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الجمهورية التونسية                                                            

           وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية بـــاردو             

 

    العاّمة األولى التشاركيّة  الجلسة  محضر                   

2020حول إعداد المخطط االستثماري التشاركي لسنة    

2019نوفمبر  17يوم األحد المنعقدة   

 

***** 

المخطط االستثماري التشاركي لسنة  إعدادت الجلسة العاّمة األولى التشاركية حول انعقد        

دو ربمقر قصر البلدية ببا على الساعة العاشرة صباحا 2019نوفمبر  17يوم األحد   2020

السادة  أعضاء المجلس المبّينة و   السيداترئيس البلدية ، وبحضور  منير التليليبرئاسة السيد 

 أسمائهم كما يلي :

ديةثاني لرئيس البلالمساعد ال ناجي منصور*  

المساعد الثالثة لرئيس البلدية بسمة القيزاني *  

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيس دائرة قصر السعيد  ظافر الصغيري*

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيس الدائرة البلدية الحدائق  ةعماد بوقصّ *

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي  رئيس الدائرة البلدية باردوحسن يعقوب * 

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيس لجنة األشغال  شهاب قاسم *

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية  محمد حلمي الماطوسي*

 ( 2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي رئيسة لجنة االعالم والتواصل والتقييم أسماء جليل *

النيفر رئيس لجنة المرور ومشروع القطار السريع زين العابدين *  

برني رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة شهاب قارة *  

رئيسة لجنة الطفولة واألسرة أمل شورة *  

رئيس لجنة الشباب والرياضة هاشم العيادي *  

رئيسة لجنة الشؤون القانونية ليليا جاللي *  

رئيس لجنة التربية والتعليم  عبد الرؤوف النفاخي *  

رئيسة لجنة التخطيط االستراتيجي والتنظيم  سيرين سرسوط*  

رئيس لجنة الشؤون االدارية وإسداء الخدمات ورقمنة االدارة المنذر خالص*   

رئيسة لجنة الفنون والثقافةمريم بن مبروك *  

رئيسة لجنة التعاون الالمركزي سيرين الملّوح *  

  بلديمستشارمحمد الهادي البجاوي  *

  بلديمستشارشيماء الزايدي * 

 كما حضرها عن اإلدارة السيدات والسادة : 
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)مكلف بتنفيذ أعمال الخلّية (كاتب عام بلدية باردو عادل السوسي *  

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي كاهية مدير األعوان والمالية  مرابطالمنية *

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي كاهية مدير األشغال والتهيئة  سميرة الفوال*

رئيسة مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينةأميرة الكرداني *  

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي  اإلعالميةرئيس مصلحة  أحمد هالل* 

 متصرف بمصلحة الميزانية والحسابات أحمد المقدم*

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي   إدارةملحق  سلمى الطرابلسي* 

 الجلسة عدد من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني .كما حضر 

في البداية رّحب رئيس البلدية بالحاضرين وبين أّن أهم ما يمّيز العمل البلدي والحكم         

 التشاركي . يبرنامج االستثمارال إعدادالمحلي هي مشاركة المجتمع المدني في 

"تعتمد  وفحواه  من الدستور 139فصل لل تطبيقا، لديمقراطية التشاركية لمبدأ اتنفيذا 

الجماعات المحلية آليات الديمقراطّية التشاركّية ، ومبادئ الحوكمة المفتوحة ، لضمان اسهام 

برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها  إعدادأوسع للمواطنين والمجتمع المدني في 

 لة الجماعات المحلّية .من مج األول  طبقا لما يضمنه القانون ." والفصل

حسب تليها جلسات المناطق سوالتي  ووضعها في إطارهاالجلسة  عرض جدول أعمال تم ثم 

 الروزنامة  ، كالتالي :

  2019نوفمبر 22منطقة باردو يوم لسة ج  -
 2019نوفمبر  23منطقة الحدائق يوم جلسة  -

 2019نوفمبر  24منطقة قصر السعيد يوم جلسة  -
 ض ،ميّسر ومرافق مالي بصندوق القرو ، السيد صالح حمدي  إلىالكلمة وأحيلت          

معرفة رهانات ضرورة مع ، الذي أشار أن اختيار المشاريع يكون حسب الموارد المتاحة 

لى سيكون توزيع الموارد على المناطق بعد االتفاق ، واالطالع عكما  منطقة باردو ،

 .الوضع المالي والفني للبلدية 

 عرض التشخيص المالي : •

 المحليات تعتمد موارد البلديات  على الجباية المحلية . ككل -

فموارد البلديات تختلف حسب نوعيتها  فهي تنقسم إلى ثالث أنشطة محلية : السكنية،  -

 وبلدية باردو تعتبر تجارية ، مهنّية وسكنية .المهنية ،الصناعية وسياحية .

