
 
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــــــــــــــة   سيدي عامر في :

                                                         الشؤون المحلية و البيئة   وزارة   

 المنستيــــر واليــة           
 بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  

 
 الثانيـــــــــــة  التشاركية  ةـــــــة العامــــــــر الجلســـــمحض

 1027لسنة  البلدي  البرنامج السنوي لإلستثمار إلعداد 
  1022ديسمبر   12الجمعة 

  
 ة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطيات بخصوص البلدي – 2 

 إسم البلدية : بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  -  أ             
    4458( إحصاء سنة  5961مسجد عيسى  - 0046: سيدي عامر  )  4848:عدد السكان  -ب             
 4450ديسمبر  42الجمعة تاريخ الجلسة :  – ت            
 مكان الجلسة : قاعة اإلجتماعات ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى  –ث             
 السيد عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين و رئيس النيابة الخصوصية ة : سإسم مسير الجل -ج             
 لكاتب العام االسيد صابر بوعزيـــــــــــز ح : محضر محرر من قبل :             
             

 : ة ــــــــــــــــــــــمعطيات بخصـــــــــــوص الجلس – 1
  عدد المشاركين في الجلسة العامة  -أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين و الذين 
 سنة  23و  22تتراوح أعمارهم بين 

  العدد الجملي
47 

8 9 

 %19 %17 النسبة ) % (

   جدول األعمـــــــــــــــــــال  - ب        
  اإلفتتاح الرسمي للجلسة 
  إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منهجية المقاربة التشاركية 
  و أهم ماجاء فيها من  4450ديسمبر  55التذكير بمحتوى الجلسة العامة التشاركية األولى بتاريخ

 تدخالت 
  نتائج جلسات المناطق 
  قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها 
  4450قائمة المشاريع المتواصلة من البرنامج اإلستثماري السنوى لسنة  
  و فسح المجال لتدخالت الحاضرين نقاش عام 

             

إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منهجية المقاربة التشاركيـــــــة  – 2   
 و التذكير بمحتوى الجلسة العامة التشاركية األولى : 

 
 

 إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منهجية المقاربة التشاركية   -  أ             



 

 اتـــــــــــــالمالحظ خــــــــــالتاري ةــــــــــــــــالمرحل ع/ر

01 

  تركيز خلية إعداد البرنامج
السنوي اإلستثماري التشاركي 

 .4459لسنة 

 4450أكتوبر  54

 تضم في عضويتها :

 الكاتب العام للبلدية -
 المكلف بالمصلحة الفنية -
 المكلفة بالمصلحة المالية -
 ميسرة -
 مرافق فني -
 مرافق مالي -

02   عقد إجتماع تحضيري للجلسة
العامة التشاركية األولى إلعداد 

البرنامج اإلستثماري التشاركي 
 .4459لسنة 

 4450أكتوبر  50

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات 

والمنظمات وممثلي األحزاب 

 بالمنطقة البلدية وعديد البمواطنين .

03   عقد إجتماع تحضيري بخصوص
 التقسيم الفني للمنطقة البلدية.

 4450أكتوبر  56
بحضور عدد من رؤساء الجمعيات 

 والمنظمات وممثلي األحزاب.

04  بخصوص  عقد إجتماع تحسيسي
إعداد برنامج اإلستثمار البلدي 

 .4459التشاركي لسنة 

 بحضور موظفي وأعوان البلدية. 4450أكتوبر  56

05 

  نشر نتائج التشخيص الفني
 والمالي

نوفمبر  44اإلثنين 

4450 

 النشر :

على صفحة موقع التواصل  -

 اإلجتماعي الخاصة بالبلدية.
 على موقع الواب. -

 اإلعالنات.تعليقه بسبورة 

 

06 
 نطالق حملة الدعاية واإلشهار إ

 للجلسة العامة التشاركية األولى

نوفمبر  46الثالثاء 

4450 

جميع وسائل الدعاية إستعمال  -

ات ـــــــــــللجلسة كتعليق الفت
و اإلعالنات والتنزيل بصفحة 

التواصل اإلجتماعي وكتابة 

 شعارات ...أخ

07   عقد إجتماع خلية المقاربة
التشاركية  لإلطالع على نتائج 

 خيص الفني و المالي.شالت

 49األربعاء 

 4450ديسمبر 

 بحضور أعضاء الخلية 

08   عقد الجلسة العامة التشاركية
ج ـــــــإلعداد البرناماألولى 

اإلستثماري التشاركي لسنة 

4459  

ديسمبر  55

4450 

بحضور المواطنين و مكونات 
  المدني المجتمع 

09   ديسمبر  44-56 جلسات المناطقعقد

4450 

 ان:ــــــــــــــــالمك

 رحات ـــــــشارع عبد الله ف  -

 الدائرة البلدية بمسجد عيسى -



     
 

 4450ر ــــــــديسمب 55التذكير بمحتوى الجلسة العامة التشاركية األولى المنعقدة بتاريخ   - ب             
 و نتائج جلسات المناطق 

 توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :  
 

 ة ــــــــــــالنسب ة ــــــــــــــالكلف ة ـــــــــــالبرامج المقترح ع/ر 

 % 04 د 562.444 برامج الهيكلية للمدينة  45

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف  44
 عيش المواطنين 

 % 32 د 64.444

  ال شـــــــــــــيء  ج إدارية ـــــــــــــبرام 42

 % 100 د 442.444 المجمــــــــــــــــــــــوع 

 تذكير بمحتوى البرامج المقترحة في نطاق المشاريع المهيكلة للمدينة   
الصالح  مندمج سياحي بيئي و ثقافي قبالة مقام الولىمن مشروع متكامل أول دراسة و إنجاز قسط  -

