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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة    
    الداخليــــةوزارة             

   واليــة نــابــل                           

 لـديـة قليبيـة ـ ب                        
 

 محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
  2022لسنة  األولىالمنعقدة في نطاق دورته العادية 

   2022 جانفي  30 األحديـوم 
 

  األحد يوم    2022لسنة    األولى في نطاق دورته العادية  إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية  

بقصر    العاشرة صباحاعلى الساعة    (2022/ 01/ 30وعشرين )  واثنان ألفين  سنة  الثالثون من شهر جانفي  

 :  المجلس البلدي أعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد   البلدية بقليبية

،  أحمد المسلماني   وليد الطرابلسي،  ،إلهام ريدان، وفاء االنقليز، سعيدة النمر، سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي

اليحياويم  عائدة صمود، الجنحاني، حياة  بلحاج عمر،حا  ،حمد علي  الجبالي، شيماء  العياري    فظ  المبروك 

 .وفؤاد المجيد

محمد بوعفيف، محمد االسعد   فوزي الحجام،  ،فتحي حسونةهشام االنقليز،  رانية متاع هللا،    السادة: تغيب  و

،  زاالنقليأميرة    ناجي ريدان،  ،سلمى المجيد   عبد اللطيف، الطرودي، محمدفاطمة    ،ن سليمان ب البربار، شادي

 . ، عبد الوهاب بلوم وسليم بن رجبرحاب حميد

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

النظافة والبيئة الجنحاني مدير  التكالي مدير فني ، وحيد  العام ، محمد  الكاتب  العزيز غريبي    ، عبد 

، عماد الشارني  تن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس، فاشكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية

 . متصرف مساعد مكلف باإلعالم ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية

  ابالغنا إثر وذلك أما بالنسبة لمكونات المجتمع المدني وبصفة استثنائية فإن التواصل معهم تم عن بعد 

 :  عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه إياهم بالجلسة 

أنه سيتم عقد جلسة"   العموم  قليبية  بلدية  البلدي في  يُعلم رئيس  دورته   نطاق  تمهيدية للمجلس 

بقصر البلدية    العاشرة صباحاعلى الساعة    2022  جانفي  30يوم األحد  وذلك    2022لسنة    األولى العادية  

تفشي فيروس كورونا فإن الجلسة ستكون من جراء    نظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالدو،  بقليبية

بعد )  عن  فايسبوك  االجتماعي  التواصل  بصفحة  الرقمي  الفضاء  عبر  والتفاعل  المتابعة   Liveويمكنكم 
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streaming  وتساؤالتهم كتابيا بمكتب ( كما يمكن لبقية المواطنين الذين يتعذر عليهم ذلك تقديم مالحظاتهم

للبلدية  االلكتروني  البريد  عبر  أو  فايسبوك  االجتماعي  التواصل  صفحة  عبر  أو  بالبلدية  الضبط 

(kelibia.gov.tn-@communeinfoوذل ) 2022 جانفي 28ك قبل يوم الجمعة" . 

فاتن المسلماني متصرف    السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدةمـقـّرر الجلسـة :  

 مكلفة بشؤون المجلس. 

المجلس البلدي بقليبية مرحبا بالحضور ومبينا أن هذه الجلسة  افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس  

ونظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد من جراء تفشي فيروس كورونا    2022التمهيدية األولى لسنة  

وأكد في مستهل هذه الجلسة أن  كما تم ذكره سابقا فإن التواصل مع مكونات المجتمع المدني سيتم عن بعد،  

أبواب البلدية  بصفة عامة ومكتب السيد رئيس البلدية بصفة خاصة مفتوحة لكافة المواطنين لتقديم طلباتهم  

 وشكاويهم وليس كما يُشاع عكس ذلك ويكفي تحديد موعد مع السيد الرئيس لمقابلته. 

