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 محضر مجلس النيابة الخصوصية لبلذية قفصة في دورته االستثنائية 

 2018 فيفري 23بتاريخ 

 23التأم مجلس النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة قفصة فً دورته االستثنائٌة ٌوم الجمعة  

 على الساعة العاشرة صباحا برآسة السٌد محمد زٌن العابدٌن المبروكً 2018فٌفري 

 :وحضر الجلسة الســادة أعضاء  النٌابة . رئٌس النٌابة الخصوصٌة 

 عبد الرزاق الظاهري- 

 شكري ابراهٌم- 

 عبد الرزاق الشٌحً- 

 محمد عاطف التلمودي - 

 :كما حضر الجلسة السادة 

 توفٌق الرٌغً كاهٌة مدٌر االدارة الفرعٌة للتهٌئة- 

 عواطف ظاهري رئٌس مصلحة التفقد- 

 سوسن قاسمً مهندس أول- 

 .وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة

وبما أن عدد أعضاء النٌابة الخصوصٌة الحاضرون ٌتألف منهم النصاب القانونً ، 

 مرحبا محمد زٌن العابدٌن المبروكً رئٌس النٌابة الخصوصٌةافتتح الجلسة السٌد 

فً دورة إستثنائٌة كد الذي استدعى عقد هذه الجلسة أوضح الداعى المتوبالحضور 

 07/02/2018فً ورود محضر جلسة من والٌة قفصة تم عقدها ٌوم والمتمثل 

برآسة السٌد الكاتب العام بالوالٌة تقضً بالتداول فً موضوع الوضعٌة العقارٌة 

لمتساكنً حً بن ٌونس من طرف مجلس النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة قفصة قبل موفى 

 .2018شهر فٌفري 

 :ثم استعرض جدول أعمال هذه الدورة 
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 تسىيت الىضعيت العقبريت لمتسبكني حي بن يىنس - 

 تغيير صبغت أرض لفبئذة روضت بلخيري- 

 اعبدة تهيئت التقسيم البلذي برأس الكبف- 

 (الفلىجت )تسىيت الىضعيت العقبريت لمتسبكني حي بن يىنس 

 1قطعة األرض المقام علٌها المساكن الواقعة بحً بن ٌونس والمعروفة باسم الفلوجة 

 4571 هً أرض على ملك البلدٌة بموجب معرف الرسم العقاري عدد 2والفلوجة 

وهً فً جزء منها أرض صالحة للبناء وفً جزء أخر منطقة خضراء وفق مثال 

 .التهٌئة العمرانٌة

 تم االستٌالء على قطعة األرض واقامة بناءات علٌها وأصبح 2011اال أنه بعد سنة 

 تفصلهم الطرٌق الحزامٌة وأصبح ٌحتوي 2 والفلوجة 1حً كامل ٌعرف بالفلوجة 

وأصبحوا ٌطالبون بربط مساكنهم بمختلف . على مئات المساكن وآالف المتساكنٌن

لذلك ارتأى مجلس النٌابة الخصوصٌة سنة . (...ماء ، تنوٌر ، تطهٌر)الشبكات 

 أمام االحتجاجات واالعتصامات المتواصلة من المتساكنٌن أن تقع تسوٌة هذه 2012

الوضعٌة بصفة نهائٌة اما بهدم المساكن المقامة أو أن ٌقع تمكٌنهم من المطلوب على 

شرط أن ٌمضوا على التزام ٌعترفون بموجبه أنهم أقاموا بناٌة فوق أرض على ملك 

البلدٌة وٌتعهدون بشراء قطعة األرض من البلدٌة بمجرد اتمام االجراءات المتعلقة 

 وتم اعداد رفع طوبغرافً 2013وتم للغرض جرد للمساكن الموجودة سنة  .بالتفوٌت

اال أن المنطقة لم تكن . لألرض وتم تمكٌن المتساكنٌن من التراخٌص المطلوبة

مربوطة بالشبكات العمومٌة والوضعٌة االجتماعٌة للمتساكنٌن ال تسمح لهم بتغطٌة 

فتدخل السٌد والً قفصة وتم اٌصال الشبكات للمنطقة على . نفقات الربط بهذه الشبكات

هذا وتمت مراسلة المصالح الجهوٌة ألمالك الدولة لتقدٌر القٌمة . نفقة المجلس الجهوي
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الشرائٌة لقطع األرض موضوع التسوٌة فً عدة مناسبات لكن هذه األخٌرة طلبت 

مدها بموافقة المجلس البلدي على مبدأ تسوٌة الوضعٌة العقارٌة لشاغلً العقار وقائمة 

ٌّن  .اسمٌة مؤشرة من طرف الشاغلٌن ومثال أشغال مختلفة وخاصة مح

وقد تمت دراسة الموضوع فً اطار جلسة عمل بمقر والٌة قفصة بتارٌخ 

 وتمت دعوة البلدٌة الى عرض الملف على أنظار مجلس النٌابة 07/02/2018

 للتداول حول عملٌة التسوٌة وعند االقتضاء تتم 2018الخصوصٌة قبل موفى فٌفري 

 .مراسلة الوزارات ذات العالقة لطلب استشارة فً قانونٌة التسوٌة

فالمعروض على أنظار مجلس النٌابة الخصوصٌة الموافقة على مبدأ تسوٌة الوضعٌة 

 .العقارٌة للمساكن المذكورة

وبعد النقاش وتبادل اآلراء ارتأى المجلس الى استشارة وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة 

 . حول هذا الموضوع

 :تغيير صبغت أرض لفبئذة روضت بلخيري 

تقدمت المواطنة روضة بلخٌري بملف قصد تغٌٌر صبغة قطعة أرض موضوع الرسم 

 كائنة بالمناقع والمالصقة لمحطة اللواجات الحالٌة من منطقة 44037العقاري عدد 

 .خضراء مجهزة بمثال التهٌئة الحالً الى منطقة سكنٌة

علما أن المواطنة المذكورة سبق وأن تحصلت على رخصة بناء منتزه عائلً على 

 .نفس قطعة األرض

 .المعروض على أنظار مجلس النٌابة الخصوصٌة الموافقة على مبدأ تغٌٌر الصبغة

فعّبر السٌد عبد الرزاق ظاهري عضو النٌابة الخصوصٌة عن رفضه وارجاء الملف 

 .الى حٌن مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة لمدٌنة قفصة
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وكان رأي بقٌة األعضاء الموافقة المشروطة بموافقة ادارة المٌاه العمرانٌة وجمٌع 

 .األطراف المتداخلة

 اعبدة تهيئت التقسيم البلذي برأس الكبف

 قطعة برأس 13 باعداد رسم بٌانً لتقسٌم أرض الى عدد 2003قامت البلدٌة سنة 

 واعتمدته كتقسٌم مصادق علٌه رغم عدم 2459الكاف قفصة على الرسم العقاري 

وقامت بابرام عقود بٌع مصادق علٌها . عرضه على أنظار اللجنة الجهوٌة للتقسٌمات

من طرف سلطة االشراف لفائدة بعض المواطنٌن فً اطار تسوٌة بعض الوضعٌات 

اال أن المواطنون لم ٌتمكنوا من التصّرف والتحّوز بهاته األراضً نظرا الى . العقارٌة

أن التقسٌم غٌر مصادق علٌه ونظرا كذلك الى أن الطرٌق الحزامٌة المنجزة حدٌثا 

 .اقتطعت أجزاء من هذه األراضً
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