 منتوجها السياحي  تنوع المنطقة و  يعكس أصالة و عراقة سيدي عامر المزوغي 
 إستكمال تسييج الملعب البلدي بسيدي عامر  -
   تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى -

تذكير بالتقسيم الترابي و المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج  – 4
 :  1027سنة 

 اإلعتمادات المخصصــــــــــة 1027المنطقة الترابية التي اإلحتفاظ بها لسنة 

 دينار  04.444  41المنطقة عدد 

 دينار  14.444  48و المنطقة عدد  44المنطقة عدد 

 نتائج جلسات المناطق : 
 

  03المنطقة عدد  
  1027لبرنامج  03بالمنطقة عدد  المقترحة من طرف المشاركين  االستثمارات 

 الكلفة التقديرية نوعية التدخــــــــل المشــــــــــروع

تجميل مدخل المدينة قرب  ل ــــــــــــــــالتجمي
 المفترق 

 أ د  10

مد شبكة اإلنار العمومية على  توسيع شبكة اإلنارة العمومية 
مستوى الطريق المرقمة 

MC100 E  

 أد   40

 إنتخاب ممثلي المنطقة : تم التصويت على ممثلي المنطقة وهم السادة : 
 عبد العالي حسين  -
 محمــــد القرناوي  -
 رياض مبــــــارك  -

 
 



 
  04و المنطقة عدد  01المنطقة عدد  

  1027لبرنامج سنة  04و عدد  01المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد  االستثمارات 

 ة التقديريــــــــــةــــــالكلف لــــــنوعيـــــــــــــة التدخ مكان التدخل 

تعبيد جزء من شارع عبد الله  شارع عبد الله فرحات 
  فرحات 

 أ د 30

 إنتخاب ممثلي المنطقة : تم التصويت على ممثلي المنطقة وهم السادة : 
 رياض دندن  -
 رضوان بن عبد اللطيف  -
 فاطمة بن نصر  -

 المتفق عليها : قائمة المشاريع الجديدة  – 3

 المالحظات  عدد المنتفعين  الكلفــــــــة  ة ــــــالمنطق وصف لنوعية التدخل 

 :  ة للمدينــــــــــــــــــــــــةـــــــبرامــــــــــــــــــج الهيكليال – 2

إستكمال تسييج الملعب 
 البلدي بسيدي عامر 

   اد  22 المنطقة البلدية 

 قسط أول دراسة و إنجاز 
من مشروع متكامل مندمج 
سياحي بيئي و ثقافي قبالة 

الولي الصالح سيدي مقام 
 غي عامر المزو

   أد  220 المنطقة البلدية

تجميل مدخل مدينة مسجد 
 عيسى 

   أد  10 03

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين :  – 1

شبكة اإلنارة  توسعة 
 العمومية بمسجد عيسى 

   أد  40 03

تعبيد جزء من شارع عبد 
  الله فرحات 

   أد 30   4و1

   أد  182 المجـــــــــــــــــــموع 

 
 :  1022برنامج اإلستثماري السنوي القائمة المشاريع المتواصلة من  – 2
 

 المالحظات  الكلفة  سنة اإلنجاز  المشروع 

ل ــــو أوائ 1022سنة  التعبيد 
  1027سنة 

  أد  230

 
 



 
 :  فسح المجال لتدخالت و مقترحات الحاضرين و  عام  نقاش – 7
 

 راف المعنيةـــــــــــطاألأجوبة البلدية و  و مالحظات  المشاركين أسئلة

  إحداث مركز أمن بالمنطقة البلدية 
 

 تهيئة المفترقات بمداخل مدينة سيدي عامر 
 

 
  إقامة نصب الشهيد رمضان بشارع الحبيب

بورقيبة وسط المدينة ) مقترح تم تقديمه من 
طرف ممثلي جمعية الصيانة و النهوض 

 بسيدي عامر و عدد من المواطنين ( 

  سبق للبلدية أن طالبت بإحداث مركز أمن
  بدعم هذا المطلب  مع تعهدها بالمنطقة البلدية 

  يمكن إدراج هذا المشروع ضمن البرامج
السنوية التشاركية القادمة في نطاق المقاربة 

 التشاركية 
  الوطنية الشهيد رمضان هو شهيد الحركة 

زمن مقاومة اإلستعمار و البلدية تدعم هذا 
المقترح الذي تم تبنيه من طرف لجنة صيانة 

 المدينة 
  

 

 

 نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : – 8
  : دةــــــــــــــــــــــالمتعم المنهجية بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8        

 4459على قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنـــــــة  باإلجماعالجلسة تمت الموافقة في خاتمة 
 : و المتمثلة في 

 مشاريع مهيكلة للمدينة  -
 توسعة شبكة اإلنارة العمومية  -
 تعبيد جزء من شارع عبد الله فرحات  -

 كما تمت الموافقة على توزيع اإلعتمادات على المناطق على النحو السالف ذكره .  
 
 
 

 ة ــــرئيس النيابة الخصوصي
 معتمـــــــــــــد الساحلين                                                                  

 
 عبــــــــــد الرزاق خذير                                                                   

 
 
 
 
 
 



 
 3102ديسمبر  32 الثانيـــــــة   التشاركيـــــــــــــــــة  ةــــــــــــــــة العامــــصور الجلس

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


