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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة    
    الداخليــــةوزارة             

   واليــة نــابــل                           

 لـديـة قليبيـة ـ ب                        
 

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

   2022 جوان  26 األحديـوم 
 

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

شهر    والعشرون  السادس )   واثنانألفين  سنة    جوانمن  الساعة    ( 2022/ 26/06وعشرين  العاشرة على 

بقليبية  صباحا البلدية  السيد    بقصر  البلدية  برئاسة  رئيس  الحجام  و  وبحضورجمال  أعضاء   السادةالسيدات 

 :  المجلس البلدي 

بوعفيف، محمد  النجيلي،  مجيدي  هللا،  فرج  سنية  النمر،  سعيدة  ريدان،  إلهام  الحجام،  وليد   فوزي 

المسلماني،  أحمد  علي  الطرابلسي،  محمد  اللطيف،  عبد  محمد  صمود،  اليحياوي،    عائدة  حياة  الجنحاني، 

 المبروك العياري، عبد الوهاب بلوم وفؤاد المجيد. 

، االنقليز  وفاء  األنقليز،  هشام  هللا،  متاع  رانية  حسونة،  فتحي  السادة:  البربار،     وتغيب  االسعد  محمد 

أميرة   ناجي ريدان،  المجيد،  بالحاج عمر، سلمى  االنقليز، رحاب شادي بن سليمان، حافظ الجبالي، شيماء 

 حميد وسليم بن رجب. 

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

بشؤون   مكلفة  متصرف  المسلماني  فاتن  فني،  مدير  التكالي  ،محمد  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد 

 المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم.

 

مكّوناتو عن  الجهوية    حضر  المنظمة  جمعية  عن  صمود  عيسى  السادة:  من  كل  المدني  المجتمع 

و ثلة  محمود صمود عن جمعية األم والطفل، محمد بن عروة باحث في علم االجتماع لمدارس تعليم السياقة،  

 من المواطنين . 

 فاتن المسلماني.  ة السيدالسيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة مـقـّرر الجلسـة : 
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رئيس   الحجام  جمال  السيد  الجلسة  الافتتح  على  وشكرهم  بالحاضرين  مستهلها  في  بكلمة رحب  دفعالبلدية  في  الجلسة   مساهمة  لهذه  ومواكبتهم  البلدي  العمل 

 بالبلدية الستعراض سير المشاريع كما يلي:  ثم أحال الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني  .2022للمجلس البلدي لسنة   الثالثةالتمهيدية 

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

التدخل  مناطق  مكونات المشروع   
 الكلفة المحينة 

 )ا.د(

مصادر  
 التمويل 

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

9201مشاريع سنة   

 -- 21/06 /2022  -- 
23عدد االنهج .    

م  3385الطول .    

