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 الجمهورية التونسية 

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 بـــاردو بلدية 

 

        مهيدية المنعقدة جلسة التالمحضر  

2020جانفي  26في   

***** 

من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون   216عمال بمقتضيات الفصل       

انعقدت بقصر بلدية باردو الجلسة  . 2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29األساسي عدد 

على الساعة العاشرة صباحا. 2020جانفي  26األحد التمهيدية  يوم   

:األعضاءرئيس البلدية وحضرها السادة والسيدات منير التليلي ترأس الجلسة السيد   

 

المساعد األول لرئيس البلدية جيهان بن عيسى  *  

المساعد الثاني لرئيس البلدية  ناجي منصور *  

رئيس الدائرة البلدية قصر السعيد ظافر الصغيري*   

رئيس الدائرة البلدية الحدائق  عمــاد بـوقـصـة*   

رئيس الدائرة البلدية باردو  حسن يعقوب*   

رئيسة لجنة الشؤون القانونية   ليليا جاللي*   

والتعليمرئيس لجنة التربية  عبد الرؤوف النفاخي*   

رئيسة التخطيط االستراتيجي والتنظيم سرين سرسوط  *   

والتهيئة العمرانيةرئيس لجنة األشغال  شهاب قاسم*   

  رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة  * شهاب قارة برني

رئيسة  لجنة التعاون الالمركزي  سرين الملوح*   

رئيس لجنة المرور ومشروع القطار السريع  زين العابدين النيفر*   

رئيسة لجنة الفنون والثقافة  مريم بن مبروك*   

والتواصل والتقييم  اإلعالمرئيسة لجنة  جليل أسماء*   

رئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة  زينب بن حسين *  
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اإلدارةورقمنة  خدماتالشؤون اإلدارية وإسداء ال رئيس لجنة المنذر خالص*   

 االجتماعية والشغل وفاقدي السند رئيسة لجنة الشؤون  زكية الكسراوي *

رئيس الجنة غير القارة العادة تهيئة المستودع  * محمد الهادي البجاوي  

رئيسة اللجنة غير القارة لجمالية المدينة  خديجة الجالصي*  

 * شيماء زايدي 

ومختلف مكونات المجتمع  وإداريينافتتح الجلسة  رئيس البلدية مرحبا بالحضور من أعضاء  

 المدني والمواطنين 

وأشار رئيس البلدية أن الهدف هو االستماع إلى متساكني مدينة باردو بمختلف مناطقها وكان 

السادة المواطنين  إلىأحال الكلمة .ثم بودّنا أن يكون عدد الحاضرين أكبر ألهمية هذه الجلسات 

 لسماع تدخالتهم .

    بباردو  ديةيالجمعية الرياضية للكرة الحد  : رئيس فوزي بوشوشة السيد -1

  الرياضية للكرة الحديدية . الجمعية إلىمنحة  إسنادتوجه بالشكر على  •

ناتج عن مشروع حماية تونس السيالن المياه  و طرح مشكل نهج الدكتور الماطري  •

متسائال عن موعد  محطة البنزين بالمكان  على مستوى وذلك الغربية من مياه األمطار 

 .األشغال انتهاء

اقترح مراجعة  مثال التهيئة العمرانية والقيام بدراسة لتنمية الموارد وخاصة في معلوم  •

 استخراج رخص البناء .

، حتى يتسنى لهم وطلب من البلدية التدخل في مقر الجمعية لتقليم األشجار المحيطة به  •

 تهيئته .

 اقترح وضع عالمات مرورية  •

المشاكل المرورية بشوارع و أنهج مدينة باردو وطالب لجنة المرور باالهتمام  إلىتطرق  •

  .بهذا الملف مع جمعية الطرقات 

 إبراهيم الذوادي : السيد  -2

بحديقة الحي )بحي الشابي( لمنع استغاللها لوضع الفضالت من  األشجاربتقليم  طالب •

 برفع الفضالت. داخل وخارج الحي 

 التنوير العمومي . إصالح •
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 فاطمة العربي :ة السيد -3

دائرة العمومي ب  تنويرللالمرصودة دينار  الخمسون ألفطلبت توضيح عن كيفية صرف   •

 .باردو 

 مشكلة القطار السريع(و )  RFRلجنة  إلىوجود عديد الجمعيات التي لم تنظم   •

 ة رفيعة الشرفي : السيد -4

على رئيس الدائرة ورئيس لجنة الموضوع  تم طرح، وقد مشاريع تأخير في انجاز الهناك  •

 . األشغال

 السوق البلدي حي السعادة .تشريك المجتمع المدني في مشروع بناء  •

االنتدابات ببلدية باردو ومآل القرارات المتخذة من قبل جلسة النيابة تساءلت عن  •

 2018. والمبالغ المرصودة في ميزانية  2018جانفي  27الخصوصية  المنعقدة في 

 النتداب تقني في الكهرباء .

