
        
 

 تقرير نشاط   
 لثثاالثالثي ال
2019 

 
 

    2019من سنة  ثالث في الثالثي ال  المعروض على سيادتكم  كشف تقييمي لمختلف الشكاوي الواردة علينا                

بناء   والتي تخص عديد المجاالت )نظافة، تنوير عمومي، شكوى 77 سبتمبرإلى غاية شهر  جويليةشهر  أي بداية من 

تولى السيد مهدي الميزوري  وكيفية معالجتها (  .... فوضوي وتجاوزات أصحاب المحالت التجارية كالمقاهي والمطاعم

في ظرف   في مآل الشكوى  وإفادة المواطنالمصالح المعنية مختلف التنسيق مع المكلف بمصلحة الشكاوي و العرائض ب

 بمكتب الضبط موزعة كاألتي :   بداية من تاريخ إيداعها  يوما  21ال يتجاوز زمني  

 شكاوي تخص الشرطة البلدية  46عدد  -

 شكاوي تخص مصلحة التنوير العمومي  11عدد  -

 شكاوي تخص مصلحة النظافة   09عدد  -

 شكاوي تخص المصلحة الفنية  05عدد  -

 شكاوي تخص الشرطة البيئية  05عدد  -

 شكاوي تخص الشؤون اإلدارية  01عدد  -

 :   نذكر منها على سبيل المثال

 البناء الفوضوي

     إدخال  عدة  تحويرات  في  عقاره    الجارتعمد    حول مواطن   طرف   من   01/08/2019بتاريخ    123عدد شكوى  -

التحري و إفادة  ليتم  07/08/2019بتاريخ  وقد تم إفادة أعوان الشرطة البلدية في الغرض للتدخل العاجل لرفع الضرر  

 .  أن المشتكى به متحصل على رخصة بناء 

 التنوير العمومي

من طرف مواطن  حول  انقطاع  التنويرالعمومي  بنهج  الكاف منذ  فترة      28/08/2019بتاريخ   133عدد شكوى 

صاحب الشكوى في   و عليه تمت إفادة أعوان التنوير العمومي للتدخل السريع إلعادة التنوير بالجهة المذكورة وإفادة

 الغرض.

 الـــنظافة

من طرف مواطن حول تراكم الفضالت على مستوى نهج المنفلوطي  وقد تم   10/09/2019بتاريخ   137شكوى عدد 

إعالم مصلحة النظافة في الغرض للتدخل السريع عبر استمارة ممضاة من طرف الشاكي وإفادتنا بذلك حتى يتسنى لنا  

   إجابة المواطن في الغرض.   
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                                                                                          الجمهورية التونسية                       
 الشؤون المحلية و البيئة وزارة             

 والية تونس                         
 بلدية باردو                        

 
 عـــــدد                        

 استمارة شكوى
 

 .................. .......................................................... موجهة إلى السيد)ة( :  
 

 ............................................................................................................. :  التاريخ -
 ........................................................................................ :  اسم ولقب صاحب الشكوى -
 ............................................................................... : ...................  رقم ب.ت.وطنية -
 .................................................................................................. :   الهاتف  -العنوان  -
 المشروع وموقعه )في صورة تعلقت الشكوى بمشروع(  -

       ...... ...................................................................................... .......................... 
 : مرحلة تقدم إنجاز المشروع المعنية بالشكوى  -

 الدراسات   :                         

 
 األشغــال   :                  

 
              االستغـــالل  :                 

 
 

 (. في صورة توفر ذلك)صور أو وثائق أخرى للدعم..        موضوع الشكوى  )ملخص (  :  -
 ..........................................................................................................................

 ........... ...............................................................................................................
 ..........................................................................................................................

 ....................... ...................................................................................................
 ..........................................................................................................................

 ................................... .......................................................................................
 ..........................................................................................................................

 ............................................... ......................................................... 
 إمضاء الشاكي     

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 الشكاوي 0بركن خاص بالمسؤول المكلف 

 
 : ......................................................................  العدد الرتبي بدفتر الشكاوي  -

 تاريخ قبول الشكوى :..............................................................  -

 التاريخ األقصى لمعالجة الشكوى..................................................  -

 ................................................................ طابع اإلدارة : ..... -

 الكاتب العام                                                                                           

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 لتلقي وفرز ومعالجة مطالب وشكاوى المواطنين والرّد عليها ومتابعتها  هو نظام
 
 

 
 

 التصرف في الشكاوى هي آلية أساسية لتكريس عالقة جيّدة بين البلدية والمواطنين. 

البلدية من التعبير عن مستوى رضاهم بخصوص مختلف   آلية التصرف في الشكاوى تخّول متساكني 

 أوجه العمل البلدي. 

خالالت على مستوى  وتدارك اإلت المتساكنين وتلبية إحتياجاتهم اتسمح الشكايات اإلستجابة إلنتظار 

 الخدمات المقدمة. 

 .  التصرف في الشكاوى يعتبر عنصر جوهري لتكريس الحوكمة الرشيدة في المستوى المحلي 

 احتياجات المواطنين ومعالجة مطالبهم؛   تلبية  

توفير فضاء يستوعب مشاغل المواطنين ويؤطر مطالبهم ويمكنهم من المشاركة الفعلية في العمل   

 البلدي؛ 

 تطوير قدرات التصرف البلدي من خالل معالجة المعلومات المضمنة بالعرائض والمطالب والشكاوى؛   

 المحلية ومنظوريها؛  تطوير آليات ونظم الحوار بين الجماعة  

 . تعزيز الشفافية والمساءلة 

  تخفيف حدة المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمل البلدي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


