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 بلدية قليبيـة

 قليبيةب للمجلس البلدي إستثنائيةحمضر جلسة 

 2023 فيفري 12املنعقدة بتاريخ 

 

    

، يف إطار األعمال التحضريية ملراجعة مثال التهيئة العمرانية ملدينة قليبية ووادي اخلطف

إستثنائية جلسة على الساعة العاشرة والنصف صباحا  2023فيفري  12 األحدإنعقدت يوم 

للمصادقة على املرحلة األوىل من مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية قليبية  للمجلس البلدي 

أعضاء  السادةالسيدات وبرئاسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية وحبضور تيار فرضية تهيئة واخ

 اجمللس اآلتي ذكرهم : 

فتحي حسونة ، فوزي احلجام ، إهلام ريدان ، سعيدة النمر ، سنية فرج اهلل ، جميدي النجيلي ، 

ناجي ريدان ، وليد الطرابلسي ، عائدة صمود ، حممد علي حممد بوعفيف ، شادي بن سليمان ، 

 د .اجلنحاني ، حياة اليحياوي ، شيماء بلحاج عمر ، املربوك العياري ، سليم بنرجب ، فؤاد اجملي

 ، حممد عبد اللطيف .هشام األنقليز  :التواجد خارج مدينة قليبية السيدتغيب بعذر         

 . وبعذر املرض كل من السادة : عبد الوهاب بلوم و وفاء األنقليز 

رانية متاع اهلل ، حممد األسعد الرببار ، أمحد املسلماني ، :  كل من السادةتغيب بدون عذر        

 . اجلبالي ، سلمى اجمليد ، فاطمة الطرودي ، أمرية األنقليز ، رحاب محيدحافظ 

 كل من السادة : البلديةوحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس         

  سيف الدين الشتيوي  الفنية،ر اإلدارة مدي -حممد التكالي  للبلدية،العام  الكاتبغرييب عبد العزيز 

وسيم  القانونية،متصرف مبصلحة النزاعات والشؤون  غالي العمرانية، فاضلرئيس مصلحة الرتاخيص 

 الفنية.تقين أول باإلدارة  -القلييب 

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

 ييب .: عبد العزيز غرالسيد 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

يف إطار ثم وضع اجللسة يف إطارها موضحا أّن هاته اجللسة اإلستثنائية تنعقد على تلبية الدعوة 

ختم املرحلة األوىل من دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية ملدينة قليبية ووادي اخلطف ، حيث 

جمللس البلدي سيتم عرض تقرير تشخيص الوضع الراهن وفرضيات التهيئة على مصادقة ا

أهمية مثال مؤكدا على الثانية وإختيار فرضية إلعتمادها كمشروع مثال تهيئة يف املرحلة 
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من أداة ختطيط عمراني متّكن  يف رسم اخلطوط الكربى للتنمية حيث يعترب  التهيئة العمرانية

 . يضامجال الرتابي وحتديد صبغة األراإلستعمال األمثل لل

إثر ذلك أحال الكلمة للسيد سيف الدين الشتيوي رئيس مصلحة الرتاخيص العمرانية 

اته املرحلة األوىل من الدراسة قام مكتب الدراسات املعني يف الغرض بتجميع خالل هحيث ذكر أّنه 

خمتلف اإلدارات املعطيات والبيانات الضرورية لتشخيص الوضع الراهن بالتنسيق مع البلدية و

مع اإلستئناس بتقرير املربرات االولي املعد من قبل واجلهوية ذات العالقة  املركزية

العمرانية بالبلدية حيث إعتمد مكتب الدراسات على جمموعة هاته املعلومات  مصلحةالتهيئة

إلعداد تقرير يشخص الوضع الراهن ويربز إشكاليات النمو العمراني وحتديد األهداف املستقبلية 

 . ى للتهيئةواالختيارات الكرب

أو فرضيتني  مثالنيبالتوازي مع التقرير اخلاص بالتشخيص قام مكتب الدراسات بإعداد و

للتهيئة لكل من قليبية ووادي اخلطف حيث مت جتسيم األهداف املستقبلية للتهيئة مع ابراز صبغة 

 املناطق اجلديدة املدجمة. 

وي مبسار إعداد الدراسة يتالشلعام إستعرض السيد سيف الدين وبعد هذا التقديم ا

من جملة اجلماعات إعتمدت بلدية قليبية   239و 114ل ويف إطار حسن تطبيق الفصمؤكدا أّنه 

آليات ومنهجية العمل التشاركي يف رسم اخلطوط العريضة والنظرة اإلستشرافية يف جمال 

 :أهم تلك احملطاتولعل من التهيئة العمرانية لقليبية ووادي اخلطف 

 

: املصادقة على مبدأ إقرار املراجعة ملثال التهيئة العمرانية لقليبية وإعداد مثال  2018سبتمرب  09

تهيئة لوادي اخلطف ضمن الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي حبضور مكونات 

  اجملتمع املدني .

مكونات اجملتمع املدني مصادقة اجمللس البلدي ضمن جلسة إستثنائية حبضور  :2018أكتوبر  21

اإلحداثيات اجلغرافية -على حدود التوسع واملراجعة ملدينة قليبية ووادي اخلطف

 الطبيعية واحلدود

: املصادقة على تقرير مربرات املراجعة األولي املعد من قبل اإلدارة الفنية وذلك  2019ماي  25  

 حبضور مكونات اجملتمع املدني .

