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2019نوفمبر   32  سبتالمنعقدة يوم ال الحدائق محضر جلسة منطقة    

( 2020إعداد البرنامج االستثماري السنوي لسنة  )  

***** 

جلسة عمل القتراح مشاريع القرب  للمخطط  الحدائقانعقدت بمقر الدائرة البلدية         

 .2020االستثماري التشاركي لسنة 

وبحضور السيدات والسادة    لحدائقرئيس الدائرة  ا  عماد بوقّصةترأس الجلسة السيد 

 اآلتي ذكرهم  :

 المساعد الثاني لرئيس البلدية ناجي منصور*السيد 

 المساعد الثالث لرئيس البلدية  بسمة القيزاني*السيدة 

عضو خلية برنامج االستثمار السنوي (رئيس الدائرة البلدية باردو  حسن يعقوب*السيد 

 (2020لسنة 

عضو خلية برنامج (التشاركية الديمقراطية رئيس لجنة  محمد حلمي الماطوسي*السيدة 

 (2020االستثمار السنوي لسنة 

 التخطيط االستراتيجي والتنظيم رئيسة لجنة  سيرين سرسوط*السيدة 

 رئيسة لجنة التعاون الالمركزي  سيرين الملّوح*السيدة 

 مستشار بلدي  محمد الهادي البجاوي*السيد 

عضو خلية برنامج االستثمار السنوي لسنة (كاهية مدير األشغال  سميرة الفوال*السيدة 

2020) 

 رئيسة مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينة   أميرة الكرداني*السيدة 

 (الخلّية  مصلحة االعوان )مقرر حنان خليف*السيدة 

ممثلين عن  5ومكونات المجتمع المدني ) مواطن ( 55) مع حضور عدد من المواطنين

 جمعيات ( .

ثم عرض جدول بالحضور وأعطى لمحة عن المشاريع التشاركية  عماد بوقّصةرحب السيد 

ة :رت بإطار الجلسالفوال التي ذكّ  ثم أحال الكلمة إلى السيدة سميرةأعمال الجلسة وهدفها    

 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة . -



 عرض التشخيص الفني للمنطقة . -

وحصر أنواع مشاريع القرب )تعبيد ،ترصيف ،تنوير ،مناطق وين فريق عمل تك -

 خضراء ، تصريف مياه األمطار (

 تقديم المقترحات المشاريع من طرف المواطنين  -

التصويت على المقترحات وترتيبها حسب عدد األصوات   -  

 تعيين  ممثلي المناطق . -

  ألف دينار . 196دائق والمقدر بالح ثم ذّكرت بالمبلغ المالي المخصص لمنطقة 

مع الذكر أنه منشور على موقع الواب  الحدائق  ثّم عرضت التشخيص الفني الخاص بمنطقة

 الخاص ببلدية باردو .

وكالة التهذيب والتجديد  من طرفبرمجة  تعبيدها سابقا ت األنهج التي تمب وذكرت 

. العمراني  

المشكلة القائمة مع المقاول المكلف بمشروع تعبيد نهجي أم كلثوم والكندي  إلى وأشارت

االستشارة عن طريق مكتب دراسات .   إعادةوأفادت عن   

تبليط األرصفة لألنهج التي سبق تعبيدها .التركيز في المقترحات على واقترحت   

    وفتح باب النقاش وتقديم المقترحات .     

 السيد حاتم بن عباس

المجاالت المحددة لبرمجة مشاريع القرب وهي )تهيئة الطرقات ، تجديد  إلىبالرجوع 

شبكات التنوير العمومي ، تصريف مياه األمطار ، تهيئة المساحات الخضراء ، تجميل 

اقترح حصر المقترحات في مجالي تعبيد الطرقات   مداخل المدن ، تبليط األرصفة (

 . التي يجب العمل عليها  ديد النقاط السوداءوتصريف مياه األمطار و تح 

 علي تنبان السيد 

 نهج الصادق القروي إلى.تصريف مياه األمطار من زنقة المنصف باي 1

    .تعبيد نهج البساتين2

 يوسف بن صالحالسيد 

 تحديد األنهج المغلقة فعال في كامل منطقة الدائرة .  إلى أشار



 محمد اللواتيالسيد 

تدخل ليتساءل على المساعدات المسندة من الدولة لتهيئة المسلك الصحي وملعب حي 

  في المشاريع المبرمجة . اإلضافةالسعادة هل تم صرفها أو توضيح كيف يمكن 

 