 : الستعراض سير المشاريع كما يلي  ثم أحال الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني بالبلدية

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

 مناطق التدخل 
الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

9201مشاريع سنة   

تم اإلعالن عن طلب  

  11بتاريخ العروض 

2022جانفي   

وحدد اخر اجل لقبول  

  11العروض يوم  

2022فيفري   

-- -- -- 

عدد االنهج .  

23 

الطول .  

م  3385  

حي البستان-  
حي الجنان -  
حي القصيبة -  
حي االحواش -  
حي المرداس -  

المنصورة -  
حي الرياض -  

 تعبيد الطرقات  2019 740.000 773.684

 ------- -- 23/12 /2020  85% -- -- 162 .000 155.000 
2018 

2019 
تهيئة المسلخ  

 البلدي

انطالق األشغال  
بتاريخ  

07/09 /2021    
-- 07/09 /2021    90% 

صيانة الشبكة  
الكهربائية  
 بقصر البلدية 

 

 قصر البلدية  2019 72.000 70.782 --

تم إعطاء االذن  
اإلداري لبدء االشغال  

 بتاريخ 

29/11 /2021  

-- -- -- 

إنارة   تركيز
عصرية  

بملعب كرة  
 القدم 

 2019 250.000 358.248 الملعب البلدي 
تنوير الملعب  

 البلدي

2020مشاريع سنة   

تم اإلعالن عن طلب  
  11العروض بتاريخ 

وحدد   2022جانفي 

اخر اجل لقبول  

  11العروض يوم  

2022فيفري   

-- -- -- 

تهيئة  
 األرضية  

تعبيد النهج  
 المؤدي للسوق 

 التنوير
 العمومي

قطعة ارض  
على ملك  

البلدية بطريق  
 ازمور

-- 
405.000 
450.000 

2022 
2020 

انجاز القسط  
األول لمشروع  

السوق  
 األسبوعية 

mailto:info@commune-kelibia.gov.tn
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 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

 مناطق التدخل 
الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

  الكلفة
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

بالنسبة للدراسة  
الشاملة في مرحلة  
الدراسة التمهيدية  
 )  APSاألولية (

وسيتم انجاز قسط  
تجديد الشبكة  

 الكهربائية  
وهي في مرحلة طلب  
الموافقة المبدئية من  

 صندوق القروض 

-- -- -- 
تهيئة السوق  

 المركزية
السوق  
 المركزية

-- 150.000 2020 
تهيئة السوق  

 المركزية  

طلب موافقة اللجنة  
الجهوية للصفقات  

إلعادة طلب  
 العروض 

-- -- -- -- 
نهج  20تعبيد 

بمختلف أحياء  
 المدينة 

 تعبيد الطرقات   2020 670.000 --

تمت الموافقة النهائية  
والموافقة على قرض  
تكميلي من صندوق  

القروض والتعهد لدى  
 مراقب المصاريف 

-- -- -- 
طول الشبكة  -  
م خ  1200   

وادي   
 الخطف  

 جبل شوالق 
219. 000 130.000 2019 

تطهير وادي  
الخطف و جبل  
شوالق)القسط  

 االول( 

سيتم اإلعالم عن  
طلب العروض بعد  
االنتهاء من تعيين  
مقاول مشروع  

  2019التطهير لسنة 

وتوفير االعتمادات  
 التكميلية 

-- -- -- 

مد شبكة   -
للتطهير 
العمومي 

م   980بطول 

و ربط حوالي  

مسكن 80  

-- -- 130.000 2020 

تطهير حي  
ونهج    المحيجر

  ابن النظير
 )القسط الثاني(

 
APD  مرحلة  في

 الدراسة 
 

 2020 450.000 -- وادي الخطف  تطهير وتعبيد  -- -- --
تطهير وتعبيد  
 وادي الخطف  

في انتظار المصادقة  
 على المرحلة األولى 

-- 10/09 /2020  15% -- 
مدينة قليبية و  
 وادي الخطف 

79.100 80.000 2020 
دراسة مراجعة  
مثال التهيئة  

 العمرانية 

تمت الموافقة النهائية  
من صندوق القروض  

/  05/03بتاريخ 

2021 

والمشروع في طور  
 اإلنجاز 

-- -- -- 
اقتناء مجرورة  

 لنقل اللحوم 
- -- 50.000 2020 

اقتناء مجرورة  
 لنقل اللحوم 

 

