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 بلدية قليبيـة

 قليبيةب للمجلس البلدي إستثنائيةحمضر جلسة 

 2023 فيفري 26املنعقدة بتاريخ 

 

    

بقصر البلدية  2023فيفري  12اجللسة املفتوحة اليت إنعقدت بتاريخ  مواصلةإطار يف 

ملصادقة على املرحلة األوىل من مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية قليبية خبصوص ا

اد االتفاق على ترك اجللسة مفتوحة يف حالة إنعقخالهلا حيث مت  واختيار فرضية تهيئة

على  2023 فيفري 26الحقة مت حتديدها ليوم للتصويت على إحدى الفرضيتني جللسة 

 البلدية.الساعة العاشرة صباحا بقصر 

برئاسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية الذكر إنعقدت جلسة  فويف التاريخ واملكان اآلن

 اجمللس اآلتي ذكرهم : أعضاء  السادةالسيدات ووحبضور 

وفاء األنقليز ، سعيدة النمر ، سنية فرج اهلل ، جميدي النجيلي ، حممد فتحي حسونة ، 

بوعفيف ، وليد الطرابلسي ، عائدة صمود ، حممد علي اجلنحاني ، حياة اليحياوي ، املربوك العياري  

 سليم بنرجب .

عائدة عقوبي والسيدين : عصام عثمان من السيدة :  ArchiModوحضر عن مكتب الدراسات 

 و عبد احلميد حقي .

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

 الشتيويسيف الدين  الفنية،ر اإلدارة مدي -حممد التكالي  للبلدية،العام  غرييب الكاتبعبد العزيز 

 العمرانية.مصلحة الرتاخيص  رئيس

 . املواطننيمن ومجع كما حضر اجللسة ثلة من ممثلي مكونات اجملتمع املدني 

 : عبد العزيز غرييب .السيد مقرر اجللسة 

 : عماد الشارني .السيد مساعد مقرر اجللسة 

 : هما  لإلمضاء على احملضراملعينني  العضوين  

 و إهلام ريدان . السيدتني : سنية فرج اهلل

 

خالهلا احلضور  شكر منبكلمة ترحيبية مجال احلجام رئيس البلدية اجللسة السيد  فتتحإ

ذّكر أّن أشغال هاته اجللسة تندرج ضمن أعمال اجللسة املفتوحة املنعقدة ثم على تلبية الدعوة 

واليت تقرر خالهلا أن يقع التصويت على إختيار إحدى فرضيات التهيئة  2026فيفري  12بتاريخ 

اإلطار األمثل لتنسيق تدخالت كل  هيمثل هاته اجللسات احلوارية  هلاته اجللسة مبينا أّن 

املقرتحات  جتميعباملدينة من خالل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  القطاعات لدفع مسرية

 والتوجهات العامة قصد بلورتها وجتسيمها مبثال التهيئة املقبل .
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ال تطبيق فرضية جملستوجب حتديد املسار وتهذا وهاته املرحلة األوىل تعترب أول درجة يف 

معمقة  قبل مكتب الدراسات واليت جيب أن تكونعلى الدراسة املقدمة من  ااملثال اعتمادمراجعة 

تقتصر فيها الدراسة على  ، حيث مل من أجل صياغة رؤية مشولية لتنمية كامل الرتاب البلدي

أنّ مراجعة مذكرا مدينة قليبية فحسب بل مشلت مناطق التوسع مبا يف ذلك قرية وادي اخلطف 

األوىل اليت نسعى من خالهلا إىل رسم  مثال التهيئة يشتمل على أربعة مراحل وهاته املرحلة

املرحلة  اخلطوط الكربى إلدماج مناطق التوسع واملناطق اليت إكتسحها البناء الفوضوي وأّن

بعد أن يقع نشر الحظات وإعرتاضات املواطنني لألخذ بعني اإلعتبار ملسيفسح فيها اجملال القادمة 

 مقرتح مثال التهيئة لإلستقصاء .

كلمة ملكتب الدراسات لتقديم بسط موجز حول أهم مميزات كل فرضية إثر ذلك أحال ال

 ومربرات اإلختيار .

