنخراط في التدابیر المتعلقة ، و ستقوم البلدیة بتحسیس وحث المتساكنینقبل موفى السنة الحالیة 2019و

نات المجتمع المدني لمساعدتھا في ذلك.ودعا كافة مكوّ بالعفو

طلب منھموقاالذین أبدوا رغبتھم بالتدخل مسبّ ینراضإثر ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة للح

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

:

ودعا كافة أعضاء المجلس شكر السید رئیس البلدیة بصفة خاصة على كل المجھود الذي یقوم بھ بكفاءة-

رؤساء اللجان للنسج على منوالھ.خاصةالبلدي و

التي لم تتم الخطف يبمنطقة وادرفع الفضالت ونظافة القیام بحمالت لمطالبدعا إلى االستجابة -

تلبیتھا.

طلب تقلیم األشجار بنفس المنطقة.-

فریق التطھیر بالمنطقة غیر منتظم.أشار إلى أن عمل -

بالنفع على الكل.الخطف التي ستعوديطلب تحریك عجلة التنمیة بواد-

:

الزیارة األخیرة للسیدة الوالیة.خرجاتمُ طلب توضیح حول -

سوق الجملة للسمك.ضرورة مراقبة مداخیل المیناء وأكد على-

دعا إلصالحھا.ت بالمدینة بعد األمطار األخیر وأشار إلى الحالة المتردیة لعدة طرقا-

وضع طریقة للتعامل معھا خارج نطاق الجلسات العامة.في جلسات اللجان ودعا إلى تشریك الجمعیات -

دعا إلى تحسیس المواطنین بالعفو الجبائي.-



تقدمت بشكوى ضد جارتھا سامیة صمود التي عمدت إلى البناء في الطریق.
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االنصات لمشاغلھم.لمقابلة المواطنین وة تخصیص یوم طلب من رئیس البلدی-

بعض اإلشكالیات الموجودة قبل تعبید النھج.االطالع على طلب زیارة نھج تاھرت و-



وما سینجر عنھ من روائح كریھة بطریق تونسالذي سیتم إحداثھالنفایاتمركز تحویل أشارت إلى -

.وتعطیل لحركة المرورتلوثو

غیر تقلیدیة.اقترحت برمجة مشاریع ُمحدثة و-

التصدي للبناء الفوضوي الذي طلبت إزالة األوساخ والطابونة بحي األحواش وتركیز حاویات بھا و-

اكتسح األراضي بنفس الحي .

بھم.التعریف عرض منتجات الحرفیین المغمورین واقترحت إنجاز فضاء ل-

.1952جانفي 18مثل نھج خاصة األكثر تضرراالح الطرقات وأكدت على ضرورة اص-



الطریق العام.ز بجزء منتحوّ بنى بدون رخصة واشتكت من جارھا حمادي محفوظ الذي 



طلبن تعبید طریق متفرع عن نھج دقة بحي تاھرت.



البیئة بوادي الخطف في مشاریعھا.د على ضرورة دعم جمعیة التنمیة وأك-

.المنطقةطرقاتطالب البلدیة بتوفیر الحاویات وتعبید -

والمعھد بالطریق الرابط بین حي البستانأشار إلى العطب الموجود بأغلب فوانیس التنویر العمومي -

.األعلى للدراسات التكنولوجیة

حاروري.حيطلب تھیئة -



تواصل البلدیة مع المجتمع المدني.تدعیم طلب -

طلب رصد اعتمادات لصیانة األمالك البلدیة.-

عدم رضاه على الموضوع برمتھ.اعربً مُ النفایات مركز تحویل مراجعة انجاز مشروع لدعا-

نجاز الوكالة إمالكي العقارات في المنطقة التي سیصادق المجلس البلدي على واستشارة دعا إلى تشریك -

منطقة تدخل ومّدخر عقاري.  بھا العقاریة للسكنى 
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ني.ترسیمھا كعقار مبأقامھا بتقسیم قلیبیة البیضاء وطلب تسویة وضعیة بنایتھ التي



اقترح ضبط خطة عمل للمجلس البلدي.-

نات المجتمع المدني.للنظافة بالتنسیق مع مكوّ كل شھراقترح تحدید یوم تطوعي-

أكد على ضرورة استثمار السیاحة خالل الفترة الصیفیة بتقدیم خدمات لزوار قلیبیة.-

لسمك بقلیبیة.لالیوميسوقالفتح موعد تساءل عن -

متابعة موضوع میناء قلیبیة.طلب -



االعتداء على الملك والعشوائياالنتصاب والفوضوي الحظ التجاوزات المسجلة من خالل البناء -

العمومي البحري.

