
1 
 

 

 

 

 

 

 

 محضر جلسة الدورة التمهيدية الرابعة

 لمجلس النيابة الخصوصية

  7302أكتوبر    03المنعقدة يوم اإلثنين  
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 بــــــلديــــــة بـــــاردو                                 

 

 س النٌابة الخصوصٌةالرابعة لمجل التمهٌدٌة جلســـــةر ــــــــضــحــم

 7302أكتوبر  03وم اإلثنٌن ــالمنعقدة ٌ

 

 

 7302أكتوبر 03عمـــــــد مجلس النٌابـــة الخصوصٌة بباردو الجلسة التمهٌدٌة الرابعة ٌوم اإلثنٌن 

وبحضور  بة الخصوصٌةـاالمعتمد رئٌس النٌو ــبرئاسة السٌد دمحم بالنكعلى الساعة الثالثة بعد الزوال 

 : آلتً ذكرهماألعضاء ا

 رئٌس لجنة الصحة والنظافة و العناٌة بالبٌئة. :السٌد عادل بوزٌدي -

 كاتب عام بلدٌة باردو. السٌد دمحم عون : -

التالً:كذلن بحضور إطارات من البلدٌة و مجموعة من المواطنٌن و التً تمحورت تدخالتهم على النحو و        
  

عنها  أنجر   أن هنان من لام بأشغال دون رفع مامن سكان أرض بن ثابت أشار إلى : بلقاسم البرجً  -0

من أوساخ و أتربة، و أشار أٌضا إلى أنه لد تمدم إلى المصالح البلدٌة بمطلب فً الحصول على رخصة 

 لكن دون أن ٌتلمى أي إجابة فً شأنها إلى حد اآلن. 7302بناء  مع لٌامه بتذكٌر فً سنة 
 

حضور فً هذا الطلب ٌكتسً صبغة فنٌة وأنت مدعو لل:  السٌد المعتمد رئٌس النٌابة الخصوصٌة -7

 مكتبً لصد النظر فً الوضعٌة.
 

من سكان حً فطومة بورلٌبة أشار إلى الوضعٌة المتردٌة للتنوٌر و التطهٌر بالحً  : مراد المحاٌسً -0

 .مشٌرا إلى تواجد البلدٌة فً نظافة الحً  و غٌابها فً مجال مرالبة البناء 0727منذ سنة 
 

بإزالة كل المخالفات أطلب من سامً جنابكم  التزمتمتحصلة على رخصة كشن و  : نجٌبة الرٌاحً -4

 تركٌز الكشن حسب المولع المرخص فٌه سابما.
 

من سكان دائرة لصر السعٌد هنان تحسن كبٌر فً النظافة لكن ٌبمى نهج حسن  : عبد الستار قرفالً -2

 النوري نمطة سوداء من حٌث حوادث المرور لذا نرجو منكم إحداث مخفضات للسرعة.
 

من سكان عمارات فرح هنان تحسن فً النظافة و خاصة تركٌز الحاوٌات بالمنطمة  ذر:ــالحمٌد خعبد  -6

لكن هنان نمطة سوداء اال وهً رمً الفضالت المنزلٌة لبالة المسجد و عند مداواة النخٌل ولع لطعها 

 دون رفعها من المكان.
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 من سكان حً أبو الماسم الشابً لبالة مجلس نواب الشعب توفر العناٌة بالنظافة  : خلٌفة الحٌدري -2

 و التنوٌر العمومً بالحً لكن فً أنهج صلٌحة، علً الرٌاحً و عبد المجٌد بن جدو لٌس هنا أي

 .رــعناٌة تذك 
 

الرصٌف و توضٌح مهام  استغاللمارس من حٌث  73هل هنان لرارات غلك بشارع  : دمحم مقدٌش -8

 خالالتاالالشرطة البئٌة و الشرطة البلدٌة و الشرطة العدلٌة حتى ٌتمكن المواطن من اللجوء إلٌها لرفع 

 الحاصلة.
 

المصالح البلدٌة سواء كانت   هنان مرالبة ٌومٌة من طرف:  السٌد المعتمد رئٌس النٌابة الخصوصٌة -7

بالمنطمة البلدٌة لرفع كل المخالفات و ردع المخالفٌن منهم و إصدار الشرطة البٌئٌة أو الشرطة البلدٌة 

 لرارات ترتٌبة فً الغرض و هذا ٌمكن مالحظته جلٌا من لبل سكان المنطمة البلدٌة.
 

من سكان عمارات ستار منذ أربع سنوات تمدمت بعدٌد الشكاٌات ضد أحد متساكنً  فوزي بالحاج : -03

لٌام أحد سكان العمارة بتحوٌل دهلٌز العمارة إلى محل تجارٌمما العمارة التً ألطن بها موضوعها 

 تسبب لً فً إزعاج كبٌر لكافة أفراد عائلتً.
 

