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لمخطط ل قتراح مشاريع القرب ال باردو جلسة عمل الدائرة البلديةانعقدت بمقر         

 .2020االستثماري التشاركي لسنة 

السيدات والسادة  وبحضور  الدائرة  البلدية رئيس   حسن يعقوبترأس الجلسة  السيد 

 :اآلتي ذكرهم  

 (2020ستثمار السنوي )عضو خلية برنامج االرئيس لجنة األشغال   شهاب قاسم*السيد 

)عضو خلية برنامج  ديمقراطية التشاركية رئيس لجنة ال محمد حلمي الماطوسي*السيد 

 (2020االستثمار السنوي 

 

 والبيئةرئيس لجنة النظافة والصحة  برنيشهاب قارة *السيد 

 رئيسة لجنة الطفولة واالسرة أمل شورة*السيدة 

 مستشار بلدي  محمد الهادي البجاوي*السيد 

 )مكلف بتنفيذ أعمال الخلية (الكاتب العام  عادل السوسي*السيد 

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

 رئيسة مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينة   أميرة الكرداني*السيدة 

 ( الخلية) مصلحة االعوان حنان خليف*السيدة 

ممثلين عن  7)ومكونات المجتمع المدني مواطن(  46)مع حضور عدد من المواطنين 

.جمعيات (   

رحب السيد حسن يعقوب بالحضور وأعطى لمحة عن المشاريع التشاركية التي ابتدأت من 

السيد عادل السوسي كاتب عام بلدية باردو الذي بين  إلى.ثم أحال الكلمة  2017سنة 

وأّكد على ضرورة مشاريع القرب الخاصة بمنطقته . إقرارضرورة تشريك المواطن في 

والتنازل على بعض الطلبات ألجل طلبات أهم . اتاألولوي حرص  المواطنين لتحديد   

  إلى حين صرفها تبقى  ، أن االعتمادات المرصودة للمشاريع التي لم تنجز بعد إلىكما أشار   

  بعد تنفيذ المشاريع .  

ه قريبا ، وهذا المشروع ي البلدية باردو سيتم االنطالق فوذكر أن مشروع بناء مقر الدائرة 

على نوعية الخدمات . لها انعكاس مباشرالمشاكل التي  لعديد سيكون حالّ   



 اإلدارية اإلجراءاتالبلدية في  اإلدارة انطلقت  ،  برمجة لمشاريع المن أن بالنسبة  لبّي كما 

 بعد أن كانت معّطلة .

رت بإطار الجلسة :التي ذكّ السيدة سميرة الفوال  إلىثم أحال الكلمة   

 . صة للمنطقةالمالية المخصّ التذكير بالموارد  -
 ي للمنطقة .عرض التشخيص الفّن  -
تنوير ،مناطق  ترصيف ، وحصر أنواع مشاريع القرب )تعبيد ، تكوين فريق عمل -

 خضراء ، تصريف مياه األمطار (

 تقديم مقترحات المشاريع من طرف المواطنين  -

  وترتيبها حسب عدد األصوات  التصويت على المقترحات -

 . اطقممثلي المن  تعيين  -

أسباب موضوعية اعتمادا على بالمبلغ المالي المتواضع المخصص لمنطقة باردو ثم ذّكرت 
. تم عرضها في الجلسات السابقة   

 ي الخاص بمنطقة باردو مع الذكر أنه منشور على موقع الوابثّم عرضت التشخيص الفّن 
 الخاص ببلدية باردو .

التي وقع برمجة  تعبيدها سابقا .األنهج وذكرت األنهج التي تم تعبيدها و   

 وفتح باب النقاش وتقديم المقترحات .