راسلة جمموعة من اإلدارات املركزية واجلهوية وبعض املستلزمني العموميني : م 2019اكتوبر  04

 قصد إبداء الرأي يف احلدود املقرتحة للمراجعة.

: جلسة عمل مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز للنظر يف مكونات كراس شروط اعالن  2020فيفري  03

 طلب العروض قصد تعيني مكتب دراسات.

 اإلذن اإلداري ملكتب الدراسات املكلف لإلنطالق يف مراجعة مثال التهيئة . : تسليم 2020سبتمرب  09
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ــدد املتعلق بظبط إجراءات تنسيق اإلدارات املركزية 926: صدور االمر احلكومي عـــ 2020نوفمرب  25

 واملنشآت العمومية مع البلديات يف جمال إعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية.

تسلم البلدية النسخة األوىل من مكونات الدراسة املتعلقة بتحليل الوضع الراهن  : 2021فيفري  18

 واعداد فرضيات التهيئة.

: مراسلة جمموعة من الوزارات واإلدارات واملؤسسات وافادتهم بقرص مضغوط حيتوي  2021اوت  03

ف رظعلى أول نسخة من مكونات املرحلة األوىل من الدراسة إلبداء الرأي فيها يف 

 شهرين.

: جلسة عمل مبقر البلدية وحبضور بعض أعضاء اجمللس البلدي ،اإلدارة الفنية  2022فيفري  24

،مكتب الدراسات ،االدارة اجلهوية للتجهيز ،املعهد الوطين للرتاث ،الوكالة العقارية 

وكالة محاية وتهيئة الشريط الساحلي قصد إبداء الراي و املالحظات  للسكنى ،

بعض مكونات املرحلة األوىل من الدراسة املتعلقة بتحليل الوضع  خبصوص حتيني

 ( .avec dechargeمت توجيه استدعاء لإلدارة العامة للتعمري الراهن واعداد فرضيات التهيئة )

: إنعقاد جلسة تشاركية باملركز القطاعي للميكنة البحرية حبضور املواطنني  2022جويلية    16

املهنية واملختصني يف اجملال  تتمع املدني وبعض اهليآواجلمعيات ومكونات اجمل

 واملالحظات. تالعمراني وتقدميهم جملموعة من االقرتاحا

: إنعقاد جلسة تشاركية مبقر البلدية حبضور أعضاء اجمللس البلدي وجمموعة  2022جويلية    28

 تاالقرتاحامن الوزارات واإلدارات واملؤسسات العمومية وتقدميهم جملموعة من 

 واملالحظات.

: عقد جلسة عمل بإلدارة التعمري خبصوص النسخة النهائية احملينة من املرحلة  2022 ديسمرب 15

 األوىل من الدراسة

ملخص لتقرير تشخيص احلضور ملتابعة   السيد رئيس مصلحة الرتاخيص العمرانية دعى إثر ذلك

حيث ذكر  datashowاملعد من قبل مكتب الدراسات عرب تقنية  الوضع الراهن لقليبية و وادي اخلطف

ومتت  1957ديسمرب  13املؤرخ يف  1957لسنة  121مبقتضى األمر أحدثت بلدية قليبية أّن بلدية 

لتشمل كل من  2016ماي  26املؤرخ يف  602توسعة حدودها يف مرحلة أوىل مبقتضى األمر احلكومي 

املؤرخ  255الغربية ، ليتم تنقيح هاته احلدود يف مرحلة ثانية حسب األمر عمادة قليبية الشرقية و قليبية 

ة ،قليبية عمادات وهي قليبية الشرقي 3لتتوسع املنطقة البلدية وتشتمل على  2017فيفري  13يف 

 ثم قدم رسوم خرائطية تربز مناطق التوسع حسب اآلتي : الغربية و وادي اخلطف
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إثر ذلك قدم جدول بياني حول مثال التهيئة العمرانية لبلدية قليبية اجلاري به العمل 

 :  هك موزعة كاآلتي  1350ميسح حاليا موضحا أّنه 
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 املساحة ) باهلكتار ( الصبغة

 هك 561 مناطق سكنية

 هك 46 مناطق جتهيزات

 هك 96 حرفيةمناطق 

 هك 78 مناطق خضراء

 هك 55 سياحيةمناطق 

 هك 514 مناطق أخرى......

 

من مساحة مثال التهيئة  % 13,3هك أي ما يعادل حوالي  180لي اال تزال حوحيث 

 . مناطق شاغرة ضمن مثال التهيئة العمرانية العمرانية

املعد من قبل  بعد اإلطالع على تشخيص الوضع الراهنإثر ذلك أعلم احلاضرين أّنه 

 حوصلة اإلشكاليات يف احملاور التالية : مت،  مكتب الدراسات 

 اإلشكاليات  املتعلقة باملناطق اخلضراء و الوضع البيئي  ❖

 (الصحية , الرياضية  ، الرتبوية  ) اإلشكاليات املتعلقة بالتجهيزات العمومية ❖

 اإلشكاليات املتعلقة بالتكثيف و تغيري صبغة املناطق  ❖

 اإلشكاليات املتعلقة بالتقسيمات و رخص البناء  ❖

 اإلشكاليات املتعلقة بالرتاتيب العمرانية امللحقة مبثال التهيئة العمرانية  ❖

 اإلشكاليات املتعلقة باملناطق اليت اكتسحها البناء الفوضوي  ❖

 اإلشكاليات املتعلقة بالطرقات  ❖

 اإلشكاليات املتعلقة بالنقل و التنقل ❖

الصناعية , السياحية, ، اإلشكاليات املتعلقة مبناطق األنشطة االقتصادية  ❖

 التجارية... 