: اقتناء  القسط األول
تجهيزات إعالمية  

بصدد إعادة  
 اإلستشارة           

  :القسط الثاني     
اقتناء تطبيقة إعالمية  
بصدد التزود بمبلغ  

د 15827.000قدره   

-- -- -- 
اقتناء تطبيقات  

وتجهيزات  
 إعالمية 

-- -- 50.000 2020 
    اقتناء تطبيقات

  وتجهيزات
 إعالمية 

سيتم االكتفاء بتسييج  
المنبت بعد موافقة  
 صندوق القروض. 

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 
المنبت   تسييج

 البلدي

2021مشاريع سنة   

تم اإلعالن عن طلب  
دون جدوى  العروض 

وتم اإلعالن عن  
طلب العروض للمرة  

  11الثانية بتاريخ 

وحدد   2022جانفي 

اخر اجل لقبول  

  11العروض يوم  

2022فيفري   

-- -- -- 
  وتقويةصيانة 

 األنهج 

نهج الطاهر  
 صفر

نهج الطاهر  
 حداد 
 نهج

 اإلسكندرية 
 نهج بلغراد 

-- 300.000 2021 
صيانة  
 الطرقات 
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و في ختام استعراض سير المشاريع الحظ السيد رئيس البلدية وجود تأخير في انجاز المشاريع راجع لعدة   

أهمها تأثير تفشي فيروس كورونا على الوضع االقتصادي بصفة عامة وعلى الموارد أسباب خارجة عن نطاقنا  

البلدية بصفة خاصة، لذا تم التوجه للقيام بعملية استباقية بالتنسيق مع إدارة المالية بالبلدية بالضغط على بعض 

 المصاريف وتحقيق فواضل بالميزانية حتى نستطيع مواصلة انجاز الصفقات المبرمجة.

الوضع البيئي  الكلمة للسيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة الستعراض    جمال الحجامأحال السيد    بعد ذلك  

 كما يلي:  والذي استهله  بالبلدية

 : عملية رفع الفضالت -1

يبقى    ،ة وعملية الجمع تسير بشكل طبيعييحيبأكثر أر  سارتموسم الصيفي  العملية رفع الفضالت في  

مشكل مصب وادي اإلمام أحد أهم المشاكل التي تعيق منظومة التصرف في النفايات  بالمدينة والموضوع 

ن آخر مراسلة تم توجيهها للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  م شخصي لرئيس البلدية وللتذكير فإمحل إهتما

بعة إجراءات إعادة صفقة إنجاز تهيئة مركز لمتا   3/11/2021عن طريق السيدة وزيرة البيئة كان ذلك بتاريخ  

 التحويل بقليبية. 

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

 مناطق التدخل 
الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

في مرحلة إعداد ملف  
العروض  طلب  

وطلب الحصول على  
 الموافقة المبدئية 

-- -- -- 
انجاز فضاء  

 مواطن
 2021 120.000 -- قصر البلدية 

توسعة قصر  
البلدية النجاز  
 فضاء مواطن 

تم عقد جلسة بتاريخ  

مع   2022جانفي   27

ممثلي وكالة حماية  
اث والمعهد  التر

الوطني للتراث وتم  
االتفاق على تقديم  

دراسة محينة من قبل  
الوكالة الوطنية  
 لحماية التراث 

-- -- -- 
إنارة المحيط  
الخارجي  

 للبرج 
 2021 80.000 -- برج قليبية 

إنارة تجميلية  
 للبرج األثري

اقتناء  1القسط تم   :

