
  
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــــــــــــــة   سيدي عامر في :

                                                         الشؤون المحلية و البيئة   وزارة   

  المنستيــــر واليــة           
  بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  

 
  الثانیـــــــــــة  التشاركیة  ةـــــــة العامــــــــر الجلســـــمحض

 2018لسنة  البلدي  البرنامج السنوي لإلستثمار إلعداد 
   2017دیسمبر   09 السبت 

   
  ة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطیات بخصوص البلدی – 1 

  إسم البلدیة : بلدیة سیدي عامر مسجد عیسى  -  أ           
     2014) إحصاء سنة  1795مسجد عیسى  - 6609: سیدي عامر  (  8404:عدد السكان  -ب           
   2017دیسمبر  09السبت تاریخ الجلسة :  – ت          
  مكان الجلسة : قاعة اإلجتماعات ببلدیة سیدي عامر مسجد عیسى  –ث           

   صابر بوعزیز الكاتب العام للبلدیـــــــــة السید ة : سإسم مسیر الجل -ج          
  لكاتب العام السید صابر بوعزیـــــــــــز اح : محضر محرر من قبل :          
  محضر مصادق علیھ من طرف  : رئیس النیابة الخصوصیة معتمد الساحلین عبد الرزاق خذیر   -خ          

              
  : ة ــــــــــــــــــــــمعطیات بخصـــــــــــوص الجلس – 2

   عدد المشاركین في الجلسة العامة  - أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركین   
  المشاركین 

عدد الشبان ضمن المشاركین و الذین 
سنة  35و  16تتراوح أعمارھم بین 

   العدد الجملي
30  

03  05  

  % 17  % 10 النسبة ( % )

    جدول األعمـــــــــــــــــــال  - ب        
  اإلفتتاح الرسمي للجلسة 
  إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منھجیة المقاربة التشاركیة 
  و أھم ماجاء فیھا من  2017 نوفمبر  25التذكیر بمحتوى الجلسة العامة التشاركیة األولى بتاریخ

 تدخالت 
  نتائج جلسات المناطق 
  قائمة المشاریع الجدیدة المتفق علیھا 
  2017قائمة المشاریع المتواصلة من البرنامج اإلستثماري السنوى لسنة  
  رین و فسح المجال لتدخالت الحاضنقاش عام  

             
إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منھجیة المقاربة التشاركیـــــــة  – 3   

  و التذكیر بمحتوى الجلسة العامة التشاركیة األولى : 
  

  



  إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منھجیة المقاربة التشاركیة   -  أ             
  

  اتـــــــــــــالمالحظ  خــــــــــالتاری  ةــــــــــــــــالمرحل  ع/ر

01  

  تركیز خلیة إعداد البرنامج
السنوي اإلستثماري التشاركي 

  .2018لسنة 
 2017أكتوبر  27

  تضم في عضویتھا :
 الكاتب العام للبلدیة -
 المكلف بالمصلحة الفنیة -
 المكلفة بالمصلحة المالیة -
 میسرة -
 مرافق فني -
 مرافق مالي -
  رئیس لجنة األشغال  -

02    عقد إجتماع تحضیري للجلسة
العامة التشاركیة األولى إلعداد 
البرنامج اإلستثماري التشاركي 

  .2018لسنة 

 2017أكتوبر  28
بحضور عدد من رؤساء الجمعیات 

والمنظمات وممثلي األحزاب 
  بالمنطقة البلدیة وعدید المواطنین .

03    عقد إجتماع تحسیسي بخصوص
برنامج اإلستثمار البلدي إعداد 

  .2018التشاركي لسنة 
  بحضور موظفي وأعوان البلدیة. 2017أكتوبر  31

04  

  نشر نتائج التشخیص الفني
  والمالي

نوفمبر  15اإلثنین 
2017  

  النشر :
على صفحة موقع التواصل  -

  اإلجتماعي الخاصة بالبلدیة.
  على موقع الواب. -
  تعلیقھ بسبورة اإلعالنات. -

  
05  

 نطالق حملة الدعایة واإلشھار إ
  للجلسة العامة التشاركیة األولى

نوفمبر  17الجمعة 
2017  

جمیع وسائل الدعایة إستعمال  -
ات ـــــــــــللجلسة كتعلیق الفت

و اإلعالنات والتنزیل بصفحة 
التواصل اإلجتماعي وكتابة 

  شعارات ...أخ
06    عقد إجتماع خلیة المقاربة

نتائج  التشاركیة  لإلطالع على
  خیص الفني و المالي.شالت

نوفمبر  21الثالثاء 
2017   

  بحضور أعضاء الخلیة 

07    عقد الجلسة العامة التشاركیة
ج ـــــــإلعداد البرناماألولى 

اإلستثماري التشاركي لسنة 
2017   

نوفمبر  25السبت 
2017   

بحضور المواطنین و مكونات 
   المدني المجتمع 

08   دیسمبر  07- 05  عقد جلسات المناطق
2017  

  ان:ــــــــــــــــالمك
  شارع الجالء بسیدي عامر    -
  الدائرة البلدیة بمسجد عیسى -