عدم توفر مساحات لتلبية احلاجيات من مناطق التوسع باإلشكاليات املتعلقة  ❖

 العمراني ختصص للسكن أو التجهيزات أو مناطق األنشطة 

 

 

الذي أوصى راض ملخص للحلول املقرتحة من قبل مكتب الدراسات إثر ذلك مت إستع

 اآلتي : ب
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ختصيص اراضي للبناء اجلماعي و النصف مجاعي يكون بعيد على مركز املدينة لتجنب  ❑

 .االكتظاظ 

 انشاء قطب جامعي مبحيط املعهد العالي للدراسات التكنولوجية   ❑

 . توفري اماكن لوقوف السيارات  ❑

 . ختصيص  ممرات للدراجات اهلوائية   ❑

 .مراجعة عرض الطرقات بالنسبة ملناطق التوسعة و اذا امكن داخل املثال احلالي  ❑

 التنقل  اخراج بعض التجهيزات االدارية  من وسط املدينة لتخفيف من مشاكل ❑

جتارة, اثاث, جتهيز صحي, ) احداث مركب جتاري متعدد الوظائف بني قليبية و وادي اخلطف  ❑

 لدعم االقتصاد باملنطقة.  (نسيج ,الكرتونيك و صناعات تقليدية

قات األودية وشبكة افتسن تراتيب عمرانية للبناء وختصيص مناطق للتجهيزات العمومية ورسم إر ❑

مات القرية املتكاملة وسبل العيش الكريم والرفاهية لسكان منطقة طرقات يف هدف توفري مقو

 وادي اخلطف. 

إعادة النظر يف أسلوب التخطيط العمراني وذلك باإلستغالل األفضل لألراضي الصاحلة للبناء  ❑

 .البناء  فيثوذلك عن طريق تك

للواقع وإقرار بعض  مراجعة الرتاتيب العمرانية املنظمة لعمليات البناء اليت أصبحت غري مالئمة ❑

 املناطق برتاتيب خاصة تتماشى و الوضع املادي واإلجتماعي.  

برجمة مناطق للتجهيزات العمومية و املناطق اخلضراء مبا يتماشى و احلاجيات احلقيقية  ❑

للمدينة وتغيري صبغة البعض منها اليت بقيت جممدة و مل يقع استغالهلا أو اقتناءها من طرف 

 ية. الدولة أو البلد

 وضع إسرتاتيجية لتوسع املدينة على املدى املتوسط و البعيد  ❑

 .برجمة منطقة صناعية خارج التجمعات السكانية  ❑

،ترفيهي ،حريف(...  تغيري صبغة البناء ببعض املناطق تبعا ملا آلت إليه على عني املكان ) جتاري ❑

 شرط توفر املقومات األساسية ملمارسة تلك األنشطة.  

قات خاصة باالودية وامللك البحري وحوزة الطرقات ااحلد من مسافة بعض األرتف السعى إىل ❑

مراعات عدم  معتقاسيم مصادق عليها ، خاصة امام وجود تراخيص سابقة بتلك املناطق او

 للخطر.  تعريض سكان

 .إعادة رسم بعض الطرقات املربجمة مبثال التهيئة  ❑

من قبل املعهد الوطين قرار محاية إعادة النظر يف صبغة بعض املناطق االثرية املتحصلة على  ❑

 للرتاث. 
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إدماج مثال تهيئة السبخة مبثال التهيئة العمرانية و السعي لتحيينه إن لزم واعتماده عند  ❑

 . التخطيط 

قي حسب تغيري صبغة األرض على ملك البلدية بتاهرت وختصيص جزء منها للسوق و البا ❑

 احلاجة.  

 مراجعة بعض الرتاتيب العمرانية اخلاصة مبنطقة قليبية البيضاء  ❑

إعادة النظر يف مجيع املناطق املخصصة للتجهيزات العمومية وبرجمتها حسب احلاجيات  ❑

 . احلقيقية للمدينة 

) نهج  إعادة النظر يف عدد الطوابق املتاحة خاصة عندما التتوفر املقومات األساسية إلحتواء ذلك ❑

 الزهور، نهج محادي الغربي كمثال(...... 

تلبية حاجيات البلدية و متساكين املدينة و الوافدين عليها عرب خلق آليات وسبل اليت تدعم  ❑

الدور التنموي و اإلقتصادي للمدينة و طبيعة املنطقة كوجهة سياحية للراغبني باإلصطياف 

 بها. 

ع العشوائي باملناطق اجملاورة ملثال التهيئة و العمل توفري مناطق توسع عمراني للحد من التوس ❑

غلبها أاليت وقع تشييدها إبان الثورة خاصة وأن العشوائية تنظيم األحياء لآليات  على خلق

 أصبح أمرا واقعا و يستحيل إزالته. 