   زياد الدردوري السيد 

 المترتب عن بنهج ام كلثوم وما يعانيه متساكني عمارات السرور  اإلشكال إلىشار أ

 المناطق الخضراء باستثناء المسلك الصحي  إلىمنطقة الحدائق تفتقد  إنوأضاف 

 مولدي الساحلي السيد ال

طالب بوجود حلول للممر فوق الوادي بنهج الصادق القروي ، التعبيد بنهج عبد القاهر 

 وجود المراقبة لألشغال ، الحفر وحالة البالوعات بنهج وهران  الجرجاني رديء نظرا لعدم

 ة رفيعة الشرفي السيد

والتي تستدعي كلثوم على اثر هطول األمطار  أمالحالة التي يصبح عليها نهج  إلىأشارت 

 التعبيد ثم تبليط الرصيف .واقترحت :

 كلثوم . أمنهج  إلى 4Aتبليط األرصفة من عمارات  .1

 مناطق خضراء بخزندار  إحداث. 2

  خليل بوزيان السيد 

 وضرورة وجود حل ، واقترح :أمام جامع خزندار  ةالفضالت الملقا  إلىأشار 

 تعبيد نهج الصادق القروي  .1

 تصريف مياه األمطار بحي  السعادة  .2

   جمال الفقيهالسيد 

)مشروع يستدعي تجديد تصريف مياه األمطار والمياه المستعملة بنهج أم كلثوم  .1

 دراسة (

 تبليط نهج أم كلثوم  .2

 محمد المختار السيد 

أكد على ضرورة حسن اختيار األولوية لذلك يجب اختيار الموضوع الذي يرضي أكثر عدد 

 واقترح : .من المواطنين 



 تنوير شارع بيرم التونسي  .1

 أمير الوسالتي  السيد

حلول الستخراج وثائق الحالة المدنية عند الطلب دون رفض الموظفين  إيجادأشار إلى 

 واقترح : .منظومة الب الشبكي الربط مبررين ذلك بانقطاع 

 .التنوير العمومي ب نهج فرنسا ، نهج باريس ونهج عاصمة الجزائر  .1

   بد المجيد الحباسي السيد ع

 بحي السويسي  1عددمشروع تصريف مياه األمطار بنهج االستقامة ونهج اقترح 

   فريد الشايبي السيد 

االنتصاب الفوضوي بنهج الصادق القروي  ، مع مالحظة تواصل التنوير  إلىأشار 

 العمومي في النهار بنفس النهج .

    خميس الماجري السيد 

 بعل .حنّ   بالوعة تصريف مياه األمطار بزاوية شارع الهادي شاكر ونهج إصالحاقترح 

 وجود أغطية للبالوعات بنهج مصطفى خريف .والحظ عدم 

 بزنقة الورد وزاوية دار البحري ....  DAVINوطالب بوجود حل للنقطة السوداء 

الكثافة المرورية أمام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وما يسببه وقوف  إلىوأشار 

 من تعطيل لحركة المرور واقترح :السيارات 

 تبليط رصيف نهج مصطفى خريف . .1

    حافظ بن الحاج ابراهيم السيد 

، وذكر مشروع تعبيد نهج مصباح تنفيذ المشاريع ضرورة متابعة ومراقبة أشغال  إلىأشار 

تجّمع مياه األمطار المتدفقة من األنهج المجاورة ) شارع بيرم  نقطةع الذي أصبح الجربو

 التونسي ونهج ساقية سيدي يوسف (

 تسبب في تكسير المعّبد الممياه األمطار بشارع الهادي شاكر المتواصل لسيالن الأعلم عن  -