بناء اقترحت تغيير الصبغة العمرانية للمناطق الخضراء بشارع البيئة واستغاللها لل •

 .مركبات تجارية 

 اقتراح سوق أسبوعية من المنتج إلى المستهلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن  •

 اقتراح بناء مستوصف بحي السعادة . •

 الجلسات.ممثلي المناطق لبرنامج االستثمار التشاركي بمحاضر  بإفادةطالبت  •

 كلثوم. أمالمياه الراكدة بنهج  إلىأشارت  •

 جاني : رفتحي الفالسيد  -5

وأشار ان في باردو  القطار السريع ملف اللجنة المكلفة بوخاصة البلدي شكر المجلس  •

 إلى المتأتية من هذا المشروع واقترح تقديم هذا الملف الرداءة  ون رفضمتساكني باردو ي 

 في الحكومة الجديدة .الوزير الجديد 

 تساءل عن لجنة المتابعة التي لم يالحظ تدخلها . •

قدم انجاز مشاريع القرب حتى ال تحيد عن هدفها ، تصحيح خاصية ت اقترح بعد تتبع  •

 منطقة باردو .
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 خلية تعمل على برمجة منظومة مرورية  واستعمال الطاقة الشمسية  إحداث •

 طالب التدخل  لمراقبة األشغال المنجزة من قبل الديوان الوطني للتطهير بنهج علي طراد  •

 السيد علي العبيدي  -6

 . أمام السوق البلدي بقصر السعيد )منطقة خضراء( يتم استغالل المساحة •

 (مارس  20بشارع  هناك مكان يمكن استغالله كمقر للجمعيات )المقر القديم للجنة التنسيق •

 .اقتراح لجنة لمتابعة األشغال  •

 :  اللواتي السيد محمد -7

 الجديدة . اإلداريةالبلدية وتقدّم بالتهنئة بالسنة  واإلدارةللمجلس البلدي عبر عن شكره  •

والتي تمت المصادقة عليها طالب بنشرها على الموقع  2020بالنسبة لميزانية سنة  •

لمجلة  171حسب الفصل  إشهارهاالرسمي لبلدية باردو مع نشر الوثائق التي يتعين 

 الجماعات المحلية .

القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة األداء المالي وقائمة  ▪

 المذكرات التفسيرية لها .التعهدات و 

 قائمة التحويالت والمعونات لفائدة الجماعة المحلية  ▪

قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل  ▪

 المؤسسات .و 

 قائمة المشتريات والمبيعات العقارية . ▪

 برنامج االستثمارات السنوي . ▪

 طلب نشر وتعليق أنشطة البلدية . •

 القرارات بالموقع كرخص البناء وقرارات التقسيمنشر  •

  . 2018ميزانية تساءل عن ختم  •

 . تعليق محضر جلسة الميزانية لمدة شهرين •

  قرارات رخص البناء والهدمالنشر على الموقع االلكتروني ل •

 ألن التقدم يكون بالمشاركة والعمل الفعلي مساءلة اللجان لعدم تشريك المجتمع المدني •
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تساءل عن عمل اللجان وصالحيات رئيس البلدية عند عدم اجتماع بعض اللجان )أربعة  •

 الى اللجنة المالية رغم وجود ملفات : مشيرا ( تنعقدلجان لم 

 والالفتات اإلشهار*ملف 

 الوقتي للطريق العام اإلشغال*

 *دراسة تسعيرة المسبح

 أشهر(3التسريع في المصادقة على النظام الداخلي للمجلس )اآلجال القانونية حددت ب •

 مراجعة مثال التهيئة العمرانية •

 JCIبباردو  االقتصادية لغرفة الفتيةسابق لرئيس أمين الورتتاني : السيد  -8

على  ص  ر  وح  للجمعّيات ، تشجيعهم مثمنا دعمهم وكافة أعضاء المجلس البلدي توجه بالشكر ل

 تكريم كل من : 

 والمجلس البلدي  *السيد رئيس البلدية        

 مستشار رئيس البلدية نجي ا*السيد محمد البالك        

 رئيس لجنة الرياضة هاشم العيادي *السيد         

للسيد رئيس البلدية الذي عّبر عن شكره ألعضاء الغرفة الفتية وبين دعمه  تكريمات شهاد وسلّم 

 .وتشجيعه لكل الجمعيات الناشطة في باردو 

 :  عبد الستار القرمباليالسيد  -9

متساكني قصر حضور االجتماعات وخّص بالذكر  عن عزوف متساكني باردو أشار إلى  •

من قبل رئيس الدائرة  إعالمهمحيث تم  SPROLSالسعيد تحديدا متساكني عمارات 

 .البلدية 

طلب تركيز محفظات السرعة بنهج حسن النوري خاصة أن وزارة التجهيز ذكرت أن  •

 مخفضات السرعة من أنظار البلدية .

 المتابعين للشأن البلدي .طلب تنوير أنهج باردو بالتنسيق مع المواطنين  •
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 : طارق جمعةالسيد  -10

على اتجاه معاكس طالب بوضع عالمة و اقترح مراجعة منوال المرور بمدينة باردو  •

وجود مدرسة  المروري مع ختناق نظرا لالمستوى شارع الهادي شاكر وبيرم التونسي 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي .ابتدائية قرب  

 : محمد سفيان بن ابراهيمالسيد  -11

من شارع الحبيب بورقيبة إلى يتنقل بدراجة نارية  ،بدار الشباب كشك  صاحب معاق  •

  شارع االستقالل ويتخوف من مشروع القطار السريع وتأثيره على تنقله .