 . مسافات التنقل بني خمتلف مكونات املدينة  ى احلد منالعمل عل ❑

العمرانية ومالئمتها مع اخلصوصيات املعمارية احمللية والتارخيية تنقيح الرتاتيب 

أحواز الربج و للمدينة مبا يسمح بالعناية اجلمالية احلضرية وخنص بالذكر املدينة العتيقة

 والشريط الساحلي.

العمل بالتنسيق مع الوكالة العقارية للسكنى إلرساء مثال تهيئة تفصيلي ملنطقة عني قرنز  ❑

وذلك بإرساء مجيع مقومات املدينة احلديثة والعصرية واليت تستجيب إلنتظارات أهل قدميان اوت

 املنطقة.  

اء يسمح بإحتواء التظاهرات الرتفيهية ضبرجمة مسرح هواء طلق نظرا إلفتقار املدينة لف ❑

 .الكربى والتنشيطية والثقافية

 

فرضيات  2إعداد عدد وبعد هذا اإلستعراض أعلم السيد سيف الدين الشتيوي أّنه مت 

مدينة قليبية متتاز بكثافة فرضيات لوادي اخلطف وإستهل تقدميه بالتذكري أنّ  2يبية و عدد للق

ساكن  72مقابل  ²ساكن بالكم 308سكانية من أعلى املستويات على املستوى الوطين تقريبا 

ليبية يف أفق سنة على املستوى الوطين ، كما أّن التقديرات لتطور عدد سكان مدينة ق ²بالكم
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ألف ساكن  30حسب الدراسة املنجزة من قبل مكتب الدراسات تنم عن زيادة تناهز  2035

 ألف ساكن . 90ليصبح العدد اجلملي يف حدود 

 ثم وادي اخلطف .وأعلم احلضور أّنه سيقع البدء بإستعراض فرضيات التهيئة ملدينة قليبية    

 

 :   مدينة قليبيةفرضيات 
 

 الفرضية االولى ) التحدي (: 

انتشار البناء الفوضوي داخل وخارج مثال التهيئة اجلاري به العمل على حساب االراضي 

الفالحية وضفاف االودية والبحر ويف مناطق ميكن ان تكون مستقبل توسع قليبية جيعلنا نتحدى 

ة البيضاء حيث قمنا بربجمة واقع املدينة . لنأتي بهذه الفكرة اليت نبدأها بأهم منطقة وهي قليبي

هكتار جويف منطقة قليبية البيضاء وممتدة على  70منطقة سياحية ذكية تقدر مساحتها بـ 

حدود مدينة محام الغزاز باالعتماد على التخطيط املستدام والبناء العمودي الغري حمدود من 

البحر و ذلك حيث الطوابق يف كراس الشروط و يكون حمدود مبساحة االرض و بعدها على 

 لرتك أكثر ما ميكن مساحات خضراء و مأوى للسيارات .

على حمور مسلك فالحي املؤدي اىل محام الغزاز لربجمة طريق بعرض  حيث مت اإلعتماد

مرت يفصل هاته املنطقة السياحية عن املنطقة السكنية املخصصة للبناء املختلط واجملهزة  30

 بفضاءات ترفيهية وبعض املرافق العمومية واخلضراء .

 

 

 

 

 

 املنطقة السياحية

 الذكية
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وإستعراض السيد سيف الدين الشتيوي على الشاشة خمتلف  األمثلة والرسومات البيانية 

املعدة من قبل مكتب الدراسات وأوضح أّن أن الفرضية األوىل اليت وقع تسميتها " التحدي " متتاز 

 بــ : 

واحلدود قليبية البيضاء  هكتار جويف 70برجمة منطقة سياحية ذكية  على مساحة  -

 ..محام األغزاز  مع بلدية الرتابية 

               م  30طريق عرض فصل املنطقة السياحية ذكية عن منطقة السكن املختلط ب -

 . وبرجمة منطقة متعددة الوظائف على ضفتهاسلك فالحي ( حمور امل) 

أي بناء خمتلط  الزحف العشوائي للبناء على مناطقتصنيف املناطق اليت إكتسحها  -

ولتسوية وضعية املباني لصاحب األرض حرية إختيار نوعية البناء حسب احلاجة 

 املنجزة .

 توزيع التجهيزات العمومية واملناطق اخلضراء يف مناطق التوسع -

 املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية .لةاببرجمة منطقة رياضية ق -

 . لتكنولوجيةبرجمة منطقة جامعية جبانب املعهد العالي للدراسات ا -

 برجمة منتزه حضري بني ضفاف وادي شيوة وجويف هنشري القصرلي. -

والطريق  27يف مدخل املدينة جويف مفرتق الطريق اجلهوية برجمة منطقة صناعية  -

 . احلزامية

مرت  5بعرض مرت ومسلك للدراجات اهلوائية  25عرض ببرجمة طريق حزامية  -

حميطا بكامل املدينة وصوال  احلزامية والطريق 27مفرتق الطريق اجلهوية إنطالق 

 سيدي منصور .لشاطئ 

 قليبية البيضاء . جويف منطقةبرجمة مركب جتاري  -

ويف ختام إستعراض الفرضية األوىل أعلم السيد سيف الدين الشتيوي بأن املساحة اليت 

  هكتار . 560اجلديد تبلغ حوالي سيشملها التوسع 

 

 الثانية ) مزيج بين التقليد و التجديد ( :  الفرضية

واالقتصادية مثال التهيئة العمرانية احلالي ملدينة قليبية ال يليب التطورات العمرانية 