المعدات   من  جزء 
  20796.000بمبلغ  

االستشارة   إعادة  وتم 

لعدد    2للمرة   بالنسبة 

طابعات والحصول    3

من   الموافقة  على 
مراقب   طرف 
وبصدد   المصاريف 

 التزود 
: توسعة  القسط الثاني

وصيانة الشبكة  
اإلعالمية )البلدية،  

سوق الجملة لألسماك  
وسوق الجملة  

للخضر والغالل( تم  
جاز بمبلغ قدره  اإلن

د 4411.330  

- - - 
الفوترة  

االلكترونية  
 ألسواق الجملة 

 2021 30.000 - أسواق الجملة 

اقتناء 
تجهيزات         

ومعدات  
 إعالمية 

 منجزمشروع 
24/01 /202

2 
05//06/2021 100% 

دهن الجدران  
من   والحديد

 الخارج

اعة عيسى  ق
 بنصر 

22.145 20.000 2021 
دهن القاعة  

 المغطاة 
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 كنس الطرقات واألرصفة: -2

عملية كنس الطرقات متواصلة بصفة عادية بالرغم من معضلة األتربة العالقة من جراء األمطار والتي 

ول واإلتفاق  تمثل مشكال يعيق عملية الكنس خاصة وأن العملية تتطلب بذل مجهود أكبر وقد تم إستدعاء المقا

 على أن يعمل بأكثر جدية في هذه الفترة إلزالة األتربة العالقة بشبكة الطرقات. 

 :تعهد الحدائق العمومية -3

بالمدينة   المناطق الخضراء  الحدائق العمومية تتواصل  بصفة مرضية ووضعية  عملية تنظيف وصيانة 

لية تقليم أشجار الطرقات وخاصة منها  تحسنت كثيرا حيث يعمل الفريق المكلف بهذه المهمة على إتمام عم

النخيل حيث تقليم    تم  أشجار  اليوم  و  560إلى حد  و  210نخلة  الفيكوس  متواجدة   100أشجار  ذرو  شجرة 

بالطرقات الرئيسية ، فيما يعمل حاليا الفريق أيضا على إتمام تعهد وصيانة الحدائق العمومية وفي هذا الصدد 

ئق التالية : حديقة السويد وحديقة آسبيس وحديقة الميناء وحديقة سيدي أحمد تم إلى حد اليوم التدخل في الحدا

وحديقة البيئة وحديقة مرجانة هذا وتجدر اإلشارة بأنه وفي إطار اإلحتفال بالعيد الوطني للشجرة الموافق ليوم  

يد جمال شجرة أبواق بشارع األمم المتحدة كان ذلك تحت إشراف الس  100نوفمبر تمت غراسة    14األحد  

اعوان  الحجام رئيس البلدية والسيد معتمد قليبية وثلة من أعضاء المجلس البلدي وإطارات البلدية وبمشاركة  

 .  متساكني الحي  والبلدية وممثلين عن المجتمع المدني 

 : تنظيف المقابر اإلسالمية -4

إن العناية بنظافة المقابر اإلسالمية بالمدينة تتم بطريقة مرضية ومتواصلة ،  غير أنه ينبغي التذكير بأن 

أصبحت محدودة جدا خاصة بالنسبة لمقبرة سيدي أبي ضاوي وكذلك سيدي على النوالي    بطاقة االستيعا

 لهذه المسألة. اآلجال ويجب إيجاد حل في أقرب 

 :عملية مقاومة الحشرات  -5

الحينيام والمداواة  التقصي  يواصل في عملية  المداواة  بعملية  المكلف  الفريق  نزول و   ،زال  بالرغم من 

مقلق الناموس  يجعل من  الحرارة مرتفعة مما  تبقى درجة  للتصدي    ااألمطار  الجهود  ونحن بصدد مضاعفة 