 ب البحث عن طرق لتنمية الموارد .لتحسين نوعية حياة المواطنين يج  -

 العمل المحلي عمل تشاركي في اتخاذ القرار. -

 .تفويض الصالحيات تكون تدريجيا إلى ان تصبح السلطة المحلية حقيقية باالستقالل المالي -

 .نالحظ محدودية الموارد بالنسبة لبلدية باردو  -

ودعوة المجتمع المدني للمساهمة الجانب الوحيد لتحسين الموارد يتجسم بتظافر الجهود  -

 بتأطير وتوجيه من المجلس لهذه الطاقات .

قابل م ضغط على النفقات ،حظ من خالل التشخيص المالي المقدّم نال مالحظة :

ضعيفة في االستثمار )مبلغ وبذلك تراجع الفائض وستكون  المساهمة محدودية الموارد 

+ مساعدة غير موظفة  د( 52.000.000 ) ( تمويل ذاتيد 903.108.536 )االستثمار

 د ( 851.000.000
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 . تدخل السيد منير التليلي مبينا أن نسق انجاز المشاريع بطيء

 تعطل المشاريع : أسباب إلىق وتطرّ 

 ر داخل المجلس البلدي المنحل .مشاكل وتوتّ  (1

رغم صعوبة العمل يجب تثمين الجهود الكبيرة التي يبذلها )أطير ضعيفة نسبة التّ  (2

 .(الموظفون لتسيير العمل البلدي 

بلدية  تعدّ  ، 1909بلدّية عريقة محدثة من سنة ،  بالرغم من أن بلدية باردو             

بقرار سياحية  منطقةحديثا تم تصنيفها كما ة ، مهمّ  ّيةتظم مراكز سياد فهي ة  سيادّي 

 .حكومي 

،هي المدرجة بالمخطط و المصادق عليها و المشاريع المتواصلة علن أّن كما أ           

 في بداية التنفيذ . اآلن 

كما طلب من المجتمع المدني تقديم المساعدة من خالل توعية المواطنين وحثهم         

 على دفع معلوم األداء البلدي لتنمية الموارد .

البلدية  إيراداتسياسة جديدة لتطوير  إتّباعأن المجلس البلدي بصدد  إلىكما أشار       

وذلك بتكثير المراقبات االقتصادية والبيئية ومراقبة مستغلي الرصيف وواضعي 

مة أصبحت تابعة للبلدية بالطرقات المرقّ  اإلشهارة علما أن مداخيل العالمات االشهارّي 

 .وليس لوزارة التجهيز 

 .ت تقديم التشخيص الفني ثم أحال الكلمة إلى السيدة سميرة الفوال التي تولّ        

باردو إلى ثالث مناطق حسب الترابي للمنطقة البلدية تقسيم الإلى بدورها التي أشارت 

كما  ،الدوائر البلدية  ، ثم عرضت التشخيص الفني للطرقات والتنوير والترصيف 

 على موقع الواب الخاص بالبلدية .منشوري التشخيص الفنّ  ذّكرت أنّ 

م المشاريع للبرنامج السنوي لالستثمار التشاركي البلدي لسنة نت مدى تقدّ وبّي       

 ل بعض المشاريع .قت ألسباب تعطّ ي وتطرّ دّ ونسبة االنجاز الما 2019

ا بالنسبة لمشروع تهيئة المسبح البلدي ذكرت أن األشغال موضوع الصفقة أمّ       

 ة .افّي ظاستوجبت القيام بأشغال ا خفّيةولكن ظهور عيوب ، انتهت 

 ، ع خزف حوض السباحة تقلّ نظرا لاجراء اختبار  ، و كاستعمال الغاز الطبيعي  

انتهاء األشغال اإلضافية ب عنه تأخير في فتح المسبح للعموم لحين ا سيترتّ ممّ         

 الضرورية.