بأهم اجلوانب إستهل السيد عصام عثمان كلمته بالرتحيب باحلضور ثم شرع يف التذكري 

حيث بني للسادة احلضور على لوحة العرض مثال بياني لتهيئة مبدينة قليبية ا للفرضييت الفنية

التوجهات العامة اليت مت إتباعها يف رسم الرؤى املستقلبية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يربز 

 عديها الداخلي واخلارجي .والسياحية يف ُب

حيث أوضح أن الفرضية األوىل املسماة التحدي مت إعداد تصورها بناء على تشخيص 

خل وخارج مثال التهيئة اجلاري به انتشار البناء الفوضوي داميداني دقيق أمكن لنا الوقوف على 

العمل على حساب االراضي الفالحية وضفاف االودية والبحر ويف مناطق ميكن ان تكون مستقبل 

ومت الرتكيز على املنطقة السياحية املتواجدة على طول الشريط الساحلي جهة  توسع قليبية

هكتار جويف منطقة  70بـ  منطقة سياحية ذكية تقدر مساحتها إحداثاملنصورة وسيدي منصور  و

قليبية البيضاء وممتدة على حدود مدينة محام الغزاز باالعتماد على التخطيط املستدام والبناء 

العمودي الغري حمدود من حيث الطوابق يف كراس الشروط و يكون حمدود مبساحة االرض و 

باإلضافة إىل ات ن مساحات خضراء و مأوى للسياربعدها على البحر و ذلك لرتك أكثر ما ميك

مرت يفصل هاته املنطقة السياحية عن املنطقة السكنية املخصصة للبناء  30برجمة طريق بعرض 

 املختلط واجملهزة بفضاءات ترفيهية وبعض املرافق العمومية واخلضراء .

مثال التهيئة العمرانية احلالي ملدينة قليبية ال يليب أما الفرضية الثانية وإعتبارا أّن 

التطورات العمرانية واالقتصادية باجلهة لذا وجب جتديده باضافة مناطق سكن مجاعي ونصف 

هذه  وتتسمبرجمة منطقة جامعية جبانب املعهد العالي للدراسات التكنولوجية  وعليه متمجاعي 

ا حمور املسالك الفالحية املوجودة لربجمة بعرض مركز املدينة واعتمدن عن ببعدهااملناطق 

مرت ومآوي للسيارات تفاديا لتفاقم مشاكل االكتضاض املروري وغياب  30 و 20طرقات بعرض 

 . ذا النمطالبنية التحتية اليت تستوعب ه
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كما قمنا بدمج كل مناطق التوسع العشوائي هذا باإلضافة اىل برجمة منطقة سياحية 

هك واعتماد حمور مسلك فالحي املؤدي اىل محام الغزاز 116قليبية البيضاء جديدة جويف 

مرت يربط هاته املنطقة السياحية مبدينة الغزاز واحداث املنطقة  30لربجمة طريق بعرض 

 هك غربي املنطقة السياحية . 40ترفيهية على مساحة 

إستكمال عرض فرضييت وبعد تقديم فرضييت التهيئة لبلدية قليبية مت اإلتفاق على 

 التهيئة لوادي اخلطف ثم فتح باب النقاش .

 

الفرضية األوىل   ) Archimodبي ) وكيلة مكتب الدراسات قدمت السيدة عائدة عقو

 142 اليت متسح حوالي الفرضية ذكرت أّنه من خالل هاته للتهيئة ملنطقة وادي اخلطف حيث 

تسوية وضعية من منطلق يطها فقط وذلك وحم اليت مشلها البناءمت إدماج املناطق  هك

 باإلضافة إىلهك ،  83املساكن املنجزة وترك اإلختيار لنوعية البناء لصاحب األرض يف مساحة 

منطقة حرفية مبساحة و هك  3ت العمومية مبساحة تقدر بـ برجمة مناطق خمصصة للتجهيزا

 هك 16هك  كما وقع برجمة املناطق اخلضراء على األراضي املشجرة مبساحة تقدر بـ  8تقدر بـ 