باجلهة لذا وجب جتديده باضافة مناطق سكن مجاعي ونصف مجاعي وهذا ما قمنا به يف هذه 

الفكرة اضافة اىل برجمة منطقة جامعية جبانب املعهد العالي للدراسات التكنولوجية حيث قمنا 

دة بربجمة هذه املناطق بعيدة على مركز املدينة واعتمدنا حمور املسالك الفالحية املوجو

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

 املروري وغياب البنية التحتية اليت تستوعب هذا النمط.
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كما قمنا بدمج كل مناطق التوسع العشوائي هذا باإلضافة اىل برجمة منطقة سياحية 

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

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

 هك غربي املنطقة السياحية . 40ترفيهية على مساحة 

ض السيد سيف الدين الشتيوي على الشاشة خمتلف  األمثلة والرسومات البيانية وإستعر

ب الدراسات وأوضح أّن الفرضية الثانية اليت وقع تسميتها " مزيح بني التقليد املعدة من قبل مكت

 والتجديد " متتاز بــ : 

 .رياضية  العشوائي وإحداث منطقة جامعية و التوسعدمج كل مناطق  -

وبرجمةمنطقة ترفيهية متامخة هكتار  116توسيع املنطقة السياحية الذكية لتبلغ  -

 .هلا

طريق وادي على ضفاف تاهرت و جويف حيكن مجاعي سخمصصة للطق امنبرجمة  -

 .اخلطف 

 الفرضية الثانية . ركب جتاري موجود أيضا يفمقرتح امل -

ويف ختام إستعراض الفرضية األوىل أعلم السيد سيف الدين الشتيوي بأن املساحة اليت سيشملها 

 هكتار .  560التوسع اجلديد تبلغ حوالي 

وهي نفس مساحة التوسع بالفرضية األوىل وان الفرق بني الفرضيتني يتجسم يف توزيع 

يلخص املساحات املخصصة جدول يف ما يلي ملزيد اإليضاح واملساحات حسب صبغة املناطق 

 للمناطق  حسب الصنف و يربز الفرق  بني الفرضيتني :
 

 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 جتهيزات العمومية

 49 49 66 خضراء

 11 8 30 متعددة الوظائف

 68 68  حرفية 20 صناعية

 560 560 جمموع مساحات التوسع
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 فرضيات وادي الخطف :  

قبل إستعراض فرضيات التهيئة ملنطقة وادي اخلطف إستهل السيد سيف الدين الشيتوي 

 6قرية وادي اخلطف تبعد عن وسط مدينة قليبية حوالي توطئة حيث ذكر أّن عرضه بتقديم 

كلم من اجلهة الشمالية وتعترب من أقدم القرى الرببرية باملنطقة ومتتاز بأراضيها اخلصبة 

 ونشاطها الفالحي .

 13املؤرخ يف  255مت إدماجها إداريا ضمن املنطقة البلدية لبلدية قليبية مبقتضى األمر  

 آالف ساكن . 3ويبلغ عدد سكانها حوالي  2017فيفري 

ويف ظل غياب مثال تهيئة عمرانية أصبح إنشاء األبنية واألحياء السكنية العشوائية 

لتاليف آثارها السلبية على املنطقة باملنطقة إحدى املشاكل اليت تستدعي حلوال مستعجلة 

واألراضي الزراعية فقد زاد الزحف العمراني خالل السنوات األخرية ليكتسح نسبة كبرية من 

 األراضي ذات الصبغة الفالحية .

إثر ذلك شرع يف إستعراض الفرضيات املقرتحة من قبل مكتب الدراسات مستعينا يف ذلك 

 فصيل اآلتي :باألمثلة املعدة يف الغرض حسب الت

 
 الفرضية االولى ) المحافظة على األراضي الزراعية (: 

يف هاته الفرضية مت إدماج املناطق املبنية وحميطها فقط وذلك لتسوية وضعية املساكن 

هك ، كما مت برجمة مناطق  83املنجزة وترك اإلختيار لنوعية البناء لصاحب األرض يف مساحة 

هك   8هك ،منطقة حرفية مبساحة تقدر بـ  3العمومية مبساحة تقدر بـ خمصصة للتجهيزات 

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

أما خبصوص الطرقات فقد مت التوجه حنو برجمتها بالتوازي مع إرتفاقات األودية 

 وحماوراملسالك الفالحية املوجودة.

 هك 142اجلملية للمثال املساحة 

 

 الفرضية الثانية ) مدينة جديدة مكملة لمدينة قليبية(: 

يف هاته الفرضية مت اإلعتماد على نفس منهج ختطيط مدينة قليبية احلالي بإقرتاح 

 هك . 6شريط متعدد الوظائف على حافيت الطريق الشرقي مبساحة 

مناطق السكن  كما مت برجمة مقرتح منطي للسكن جيمع مزيج متكون من 

 هك واخلضراء  20هك واملختلط  90الفردي 

 هك . 3هك والتجهيزات العمومية 4

 هك 156املساحة اجلملية للمثال 
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ويف ما يلي جدول يلخص املساحات املخصصة للمناطق  حسب الصنف و يربز الفرق  بني 

 الفرضيتني :

 صبغة المنطقة
 الفرضية األولى 

 المساحة بالهكتار 

 الفرضية الثانية

 المساحة بالهكتار 

 20 83 بناء املختلط

 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

 

تقدم بشكره للسيد سيف الدين بعد ذلك أحيلت الكلمة للسيد رئيس البلدية الذي 

الشيتوي على كل اإليضاحات الفنية املقدمة خالل العرض وأحال الكلمة للسادة احلضور لتقديم 

 تدخالتهم .