 . بالمداواة في كل األماكن اإليجابية وخاصة السبخة

   :افةبرنامج الحمالت الدورية للنظ -6

كما يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت دورية لتنظيف األحياء والطرقات الرئيسية طبقا لبرنامج  

لنقاط السوداء المتواجدة ايعد للغرض وذلك بالتنسيق مع الشرطة البيئية باإلضافة إلى ذلك فقد تم جرد    يأسبوع

ميداني للقضاء نهائيا على أكثر من عشرة نقاط كبداية  سكان وقد تم ضبط برنامج  البالمدينة والتي أقلقت كثيرا  

 . يذ البرنامج مع بداية شهر نوفمبرتنف   إلىبهدف تنظيفها وتهيئتها كمناطق خضراء وستسعى البلدية 
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مبينا أن المشاكل البيئية بمدينة قليبية كبيرة ولكن    الوضع البيئي عقب السيد رئيس البلدية على  إثر ذلك  

البلدية ليست المتسببة في ذلك مثل وادي الحجار الذي تصب فيه فضالت المعامل وديوان التطهير بترخيص 

الصدد قامت   هذا، وفي  من أطراف أخرى وتبقى البلدية في مواجهة مع المواطن رغم عدم تسببها في ذلك

ولكن    كانت وزارة أو إدارة أو مصنع األطراف المتسببة في هذا المشكل البيئي سواء    جميع  بمراسلةالبلدية  

 . استجابة دون إجابة أو

وأما بالنسبة للمواطنين    أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد  جمال الحجامثم بين السيد  

 في ما يلي: قد تلخصت تدخالتهم الذين تفاعلوا مباشرة خالل الجلسة عبر صفحة التواصل االجتماعي ف

 وتعبيد وتنوير طريق الوعرة بالمنطقة.  حي الفاللسة بوادي الخطف وتعبيد طلب التدخل لتطهير -

 أفريل.  9طلب وضع عالمة قف في تقاطع نهج الجنان مع نهج  -

المخالفة المتمثلة في سد مجرى المياه من طرف أحد المواطنين قبالة مستودع شركة النقل    إزالة -

 . مما جعله بركة لركود المياه وتراكم األوساخ بطريق وادي الخطف

 . والتعبيد طلب تهيئة منطقة عين قرنز: إدخال الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير -

 ي الذي انتشر في الطرقات واألرصفة. المطالبة بالتصدي لالنتصاب الفوضو -

 مثال التهيئة العمرانية.  مراجعةالتساؤل عن موعد  -

 . الذي يربط شارع األمم المتحدة بشارع كلوبيا طلب إيجاد حل لشارع الحرية -

 . 2019التساؤل عن مآل تعبيد نهج عين دراهم ضمن برنامج  -

 طلب التطهير واإلنارة بشارع األمم المتحدة. -

 طلب تعبيد نهج صفاقس.  -

 االعتراض عن تركيز مخفضات السرعة واالعتماد على وعي المواطن في هذا الشأن.  -

 .أزمورطلب تنوير وتطهير طريق  -

 طلب تركيز دورات مياه عمومية.  -

 . بحي نهج سوسة الجوفيمشكلة التطهير   -

 . انجاز الطريق الحزاميةمآل  -

 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات: تدخل السيدة سعيدة النمر:

  وخاصة مقبرة سيدي بوضاوي  الحظت أن المقابر بمدينة قليبية لم تعد تسع لدفن الموتى -

 الستغالله كمقبرة.  وطالبت بإيجاد مكان آخر

   لحقه زراعة بعض األشجار على األرصفة عند تمدد جذورها. أشارت إلى الضرر الذي تُ  -
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 تدخل السيدة وفاء االنقليز رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية:

 . ةتساءلت حول مآل مسابقة تثمين النفايات العضوي  -

الزياتين ببعض األرصفة وما تسببه من ضرر لألشجار المجاورة وتعطيل   ظاهرة غراسة -

 لحركة المرور عند تشعب أغصانها. 

