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الجمهورية التونسية                                                            

           وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية بـــاردو             

 

    التشاركيّة   الثانية العاّمة الجلسة  محضر                   

2020حول إعداد المخطط االستثماري التشاركي لسنة    

2019ديسمبر  07السبت يوم نعقدة الم  

 

***** 

المخطط االستثماري التشاركي لسنة  إعدادالتشاركية حول  الثانيةت الجلسة العاّمة انعقد        

دو ربمقر قصر البلدية ببا على الساعة العاشرة صباحا 2019 ديسمبر 07السبت يوم  2020

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

 أسمائهم كما يلي :

 المساعد االول لرئيس البلدية جيهان بن عيسى* 

ثاني لرئيس البلديةالمساعد ال ناجي منصور*  

المساعد الثالثة لرئيس البلدية بسمة القيزاني *  

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

 (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*

النيفر رئيس لجنة المرور ومشروع القطار السريع عابدين زين ال*  

رئيسة لجنة الطفولة واألسرة أمل شورة *  

رئيس لجنة الشباب والرياضة هاشم العيادي *  

رئيسة لجنة الفنون والثقافةمريم بن مبروك *  

رئيسة لجنة التعاون الالمركزي سيرين الملّوح *  

  بلديمستشارشيماء الزايدي * 

مستشاربلديامر تيسير ع *  

مستشاربلديخديجة الجالصي *   

مستشار رئيس البلدية محمد البالكنجي *    

 كما حضرها عن اإلدارة السيدات والسادة : 

()مكلف بتنفيذ أعمال الخلّية كاتب عام بلدية باردو  عادل السوسي*  

( 2020 نوي خلية برنامج االستثمار السمكلفة بمصلحة الموارد البشرية ) مقرر حنان خليف *   

 (2020)عضو خلية برنامج االستثمار السنوي مدير األعوان والمالية كاهية  مرابطالمنية *
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 (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  اإلعالمية رئيس مصلحة أحمد هالل* 

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

 كما حضر الجلسة عدد من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني .

 

إعداد المخطط تم استعراض منهجية ثم  مرحبا بالحضوررئيس البلدية  السيدالجلسة  افتتح        

: حسب الروزنامة  

 المرحلة التحضيرية  -1

 مرحلة التشخيص الفني و المالي  -2

 الجلسة العامة األولى التشاركية  -3

 جلسات المناطق  -4

 المرحلة النهائية و الجلسة التشاركية العامة الثانية  -5
 

 .بالشكر لكل من ساهم في إنجاح جميع المراحل وتقدم 

ذكرت التي سميرة فوال كاهية مدير األشغال و التهيئة  ةسيدال إلىالكلمة وأحيلت          

المتفق عليها في جلسات  مشاريع القرب قدمتجدول اعمال الجلسة التشاركية الثانية و 

موزعة الو   النتائجتكلفة كل المشاريع حسب دقيق ل قامت بعرض  ةو من ثم المناطق 

 :كالتالي 

 

دائرة قصر   ق دائرة الحدائ  دائرة باردو نوعية التدخل 

 السعيد

المبلغ 

 الجملي د 

 465 500 350 000 115 500 - تعبيد الطرقات   

 27 000 - - 27 000 الترصيف

 17 000 - - 17 000 تنوير عمومي 

 86 500 - 80 500 6 000 تصريف المياه   

 596 000 350 000 196 000 50 000 المجموع   
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 : م المشاريع تقدّ  إلىو تطرقت       

 .عن طلب العروض اإلعالنبناء الدائرة البلدية بباردو في مرحلة  إعادة -

الدراسات لمشاريع تصريف المياه و تبليط  إعدادبصدد  كما أن اإلدارة الفنية  -

 . تاالستشاراعن  لإلعالنهيئة المساحات الخضراء تو  األرصفة

حجم  أن بالحضور اشارالترحيب  دسيد الكاتب العام وبعإلى الو أحيلت الكلمة       

المشاريع التي وقع اقرارها      أناالعتمادات ليست في حجم انتظارات المواطنين و 

في السابق هي مجرد  برامج وأرقام على الورق  وانه قد نجحنا خالل هذه الفترة 

انطالق انجاز الالزمة حتى يكون القيام باإلجراءات اإلدارية الوجيزة الى حد ما الى 

 . 2020ع سنة المشاري 

  اإلدارةبناء الثقة بين المجلس البلدي و المواطنين و  إعادةوهذه بداية 

الذي أفادنا  إلى أمين المال الجهوي  2020وتطرق إلى انه تمت إحالة ميزانية 

خالل الدورة ، كما أننا سنعرضها على المجلس البلدي للمصادقة  بمالحظات معقولة 

 . 2019ديسمبر  14االستثنائية التي ستنعقد يوم 

  نمواطني ال واحيلت الكلمة الى السادة            

 محمد اللواتي

ّالتشخيصّالفنيّوّالماليّالمقدمّمنّقبلّاالدراةّشموليةّّخاصةوّداتّمجهّوالنّثمّ  -

الصادقّنهجّمشاريعّمنهمّتعبيد03ّّانهّتمتّالمصادقةّفيّدائرةّالحدائقّعلىّّإلىّوأشارّ-