 

 التدخالت :

 :   فوزي الحجام  :السيد  ❖

تساءل عن سبب عدم تغيري املنطقة الصناعية يف فرضيات التهيئة املقدمة خبصوص مدينة  -

حساسة وقريبة من البحر وسبق وأن قدم مقرتحه يف هذا اخلصوص خالل قليبية حيث أنها 

 اجللسات السابقة مع مكتب الدراسات .

 إفتقار املنطقة خبصوص املنطقة السياحية الذكية تساءل هل مت األخذ بعني اإلعتبار -

للشبكات العمومية وحتديد اإلرتفاع املسموح به خالل تشييد عمارات بهاته املنطقة ومدى 

 تأثريات اجليوجغرافية على املنطقة .ال
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طالب بضرورة أن تكون الطريق الرابط بني قليبية ، محام األغزاز و وادي اخلطف مربمج  -

يف كل الفرضيات ملا له من إنعكاسات جد إجيابية على احلركة اإلقتصادية واإلجتماعية 

 وسالسة التنقل بني املدن دون املرور بوسط املدينة .

 

 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد   إجابة -

خبصوص الرد عن تساؤل السيد فوزي احلجام حول عائق الربط مبختلف الشبكات العمومية ، 

أوضح أن األمر موكول للمجالس البلدية املتعاقبة اليت ستعمل على حلحلة كل اإلشكاليات مع الديوان 

 زيع املياه .الوطين للتطهري و الشركة التونسية إلستغالل وتو

 

 :   : سليم بنرجبالسيد   ❖

خبصوص السكن املختلط  2تساءل عن سبب حذف اللون البنفسجي من الفرضية  -

 وتقليص املساحة ؟

مساحات  بتحديداملواطن خالل املرحلة القادمة وطالب  طالب بضرورة تشريك -

مضبوطة يف الفرضيات وتساءل عن مدى إمكانية اإلستجابة لطلبات املواطن خبصوص 

 الرتفيع أو التقليص من املساحات .

أكد على ضرورة مطالبة مكتب الدراسات بتحديد مساحة كل منطقة حتى يتسنى  -

 القيام مبقارنة بني مساحات التخصص .

إىل غاية دار رينو وتساءل عن احلدود  2017ذكر أن حدود املنطقة البلدية سنة  -

 املستقبلية لقليبية يف املثال اجلديد ليصل إىل حد مركز التدريب والتكوين املهين  .

 

 : محمد التكالي السيد  إجابة  -

مساحة املناطق  ه ليس بالضرورة التوسع على كامل حدود املنطقة البلدية وانأفاد أّن -

 .يات احلقيقية للمدينةاجوع للحالتوسع اجلديدة يتم إحتسابها بالرج

خبصوص اللون البنفسجي ) السكنية ( أفاد أّنه هناك توجه مبا يتماشى مع خصوصية  -

كل فرضية ، وهذا كله موضوع مطروح للنقاش والتعديل مع املواطنني خالل باقي 

املسار التشاركي خاصة خبصوص تصنيف املناطق اخلضراء ونوعية البناءات وبالتالي 

 كل ما مت إقرتاحه بإحدى الفرضتيتني سيتم تفعيله مائة باملائة .ليس 

أوصى بأنّ أفضل إختيار هو برجمة مناطق خضراء باألراضي الدولية أو اليت على ملك  -

البلدية والتخلي عن التوجه السائد سابقا بتخصيص مناطق خضراء بأمالك 

 اخلواص .
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 :   : المبروك العياريالسيد   ❖

د عوينات املتواجد مبدخل وادي اخلطف على اليمني غري مشمول الحظ أن حي أوال -

عائلة وجتمع سكين مبا  40واحلال أّن به بالدراسة وغري متواجد بأي من الفرضيتني 

 يسمى زرول و وادي الفاللسة .

 

 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد  إجابة  -

التهيئة مجيع املساكن واملناطق اليت تتوزع على املنطقة البلدية أفاد أّنه من غري املمكن أن يشمل مثال 

وال ترتقي إىل تصنيف التجمع السكين وخبصوص تراخيص البناء يسحب عليها اإلجراءات املعمول به 

 حاليا .

 

 :    : شيماء بلحاج عمر   ةالسيد ❖

زاز فقط تساءلت عن سبب إمتداد املنطقة السياحية من قليبية البيضاء إىل محام األغ -

 وإستثناء منطقة عني القرنز من ذلك ؟

تساءلت هل أخذ مكتب الدراسات بعني اإلعتبار التعداد السكاني واملثال اهليدروليكي  -

 لبلدية قليبية ؟

 

 :   سيف الدين الشتيويالسيد  إجابة  -

 عني القرنز  أّما خبصوصمحام األغزاز  باحلدود البلدية معأوضح أن املنطقة السياحية مضبوطة 

حسب رأي اللجنة الوطنية  PRFو    PIFاملنطقة موضوع التساؤل مشمولة مبثال التدخل العقاري فإّن 

، وبالتالي الميكن أن تشمل مقرتحات للتعديل والتهيئة بالنسبة لعني القرنز حلصر التجمعات السكنية 

ز من الدراسة واحملافظة على نفس إشرتطت إستثناء عني القرن AFHكما أنّ الوكالة العقارية للسكنى 

 الصبغة .