د السيد رئيس البلدية أن الصعوبات الموجودة تحول دون فتح المسبح للعموم وأكّ       

بالتنسيق مع لجنة  ،النظر في تاريخ فتحه  إعادةلذلك يجب  2020في شهر جانفي 

 الشباب والرياضة وجميع المتدخلين قصد تسليم المشروع بكامل أجزائه المبرمجة .

 القرار . تّخاذين الالي يجب أن نكون عقالنيّ وبالتّ       
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د صالح حمدي ب بالحضور وخّص بالذكر السّي رحّ  محمد حلمي الماطوسيالسيد        

ة ّنه من خالل التشخيص المعروض نالحظ  وضعّي ر أالميّسر والمرافق المالي . ثم ذكّ 

لذلك يجب تحديد  الحاجيات واألولويات ة الموارد .مع محدودّي ، البلدية المتردية 

 ة .وتكريس مبدأ التشاركّي 

دون أخذ  ، تقسيم الموارد بالتساويل، في السنوات السابقة اعتماده تّم  ما إلىق وتطرّ         

يكون في  ما عادة  وي والمالي التفاوت بين المناطق والى التشخيص الفّن  إلىبعين االعتبار 

في ، ف واألولوياتة جلسات المناطق االختيار حسب الحاضرين وليس المصلحة العامّ 

ة ومصلحة المستقبل ستكون للمواطنين فكرة شاملة على النقائص الختيار المشاريع التشاركّي 

بتشريك المواطنين لتحسين موارد  خّطةة وسيتم اعتماد اصصات الحزبّي ح باردو بعيدا عن الم

 .بالمناطق الثالثة  ان وتحديد الحاجيات سنالحظ تحسّ  األولويات وبإعطاء.البلدية 

دا على المشاريع المبرمجة في السنوات السابقة في كل منطقة ستناتوزيع االعتمادات ااقتراح 

 لتنفيذ المقترحات للتشخيص المالي . يااليجاب مع اقتراح التمييز  )مهيكلة ، ادارية ، قرب (

 :دينار كالتالي  903.108بعد توزيع المبلغ 

 دينار   287.000      مشاريع مهيكلة •

  دينار 20.108       مشاريع ادارية •

  دينار 596.000       مشاريع القرب •

 الي :توزيع المبلغ المرصود لمشاريع القرب كالتّ بخصوص قترح المجلس البلدي م وقدّم 

 دينار  350.000 منطقة دائرة قصر السعيد : -

 مشروع مهيكل متواصل (  مشروع سوق السعادة ) دينار 196.000منطقة دائرة الحدائق : -
 ( متواصل  )مشروع المسبح البلدي دينار  50.000 منطقة دائرة باردو : -

 دعوة مواطني باردو لتأييد هذا المقترح ثم فتح باب النقاش. وتمت

 حلمي سحابو: 

 أشار إلى عدم احترام موعد انطالق الجلسة . -
وتطرق إلى الحالة الكارثية للطرقات بمنطقة قصر السعيد وخص بالذكر الطريق المؤدية  -

 إلى معهد الشابي .
المناطق الخضراء في )طريق بنزرت( شارع المنجي  إلىيات وأشار ضرورة وضع الحاو  -

 سليم أصبحت مصبا للفضالت .
ئق لكي تطالب أهالي قصر السعيد وخاصة العلى البلدية توفير المسكن ال هكما أضاف أن  -

 عمارات سبرولس بدفع الجباية المحلية .ي متساكن 
 الفضالت منذ أسبوع .كما تساءل عن دور الشرطة البيئية أمام تراكم  -
بانشاء مشروع ترفيهي بشارع الحبيب بورقيبة باعتباره شارع حلول لتنمية الموارد  اقتراح -

 رئيسي عوضا عن اقامة مأوى للسّيارات .
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الجلسة وأن المقترحات يتم طرحها في جلسات المناطق . بإطارتدخل السيد صالح حمدي وذّكر   

 منجية اللبّان : 

يفي بالحاجة أمام الوضعية  دينار المخصص لدائرة قصر السعيد ال 000350.أشارت أن مبلغ 

للمنطقة ، ولكن تقدمت بالشكر على التعاون و منح األولوية لمنطقة قصر السعيد . ة ّي ث الكار  

البلدية وخاصة العفو الجبائي كان  إلىأما في خصوص ضعف الموارد البلدية فالمسؤولية تعود 
باية من طرف المواطنين .حافزا على عدم خالص الج   

 واقترحت ترصيف نهج امرؤ القيس .