من سكان لصر السعٌد المالحظة إن لم ٌكن طلب فهو رجاء طالء عمارات لصر  حبٌٌبة الورتانً : -00

السعٌد بصفة إجبارٌة و إنارة كافة مداخل العمارات التً تكاد تكون منعدمة و تنظٌف المساحات داخل 

 العمارات، اإلعتناء بمكافحة الكالب السائبة.
 

رئٌس جمعٌة السباحٌن المسبح كان ممبرة و الذي لام بهذا المشروع أحٌى المنطمة و  : منٌر بالرجب -07

 هو اآلن مغلك متسائال عن أجل إعادة فتحه من جدٌد.
 

 حركة المرور بمنطمة باردو أصبحت صعبة مما ٌتطلب إعادة تنظٌمها و هٌكلتها. : دمحم الحوكً -00
 

اٌة بالنظافة و التنوٌر بالمنطمة البلدٌة، لكن من نهج شكرا إلى البلدٌة من حٌث العن دمحم المورالً : -04

بٌروت و نهج نابلس هنان عدد من المواطنٌن ال ٌتم رفع الفضالت المنزلٌة المتأتٌة من منازلهم و 

مشكورة البلدٌة على إعادة تركٌز الالفتات الخاصة بتسمٌة األنهج و الشوارع بالمنطمة البلدٌة لكن ٌبمى 

 عالمات المرورٌة.النمص فً تركٌز ال
 

ولع  430و  430من سكان لصر السعٌد نرٌد العناٌة باألودٌة مع إنارة األنهج  : علً العبٌدي -02

 إدراجه فً التشاركٌة و لم ٌمع تنفٌذه و أسائل عن اجتماعات مجالس الدائرة البلدٌة بمصر السعٌد.
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الرصٌف غٌر متناسك مما تركٌز عالمات تولٌت إخراج الفضالت المنزلٌة، :  محضٌة الذوادي -06

 ٌعطل مرور المترجلٌن.
 

ممثل عن جمعٌة البنٌان المرصوص بالسعٌدٌة نرٌد منكم تمكٌننا من المساهمة فً  : دمحم الجوٌنً -02

أشغال اللجان و المٌام بأعمال تطوعٌة لفائدة المواطنٌن و نثمن المجهودات المبذولة فً ما ٌخص تحسٌن 

اء بالسعٌدٌة و تهٌئة شارع البٌئة كمسلن صحً مع تخصٌص ملعب العمل البلدي و ألترح هٌئة حكم

 جماعً بدار الشباب بخزندار.
 

من سكان السانكلٌمون البلدٌة مشكورة لمٌامها بتعبٌد الطرلات و تجهٌزها بمنوات  دمحم الهمامً : -08

نجر تصرٌف مٌاه األمطار لكن المماول لام ب إحداث عطب على مستوى شبكة تنوٌر المساكن مما إ

عنه لطع التٌار الكهربائً على متساكنً الحً ، ألترح ربط نهجً سجنان و عبد الرحمان ناصر بشبكة 

 تصرٌف مٌاه األمطار.
 

توفٌر األمن أمام المؤسسات التربوٌة و مرالبة األشغال على مستوى األنهج و  خالد العزابً : -07

تغالل و توزٌــع المٌاه و الشركة التونسٌة الشوارع بالمنطمة التً تموم بها كل من الشركة الوطنٌة الس

 للكهربــاء و الغاز و إلزامها بإصالح ما تم إلحاق ضرر به.
 

أصبح عدد الحضور بالجلسات الخاصة بالمجالس البلدٌة المنعمدة حالٌا هاما ممارنة  حسٌن الوافً : -73

بالجلسات السابمة التً كان الحضور فٌها محتشما مع تسجٌل تحسن العاللــة بٌن المواطــن و البلدٌـــة 

سن مع تطور فً الخدمات المسداة من طرف المصالح البلدٌة، عدم تشذٌب األشجار الكائنة بنهج ح

النوري لمدة تجاوزت العشرات السنٌن حٌث أصبحت تشكل خطرا على المتساكنٌن خاصة عند نزول 

األمطار، بالوعات مٌاه التصرٌف الصحً دون أغطٌة مما ٌشكل خطرا و تتسبب فً حوادث طرلات 

ا لرفع بالمنطمة و طرٌمة بٌع الخضر و الغالل محاذٌة من باعة المالبس المدٌمة مما ٌتطلب تدخال سرٌع

 هذه المخالفة.
 

 الجلـــــســــــة علــــــى الســـــاعـــة الخــــــامســــة و النصــــــف مســـــــاء اختتمتو 

 

      الكـــــاتب العــــام                                             المعتمد رئٌس النٌابة الخصوصٌة         

 

 