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

المنصورة -  
حي الرياض -  

904.845 

 
450قرض   

 تعبيد الطرقات  2019 740.000
مساعدة غير  

225موظفة    

تمويل ذاتي  
229.845 

  في طور االنجاز 
14/06 /

20222    
15% 

طول الشبكة  -  
   م خ 1200 

 وادي الخطف  
 جبل شوالق 

219. 733 

قرض  
160.000 

.000160  2019 

تطهير وادي  
الخطف و جبل  
شوالق)القسط  

 االول( 
 تمويل ذاتي
59.733 

تم إعطاء االذن اإلداري لبدء   -
2021/ 29/11بتاريخ  االشغال  

تم االنطالق الفعلي في االشغال   -

01/02/2022بتاريخ   

-- 01/02 /2022  70% 
إنارة عصرية   تركيز

 بملعب كرة القدم 
 358.248 الملعب البلدي 

وزارة شباب  
و الرياضة  
250.000 250.000 2019 

تنوير الملعب  
 البلدي

تمويل ذاتي  
108.248 

2020مشاريع سنة   

 -- -- -- في مرحلة تسجيل الصفقة 

 تهيئة األرضية 
تعبيد النهج المؤدي 

 للسوق 
 التنوير العمومي 

قطعة ارض على  
ملك البلدية بطريق  

 ازمور
800. 615   

مساعدة غير  
 406.000 429 موظفة 

450.000 

2022 
2020 

انجاز القسط األول  
لمشروع السوق  

 تمويل ذاتي األسبوعية 
371.615 

 -- -- -- في مرحلة الدراسة التمهيدية المفصلة 
تهيئة السوق  

 المركزية
 600.000 السوق المركزية 

  150قرض 
150.000 2020 

تهيئة السوق  
هبة    المركزية  

 450سويسرة 

في مرحلة امضاء و تسجيل الصفقة    -- -- -- -- 
نهج  20تعبيد 

بمختلف أحياء  
 المدينة 

834.000 

قرض  
670.000 

 تعبيد الطرقات   2020 670.000
164.000 
 تمويل ذاتي
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 المالحظات 
انتهاء   تاريخ

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

 الكلفة المحينة  مناطق التدخل  مكونات المشروع 
مصادر  
 التمويل 

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 
 
 

تقرير تقييم   في مرحلة المصادقة على
 العروض من طرف لجنة الصفقات 

-- -- -- 

مد شبكة للتطهير   -
العمومي بطول  

م وربط حوالي  980

مسكن 80  

 2020 130.000 تمويل ذاتي 234.000 --
تطهير حي المحيجر  
ونهج ابن النظير  

القسط الثاني()  

 -- وادي الخطف  تطهير وتعبيد  -- -- -- المفصلة في مرحلة الدراسة 
مساعدة غير  

 موظفة 
450.000 2020 

تطهير وتعبيد وادي  
 الخطف  

في انتظار المصادقة على المرحلة  
 األولى 

-- 10/09 /2020  15% -- 
مدينة قليبية ووادي  

 الخطف 
79.100 

  تمويل ذاتي
50.000   

80.000 2020 
دراسة مراجعة  
مثال التهيئة  

 العمرانية 
مساعدة غير  

  موظفة 
30.000 

2021مشاريع سنة   

 صيانة وتقوية االنهج -- -- -- في مرحلة التفاوض المباشر 

 نهج الطاهر صفر 
 نهج الطاهر حداد 
 نهج اإلسكندرية 

 نهج بلغراد 

-- 

مساعدة غير  
 موظفة 

184.195 

  55.805 صيانة الطرقات  2021 300.000

 تمويل ذاتي
قرض  
100.000 

في انتظار القيام باختبار على البناية  
الحالية لالرشيف من طرف مكتب  

 مراقبة 
 -- قصر البلدية  انجاز فضاء مواطن  -- -- --

70.000  
مساعدة غير  

 موظفة 
120.000 2021 

توسعة قصر البلدية  
النجاز فضاء  

 مواطن 
110.000 

 قرض 

  2022ماي  12تم عقد جلسة بتاريخ 

مع ممثلي وكالة حماية التراث  
والمعهد الوطني للتراث وتم االتفاق  
على تقديم دراسة محينة من قبل  

 الوكالة الوطنية لحماية التراث 

-- -- -- 

إنارة المحيط  
 الخارجي للبرج 

 
 برج قليبية 

-- 
 
 
 

80.000 
مساعدة غير  

 2021 80.000 موظفة 
إنارة تجميلية للبرج  

 األثري
20.000 

 تمويل ذاتي

2022مشاريع سنة   

 -- -- 80% 
 تبيض السوق  

 تهيئة دورات المياه  
سوق الجملة  

 للخضر والغالل  
 2022 20.000 تمويل ذاتي --

تهيئة سوق الجملة  
 للخضر والغالل  
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الحجام السيد  بين  و المستوى    جمال  على  البلدية  المشاريع  بعض  تعترض  التي  الصعوبات  رغم  أنه 

 المحلي والجهوي والوطني إال أن المجلس الحالي يسعى جاهدا لتذليلها وتجاوزها والمضي قدما. 

الكلمة للحاضرين   البلدية  السيد رئيس  أبدوا رغبتهم بالتدخل مسبقا وطلب منهم إثر ذلك أحال    الذين 

 دقائق حسب النظام الداخلي للمجلس وتفادي طرح المشاكل الخاصة وهم السادة: 3االختصار وعدم تجاوز 

 :سليم الطرودي •

 طالب المواطنين بخالص األداء البلدي قبل المطالبة بالخدمات.  -

 طلب اعداد كشف لألعضاء الغائبين بصفة متكررة.  -

تواطؤ المواطن مع المخالفين وال تتحمل البلدية    بين أن االنتصاب الفوضوي المنتشر في المدينة سببه -

 مسؤولية ذلك.