املسالك وأما خبصوص الطرقات فقد مت التوجه حنو برجمتها بالتوازي مع إرتفاقات األودية 

 . الفالحية املوجودة

 

مت اإلعتماد على نفس منهج ث الثانية لتهيئة وادي اخلطف حيالفرضية  إثر ذلك قدمت

افيت الطريق الشرقي ختطيط مدينة قليبية احلالي بإقرتاح شريط متعدد الوظائف على ح

مت برجمة مقرتح منطي للسكن جيمع مزيج متكون من مناطق السكن الفردي  وهك  6مبساحة 

حيث هك  3 هك والتجهيزات العمومية 4هك واخلضراء  20هك واملختلط  90على مساحة 

 . هك 156 التهيئة بوادي اخلطف املساحة اجلملية للمثال بلغت

 

جدول يلخص وبعد هذا العرض طلب السيد رئيس البلدية من مكتب الدراسات تقديم 

لكل من قليبية و وادي نف و يربز الفرق  بني الفرضيتني املساحات املخصصة للمناطق  حسب الص

 اخلطف .

 التالي :وعليه مت إستعراض اجلدول 
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 بالنسبة لمقترح مثال التهيئة لمدينة قليبية : 
 

 صبغة المنطقة

مثال التهيئة لسنة 

2010 

 المساحة بالهكتار 

   األولىالفرضية 

 المساحة بالهكتار 

  الثانيةالفرضية 

 المساحة بالهكتار 

 بناء املختلط
503 

236 151 

 90 --  سكن اجلماعي

 116 71 40 سياحية

 75 128 45 العموميةجتهيزات 

 49 49 66 خضراء

 11 8 30 متعددة الوظائف

 68 68  حرفية 20 صناعية

 560 560 جمموع مساحات التوسع

 

 
 :  لوادي الخطف بالنسبة لمقترح مثال التهيئة 

 

 صبغة المنطقة
 الفرضية األولى 

 المساحة بالهكتار 

 الفرضية الثانية

 المساحة بالهكتار 

 20 83 املختلطبناء 

 90 -- سكن الفردي

 6 -- متعددة الوظائف

 3 3 جتهيزات العمومية

 4 16 خضراء

 -- 8 مهن صغرى و حرفية

 33 32 مناطق أخرى

 156 142 املساحة اجلملية ملثال التهيئة

 

إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسادة احلضور للنقاش واملداولة والتصويت 

 إحدى الفرضيتني لكل من قليبية ووادي اخلطف .على 
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 التدخالت :

 

 :   محمد بوعفيف :السيد  ❖

إمكانية تغيري صبغة اي منطقة مشمولة بتصنيف معني خالل املرحلة القادمة تساءل عن  -

  من الدراسة .

تساءل ما اجلدوى من احلفاظ على صبغة املنطقة ) جتهيزات عمومية  أو إدراية( املتواجدة  -

برزت لنا أن التوسع العمراني لرغم من أّن الدراسة أبا Sergazباملنصورة واملعروفة بالـ 

وادي اخلطف وبالتالي طالب حبذفها طريق سيكون على أطراف املدينة يف إجتاه 

 إلنشاء منشات إدراية تكون قريبة من التجمعات السكنية املستقبلية .وختصيص مناطق 

إقرتح برجمة منطقة إدراية بطريق آزمور وطريق وادي اخلطف و نهج سوسة نظرا إلفتقار  -

هاته املناطق وبعدها عن وسط املدينة باإلضافة إىل أّن الدراسة املقدمة تربز النسيج 

 العمراني املربمج بها مستقبال .

ءل عن إجراءات تدخل الوكالة العقارية للسكنى يف األراضي املخصصة إلجناء تسا -

التجمع السكين هل هناك إنتزاع ؟ أو ودخول املالكني اخلواص يف شراكة مع الوكالة 

 أثناء إجناز أشغال التهيئة ؟ 

طالب حبماية حقوق املواطنني املالكني مبنطقة عني القرنز والطريق احلزامية بفرض  -

حيث أّنه من غري املعقول أن يبقى املواطن لى الوكالة خبصوص مدة إجناز املشروع شروط ع

سنوات ويف حال عدم إجناز املشروع أو تعطل الي سبب كان جيد أن  4يف اإلنتظار قرابة 

 أرضه بقيت فالحية وطالب بأن يقع ختصيصها صاحلة للبناء من اآلن .

