
 
                                                                                                  الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسســــــــــــــــــــــــــــة   : سيد  عام  ف  

 الياخلســـــــــة                                                             وارر           

الممستســــم    ويــة           
بليية  سيد  عام اسجي  سسى  

 
  الثالثـــــــــــــةة ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــمحضر الجلس

 2016لسنة  البلدي  بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمار
  2015ديسمبــــــــــــر  28اإلثنين 

 
 : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطيات بخصوص البلدي – 1 

بلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : إسم البلدٌة    - أ             
      2014إحصاء سنة (  1795مسجد عٌسى   -6609: سٌدي عامر  ) 8404: عدد السكان  -ب             
 2015بر ــــــــــــدٌسم 28  اإلثنٌـــــــــــــــن : تارٌخ الجلسة  – ت            
 قاعة اإلجتماعات ببلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : مكان الجلسة  –ث             
 معتمد الساحلٌن : عبد الرزاق خذٌر : إسم مسٌر الجلة  -ج             
 الكاتب العام صابر بوعزٌز : محضر محرر من قبل : ح             
             

 : ة ــــــــــــــــــــــمعطيات بخصـــــــــــوص الجلس – 2
  عدد المشاركٌن فً الجلسة العامة  -أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين و الذين 
 سنة  35و  16تتراوح أعمارهم بين 

 01 01 17 العدد الجملي

 %6 %6 ) % (النسبة 

         
   جدول األعمـــــــــــــــــــال   -ب

 22و الثانٌة بتارٌخ  2015دٌسمبر  17بتارٌخ  التذكٌر بمحتوى الجلسة العامة األولى التشاركٌة 
 .و أهم ماجاء فٌها من تدخالت و توصٌات  2015دٌسمبر 

على إدراجها ضمن مشارٌع القرب إعالم المواطنٌن بنتائج الورشات و قائمة األنهج التً تم اإلتفاق  
 لتحسٌن ظروف عٌش المواطنٌن و التً سٌتم المصادقة علٌها 

 .المواطنٌن  فسح المجال لتدخالت 
             

        
 
 
 
 
 
 



 

 :  2016خالل سنة  تعبيدها حج المقترــــــــــــاألنهة ــــــــــــقائم – 3

ـة ـــــــالحالـ ل ـــــمكـــــــــــــان التدخ ر /ع
 الحالية

ة ـــــــنوعي الطــول
 لـــــــــالتدخ

نهج متفرع عن نهج المدرســـة  01
 القدٌــــــــــــمة  بسٌدي عامر 

 غٌر معبــــــد
 تغطٌة ثنائٌــــة

 خ/م 110
 خ/م 230

التعبٌد بالخرسانــــــــة 
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

أنهج متفرعة عن نهج األغالبة  02
 بسٌدي عامر  

 التعبٌد بالتغطٌة الثالثٌة خ/م 320 غٌر معبــــــد

 التعبٌد بالتغطٌة الثالثٌة خ /م 360 غٌر معبــــــد الحــــــً الجدٌد سٌدي عامــــر  03

 التعبٌد بالتغطٌة الثالثٌة خ /م 130 غٌر معبــــــد نهج المغرب بسٌدي عامــــــر  04

التعبٌد بالخرسانــــــــة  خ /م 100 غٌر معبــــــد جانفً بسٌدي عامر   18نهج  05
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

التعبٌد بالخرسانــــــــة  خ/م 250 تغطٌة ثنائٌــــة نهج عمر ابن الخطاب  بسٌدي عامر  06
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

 التعبٌد بالتغطٌة الثالثٌة خ/م 100 غٌر معبــــــد نهج الطٌب المهٌــري  بمسجد عٌسى  07

 التعبٌد بالتغطٌة الثالثٌة خ/م 150 غٌر معبــــــد ى ـــــــبمسجد عٌس الحمادةنهج  08

نهج الطاهر الحداد بمسجـــــــد  09
 عٌســـــى 

التعبٌد بالخرسانــــــــة  خ/م 40 تغطٌة ثنائٌــــة
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

 التعبٌد بالخرسانــــــــة خ/م 110 تغطٌة ثنائٌــــة نهج أبو القاسم الشابً بمسجد عٌسى  10
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

التعبٌد بالخرسانــــــــة  خ/م 60 تغطٌة ثنائٌــــة نهج اإلمام سحنون بمسجد عٌسى  11
 اإلسفلتٌـــــــــــــة

 : نقاش و تفاعل مع المتشاركين  – 4 

 راف المعنيةـــــــــــطاألأجوبة البلدية و  و مالحظات  المشاركين أسئلة

  نهج التً تتطلب األالتساؤل عن وضعٌة
التعبٌد و غٌر مدرجة بالقائمة المقترحة بسبب 

غٌاب الربط بشبكة التطهٌرأو لمحدودٌة 
 اإلمكانٌات

 
  نهج التً تتطلب األالتساؤل عن وضعٌة

 .و إصالح الحفر المتواجدة بها الصٌانة 
 
 
 
 
 

 فً :  األنهج التً ال توجد بها شبكة تطهٌر
العمل على ان تكون مشمولة  أولىمرحلة 

بشبكة التطهٌر ثّم فً مرحلة ثانٌة إدراج 
 تعبٌدها

 
 و طمس الحفر بها  برمجة صٌانة الطرقات 

 من خالل إجراء إستشارة فً الغرض 

 



 

 :   نتائج الجلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة  – 5
تمت الموافقة باإلجماع على قائمة النهج المقترح تعبٌدها خالل  فً خاتمة الجلسة العامة

. موزعة على المناطق الثالثة وفق التقسٌم الترابً المعتمد  2016سنة 
 :  صــــــــــــــــــــــور الجلسة العامـــة الثالثــــــــــــــــــــــــة  – 6
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 