 إصالح اإلنارة بنهج مختار عطية للحد من السرقات ... •

 األماكن .نقص الحاويات في العديد من  •

 :  األزهر الماجريالسيد  -12

 .المسبح البلدي في  األشغالتساءل عن مدى تقدم  •

 طالب المصحة بنهج تونس بانتداب أعوان من متساكني الحي . •

 :  محمد قوبعة  السيد  -13

       ومشاكل تلوث الهواء والماء والمحيط  متمنيا أن يستنشق هواء المكشوفة  لإلى القنا أشار •

 نقيا في باردو .

 مياه الصرف الصحي  إلىمياه األمطار ذكر تغيير صبغة القنال المكشوف من صرف  •

 .التي تستدعي التغييرانسداد قنوات التطهير  •

 :   حاتم عبّاس  السيد  -14

 احترام مواعيد عقد االجتماعات .تقدم بمالحظة على التوقيت وضرورة  •

 تكون محاضر جلسات اللجان فورية . إناقترح  •

 االختناق المروري في ساحة باردو رغم وجود شرطة المرور . •
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 وطلب ملخصا لمشروع القطار السريع . •

 :األسعد الجالصيالسيد  -14

 . بما يبذلونه من جهد ألعوان النظافة تقدم بالشكر •

 .ضع شروط كتقديم تقرير مالي وأدبيإحداث مقر للجمعيات مع و  طلب •

 ()آخر نهج الهادي السعيدي  302تنوير نهج  •

 بجانب مقهى القمودي تعبيد الطريق •

 :الصادق الطويلالسيد  -15

 تساءل عن االقتراحات المقدمة من المجتمع المدني ومدى جدية التعامل معها . •

 الحفر بنهجي البرتقال وبيروت  . إلىأشار  •

 وصف العمل البلدي الحالي بالهاوي وغير المحترف  •

 (تفعيل مجالس الدوائر حيات للدوائر )صال بإعطاءطالب  •

 )المجتمع المدني( إحداثهامجالس الدوائر : اللجنة التي تم  •

 المجتمع المدني يقدم اقتراحات وال يقدم شكاوي •

 :وليد بن عمارالسيد  -16

 النقابات بعمارات سبرولس. إحداثأعلم عن مراسلة السيد رئيس البلدية لحل مشكلة  •

 :  منير بوزيد  السيد  -17

 .إقصائهااقترح تشجيع الجمعيات الناشئة مطالبا عدم  •

 اقترح استغالل المقر بحي ابن سيناء )شعبة( كمقر للجمعيات  •

 منوال مرور إحداثالمرورية مع  وضع العالمات •

 أشار الى وجود الحفر بأنهج دائرة باردو •

 طالب تقليم األشجار التي تحجب الرؤية لمستعملي الطريق •
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  النظافة من مالبس الشغل والمعدات أعواناقترح تمكين  •

 :ة سميرة فوالالسيد بعض األجوبة قدمتها

 إجابة عن تدخل السيد فوزي بوشوشة

 الديوان الوطني للتطهيرب تم االتصال  ،طار بنهج الدكتور الماطريياه االمتراكم مبالنسبة ل •

 )ادار ة المياه العمرانية( 

، في األثناء نعمل سنواتتطلب ي  ذيمبدأ المراجعة ال قرالعمرانية : سي  التهيئةمثال  •

 بالموجود

لذلك يجب اعداد مثال من طرف لجنة المرور بعد انتهاء  مثال مروري ليس لهابلدية باردو  •

 مشروع القطار السريع

 فاطمة العربي ة إجابة عن تدخل السيد

 ألف دينار المرصودة لدائرة باردو للتنوير العمومي تم الشروع في الدراسة  50بالنسبة ل  •

 رفيعة الشرفي ة إجابة عن تدخل السيد

إن الدراسة في مراحلها األولى وستنعقد لجنة يحضرها ، بخصوص تهيئة سوق السعادة  •

 في طور التسوية.المجتمع المدني لطرح تصوراتهم، أما بالنسبة للوضعية العقارية فهي 

 بالنسبة للمشاريع المعطلة فأغلبها في مكاتب الدراسات  •

أم كلثوم انتهت الدراسة األولية وستعقد جلسة مع المجتمع المدني االسبوع  نهجبالنسبة ل •

 القادم 

 فتحي الفرجانيإجابة عن تدخل السيد 

ة تمت مراسل، عن مشكلة عدم تعبيد نهج علي طراد من طرف ديوان التطهير بعد تدخله  •

، كما بالشبكات العمومية  ربط للرخص  إسنادفي الغرض مع التمسك بعدم  اإلدارة المعنية 

تمت برمجة جلسة مع الرئيس المدير العام لطرح جميع المشاكل وخاصة ربط المياه 

 المستعملة بالوادي. 
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