 

 :    إجابة مكتب الدراسات -

ور أّنه ميكن يف مرحلة الحقة تغيري صبغة أي منطقة وذلك مشروط أكد للسادة احلض -

 مبصادقة اجمللس .

مقرتح التوسع العمراني حنو طريق وادي اخلطف هو نتاج لدراسة معمقة للوضع الراهن  -

والنتائج املستقبلية املنتظرة من هذا اإلجراء للحد من اإلختناق املروري والعمراني الذي 

 اصة يف فصل الصيف .تعيشه مدينة قليبية خ

زمع وتغيري تصنيف األراضي املميكن يف أي مرحلة كانت القيام مبراجعة جزئية للمثال  -

 إجناز مشروع الوكالة العقارية للسكنى به .
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 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد   إجابة -

إنعكاسات إجيابية على نوعية أفاد أّن اجمللس رحب مبشروع الوكالة العقارية للسكنى ملا له من 

ب على املالكني إجناز أشغال التهيئة على نفقتهم باإلضافة ساسية باجلهة حيث أنه يصعنية األاحلياة والب

إىل احلد من البناء الفوضوي وتنظيم العمران وخلق مدينة سكنية جتارية ، وخالل اجللسات مع املدير 

ءات إستصدار األمر وضمان حقوق املالكني وفق رؤية مشولية العام للوكالة أكد له ضرورة اإلسراع بإجرا

هادفة حلسن مناخ اإلستثمار والتشجيع على إجناز مثل هاته املشاريع مثلما هو معمول به بالعديد من 

 . املدن اجملاورة كمنطقة املرازقة مثال وغريها ...

 

 :   وفاء األنقليز :   ةالسيد ❖

املقدم به العديد من األخطاء اللغوية ويف الصياغة بالرغم الحظت أن تقرير  الدراسة  -

 من أنه مت اإلشارة إىل ذلك خالل جلسة سابقة .

طالبت بتحيني بعض اإلحصائيات املقدمة بتقرير املربرات داعية إىل عدم اإلقتصار  -

على املعهد الوطين لإلحصاء كمرجع وميكن التنسيق مع اإلدارات اجلهوية ملدكم 

 للمعطيات اجلغرافية والتارخيية واإلحصائية لكل هيكل . بآخر حتيني

ناس واألخذ بعني اإلعتبار لدراسة املثال التوجيهي لتهيئة املناطق ستئالحظت عدم اإل -

حيث أنه تعرض للتشخيص للمشاكل احلقيقية  Schéma directeurالساحلية 

تصادي مبا يساهم يف ملدينة قليبية يف عالقة بالنسيج العمراني واجملال البيئي واإلق

 النهوض بالتنمية املستدامة .

الحظت أن تسمية الفرضيات بعيدة عن الواقع وإقرتحت بتغيريها مبا مبا يتماشى مع  -

الواقع الذي نعيشه ، باإلضافة إىل غياب مصطلحات أو مقرتحات يف عالقة بالتنمية 

 املستدامة أو املدينة الذكية .

لسياحية الذكية باملنصورة وسيدي منصور يف تساءلت عن سبب تنصيف املنطقة ا -

غياب رؤية أو مقرتح من وزارة السياحة يف ظل وجود إشكال سابق مع قليبية البيضاء 

وما حف هذا امللف من غموض وغياب اإلسرتاجتية وغياب طريق واسع ميكن التطرق 

هلاته  طريق مؤدية برسممن خالهلا هلاته املنطقة السياحية املسماة ذكية  وطالبت 

 املنطقة مبثال التهيئة .

