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 الرابعة  محضر جلسة الدورة التمهيدية  
 لبلدية بــاردولمجلس النيابة الخصوصية

 (5102أكتوبر  52المنعقد يوم الثالثاء )

 

 نوفمبردورة ـلالرابعة عقد مجلس النيابة الخصوصية بباردو الجلسة التمهيدية           

برئاسة السيدة  سكينة بن حسين المعتمد رئيسة  6102 رأكتوب 62يوم الثالثاء   6102

 :النيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور األعضاء اآلتي ذكرهم 

 .واألسرة  االجتماعيةرئيس لجنة الشؤون : حسني الصحراوي  :  السيد -

 .رئيس دائرة قصر السعيد : هشام الهمامي  : السيد  -

  .ية باردو الكاتب العام لبلد: محمد عون   :السيد  -

وكذلك بحضور بعض  إطارات البلدية ومجموعة من المواطنين والتي تمحورت تدخالتهم 

: على النحو التالي   

لى مجرى مياه االمطار ع: استعرض ثالث حاالت  :فوزي بوشوشة السيد  -1

األشجار على حافة الوادي مما شجع  مستوى المستودع البلدي ، تكاثف أغصان

 على استغالله من طرف المنحرفين ،

 .معدات النظافة التابعة للبلديةو الحالة السيئة ل 
 

ليس هناك أي إجراء لتوعية المواطنين وال بد من مخالفة  :السيد سامي حمودة  -2

الذين يلقون الفضالت في الطريق العام وهناك شاحنات متجولة تبيع الخضر 

ا وتحدث ضجيجا وعدة حظائر بناء بدون مراقبة دون أن تقوم البلدية بدوره

 .ورمي األلعاب النارية نهج  األ غلق يقع حيث والحفالت الليلية 
 

والطرقات  العمومي لتنويرلالتعهد والصيانة  ضرورة: السيد محمد اللواتي  -3

 االنتصابوالعناية بالحدائق  وال بد من ترك الرصيف للمارة ومقاومة ظاهرة 

الفوضوي وتمكين الباعة من اماكن منظمة وتشريك المجتمع المدي للمساهمة 

 . التخاذ القرار 

المسبح مغلق منذ ثالث أشهر من أجل الصيانة دون أن  :السيد منير بن رجب  -4

بالجمعيات في السباحة ألن  االعتناءمن أجلها وعلى البلدية  نجد الصيانة التي أغلق

 .رواد المسبح هم أبنائنا وعادة ما يكونون من النبغاء في الدراسة 
 



2 
 

وم بتأطير الصغار مع أن مؤسسة عمومية تقح المسب :السيدة ألفة الفرشيشي  -5

 ثالثةدون المسبح و أتساءل كيف أن منشأة عمومية مغلقة لمدة ايرت هناك مرضى

 .أشهر مما حرم البلدية من موارد وهذا الغلق لم يقع في تاريخ المسبح 
 

مارس الذي  61أريد الحديث عن السالمة في شارع  :السيد غسان العكروت  -6

 .يفتقد ألبسط قواعد السالمة ويشكل خطرا على التالميذ والمارة 
 

قام جاري بالبناء في منطقة خضراء دون أن يتخذ أي  :السيد الشاذلي الورغي  -7

 .قرار في ذلك مع أني قمت بإعالم كل المعنيين باألمر
 

نحن سكان قصر السعيد نعتبر أنفسنا مواطنين من : وش ـلـالسيد عامر بع -8

بقية المناطق  الدرجة الثانية ألن البلدية ال تهتم بالنظافة في هذه المنطقة مثل سائر