 السيد المنصف الجدي 

آالف دينار ، وتساءل  متر مربع ( بما قيمته ثالثة 80بلّط الرصيف أمام منزله )ذكر أنه   -

 على غرار بعض البلديات .  autobloquantعن إمكانية استرجاع ثمن 
 ومة بورقيبة وحالته المزرية .السوق البلدي فطّ  -

 الفوال أّن هناك مشروع تهيئة السوق البلدي بصدد الدراسة . فذكرت السيدة سميرة  

 السيد هشام المحواشي

ا صة لمنطقة باردو تستدعي تحديد الطلبات ، أمّ المخصّ ألف دينار  50ذكر أن مبلغ 

 .ومة بورقيبة فهو يستدعي اجتماع خاص به بالنسبة للسوق  البلدي فطّ 

 لتوسعة هذا النهج  واقترح وجود حلّ ض إلى تراكم األوساخ بنهج موسى بن نصير وتعرّ 

 ل المواطنين .فتراكم األمطار يحول دون تنقّ  ه الوجود لحلول لبطحاء بن قيزةكما اّن 

 واقترح التنوير بحي طارق بن زياد .1



 تم ّ وقدبة ، صة للتنوير العمومي معطّ الشاحنة المخصّ  أشار السيد الكاتب العام أنّ 
 ف  فريقين للقيام بالتدخل والصيانة .اقتناء شاحنة جديدة وسيكلّ 

 ى بن نصير ستحسين مدخل نهج مو  .2

 لطويلصادق االسيد 

الحظ عدم وجود مستشاري دائرة باردو وخاصة أعضاء مجلس الدائرة بالرغم من وجود 
االداريين )أجابه السيد محمد بالكنجي تزامن هذه الجلسة مع لجنة المرور ومشروع 

 القطار السريع باالدارة البلدية (

ال يجب أن تكون موسمّية عالقة المجلس البلدي بالمجتمع المدني أّن د على وأكّ  
 لتشاركية التي تفرض حضور مكونات المجتمع المدني ....ومناسباتّية باإلعداد للمشاريع ا

بورقيبة ذكر أن هناك مشروع تهيئة بصدد الدرس  ومة بالنسبة للسوق البلدي فطّ        
ات خاصة أن القانون يجبر المحلّي ذ قرار التهيئة فتساءل عن تغييب المجتمع المدني في أخ 

 .لتشريك المجتمع المدني في أخذ القرار 

 .جبائية بل مؤسسة خدماتية وأضاف أن العمل البلدي ليس مؤسسة 

ضرورة تمكين  أبناء المنطقة من استغالل المسبح  إلىوفي خصوص المسبح البلدي  أشار 
لذلك ينبغي تشريك المجتمع  في استغالل المسبح بدرجة أولى قبل الجمعيات التي تستثمر 

 العقود واالتفاقيات . إبرامالمدني عند 

واقترح تشكيل لجنة لحل مشكلة الطابق األرضي لباردو سنتر على غرار عمارات 
 سبرولس .

حتى ال يتم تحميل  اإلشغالوتشريكه في متابعة كما أّكد على عدم تهميش المجتمع المدني 
 فيما بعد . اإلشغالر المسؤولية لمدي 

واقترح ضرورة وجود حل لمشكلة طارق بن زياد للحّد من ظاهرة قطع الطريق من قبل 
 المنحرفين.

 منير بوزيدالسيد 

التركيز على التنوير ، أما بالنسبة  شراء شاحنة التنوير العمومي بشرى للمواطنين .واقترح
 إصالحللترصيف فاقترح ترصيف األنهج األكثر استغالال من قبل المترجلين ، مع ضرورة 

 ومة بورقيبة ....الحفر داخل األحياء مثل حي التليلي ، حي حشاد ، حي فطّ 

 هيكلة مداخل األنهج وذلك إعادةضات السرعة مع المطالبة بتعديل مروري ووضع مخفّ 
 مثال مروري . بإعداد

أن شارع المنجي سليم هو طريق مرقم واليمكن لنا التدخل  تدخل السيد الكاتب العام وذكر
  فيه لتركيز مخفضات السرعة .



ورصدت لها  إطارية ،صفقة  إطارتدخلت السيدة سميرة الفوال وذكرت أنه تم االتفاق في 
ألف دينار للمثال  50تم رصد  اكم .الحفر  إلصالح 2020ألف دينار في ميزانية  150

 المروري .

 تصريف مياه األمطار بنهج فلسطين مشروع واقترح  .3
 األسعد الجالصي السيد 

  304و 302بنهجي التنوير العمومي  .4
 ترصيف محيط مستوصف باردو  .5
 تنوير حي طارق بن زياد  .6
 الحبيب الكاملالسيد 

 المنطقة الخضراء بنهج األردن ونهج الكويت  إلىأشار  -

 ( 2019ت برمجتها في البرنامج االستثماري التشاركي لسنة تمّ  ) اإلجابة

المنطقة الخضراء المذكورة  دائرية عوضا عن مثلثة الشكل للحد من  إرجاعاقتراح  -
 سرعة السيارات .... 