تهيئةّالسوقّّأشغالّأنكماّّباألشغالّتتعهدّمصالحّديوانّالتطهيرّوتساءلّلماذاّالّالقروي
ّالسعادةّستؤثرّعلىّحالةّالنهجّ.البلديّ

ّ؟ّمشروعّنموذجيّولماّالّيكونّمشروعّالروضةّالبلديةّّّإلىكماّتطرقّّ-

 :  حي الوفاقرضا الخروبي 

 .نتيجة الألشغال المقامة هناكابن عرفة االمام بقرب معهد مصب للفضالت 

 ولم يقع تهيئته بعد تدخل مشروع تهيئة تونس الغربية من الفيضانات . حالة الطريق سيئة

 فوزي بوشوشة

معّالمشاريعّالتشاركيةّّلمتابعةّأشغالىّودعّوتقدمّبالشكرّألعضاءّالمجلسّوّاإلدارةّّّالذيّ

ّ.ّالمجتمعّالمدني
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دةّللجمعياتّبالتساويّبينّلجنةّالشبابّوالرياضةّعلىّتقسييمّالمنحةّالمرصّوّأعضاءشكرّّكما

منّمقدارّالترفيعّ،ّوطالبّّبالمبلغّاليفيّبحاجياتّالخمسّجمعياتّّأنجمعياتّبالرغمّمن05ّّ

ّّ.ّأ.د80ّالفّدينارّالى20ّّمنّالمنحةّ

االعتمادتّىّالىّالترفيعّفيّقيمةّدعّوّ،ستقطابهمّللنشاطّالرياضيّوابشبابّباردوّوللنهوضّ

ّ.فيّالميزانيةّالتيّترصدّللجمعياتّ

 : زياد الدردوري

ذكر نقطة العبور بين حي السعادة والطريق السريعة وحالتها  السيئة نتيجة ألشغال  -
 المشروع الوطني لحماية تونس الغربية من الفيضانات .

 كما طالب الديوان الوطني للتطهير لتهيئة نهج أم كلثوم وإيجاد حلول لتراكم المياه . -

 :منير بوزيد

 لة السيئة ألنهج حي السعادة .ذكر الحا -

 مشروع تهيئة تونس الغربية من الفيضانات .الوادي المنجز من قبل  فوقتراكم األوساخ  -

 وجود مركز رعاية أساسية بخزندار ليس من المعقول عدم -

 :كامل الرابعي 

ّلكيّّالّيقتصرّّاالستثمارّالتشاركيّفيّتعبيدّالطرقاتّضرورةّتشخيصّللملكّالبلديّإلىّدعا

ّفقطّبلّيشملّكلّاألمالكّالبلديةّ.

 : رفيعة الشرفي

مجمعّالسكنيّنهجّالشادليّخزندارّ)ّبجانبّالبّوبنهجّامّكلثومّءّاالنقطةّالسودأشارتّالىّّّ-
 (ّخزندار

 اقتراحّوضعّالفتاتّ-
ّخزندارّّترصيفّامامّعماراتطالبتّبالّ-

وضة البلدية وأهمية دورها االجتماعي المجلس يفكر جديا في وضعية الر ان السيد رئيس البلدية شارأ

ضرورة انتداب كفاءات مختصة  منهاوجود صعوبات كثيرة  تعترضنا للمواطنين في اعادة احيائها لكن 

من  %  50نسبة األجور تجاوز أن تحيث ال يمكن  %61جور لتسيير هذه المؤسسة التربوية ) نسبة األ

  ( الميزانية 
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ان القطاع خاصة إداريا  هذا المبنى و إعادة التوظيف في استغاللوأفاد انه سيتم إعادة التوزيع  -

 .ويكون دورنا المراقبة والتوجيه منافسته وبالتالي يصعب الخاص تولى نشاط رياض األطفال 

 لتشجيعها بالرغم من محدوديتها  هاتوزيع للجمعيات وطريقة االعتمادات المرصودة  إلىوتطرق  -

 االنحراف  اء جميع الجمعيات الرياضية والثقافية إلنقاذ شبابنا منوسنحرص على تنمية الموارد الرض

و يوم الجمعة وقع الحرص على تنمية موارد البلدية وذلك بطريقة علمية من ابتداء وذكر انه  -

 كمااالقتصادية و مصلحة النظافة الشؤون مصلحة  ،مصلحة الصحة  ،الشرطة البيئية  جهودافر ظبت

 ...( اإلشهار لوملكل المنطقة البلدية لجمع الموارد ) استغالل الرصيف و معمسح كامل ب القيامسيتم 

 تدخلت وأشارت أن الجمعيات مطالبة بتقديم وثائقهم للحصول على الدعم من البلدية .