الحظ عجز البلدیة أمام نزیف البناء الفوضوي واالنتصاب العشوائي. -

المساھمة معلوم خص البناء مشطة في بعض األحیان وخاصة منھا أشار إلى أن المعالیم الموظفة على ر-

.الجماعیةالمآويفي إنجاز

لى ملك الغیر لم تسجل اعتداء عطلب تسویة وضعیة البناء المقام بدون رخصة بالنسبة للحاالت التي-

السابقة.الخصوصیة استكمال تسویة الوضعیات التي بدأت مع النیابات و

في عدة أنھج مثل نھج التوقف عالمات منع الوقوف ولبعض المواطنینتساءل عن مدى قانونیة تركیز-

نھج باریس الصغیرة.ونیكر والم

ن.حث على التسریع في تسویة المعاوضات المبرمة بین البلدیة والمواط-

مع الدستوري الدیمقراطي المنحل ف التجتعرض لمسألة استرجاع أمالك البلدیة التي كانت في تصرّ -

منھا مقر نادي الریاضات البحریة.و

مرصودة للمشاریع التشاركیة لتشیید مشروع عام كبناء مسرح.مبلغ من المیزانیة الطلب اسناد -

المشاریع على مستوى المجلس الجھوي خالفا لعدة الحظ أن نصیب مدینة قلیبیة منعدم خالل توزیع -

بلدیات أخرى.



جدد إیمانھ بقدرة المجلس البلدي على تجاوز الصعوبات التي تعترضھ.-

نھج سیدي أحمد.منھا بین أن األمطار األخیرة خلفت أضرار في عدة طرقات خاصة -

ة.معلوم المساھمة في إنجاز المآوي الجماعیتعرض لشطط-

ذلك بالتخفیض فیھا قدر المستطاع.المعوزة عند خالص بعض المعالیم وطلب استثناء العائالت -
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.2019اإلدارة البلدیة بالسنة الجدیدة ھنأ المجلس البلدي و-

طلب الترفیع في المیزانیة المرصودة لمشاریع وادي الخطف التي في حاجة لعدة تدخالت.-

." وتثمینھ من خالل ادماجھ في مسلك ثقافي سیاحيحوانت حاروري"دعا إلى العنایة بموقع -

اقترح انجاز حي حرفي .-

طلب أن تشمل التنمیة الثقافیة أحواز قلیبیة.-



لطریق العام بنھج المتلوي خاصة استفسر حول مآل قرار الھدم الصادر ضد النویصري الذي بنى في ا-

في طور التعبید.أن النھجو



طلب تسویة وضعیة كشكھ أمام مقبرة سیدي علي النوالي بوصفھ حالة اجتماعیة .-



تساءل ھل سیتم اعتماد منصة بالمصب الوقتي للفضالت بطریق آزمور.-

.على حركة المرورأشار إلى التأثیر السلبي إلنجاز مركز تحویل النفایات بمدخل قلیبیة-

مثال التھیئة مراجعةطالب باألخذ بعین االعتبار المناطق الخضراء التي اجتاحھا البناء وذلك أثناء -

العمرانیة.

حث على متابعة مقاول تعبید الطرقات .-

متحانات ترقیة العمال بالبلدیة .في اتساءل عن حضور النقابة األساسیة -

في تھیئة األحیاء الشعبیة لة العقاریة للسكنىالوكاوالتجدید العمراني وكالة التھذیب وطلب تشریك -

بالمدینة.



طلب صیانة أو تغییر عالمات المرور التي تم تشویھھا.-

تطلعات المواطنین.اقترح تركیز لجنة لجمع آراء و-

جانفي ونھج حمادي 18تراكم المیاه خاصة بنھج إصالحھا وضرورة أشار إلى الطرقات المكسرة و-

الصید.