لمنشور صادر  اتدخل السيد رئيس البلدية معلما أن العفو الجبائي قرار حكومي وهو تطبيق
 والموضوع يتجاوز البلدية . اإلشرافعن وزارة 

 : )عن جمعيّة صوت االنسان (الصادق الطويل  

 اإلدارةضعف الموارد البلدية وهذا دور   إلىوالمراقب المالي ر الميسّ  ةشارتطّرق الى إ
البلدي له مدخول  فالمسبح، وضعها  إلى وإداراتهاالبلدية  إلرجاعالبلدية والمجلس البلدي 

 البلدية في استخالص الجباية المحلية .ير مع تقص، مالى للبلدية 

المبادرة التشاركّية للمجتمع المدني والجمعّيات وتطّرق إلى مفهوم التشاركّية المحلّية والى 
بمنطقة باردو بإعطاء األولوّية لمنطقة قصر السعيد وتحسين ظروف  عيش متساكنيها من 

 أضرار الفيضانات  . 

كم أشار إلى منحة المجلس الجهوي التّي وّجهت إلى المسبح البلدي بدائرة باردو واقترح أن 
عمارات قصر السعيد ودعى الحاضرين إلى التصويت تكون المنحة الموالية من نصيب 

 على مقترح المجلس البلدي باإلجماع . 

 : رفيعة الشرفي

 التشاركّية تعني التساوي في تقسيم الموارد . -
 توجد العديد المشاكل بدائرة الحدائق  -
تطّرقت إلى أّنه من خالل تعّطل مشروع تصريف مياه اإلمطار بنهج أم كلثوم  ،ارتفعت  -

د(  83.000.000)2018د( وسنة  70.000.000) 2017التي بلغت سنة المشروع  كلفة

 د (وارتفاع الكلفة يتحّملها المواطن . 133.000.000) 2019وسنة 
 :علي العبيدي

 . 2016تساءل عن المشاريع المعّطلة منذ سنة  

 :محجوب الحرشاني

ضرورة تنمية موارد البلدية باستخالص أشار إلى الوضعّية السّيئة ببرطال حيدر ولّمح الى 
 معلوم االستغالل الوقتي للرصيف وللطريق العام .
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، وعلى الزيارات الميدانية متساكنو منطقة قصر السعيد على مقترح المجلس البلدي  ثّمن        
وتقّدموا بالشكر للمجتمع ألعضاء المجلس البلدي لالطالع عن كثب على مشاكل أهالي المنطقة  

 لمدني والجمعّيات على التفكير بأهالي قصر السعيد وعلى تضامنهم مع المنطقة .ا

 وطلب اجراء تشخيص عن حالة عمارات سبرولس من الداخل والتي تبدو مهّددة بالسقوط .

تدّخل السّيد منير التليلي مطمئنا متساكني العمارات أّنه و بالتنسيق مع السيد رئيس الدائرة 

لذلك ومنحنا الوقت للتشاور مع تبليط العمارات لقة األنسب والقانونّية إليجاد الطري سنسعى 

  . المدير العام للمساكن االجتماعية لحل اإلشكال

 :فاطمة العقربي
 .التشاركيةتطّرقت الى مفهوم  -
 الدعوة الى التنسيق مع السيد الصادق الطويل لتكوين لجنة وزيارة قصر السعيد لإلنقاذ -

 المنطقة.

 ألف دينار لدائرة باردو . 50الموافقة على تخصيص مبلغ مع  -

 :عمر البوعزيزي 

 تساءل على مدى تقّدم انجاز مشروع حماية تونس الغربّية من الفيضانات

 . les égauts filtresاقترح اعتماد  

 :كامل الرابعي 

لمنطقة قصر السعيد والدعوة للحضور بكثافة  يأّيد التقسيم المقترح اعتمادا على التمييز االيجاب 

 بجلسات المناطق .