 بتسوية الحالة العقارية طالب أن المجلس البلدي  السيد الكاتب العام أشار أما بالنسبة للرصيد العقاري 

 اإلجراءات اإلدارية من مراسالت رسمية .وقد تمت مصادرة ال لألمالك

 عن تدخالت المواطنين فيما يخص : السيد شهاب قاسم أجابو 

من طرف  اصالحهذكر أنه تم رصد أموال لتعبيده لحين التأكد من  تعبيد نهج الصادق القرويبالنسبة ل -

فان إدارة األشغال ( وفي صورة ذلك ية الديوان الوطني للتطهير)خاصة أنها من تسببت في حالته الحال

 تتولى جسن التصرف في برمجة المشاريع .

 أما بالنسبة لمراقبة انجاز المشاريع وتدخالت المقاولين فالمشكلة هي وسائل النقل .

 .ملعب حي السعادة : سيتم عرض المشروع و مناقشته مع متساكني المنطقة  -  

 السيدة سميرة فوال  :

دق القروي ضمن مشاريع القرب للبرنامج االستثماري التشاركي لسنة ااختيار نهج الص افادت انه تم 

تم التخلي عنه و تمت مراسلة مصالح الديوان  ONASو نظرا لحالته السيئة الناتجة عن تدخل  2019

 ص للتعهد باألشغال و لكن إلى حد اآلن ليس هناك تجاوب بالرغم انه تم اتخاذ قرار بعدم تسليمهم تراخي
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في جلسة االعالن عن النتائج لدائرة الحدائق  حيث اجمع  وينهج الصادق القر تعبيد تفاق علىاالوقد تم 

سنة لم يتم التدخل بهذا النهج ، وانه سقع التنسيق     20اكثر من المتساكنين على الحالة السيئة للطريق 

 مع جميع االطراف في تنفيذ المشاريع .

و فيما يخص المناطق الخضراء  ة انه تم تعيين مهندس العداد الدراساتوبالنسبة لملعب حي السعاد

 .تعيين مهندس معماري للقيام بدراسة شاملة  أيضابشارع البيئة وقع 

واجابة على تدخل السيدة رفيعة الشرفي ذكرت السيدة سميرة الفوال أنه برمجة مشروع ترصيف محيط 

 عمارات خزندار .

 حاتم بن عباس  :

كر على التقرير الفني و المالي الملم و الشامل و اقتراح القيام بجلسة مع مصالح ديوان التطهير تقدم بالش

 للنظر في جميع المشاكل ) شارع الهادي شاكر...(

مشروع حماية تونس الغربية على  سؤولين انه سيتم عقد جلسات مع جميع الم رئيس البلديةو افاد السيد 

 .حلول مرضية على مدى متوسط إيجادمن الفيضانات وانه سيتم 

 :  علي العبيدي

تم انجازه لم الجزء الذي والمقصود به استكمال تعبيد نهج عرفات  إلىو تطرق ، المجلس البلدي  أهن  

تم اقتراحه في جلسة المناطق لقصر السعيد ضمن برنامج االستثماري لسنة  وهو ماا من طرف المقاول 

2020. 

 منير البوزيدي  :

 (البلدي السعادة  ) بجانب السوق التنوير انعدام  -

 منظر غير الئق لسوق المالبس القديمة  -

 عدم وجود مستوصف -

 .زيارة عاجلة لمنطقة خزندار  واقترح اجراء -

انها بصدد اعداد دراسة للمساحة التي تم انجازها )تغطيتها ( من السيدة سميرة الفوال  فأجابته
 تونس الغربية من الفيضانات .طرف المشرفين على مشروع حماية 
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مشيرا أن بنهج الصادق القروي أربعة أعمدة كهربائية للتنوير  السيد شهاب قاسمتدخل ثم 
 العمومي )تابعة لوزارة التجهيز (

أما بالنسبة لالنتصاب الفوضوي سيقع معالجته قبل األشغال وبالنسبة لبيع المالبس القديمة سيقع 
 في انجاز السوق البلدي ازالة االنتصاب عند الشروع 

الرابط بين حي السعادة والطريق السريعة سيتم الممر اما في خصوص الممر فوق الوادي و 
 برمجة تعبيده . 

مؤكدا أن الجميع على المساهمة مي انجاح المسار التشاركي السيد حلمي الماطوسي و شكر  
عتمادات المرصودة  العملية التشاركية مازالت متواصلة وال مجال للخوف في صرف اال

 للمشاريع في غير محلها 

 . صباحا نصفالمنتصف النهار و ورفعت الجلسة في حدود الساعة      

 

  