ب بتفعیل جدول حضور أعضاء المجلس البلدي لمقابلة المواطنین.طال-



الطریق العام بحي تاھرت حتى یتسنى للبلدیة تعبیده.حوزة بشجرة تینطلبت إزالة 
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على مستوى نھج دقة.بنھج جربة طلب انجاز مخفض سرعة 



تفعیل دولة القانون.تحدث عن تطبیق القانون و-

ما سببتھ من أضرار.رقات خاصة بعد األمطار األخیرة وطلب التسریع في إصالح الط-



إجابة المواطنین خالل الجلسة الموالیة.المذكورة في الجلسة التمھیدیة وطلب دراسة المواضیع-

ي لم یحضر متساكنوھا.عدم توزیع االعتمادات على األحیاء التفیذ التشاركیة وتحدث عن تن-

دعا إلى مراعاة ظروف واعترض على تثقیل معالیم مشطة خالل تسویة وضعیة البناء بدون رخصة -

ت المعوزة عند الخالص.بعض العائال

اقترح اقتناء رصید عقاري بلدي لتعویض أصحاب األراضي الموجودة بمناطق یمنع بھا البناء في مثال -

التھیئة العمرانیة.

توزیع المیاه الستخالص الفاتورات.محلي للشركة الوطنیة الستغالل وداث مكتبدعا إلى اح-



االسراع في الترخیص لھا في ربط عقارھا الذي بنتھ بدون رخصة بنھج سوسة بمختلف تطلب

الشبكات العمومیة.



تعبید حي تاھرت .تطلب



قرار الھدم الصادر مآل تنفیذطرف محمد الجالصي بنھج الدوحة واستفسر عن الطریق المغلق من

وقُبلت حیث أن البلدیة أن الضد قام برفع قضیة بالمحكمة اإلداریة لتأجیل تنفیذ القرار ، خاصة وضده 

أحجمت عن إجابة المحكمة.



ینة الذي أصبحنا نشھده بوسط المدیخلفھ من أوساخ وما ث على مقاومة االنتصاب الفوضوي وح-

.المساجدأمام وبالمفترقات و

الشتاء على السواء.دعا إلى االعتناء بالمدینة وجمالیتھا خالل الصیف و-

جسور على بعض المفترقات.بناءاقترح تھیئة وادي الشیوة و-
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تشریك المجتمع المدني والمواطن في والطرقات إصالحاقترح الترفیع في المیزانیة المخصصة لتعھد و-

.االصالحبرنامج 

عن ھاطلب نشر جدول أعمال كافة اللجان البلدیة على موقع التواصل االجتماعي لإلطالع على نشاط-

كثب.

المخصصة للمصادقة على النظام الداخلي و2018دیسمبر 21تأخر نشر جلسة تساءل عن سبب-

للمجلس البلدي.

العروض على مواقع التواصل االجتماعي.نشر طلبات االستثمار ودعا إلى-

فرز النفایات بحي الریاض.لاقترح تركیز وحدة -

دعا إلى تنظیم یوم شھري تطوعي للنظافة.-

طلب مزید تعصیر اإلدارة حتى تتم اإلجابة على مطالب المواطنین في اإلبان.-



.دقة طلب تعبید بقیة نھج متفرع عن نھج 



اشتكى من بناء تاجر سمك حائط على الرصیف یعوق المترجل بنھج السوق.-

أحد) جمعة وسبت وأیام (3یتواصل على مدى ر من االنتصاب العشوائي للسوق األسبوعیة الذيتذمّ -

زیادة على یوم اإلثنین.



حركة المرور بھ.تعطیل نتصاب السوق بنھج لیبیا واشتكى من ا-

قدیمة.محیط محطة سیارات األجرة مكسرة والحظ أن الالفتات ب-

أمام البنایة حیث تتوقف سیارات شاغلوا العقارصوري cmmالمسلمانيالمركز الطبي الحظ أن مأوى-

.خالفا لما تم االتفاق فیھ مع البلدیة

.تسییج األراضي البلدیة المھملة بحي الجناندعا إلى-

.الكھرباءلترخیص لھ في ربط عقاره بالماء وطلب االسراع با-



لفة لرخصة ابھ لتسویة وضعیة بنایتھ التي أقامھا مخالبلدیةطالبتھفي المبلغ الذي طلب التخفیض لھ 

المتعلق منھ بالمساھمة في إنجاز مآوي.على خاصة اعترضمالبناء بساحة الشباب 
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.توفیر حاویات بھتاھرت عن طریق تعبیده وتنظیفھ وحي تعّھدطلب 



رئیس البلدیة شكره للحاضرین على مواكبتھم للعمل البلدي من خالل مساھمتھم في السید د دّ ـج

وقال بأن الثالثة أشھر األولى للمجلس البلدي 2019فعالیات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة األولى لسنة 