خذ بعني اإلعتبار لتنامي وزحف النسيج العمراني ما بعد الثورة النسبة للتعداد السكاني ، مت األب

 والرجوع للتعداد الوطين . 

 

 :   : سليم بن رجبالسيد   ❖

 تساءل عن معنى الصبغة السياحية ؟ -
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 :   سيف الدين الشتيويالسيد  إجابة  -

  ستم ظبط مكونات املناطق السياحية يف مرحلة الحقة عند اعداد كراس شروط وبعد أفاد أّنه

 .اختيار الفرضية اليت سيتم اختيارها للمرحلة الثانية وحتديد تلك الظوابط 

  للصناعات التحويلية  ميكن ان تكون خمصصةأشار بلوحة العرض إىل املنطقة الصناعية اليت

 .باألساس

 

 :    سنية فرج اهلل:   ةالسيد ❖

أوصت وأكدت على ضرورة محاية الشريط الساحلي من اإلجنراف البحري بعدم  -

               الرتخيص يف البناء العمودي ) عمارات ( نظرا لقرب املنطقة السياحية من البحر 

 وما مدى تأثري ذلك على التغيريات املناخية .

 العمودي واملباني املرتفعة مبنطقة وادي اخلطف ؟إقرتحت التشجيع على البناء  -

 إقرتحت برجمة مسلك للدراجات اهلوائية بني وادي اخلطف وقليبية . -

 

 :   : سعيدة النمر   ةالسيد ❖

املنطقة بها آثار تعود إىل  اخلطف خاصة وأّنإقرتحت ختصيص منطقة سياحية بوادي  -

 الرببرية وميكن أن تكون مزارا للسياح . احلقبة

 

 :    : عائدة صمود  ةالسيد ❖

عد هناك يتساءلت عن سبب حتديد املناطق السياحية على ظفاف البحر حيث مل  -

احلالية  السياحيةللمواطن القلييب لإلصطياف خاصة يف ظل توسع املنطقة  سمتنف

والسكن اجلماعي لتخفيف  وبالتالي ميكن توجيه املنطقة السياحية إىل وادي اخلطف

 الضغط العمراني على املدينة .

 

 :   جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد   -

تساءل عن إمكانية اإلستفادة من املوقع األثري حباروري وهل مت مراسلة املعهد الوطين  -

 للرتاث خبصوص صبغة املنطقة وإقرتاحها ضمن مثال التهيئة ؟

إمكانية مراجعة وتغيري املقرتحات بعد املصادقة على إحدى كما تساءل عن مدى  -

 الفرضيتني وإعتمادها من قبل مكتب الدراسات .

خبصوص العمارات والبناء العمودي هي عامل جذب إستثمار للمنطقة والبناء باملناطق  -

 املاختمة للبحر يكون وفق شروط وضوابط إدارية سابقة الوضع .
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 :   شتيويسيف الدين الالسيد  إجابة  -

سيدي منصور وهي باالساس منطقة كلم على  1.5تبعد  الذكية خبصوص املنطقة السياحية

ليست على احلد البحري مباشرة وبالتالي الغاية من تركيز املنطقة السياحية بذلك املكان هو ضبط 

إلحدى أمجل املناطق الساحلية  التصدي لظاهرة البناء العشوائيووالرتاتيب العمرانية برنامج التهيئة 

 سيدي منصور .

 وادي اخلطف وقليبية أفاد أن منطقة السد تعتبقر حساسة بالنسبة إلقامة املنطقة السياحية بني

ونسبيا خطرة إلقامة البناءات السياحية وبالنسبة حلاروري من األجدى محايتها وتسوريها وإضفاء 

 . العمرانيوالتوسع  زحفالصبغة السكنية على املنطقة سيهدد الصبغة األثرية وجيعلها عرضة ل

  احلدود  بتجسيملتوسع بالفرضيات املقدمة وذلك اد بعض احلدو حتينيأشار اىل ضرورة

 .الطبيعية لوادى احمليجر وشيوة

 

 :    : محمد علي الجنحانيالسيد  ❖

الحظ أن مكان تواجد حمطة التطهري قريبة من وسط املدينة ومع التطور العمراني  -

 جيب التفكري من اآلن يف إخراجها على أطراف املدينة .

للفضاءات التجارية خارج املنطقة العمرانية مثلما هو معمول إقرتح ختصيص منطقة  -

 به بالعديد من املدن .