 ضرورة اعداد مثال مروري خاصة في انعدام العالمات المرورية . -

 فاقترح السيد الكاتب العام دراسة الموضوع في االدارة الفنية .

 سامي الرزقي السيد 
اقتراح تعبيد نهج عبد هللا النقري )نهج عبد العزيز بن موسى ( عوضا عن  .7

 التبليط 

 خميس الماجري السيد 

عن اإلجراءات المبرمجة  للحد من تراكم  تساءلوتصريف مياه األمطار  ذكر  مشكلة  
 اإلجراءاتوماهي  ، مياه األمطار بشارع الحبيب بورقيبة وجميع األنهج المتفرعة عنه 

 ؟المتخذة 

مع غلق مداخل مصارف ، كما بين أن الديوان الوطني للتطهير اليقوم بجهر البالوعات  
 اخ .البالوعات باألتربة واألوس

 أن الديوان الوطني للتطهير وصلتها مبالغ هامة من عديد الدول . وأعلم 

دم ولعالجمهورية لذلك مدن يهم كامل  فأضاف السيد الكاتب العام أن هذا الموضوع          
ر احداث ديوان تصريف تقرّ ، تحديد المسؤوليات بين كل المتدخلين البلديات والتطهير 

 األمطار .

قوم الديوان الوطني للتطهير بجهر القنوات في انتظار تهيئة كل شبكة ي لك وفي انتظار ذ
 تصريف المياه .



   كريم الخزاميالسيد 

 مخفضات سرعة بنهج الفل تركيز  .8
   سامي الهماميالسيد 

 التنوير العمومي بحي طارق بن زياد صيانة  .9

 بالطرقات ،الكثيرة  الحفرإصالح   -

  بطحاء بن قيزة  -

 وضع حاوية بجانب الجامع وبنهج موسى بن نصير  -

 ة مروى مناشوالسيد

 بنهجي بيروت والقاهرة . وير تنالصيانة  .10
   عادل الكافي السيد 

 وضع حاويات بنهج اليمن اقترح 

 رياض بوكحيلي  السيد 

تقدم باللوم للمواطن وللبلدية التي ال تقوم بردع المخالفين الذين يلقون فضالت البناء 
 والفواضل المنزلية 

 كمال الرابعي   السيد 

 ثّمن تدخل السيد خميس الماجري الذي تقدم بمعلومات هامة .

 ألف دينار للتنوير . 50واقترح تخصيص 

للجنة التشاركية على طول السنة حتى كما طلب من المواطنين الحرص على الحضور في ا
لجميع المتدخلين من  اإلذن وإعطاءنتّبع التوجه الجديد للحكم المحلي والسلطة البلدية ، 

ديوان وطني للتطهير وشركة وطنية للكهرباء والغاز الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع 
 بالجلسات للحضور . وإعالمهمالمياه واتصاالت تونس 

 جالل شعبان   السيد 

الحفر بالطرقات واألرصفة ومراقبة األشغال  إحداثضرورة متابعة المتسبب في  إلىأشار 
 لعموميين من طرف البلدية وأكد على تعبيد الطرقات بعد التدخالت .للمتدخلين ا

وجود لتدخل من طرف فريق التطهير على  وأعلم عن وجود بالوعة بجانب اآلثار وال
 أيام . 10امتداد 



ي تم التخلي عن انجازه أيام الثورة ، على ذال جسرمكان الالحالة الرديئة للطريق  كما ذكر
كما أعلم عن بالوعة مفتوحة تسببت في سقوط شيخ . بوشوشة  مستوى نهج صالح الدين

 داخلها .

والترخيص متأكدة ، األشغال تكون فتدخل السيد حسن يعقوب ليفيد أن في بعض األحيان 
 ....بالفاكس  اإلعالم المتدخلين العموميين ويكونيكون على اثر تدخل 

 لطيف القرامي   السيد 

الحاجز في مفترق التقاطع  إلصالحضرورة التنسيق مع األطراف المعنية واألمن  إلىأشار 
 للسكة الحديدية والطريق .
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