تتطلب كهربائي في أعمدة التنوير العمومي بنهج ساقية سيدي يوسف  عطبوجود  -

 .الصيانة



بعد تحويل أمكنة   إزالتهاشارع بيرم التونسي لم تقع  أرصفةوجود مسامير مثبتة في  -

 عمدة .األ

 اقترح تركيز مخفضات السرعة للحد من حوادث المرور القاتلة بالمنطقة . -

 وجودة في مدخل خزندار على مستوى سكة المترو الخفيف .النقطة السوداء الم إلىأشار  -

 تبليط األرصفة  بعد  انجاز أشغال المتدخلين العموميين . إعادةعدم  -

 أعوان فريق التنوير العمومي غير مجهزين بالمالبس والمعدات الخاصة بهم . -

    التوفيق الكعبي السيد 

 .اقترح تغيير أساليب العمل في طريقة رفع الفضالت  -

 أحد أسباب تداعي شبكات تصريف المياه المستعملة هي كثرة المطاعم والمقاهي  -

 . اإلشهارالحرص  على استخالص معلوم  استغالل الطريق العام واألرصفة ومعلوم 

 ة المشاريع المقترح

                       3المشروع  (صوتا 12)نهج أفالطون ،نهج ام كلثوم( ،  A4)عمارات رصيف تبليط  .1

 1المشروع                (صوتا  18)   تصريف مياه األمطار بحي السعادة .2

              3المشروع                             صوتا( 12) تعبيد نهج الصادق القروي  .3

 9المشروع                            (      أصوات  7)   تعبيد نهج البساتين   .4

 (                           أصوات  8) تصريف مياه األمطار بنهج الصادق القروي والمنصف باي  .5

                       2المشروع      أصوات( 15) تنوير أنهج فرنسا وعاصمة الجزائر وباريس  .6

                                    5المشروع  صوت( 11)  1تصريف مياه األمطار بنهج االستقامة ونهج عدد .7

 9المشروع                       (       أصوات  7) تبليط نهج مصطفى خريف  .8

 7المشروع           (   أصوات  8) تبليط رصيف نهج ساقية سيدي يوسف  .9

                                                                                                             5المشروع                  صوت( 11) زيادة بالوعة بنهج  ساقية سيدي يوسف . 10

 التصويت على المرتبة الثالثة  

              3المشروع                               صوتا( 11) تعبيد نهج الصادق القروي  .1

            4المشروع  أصوات( 10) نهج أفالطون ،نهج ام كلثوم( ،   A4)عمارات تبليط رصيف  .2



 ترتيب المشاريع المقترحة

 1المشروع                  (صوتا  18)   تصريف مياه األمطار بحي السعادة •

                       2المشروع      أصوات( 15) تنوير أنهج فرنسا وعاصمة الجزائر وباريس  •

              3المشروع صوتا(                               11) تعبيد نهج الصادق القروي  •

            4المشروع  أصوات( 10نهج أفالطون ،نهج ام كلثوم( )،  A4)عمارات تبليط رصيف  •

                                    5المشروع  صوت( 11)  1تصريف مياه األمطار بنهج االستقامة ونهج عدد •

                                                                                                             5المشروع                    صوت( 11) زيادة بالوعة بنهج  ساقية سيدي يوسف  •

 7المشروع           (   أصوات  8) تبليط رصيف نهج ساقية سيدي يوسف  •

 7المشروع تصريف مياه األمطار بنهج الصادق القروي والمنصف باي       •

 9المشروع                 (             أصوات  7) تبليط نهج مصطفى خريف  •

 9المشروع                          (          أصوات  7)تعبيد نهج البساتين  •

 

 الحدائق دائرة  وممثل

 ن  والمترشح

 صوتا(              22)                                  يح السعادةخليل بوزيان     .1

               )ممثل وحيد عن منطقة باردو الجنوبية(          اجلنوبيةابردو    أمير الوسالتي .2

           صوت ( 16)                                        السعيديةيوسف بن صالح  .3

           صوت ( 11)                                يح السعادة رفيعة الشرفي  .4

 (  انسحاب قبل التصويت)                  يح السعادة المولدي الساحلي  .5

 ت ( اصوأ  5)                             يح السعادة            هند عيّاد .6

          صوت ( 12)                                           السعيدية محمد اللواتي  .7

 ت (اصوأ  6)                                              السعيدية سهيل زعيّر  .8

 



 الحدائق منطقة   وممثل

     21898438                            ابردو اجلنوبية     أمير الوسالتي .1

   23369657                                     السعيدية       محمد اللواتي  .2

 20486408                                السعيديةيوسف بن صالح     .3

 99517203                              يح السعادة      رفيعة الشرفي  .4

 26199866                             يح السعادةخليل بوزيان        .5

كما طالب المجتمع المدني برمجة اجتماع مع الديوان الوطني للتطهير .        

./. منتصف النهار والنصف ورفعت الجلسة في حدود الساعة   