الرافعة    - اآللة  وبوجود  الصيف  فصل  دخول  بمناسبة  البلدية  اتخذتها  التي  التحضيرات  عن  تساءل 

 )الشنقال( مثل دهن حوافي المادات وتحيين عالمات المرور.

 المهرجانات. عن نشاط لجنة الثقافة في هذا الموسم وتنظيم استفسر  -

 طالب العناية بالحدائق العمومية وتوفير نباتات الزينة. -

 كمال النجيلي: •

ربط بعض المواطنين بصفة عشوائية في قناة  اشتكى من التلوث الذي يشهده وادي الشيوة من جراء   -

 التطهير القديمة الممتدة من المستشفى المحلي بقليبية إلى غاية وادي الشيوة. 

 هج بلحسن جراد الغير مبرمج. طلب تعبيد فرع من ن -

 نبيل الغربي: •

فتقر لإلنارة والتعبيد إضافة إلي سيالن  ت   المنطقةتدخل باسم سكان حي القصيبة بير الشعار وبين أن   -

مبارك   تلوثه   والضرروادي  جراء  من  المتساكنين  لحق  الحي    ،الذي  هذا  في  العيش  فإن  وبالتالي 

   أصبح صعبا جدا. 

 محمود صمود:  •

 في بداية تدخله قام بالتعريف بجمعية األم والطفل التي يترأسها.  -

وترسيمها - قيصرلي  بهنشير  الكائنة  أرضه  وضعية  تسوية  جديد   طلب  مركز  بناء  له  يتسنى  حتى 

    .لجمعية األم والطفل يحتوي على كافة التجهيزات الالزمة ويلبي جميع طلبات رواده

 ستغالل حديقة السويد كمقهى للعائالت وتعهد بالمحافظة عليها. طلب ا -

   طلب تنظيف حديقة عمومية بنهج الياسمين. -

 ماهر الصفاقسي: •

 . والمواطنين العمل سويا في كنف االحترام والتفاهمطلب من المجلس البلدي  -
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الثقافة والرياضة واألنشطة الصيفية وطلب انشاء مراكز   - الحظ أن الحي الشرقي مقصى في ميدان 

  ثقافية ورياضية في الحي المذكور.

 عيسى صمود: •

 طبيق ماجاء بمحاضر جلسات لجنة المرور.طلب ت -

 المرور وسط المدينة. من طلب منع الشاحنات الثقيلة  -

بها وعدم ارجاعها  - التطهير  إثر تدخل مصالح ديوان  التي تصبح عليها الطرقات  الحالة  اشتكى من 

 لحالتها األولى. 

 أحمد بن الشيخ:  •

اشتكى من البناء المخالف الذي قام به جاره والضرر الذي لحقه جراء ذلك وطلب إجابته كتابيا على   -

 . عريضته 

 العجيلي:سيف الدين  •

بين أن االنتصاب الفوضوي الذي تكاثر بصفة مهولة في بطحاء السوق االسبوعية بالشوارف أضر   -

بمصالح أصحاب دكاكين الخضر والغالل كما أن بقاء سوق الجملة مفتوح كامل اليوم زاد في الطين  

 بلة. 

 محمد بن عروة:  •

 مقترحات وهي:  3قدم  -

 . 2023/اعتبار قليبية عاصمة ثقافية لسنة  1

 / احياء مهرجان الهادي التاكولي الُمغَيَّب منذ سنوات.2

 /طلب احداث مؤتمر سنوي للثقافة بقليبية. 3

 

 كلمة السيد رئيس البلدية: ❖

بالنسبة لغياب أعضاء المجلس البلدي بين السيد رئيس البلدية أنه يمكن لكل مواطن االطالع على بطاقات   -