 

 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد  إجابة  -

مت مطالبة مصاحل الديوان الوطين للتطهري بضرورة  التفكري اجلدي لتوفري قطعة أرض لبناء حمطة 

 ميغرايف باملنطقة .تطهري عصرية بطاقة إستيعاب تتماشى والنمو الد

 
 

 :    عبد العزيز غريبي ) الكاتب العام للبلدية (د السي -

تساءل عن غياب الطريق احلزامية من دار رينو إىل تامزراط يف كال الفرضيتني خاصة  -

 . اإلنتهاء من الدراسة األولية و وزارة التجهيز يف إلنتظار التمويالت نه مت وأ

تساءل عن غياب برجمة مقابر ضمن إحدى الفرضيات املقرتحة نظرا للحاجة املاسة  -

 .رفق هلذا امل

مكتب ما توصل إليه املرحلة األوىل  دراسةهل مت األخذ بعني اإلعتبار عند تساءل  -

بدراسة املثال التوجيهي لتهيئة املناطق احلساسة الساحلية بالوطن الدراسات املكلف 

 . مناقشتها يف إحدى جلان اجمللس اجلهوي اليت مت عرضهاالقبلي  
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 :   : حمودة المسلمانيالسيد  ❖

أوصى بتقديم بعض اإليضاحات الفنية للمواطنني وتقديم مثال تفسريي لكل منطقة  -

 لبعض التجمعات السكنية ) العوينات ( على سبيل الذكر .خاصة 

تساءل عن الصيغة القانونية اليت ستتعامل بها الوكالة العقارية للسكنى مع  -

 املواطنني املالكني مبنطقة عني القرنز هل بالبيع أم اإلنتزاع .

 

 :    جمال الحجام ) رئيس البلدية (السيد  إجابة  -

نى بأشغال التهيئة ملختلف الشبكات العمومية على تقوم الوكالة العقارية للسك

وبالتالي إعفاء البلدية من مصاريف باألضاقة إىل السيطرة على البناء نفقتها اخلاصة 

العشوائي بتلك املنطقة ، وخبصوص طريقة التعامل مع املالكني فإّن األمر موكول 

 للوكالة العقارية للسكنى دون غريها للتفاوض بالشراء .

 :   لطفي عطية: السيد  ❖

 تساءل عن  سبب غياب الفنيني واملهندسني وأهل اإلختصاص قصد إبداء آرائهم وتشريكهم ؟

 (  إجابة السيد : جمال الحجام ) رئيس البلدية

للحضور واجللسة كما هو معلوم مفتوحة للعموم وقد سبق وأن حضروا بأعداد أفاد أنه مت دعوتهم 

حمرتمة وقدموا  مقرتحاتهم خالل اجللسة التشاركية املنعقدة مبدرسة التكوين يف امليكنة البحرية  ، 

ابدى بدوره إستغرابه من عزوف بعض املهندسني وأهل اإلختصاص عن حضور ومتابعة خمتلف اجللسات 

تصور مستقبلي للتنمية باملدينة يراعي كافة اخلصوصيات اجلغرافية والدميغرافية حات أو وتقديم مقرت

، واجملال مفتوح دائما لقبول كل املقرتحات خاصة وأن مسار  واإلقتصادية والسياحية واإلجتماعية

 مراجعة مثال التهيئة اليزال متواصل وليس هناك مصادقة نهائية وحنن يف املرحلة األوىل .

 السيد : كمال النجيلي :  •

مثن الدراسة املقدمة وأكد على ضرورة محاية الشريط الساحلي وعدم التشجيع على  -

 البناء العمومي باملناطق القريبة من البحر .

طالب بإجياد حل لتغطية جمرى وادي الشيوة على جانبيه الذي إكتسحه البناء  -

 وطالب بتغطيته ضمن مشروع وطين .

من مثال التهيئة اجلديدة لإلختناق املروري الذي تشهده املدينة طالب بإجياد حل ض -

 خاصة يف فصل الصيف بوسط املدينة .
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 تدخل السيد سيف الدين الشتيوي :  •

التوصيات املنبثقة  تراعي بعضأفاد السادة احلضور أن الدراسة املقدمة من قبل مكتب الدراسات 

املعهد العالي للدراسات قطب تكنولوجي حذو  ويربز من ذلك برجمةاملثال التوجيهي للتهيئة 

، العمل على نقلة الوكالة العقارية للسكنى  ،االخذ بعني االعتبار لربنامج تدخلالتكنولوجية 

 .، احلفاض على السباخ وتثمينهاحمطة التطهري 

الحظ أن تاريخ املراسلة الواردة خبصوص التوجيهات الوطنية يعود لشهر جانفي  -

 واحلال أن األعمال املنجزة سابقة للتوصيات الواردة بنص املراسلة . 2023

خبصوص مسار الطريق احلزامية أعلم احلاضرين أنه مت مراسلة مصاحل اإلدارة  -

خة رقمية من املشروع وأضاف ان سلتمكيننا من نجهيز واإلسكان بنابل اجلهوية للت

 .املراجعةمسار الطريق يف غالبه يقع خاج حدود 

وقبل ختم باب النقاش والتدخالت أعلم السيد رئيس البلدية أّن املستشار البلدي السيد عبد الوهاب 

بلوم الذي تغيب بداعي املرض شفاه اهلل بعث برسالة إلكرتونية مفادها عدم موافقته على املصادقة على 

يث برر ذلك بأن املثال املقرتح منقوص املرحلة األوىل من مراجعة مثال التهيئة وإختيار فرضية للتهيئة ح

 .وغري شامل وقد سبق وأن تقدم مبالحظاته وإقرتاحاته خالل اجللسات السابقة

إثر ذلك وبعد النقاش واملداولة ومن منطلق تشاركي مت االتفاق باإلمجاع على ترك 

 مت اجللسة مفتوحة يف حالة إنعقاد للتصويت على إحدى الفرضيتني للجلسة الالحقة اليت

 .على الساعة العاشرة صباحا 2023جانفي  26حتديدها ليوم 

 .بعد الزوال ورفعت اجللسة إثر ذلك على الساعة الثانية