 ن المواطن يخرج فضالته متى شاء. لحاوية نقطة سوداء ببعض األنهج ألتعتبر ا  -

 :رئيس دائرة وادي اخلطف املربوك العياري السيدتدخل 

وتركيز أعمدة   بشوارع وادي الخطف والقيام بحمالت تنظيف  طلب القيام بعملية الزبيرة  -

 وتهيئة بعض األنهج بالحرش.  بها  بالشوارع الرئيسية للتنوير العمومي

 :عائدة صمود عضو باجمللس البلديتدخل السيدة 

 عرضت مشكلة وضع مواد البناء بقارعة الطريق بشارع طارق ابن زياد.  -

 التنس بقليبية. طلب تركيز مخفض سرعة أمام نادي  -

 :جميدي النجيلي رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة السيدتدخل 

  الجمهورية على مستوى نهج بلحسن جراد لتسهيل تنقل التالميذ لمدرسة    جسرطلب تهيئة   -

 خاصة في فصل الشتاء عندما يرتفع مستوى المياه بوادي الشيوة. 

 ووضع عال مات لتحديد السرعة به. بشارع طارق ابن زياد  طلب تركيز مخفض سرعة  -

 .طلب وضع الحرش بحي المحيجر -

 . 2019مآل تعبيد نهج عبد الرحمان الغافقي برنامج سنة   -

تساءل متى ستنتهي أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين منزل تميم ونابل وعبر عن اعتراضه   -

 على تعبيد الجزء الرابط بين منزل تميم وقليبية وساندته الرأي السيدة عائدة صمود.

األنهج - ببعض  الحاويات  تركيز  في  إيجاد حل  الفضالت مكدسة    طلب  تجعل  فقلة عددها 

 وإذا أردنا زيادة العدد يرفض المواطن وضع الحاوية بالقرب من منزله.بجانبها 

 طلب إعداد كراسات الشروط الخاصة بمآوي السيارات منذ اآلن.  -

 

 :سنية فرج اهلل رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ةتدخل السيد
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بينت أنه ما نراه في قاعة الجلسات هو معرض للفنان التشكيلي شكري بن عمر والذي تأجل في إطار منع -

ستبدأ سنة   قليبية  وبلدية  فيروس كورونا،  لتفشي  نظرا  الثقافية  إطار    2022التظاهرات  في  المعرض  بهذا 

والدعوة   ثقفين للقيام بمعارض بالبلديةتشجيع العمل الثقافي بقليبية والدعوة مفتوحة لعموم الفنانين واألدباء والم

 .المزمع تنظيمه موفى شهر جوانصيفي  Carnavalمفتوحة للجمعيات الثقافية للمشاركة في 

  السيد رئيس البلدية:  إجابة

 بالنسبة لحي الفاللسة بوادي الخطف فقد تم ادراجه ضمن المشاريع البلدية.  -

قرنز  - لمنطقة عين  الكافية    بالنسبة  االمكانيات  لديها  ليست  والبلدية  بها  الفوضوي  البناء  تفاقم  فقد 

أردنا ذلك فال نستطيع دون موافقة  والتعبيد  العمومي  للتطهير والتنوير وكالة حماية    وحتى وان 

 وتهيئة الشريط الساحلي.  

الوزارة   - بلدية قليبية وطلبت منا  تم اختيار  فقد  النفايات  تثمين  تكوين ملف  إعادة  بالنسبة لمسابقة 

 لذلك.

أحال الكلمة للسيد مدير النظافة والبيئة الذي بين أنه  بالنسبة لزراعة أشجار الزياتين بالطرقات فقد  -

وبالنسبة    ،تم التنبيه على المواطنين بمساعدة الشرطة البيئية لعدم زراعتها إال بعد التنسيق مع البلدية

غر طريقة  من  التثبت  سيتم  المزروعة  للمواصفات  للزياتين  االستجابة  عدم  صورة  وفي  استها 

األشجار بطريقة تمنع تمدد جذورها وإضرارها   تقليمكما بين أنه سيتم  المعمول بها سيتم تقليعها.  