 .قليبية تعليقها ببهو اإلدارة ونشرها بموقع بلدية حضور جلسات المجلس التي يتم  

األخيرة    - الفترة  في  األولوية  أعطينا  فقد  البلدية  الخدمات  بعض  لتعطل  االفريقيةبالنسبة  للكرة   للبطولة 

 والتي كانت ناجحة على جميع األصعدة. الطائرة التي تمت بالقاعة الرياضية عيسى بنصر بمدينة قليبية 

كثافة التظاهرات الثقافي فإن لجنة الثقافة بالبلدية تقوم بمهامها على أحسن وجه والدليل هو  بالنسبة للنشاط    -

 في هذا الموسم.  واألنشطة

بالنسبة للعناية بالحدائق العمومية فإن البلدية تقوم بصفة دورية بتنظيفها وغراسات نباتات الزينة بها ولكن   -

 . وإتالفهاالمواطن ال يحافظ عليها ويقوم بتقليعها 
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الشيوة    - لتلوث وادي  القناة ضمن برنامج حماية  بالنسبة  تلك  القديمة فإنه تم إدراج  بالقناة  من جراء الربط 

مدينة قليبية من الفيضانات التي تقوم به مصالح إدارة المياه العمرانية مع القيام بحملة من قبل الشرطة البيئية  

 تصريف مياه األمطار. للتنبيه على المخالفين إليجاد حلول أخرى ل

 في ما يخص تعبيد فرع من نهج بلحسن جراد الغير مبرمج سنحاول إيجاد حل مع المقاول. -

وعلى    - التشاركية  إطار  في  إال  تتم  ال  العملية  فإن  التعبيد  أو  بالتنوير  القصيبة  في حي  التدخل  بخصوص 

 اء سنحاول إيجاد حل وقتي للطريق. المتساكنين التواجد خالل هذه الجلسات والدفاع عن حيهم وفي األثن 

 وإجراء ما يتعين. أما بالنسبة لوادي مبارك فستقوم الشرطة البيئية بمعاينة للمكان  -

فقد أحال الكلمة للسيد الكاتب  بالنسبة لتسوية وضعية األرض المزمع استغاللها كمقر لجمعية األم والطفل    -

سيتم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي خالل دورته العادية الثالثة لهذه السنة    العام الذي بين أنه

 والبت فيه. 

والقيام    - المكان  لمعاينة  النظافة  فريق  ارسال  سيتم  الياسمين  بنهج  العمومية  الحديقة  تنظيف  وبخصوص 

 بالالزم. 

فقد    - الشرقي  للحي  والرياضية  الثقافية  األنشطة  لتوجيه  للسيدة سنية فرج هللاوبالنسبة  الكلمة  رئيسة    أحال 

الفنون والثقافة والتربية والتعليم المذكور بل على   لجنة  أنه لم يتم إقصاء الحي  العكس قمنا بعدة   التي بينت 

 أنشطة به وتمت برمجة تظاهرات صيفية وجمعياتية بالمكان. 

 ض والبدء بتطبيقها.  بالنسبة لمحاضر جلسات لجنة المرور فقد تمت صياغة قرارات في الغر-

  شرطة المرور للمساعدة في ذلك. بالنسبة لمنع الشاحنات الثقيلة من المرور وسط المدينة فقد تمت مراسلة -

إذا  في خصوص قيام مصالح ديوان التطهير بأشغال بالطرقات وعدم ارجاعها لحالتها الطبيعية فإن البلدية  -

    لم يتدخل الديوان تقوم هي باالصالحات الالزمة حتى ال تضر بمصالح المواطنين.

سنسعى جاهدين  بالنسبة للبناء واالنتصاب الفوضويين سنعاود االتصال بالشرطة البلدية لتقوم بما يتعين و  -

 للحد من هذه الفوضى. 

ثم    أشاد السيد رئيس البلدية بالمقترحات القيمة التي قدمها الباحث في علم االجتماع السيد محمد بن عروة  -

هذه  احياؤه  فسيتم  التاكولي  الهادي  لمهرجان  بالنسبة  أنه  أوضحت  التي  هللا  فرج  سنية  للسيدة  الكلمة  أحال 

 السنة. 

 .بعد الزوال  والربعالواحدة الساعة فعت الجلسة على و رُ 