ذكرت بوجوب برجمة منطقة حرفية بالعقار البلدي احملاذي للقاعة املغطاة حيث أن  -

  هذا الشأن .الصناعات التقليدية وعد بالتدخل كشريك فاعل يفمصاحل ديوان 
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مبراجعة كل املناطق املصنفة بأراضي اخلواص كمناطق خضراء أو جتهيزات  تطالب -

باملثال القديم حيث أن أغلبها إكتسحها البناء الفوضوي ومت تسوية وضعية البعض منها 

 ربجمة هكذا تصنيفات على أراضي على ملك الدولة أو على ملك البلدية .ب، وطالبت 

فرضية الثانية واملنطقة متعددة الوظائف سجلت حتفظها على املنطقة السياحية بال -

وإقرتحت يف هذا اخلصوص برجمتها جبانب السوق األسبوعية بالفرضية األوىل 

 اجلديدة من منطلق التشجيع وتنشيط احلركة اإلقتصادية .

 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد  إجابة  -

عدم اإلستئناس واألخذ بعني اإلعتبار لدراسة املثال التوجيهي لتهيئة خبصوص  -

الحظ أن تاريخ املراسلة الواردة خبصوص  Schéma directeurاملناطق الساحلية 

 واحلال أن األعمال املنجزة سابقة 2023التوجيهات الوطنية يعود لشهر جانفي 

للدراسة املقدمة وأكد على ضرورة األخذ بعني اإلعتبار لكل املالحظات والتوصيات يف 

 املراحل الالحقة من مراجعة مثال التهيئة .

أما خبصوص األخطاء اللغوية أو يف الصياغة فقد مت لفت مكتب الدراسات لذلك يف  -

رورة العديد من املرات وفق مراسالت صادرة يف الغرض حيث مت لفت نظرهم لض

 تالفيها.

 

 :    : عائدة صمود  ةالسيد ❖

إقرتحت أن تقوم البلدية بإقتناء بعض األراضي بوادي اخلطف وبرجمتها مناطق  -

 خضراء نظرا إلخنفاض أسعار البيع هناك .

 :   سليم بنرجب: السيد   ❖

 طلب من مكتب الدراسات تقديم بسط موجز عن الفرق بني الفرضيات . -

 :   ( مكتب الدراساتبي ) والسيدة عائدة عقإجابة  -

أفادت أن التنمية املستدامة مت اإلشارة إليها من خالل مناطق التوسع ويف املرحلة  -

الثانية سيقع التطرق إليها بتفاصيل أكثر دقة حيث أن من خصائص التنمية 

ما مت جتسيمه على املثال بالتشجيع على دامة تكثيف النسيج العمراني وهو املست

 البناء العمودي . 

من أوىل مبادىء التنمية املستدامة أن يكون التطرق إىل مناطق التجهيزات اإلدراية  -

وغريها عرب طرق سلسة دون املرور بوسط املدينة جتنبا لإلختناق املروري وذلك 

مرحلة الحقة اإلعرتاض بربجمة طرقات واسعة قد يكون بأراضي خواص ميكن هلم يف 

 عليها من عدمه وفق إجراءات اإلستقصاء .
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خبصوص التوسع وجتسيم مقرتحاتنا مرتبط بقرار جلنة التجمعات السكنية وسيشهد  -

املثال أو الفرضية اليت سيقع اإلختيار عليها العديد من التنقيحات يف مرحلة الحقة 

 جمعات السكنية .إما مبقتضى اإلعرتاض أو على ضوء رأي جلنة حصر الت

هي باألساس لتوضيح اخلطوط الكربى ملثال التهيئة وأن أكدت على أن هاته اجللسة  -

باملرحلة سيقع انه يف األراضي ونصدقة عليه لن يكون نهائيا خبصوص تما سيتم املصا

واليت يوما  60الثانية من املراجعة اإلعالن عن فرتة اإلستقصاء العمومي اليت تدوم 

مبختلف وسائل اإلتصال حتى يتسنى للمواطنني إبداء آرائهم عنها  سيتم اإلعالن

 وتقديم مقرتحاتهم .

