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 محضر جلسة الدورة التمهيدية الثانية 

 لمجلس النيابة الخصوصية

 6102أفريل  62المنعقد يوم 
           

يوم   6102عقد مجلس النيابة الخصوصية بباردو الجلسة التمهيدية الثانية لدورة ماي 

على الساعة الرابعة مساءا برئاسة السيدة  سكينة بن حسين  6102أفريل  62الثالثاء 

 :المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور األعضاء اآلتي ذكرهم 

 . دائرة باردو رئيس: محمد عادل غزاي : السيد -

 .رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : عادل بوزيدي : السيد  -

 رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجية : سليم الصنهاجي :السيد  -

 .رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة :حسني الصحراوي :السيد  -

 .الكاتب العام لبلدية باردو :محمد عون :السيد  -

والتي تمحورت تدخالتهم إطارات البلدية ومجموعة من المواطنين  بعض  بحضوروكذلك 

: على النحو التالي   

ذكر أنه تقدم بمطلب بخصوص الحصول على كشك ألبنه  : كمال محجوب السيد .0

 .المعاق دون الحصول على إجابة إلى حد اآلن 

وجود لمقاومة  من سكان نهج منصف الباي خزندار ذكر أن ال :السيد فريد الشايب  .6

الكالب السائبة والفضالت و اإلنارة المنقطعة بشارع اإلستقالل مما يعرض 

المواطنين للسرقة وذكر أن السيد حسن العرفاوي من سكان خزندار إستحوذ على 

 .الملك المشترك 

تقدمت بالشكر إلى السيدة رئيسة النيابة الخصوصية  :ة راضية البوغانمي السيد .3

على الفرصة التي مكنتها من عرض مشكلة األوساخ واإلنارة بقصر السعيد 

والناموس بدهاليز عمارات قصر السعيد وتقترح إقامة نقابات للعمارات تكون تحت 

 .إشراف البلدية 

لتجاوزه  01عدد تقدم بشكوى ضد جاره بنهج النرجس  :مختار األندلسي  السيد .4

 .البناء المرخص فيه 

 : تقدم بثالث نقاط  :علي العبيدي  السيد .5

 وادي برطال حيدر هل  سوف يتم تغطيته وهل البلدية: النقطة األولى   -

 تتابع المشروع ؟   



 الدخول والخروج من نهج مكة والتوصل إلى حل لهذا: النقطة الثانية   -

 .اإلشكال    

 هل بإمكان جمع الرفات القديمة:مقبرة سيدي صالح : النقطة الثالثة   -

 مما يوفر مقابر أكثر للمواطنين ؟   

طلبت بوضح حاويات بنهج إبن الجزار وشكرت السيد  :ة محضية الزواوي السيد .2

يونس البليلي على المجهود الذي يقوم به في النظافة والحرص على السيد القابض 

البلدي في استخالص الديون المتخلدة وسوق قصر السعيد حيث الحضنا تراكم 

 .األوساخ 

من سكان قصر السعيد الذي إشتكى من جاره في استغالل  :الشاذلي الورغي  السيد .7

 .منطقة خضراء والبناء فيها مخالفا بذلك التراتيب العمرانية 

 :فتحي الفرجاني  السيد .8

 ذكر أنه تّم تشريكه في البرنامج التشاركي للمواطنين في حين أنه لم ير -

 .من هذا البرنامج أي شيء   

 ن هذا المعلوم مرتبط بالخدمات في حين الزيادة في المعاليم البلدية مع أ -

 .أن جّل الخدمات مفقودة   

 ؟ RFRيريد معرفة موقف النيابة الخصوصية من مشروع  -

 

ذكر أنه قطن حديثا بمدينة باردو والحظ كثرة الحفر في  :الطيب بوسليمي  السيد  .9

األرصفة مع بعضها وبروز اللغة  انسجاموعدم  االستقاللالرصيف بشارع 

التجارية فوق المحالت التجارية في اإلشهارية الفرنسية على العربية فوق اللوحات 

 .بلدية باردو ليست مقصرة في النظافة  أنحين أن هناك أمر ينظم هاته العملية مع 

 باالعتناءالتي تقوم بها وطالب  األعمالشكر البلدية على  :سعيد الوافي  السيد .01

 .على األرصفة  االنتصاببشارع البيئة وردع 

 : ذكر ثالث محاور  : محمد اللواتي  السيد .00

  بتغيير أوقات رفع الفضالت عندما يكون هناك  المتساكنين  إعالمضرورة

 .طارئ ما في العمل العادي 

  إدراج بعض الطرقات المحفرة بمدينة باردو : المخطط اإلستثماري

 .وتمكينها من الصيانة

   تصريف مياه االمطار وركودها أمام منزلي بنهج أفالطون . 