 االسعد الجالصي :

 ضرورة تكاثف الجهود لفائدة دائرة قصر السعيد  -

لرئيس البلدي لمواصلة حمالت التنظيف داخل المقابر لثةالثاو دعوة النائبة األولى  -  

  RFRضرورة مشاركة المجتمع المدني في جلسات  -

 مة الحفالت داخل المنطقةاقتراح إقا -

 االيجابي  زأيد التميي  - 
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 فوزي بوشوشة

ابن سينا وقصر السعيد و برطال ، و تقدم بالشكر ألعضاء حي تطرق إلى الوضع كارثي ب

 المجلس و اإلدارة  و اإلعالم و اللجان 

 .السنة الفارطة ب  مالحظة تطور في تسيير الجلسات مقارنة 

 محمد اللواتي

 تطبيقا للديمقراطية . هي التشاركية في إعداد برنامج التنمية

 ص في اللجنة المالية.عدم تشريك المجتمع المدني في اللجان وباألخ

 عدم وجد طموحات لجلب الموارد وغياب المتابعة.

 منال الجالصي 

 .2019سراع للتمتع به قبل موفى شهر ديسمبر التذكير بالعفو الجبائي و دعوة المواطنين لال

 التساؤل عن تقدم أشغال حماية تونس الغربية من الفيضانات. 

 اإلدارة الفنية على تركيزها على منطقة قصر السعيد  مؤيدة التوزيع. تشكر

 نجيبة الورتاني :

 شكرت السيدة فاطمة العقربي و السيد صادق الطويل على التضامن مع منطقة قصر السعيد

 ي :دنجاة التلمو

نوي لمواطني قصر السعيد و تساءلت عن مدى تقدم المشاريع وعن مع الدعم المادي المع

 مشروع المسبح البلدي.

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحةو تدخل السيد حلمي الماطوسي رئيس  

لشكر الحاضرين على رقي الحوار و شكر رؤساء دائرة باردو و الحدائق على دعمهم         

 ع  ودعى المجتمع المدني إلى الموافقة باإلجماع على مقترح التوزيع التالي : لمقترح التوزي 

 أ.د لمنطقة قصر السعيد 350

 أ.د لمنطقة الحدائق 196

 أ.د لمنطقة باردو 50

 وتمت الموافقة باإلجماع على توزيع الموارد على المناطق.
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 السيد ظافر الصغيري :

تفاهم بين اعضاء المجلس و اقترح ان تكون المساعدات  نالحظ تغيير و تسامح في جلسة اليوم و 

االستثنائية للمجلس الجهوي  الجديدة يتم توجيهها لمنطقة قصر السعيد و أفاد أن اليوم البلدية غير قادرة  

على التدخل داخل العمارات و سيتم السعي مع المجلس اليجاد الحلول و تقدم بالشكر لرؤساء دائرة 

 تجاوبهم.الحدائق وباردو على 

 .و شكر السيد منير التليلي السيد صالح حمدي المرافق و الميسر المالي على تلبيه الدعوة 

و أشار السيد صالح حمدي إلى أن  الجلسة  كانت متميزة و هذا دليل على روح المسؤولية و المواطنة  

لبلدية في عديد تواصل مع الطاقات داخل المنطقة للمساعدة وإيصال صوت الودعى الطاقم البلدي 

 االختصاصات و خاصة البيئية وطرح أفكار لدعم الموارد.

رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة وثمن السيد رئيس البلدية فكرة التوزيع التي تقدم بها السيد 

و دعمها المكتب البلدي  و رؤساء الدوائر و تم طرحها على أعضاء المجلس البلدي الذين  المفتوحة

 نوا متعاونين  متفهمين .كا

         و في األخير دعى السيد منير التليلي  المواطنين و المجتمع المدني و الجمعيات للحضور بكثافة

في جلسات المناطق لطرح اإلشكاليات و تقديم المقترحات و التصويت على مشاريع القرب حسب 

 .ر بتواريخ جلسات المناطق كاألولويات وذ

 على الساعة السادسة مساء  2019نوفمبر  22وم الجمعة دائرة باردو ي -

 على الساعة العاشرة صباحا 2019نوفمبر  23دائرة الحدائق يوم السبت  -

 على الساعة العاشرة صباحا 2019نوفمبر  24دائرة قصر السعيد يوم االحد  -

 .ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال      

 

 

   