مع العلم أننا قمنا باستمارات تدعو إلى النظافة و ضرورة توفير المعدات وتكوين 

 .األعوان حتى يتفانى في عمله 

النظافة ، الرقم ان عوأحسن أتكريم  فيه يوم في السنة يقعأن يقع تخصيص اقتراح 

تمرة بصفة مسعلى أكمل وجه ، انقطاع النور الكهربائي   غير مستغلالمجاني 

 .،حفرة على مستوى نهج مكة 
 

نهج ابن نديم يفتقد إلى النظافة وأطالب بأن تقع : السيدة محضية الزواري  -9

 .عيد الشجرة مناسبة أشجار في حديقة المنطقة ب غراسة
 

سنة  01أكثر من نعاني ، أنا من سكان حي فطومة : السيد المنصف اللواتي  -11

بكافة السلط المعنية و ان  باالتصالمن الفيضانات مع أننا قمنا عند كل نزول امطار 

 .هذه البطحاء تشكل لنا هاجسا كبيرا عند نزول األمطار 
 

معاناة كبرى من الفيضانات و سالمة المرور بشارع  :السيد جالل بن شعبان  -11

مارس ، المدرسة اإلعدادية فطومة بورقيبة سورها متداعي للسقوط مما يشكل  61

دات التي سوف ـخطرا على التالميذ والمارة وتساءل ما نصيب بلدية باردو من المع

 .تقدمها الدولة للبلديات 
 

خلفت أشجار و أوساخ و أتربة  خيرةاأل األمطار: زة ـيـالسيد رياض بن ق -12

 .ببطحاء قيزة والبلدية لم تتدخل لرفع الضرر 
 

شكرت المواطنين  :السيدة سكينة بن حسين المعتمد رئيسة النيابة الخصوصية 

و تطّرقت إلى موضوع النظافة حيث على الحضور والمساهمة في أشغال الجلسة 
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خاّصة في تي تعوق عمل النظافة و الصعوبات الواعون باإلشكاليات أّن الجميع  

فالبلدية دم العناية بالحدائق ـع دم المعدات وفي ما يخصّ ـة اإلمكانيات وقـقلّ ظّل 

المؤسسات العمومية بما فيها من مجلس عملة فقط وتدخلهم يشمل  12عتمد على ت

لقاء ل سنحت الفرصةوكلما  ...الشعب و المبيتات الجامعية و المدارس و المعاهد

 مسؤولو البلدية طالبإالّ و وزارة البيئة أو وزارة الداخلية أو ورئاسة الحكومة 

ات الضاغطة في إطار صفقة الوزارة بمعدات جديدة وفي ما يخص الشاحنهم دـبم

تغرق ، فهي األمطارمياه بالنسبة لو أما البلدية  يخرج على نطاق ر قدومهاــفتأخي

مأساة قصر  هابنفسبيّنت كيف عاشت  ي ومدينة باردو لوجودها بمنخفض أرض

ل سوف ـدوم معدات جديدة في القريب العاجـالسعيد في االمطار األخيرة ولعل ق

دم ـفي تقفهو مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات ، أّما ن الخدمات ـحسّ ي

مارس فاألشغال  61بالنسبة لشارع  و جـّداة امّ فيه مصلحة ه وهو مشروع وطني و

اإلنجاز وسوف نلفت أنظار وزارة التجهيز لموضوع السالمة المرورية أما  صددب

 و صيانته  بالنسبة للمسبح البلدي فقد جلسنا مع الجمعيات والمسبح تم غلقه لتأمينه

 .وذلك حتى يبقى المسبح على ذمة المواطنين والطبقات الضعيفة 
 

طن من  30م بإخراج نقو:  النظافةب رئيس مصلحة مكلّف ،السيد يونس البليلي 

 021كلم يمينا و  021نهج بمنطقة باردو وهناك  061الفضالت يوميا و أكثر من 

دون  عامل تمت إحالتهم على التقاعد 07كلم وهناك  061كلم يسارا أي ما يساوي 

عامل يعملون  62جرارات في حالة سيئة وهناك  12ونعمل ب  إمكانية تعويضهم

استقدمنا مقاولين وألول مرة يقع التطرق  االحتجاجيةليال مع اإلضرابات والوقفات 

ملة والمعدات بعد خمسة سنوات الخصوصية لموضوع قطاع الغيار والعفي النيابة 

 .وجدت الدعم من السيدة رئيسة البلدية والسيد الكاتب العام 
 

كل المواطنين على الحضور والمساهمة في أشغال  السيدة سكينة بن حسين  شكرت

 .الجلسة 

 .السابعة والربع مساءا واخــتـتـمـت الــجــلــســـة عــلــى الــسـاعـة 

 

 