خبصوص تساؤل السيد سليم بنرجب أوضحت أن نقاط التشابه بني الفرضيتني هي  -

 بها  جر البناءالسقوية العمومية حياملنطقة ان و نفس مساحة التوسع يف الفرضيتني 

 طقانعدم تقديم مقرتحات داخل املباإلضافة إىل خضر واملعلم عليها باللون األ

حسب تقرير اللجنة الوطنية حلصر الوكالة العقارية للسكنى لفائدة  املخصصة

 .التجمعات السكنية

أما نقاط اإلختالف يف الفرضيتني هناك مناطق مت تكثيف البناء العمودي بها املعلم  -

 جي يف الفرضية األوىل .اللون البنفسعليها ب

ختصيص بعض األراضي كمنطقة جتهيزات هو توجه الغاية منه تقريب أكدت أن  -

اخلدمات من املواطنني املتواجدين بتجمع سكين ذو كثافة عمرانية ، وهذا التصنيف 

ميكن يف أي وقت تغيريه او تقليص مساحته اما باالعرتاض يف مرحلة الحقة او يف 

املصاحل املركزية او اجلهوية واملثال املقدم لسيادتكم يف  نطاق التفاعل مع بعض

صياغته تلك جمرد مقرتح رهني موافقة جلنة حصر التجمعات السكنية وهاته 

األخرية ما يهمها هو حتديد املناطق السكنية ثم سيقع خالل مرحلة االستقصاء يف 

 غري ذلك .اطار التفاعل مع مقرتحات واعرتاضات املواطنني التحيني وما اىل 

أكدت للحضور ان هاته النسخة األولية هي وثيقة أداة عمل غري نهائية سيقع حتيينها  -

 مثلما اسلفنا الذكر بعد االطالع عليها من قبل جلنة حصر التجمعات السكنية .

واليت كانت يف مستوى  وبعد اإليضاحات املقدمة من قبل ممثلي مكتب الدراسات

فهوم املصادقة على هاته ملموض او االلتباس يف سوء فهم مت رفع كل الغالتساؤالت حيث 

تكتسي صبغة نهائية  الاملصادقة أن املرحلة واختيار فرضية للتهيئة حيث مت التأكيد على 

للمثال وسيقع يف املرحلة الثانية اثناء االستقصاء حتيينه مت املرور للتصويت برفع االيدي 

 حيث افرزت النتائج التالية : 
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 بالنسبة للتصويت على فرضيات التهيئة لمدينة قليبية :  

 الفرضية الثانية الفرضية األوىل

 متحفظ ضد مع متحفظ ضد مع

10 -- 01 -- -- -- 
 

 بالنسبة للتصويت على فرضيات التهيئة لوادي الخطف :  

 الفرضية الثانية الفرضية األوىل

 متحفظ ضد مع متحفظ ضد مع

 -- -- 10 -- 01 

 

ة عدم اقتناعه بالدراسة مع تسجيل إعرتاض السيد وليد الطرابلسي على كل الفرضيات املقدمة بتعل

 يت .صواملقدمة ، علما وأّنه غادر القاعة قبل عملية الت

 وتسجيل حتفظ السيدة وفاء االنقليز عن التصويت .

هيئة األوىل وبالتالي متت املصادقة على تقرير حتليل الوضع الراهن وإختيار فرضية الت 

 بالنسبة ملدينة قليبية وعلى الفرضية الثانية بالنسبة لوادي اخلطف وذلك بأغلبية األصوات .

إثر ذلك شكر السيد مجال احلجام مكتب الدراسات على كل ما تقدم به من توضيحات فنية 

جبزيل  وقانونية ملختلف املراحل القادمة ونوه كذلك مبجهود اإلدارة واجمللس البلدي كما تقدم

الشكر للسادة املواطنني واجملتمع املدني على حسهم املواطين والذود يف الدفاع عن مصاحل مدينتهم 

كل حسب رؤيته واالختالف ال يفسد للود قضية وهو خري دليل على حبهم ملدينتهم وتذوب االختالف 

 يف سبيل االرتقاء والنهوض مبدينتنا .

 حدة والنصف بعد الزوال .إثر ذلك رفعت اجللسة على الساعة الوا