 بالرصيف. 

أد    450بالنسبة للمساعدة التي تم تخصيصها لمناطق التوسع فقد تم صرف القسط األول وقيمته   -

أد فسيتم تخصيصه    500في تعبيد وتطهير منطقة وادي الخطف أما القسط الثاني والذي قيمته  

 .عند تحويل االعتمادات المرصودة لمنطقة منزل يحي وعين قرنز في إطار التشاركية

وبالنسبة لنهج    فالبلدية تسعى إلعادة الصفقة رغم الصعوبات  2019لبرنامج التعبيد لسنة  بالنسبة   -

 . 2020صفاقس فهو مدرج ضمن برنامج  

المتحدة    تنويربرمجة  النظر في إمكانية  سيتم   - المماثلة خالل سنة شارع األمم  والشوارع 

 إن توفرت اإلعتمادات. 2023

لمدينة قليبية فقد حاولنا    مثال التهيئة العمرانية  اجعة لمربالنسبة  عدم صدور نصوص تطبيقية  رغم   -

فيفري    10يوم الخميس    التقدم في هذا الشأن وقمنا باستشارة وبرمجة جلسة مع مكتب دراسات

2022 . 

بالنسبة لمجرى المياه بطريق وادي الخطف قبالة مستودع شركة النقل فقد تم التدخل عدة   -

    إزالة المخالفة.لتوجه على عين المكان ومرات وطلب من الشرطة البيئية إعادة ا

 بالنسبة لشارع الحرية فسنسعى إليجاد حل له.  -
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الفوضوي - االنتصاب  لمنع  برنامج  إعداد  البيئية  الشرطة  من  والخضر   طلب  كاألسماك 

والحزم في تطبيق القانون    ووضع مواد البناء والكراسي باألرصفة والطريق العام  والغالل

 . المخالفينوردع 

التدخل من قبل اإلدارة   تمأفريل فسي  9طع نهج الجنان مع نهج  بالنسبة لتركيز عالمة قف بتقا  -

   الفنية.

ضبط تكلفة    اإلدارة الفنيةطلب من  فقد    على مستوى نهج بلحسن جراد  بالنسبة لتركيز جسر -

 ذلك وبرمجته في أقرب اآلجال.

بينت   - التي  االنقليز  وفاء  للسيدة  الكلمة  أحال  فقد  مخفضات سرعة  النجاز  تم  بالنسبة  أنه 

التعرض للموضوع خالل لجنة األشغال والتهيئة العمرانية إثر ورود عدة مطالب لتركيز  

  3مخفضات سرعة بعدة مناطق وحيث أنه هناك نقص في االعتمادات فقد تم برمجة    6

. وهناك امكانية لتركيز  2022وتأجيل الثالثة المتبقين لميزانية    2021أنهج خالل ميزانية  

 الضيقة.جاهزة بالنسبة للطرقات مخفضات السرعة ال

منزل تميم وطلب من  قليبية/  MC27يخص طريق   تساءل عن مآل مكتب الدراسات في ما  -

تحديد موعد مع    رئيس لجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي  السيد وليد الطرابلسي

 المدير الجهوي للتجهيز للنظر في تقدم المشروع. 

 الثقافية. الشبابية و أكد دعم البلدية لكل األنشطة -

 . بالنسبة لتركيز دورات مياه عمومية بين أنه ستتم دراسة الموضوع الحقا -

البلدية سسوسة    لنهجبالنسبة   - بأن  الحاضرين  لمشكلة تطهيره بكل ت أفاد  سعى إليجاد حل 

   .مع مصالح التطهير  الوسائل القانونية المتاحة

 

 . منتصف النهار وربعالجلسة على الساعة  وُرفعت