م لكنھ أمام یومین في األسبوع لمقابلة المواطنین واالنصات إلى مشاغلھم وإیجاد الحلول لمشاكلھتصخصّ 

الضغط الیومي للعمل ومتابعة المشاریع من جھة وتفعیل دور اللجان من جھة أخرى تم وضع جدول 

استقبال المواطنین على مدار األسبوع للتواصل معھم واالنصات إلى ساء اللجان یقوم بمقتضاه رؤاستمراریة 

ول إلى نتیجة في حدود القانون مشاغلھم والتدخل لحل مشاكلھم ومكتبي مفتوح للذین تعذر علیھم الوص

.واالمكانیات المتاحة 

الفارطزیارة السیدة الوالیة التي قامت بھا یوم الخمیس الحاضرین أنام السید جمال الحجّ أفادثم 

میناء زیارة الشملت ھذهقد وضمن برنامج أعد من قبلھا لإلطالع عن كثب على مشاغل مدینة قلیبیة جاءت

وضعت إكلیل من الزھور على تحولت إلى مقبرة سیدي علي النوالي حیث ثم الجملة للسمكسوق قلیبیة و

السلط المحلیة حیث اجتمعت بكافة منطقة وادي الخطف وزارت بعد ذلك1952جانفي 24ضریح شھداء 

ي الخطف مكونات المجتمع المدني ثم زارت مكتب البرید و المقر المزمع استغاللھ النجازه دائرة بلدیة بوادو

و محطة الضخ لشبكة التطھیر بنفس المنطقة .

، وبّشر الحاضرین أنھ سیتم تركیز لجنة للمتابعة فبیّنوسوق الجملة للسمك أما بخصوص المیناء 

بأن السوق الیومي للسمك الذي أنجز في إطار تنظیم الباعة المتجّولون واالنتصاب العشوائي سیفتح یوم غرة 

.فیفري

أفاد السید رئیس كالة العقاریة للسكنى لمنطقة تدّخل عقاري ومنطقة ُمّدخر عقاريوحول إنجاز الو

في تحدید منطقة تدخل عقاري لفائدتھا بمدخل البلدیة أن الوكالة المعنیة في المراحل األخیرة الستصدار أمر 

.المدینة من جھة منزل تمیم 

البلدیة ساعیة في ذلك قدر الحاضرین أن السید جمال الحجامأعلمبخصوص تنفیذ قرارات الھدم و

بعدانفصل عن اإلدارة ة التي تعترضھا خاصة وأن سلك الشرطة البلدیة المستطاع رغم الصعوبات الجمّ 

مقر البلدیة مع الشرطة جلسة أخرى بھذا الموضوع تلتھا قد تم عقد جلسة مع السیدة الوالیة في الثورة و

بعملھا على أحسن البلدیة ـدد عملة لضمان قیام الشرطة 2عـشاحنة وسائق وتفاق على توفیر تم االالبلدیة و

.سنرى نتیجة ھذه التجربة خالل الشھرین المقبلینوجھ و
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بأن المقترحات تتم بینمدینة قلیبیة في المخطط الجھوي للتنمیة مشاریع بعدم برمجة یتعلق بوفیما

للتنمیة الذي یرفعھا للمجلس الجھوي وھذا األخیر یعد برنامجھ حسب أھمیة المجلس المحلي من خالل 

.المشروع والتكلفة واالعتمادات المزمع رصدھا

أفاد األمالك التي كانت تحت تصرف التجمع الدستوري الدیمقراطي المنحل السترجاعبالنسبة و

، وھما مقر نادي الریاضات البحریة و مقر شعبة المنجي سلیمسعت السترجاع عقارینالبلدیة أن الحاضرین

و نأمل أن تتكلل مساعینا بالنجاح لوجود عدة إشكاالت قانونیة حرصنا على تجاوزھا بالتنسیق مع جمیع 

األطراف المتداخلة و باستشارة أحد المحامین.

بأن البرمجة تكون من خالل الجلسات التشاركیة أما بالنسبة لتعبید الطرقات فقد أفاد المتدخلون

وبحضور متساكني تلك األنھج.

البلدیة ساعیة لتطبیق ما جاء بكراس الشروط مع المستلزم بمتابعة قال إنةبالنسبة للسوق األسبوعیو

. من أعوان الشرطة البلدیة وأعضاء المجلس البلدي في انتظار نقلتھ إلى طریق آزمور في أحسن اآلجال

.بعد الظھرالنصف والجلسة على الساعة الواحدة ورفعت