 



شكرت كل المواطنين  :ة سكينة بن حسين المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية السيد -

على الحضور أما في ما يخص األكشاك من حق المواطن الحصول على إجابة على 

أكشاك وسوف  إسناد قرارات تركيز كل مطلب وأعلمت ان هناك قرار سابق بإيقاف 

نقوم بدراسة في الغرض وسحب بعض األكشاك وتسليمها إلى مستحقيها ، أما في ما 

كبيرة ونحن نقوم بعمليات قنص  لكنها ال  معضلةيخص الكالب السائبة فهي تمثل 

تفي بالحاجة لعدم وجود تناسق بين البلديات المجاورة مع العلم ان هناك تداخل في 

 .األمني مما حد من عملنا اليومي  عمل الشرطة البلدية والعمل

أن هناك مجهود لكنه ليس كاف مع ان وضعية الناموس بقصر وفي ما يخص النظافة  

السعيد أشارككم معاناتكم والحظت ذلك بنفسي أعلمكم أن المعدات الموضوعة على ذمة 

ك عمل البلدية قديمة ونحن نقوم بكل جهدنا باإلعانة مع بعض البلديات المجاورة وأن هنا

سوف تقوم به مصلحة النظافة من حيث إعداد مطويات لتحسيس المواطن بدوره في 

 .المحافظة على نظافة المدينة وأن هناك شاحنة جديدة في طريقها إلى البلدية

التراخيص في و أن  % 11يخص التجاوزات في البناء الحظت أن هناك  أما في ما 

كل المخالفات في نطاق إمكانياتنا البشرية البناء المرخص في بنائها ونحن بصدد رفع 

 .والمادية 

 االستثماريةعندما قمنا بالمشاريع  يخص التفقد وصيانة الطرقات و األرصفة أما في ما

 .قمنا بتشريك كل المواطنين 

في حين تعترضك حاالت الرصيف فإن الحمالت متواصلة   استغاللأما في ما يخص 

يد و أمراض مزمنة ومعاناة حياتية مما يضطرنا يشتكون من قلة ذات ال اجتماعية

 .للتعامل معهم بكل لين 

هذا المشروع مشروع وطني و أن األشغال  نّ فإ  RFRو أما في ما يخص مشروع 

ة كأصبحت متقدمة ونحن نتابع  مرور القطار في كل مراحله مع أن البلدية لم تسلم للشر

ساحة باردو تم هدمها لدواعي أمنية وقد  إزالة البناية فيو أن بناء المذكورة أي رخصة 

في  االختالفنواب مجلس الشعب وذلك لمزيد الشفافية مع أن الّسادة قمنا باستدعاء 

 .تجد له إجماع بين كل المتساكنين  الرأي في أي مشروع ال

 وضح طريقة استخالص المعاليم البلدية في صيغتها الجديدة  :الكاتب العام  السيد -

باإلحصاء العشري  امذكربعد مراجعة األثمان المرجعية في الدورة العادية األولى ، 

وحث المواطنين على الحصول على التصاريح الموضوعة على ذمتهم بمقر البلدية 

 . والدوائر 



 : ة سكينة بن حسين المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية السيد -

ي أشغال الجلسة و أن تسهر على شكرت كل المواطنين على الحضور والمساهمة ف 

دراسة كل المشاريع التي سوف تنجز في مدينة باردو وتشريك كل مكونات المجتمع 

 .المدني في اتخاذ القرار 

 

 .واخــتـتـمـت الــجــلــســـة عــلــى الــسـاعـة الـسـادســة مـــساءا           

 

         

 

 

  