     
  2017ر ـــــــــــنوفمب 25التذكیر بمحتوى الجلسة العامة التشاركیة األولى المنعقدة بتاریخ   - ب             

  و نتائج جلسات المناطق 
 توزیع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامج :  

 

  ة ــــــــــــالنسب  ة ــــــــــــــالكلف  ة ـــــــــــالبرامج المقترح  ع/ر 

  برامج الھیكلیة للمدینة   01
تعشیب الملعب البلدي بسیدي عامر -
  تھیئة ساحة باب  القصر و ساحة  -

  سیدي مفرج بمسجد عیسى  

  أد 265
  أد  230
  أد  35

88 % 

برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف   02
  عیش المواطنین 

  % 12  أد  35

    ال شـــــــــــــيء   ج إداریة ـــــــــــــبرام  03

  % 100  أد 300  المجمــــــــــــــــــــــوع 

 تذكیر بمحتوى البرامج المقترحة في نطاق المشاریع المھیكلة للمدینة   
  تعشیب الملعب البلدي بسیدي عامر  -
 تھیئة ساحة باب القصر و ساحة سیدي مفرج بمسجد عیسى  -

   
تذكیر بالتقسیم الترابي و المناطق البلدیة التي سیتم التدخل فیھا ضمن برنامج  – 4

  :  2017سنة 
  اإلعتمادات المخصصــــــــــة  2018الترابیة التي اإلحتفاظ بھا لسنة المنطقة 

  أد  25   05المنطقة عدد 
  أد  10    01المنطقة عدد 

  نتائج جلسات المناطق : 
  

  05المنطقة عدد  
   2018لبرنامج  05المقترحة من طرف المشاركین بالمنطقة عدد   االستثمارات 

  الكلفة التقدیریة  التدخــــــــلنوعیة   المشــــــــــروع

تھیئة ساحة باب القصر و ساحة 
   سیدي مفرج بمسجد عیسى 

 ةتھیئة الساحتین  بالخرسان
بمادة اإلسفلتیة و تبلیطھا 

Pavé    و تھیئة المساحة
  الخضــــــــــــــراء  

  أ د  35

تعبید شارع المنجي سلیم بمسجد 
 زنقة دار رزام عیسى و 

   عنھ  ةالمتفرع

   بالتغطیة الثالثیة 
Tricouche  

  أد   25

  إنتخاب ممثلي المنطقة : تم التصویت على ممثلي المنطقة وھم السادة : 
  اني ــــــعمر الغری -
  الصادق القرناوي  -



 ریــــــاض مبارك  -
 

  01المنطقة عدد  
   2018لبرنامج سنة  01المقترحة من طرف المشاركین بالمنطقة عدد  االستثمارات 

  ة التقدیریــــــــــةــــــالكلف  لــــــنوعیـــــــــــــة التدخ  مكان التدخل 

تعبید جزء من شارع الجالء 
   بسیدي عامر 

الجالء بالتغطیةتعبید جزء من شارع 
  Tricouche  الثالثیة 

  أ د 10

  إنتخاب ممثلي المنطقة : تم التصویت على ممثلي المنطقة وھم السادة : 
   عامر بن  خلیفـــــــــة  -
   العجمي الحاج مبروك  -
   شاكـــــــر بن سلیمان  -

  المتفق علیھا : قائمة المشاریع الجدیدة  – 5
  المالحظات  عدد المنتفعین   الكلفــــــــة   ة ــــــالمنطق  وصف لنوعیة التدخل 

  :  للمدینــــــــــــــــــــــــةة ـــــــبرامــــــــــــــــــج الھیكلیال – 1
تعشیب الملعب البلدي 

   بسیدي عامر 
       أد 230المنطقة البلدیة 

تھیئة ساحة باب القصــــــر
و ساحة سیدي مفرج

  بمسجد عیسى  

      أد  35 المنطقة البلدیة

  برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف عیش المواطنین :  – 2

تعبید نھج المنجي سلیم
زنقة داربمسجد عیسى و 

   عنھ  ةالمتفرع رزام 

      أد  25  05

تعبید جزء من شارع
    الجالء بسیدي عامر 

      أد 10  01

      أد  300  المجـــــــــــــــــــموع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  :  2017برنامج اإلستثماري السنوي القائمة المشاریع المتواصلة من  – 6
  

  المالحظات   الكلفة   ة اإلنجاز ـــــــــــــــــسن  المشروع 

تعبید جزء من نھج عبد 
هللا فرحات بسیدي عامر 

    أد  50  بصدد إعداد اإلذن في إنطالق األشغال 

دراسة و إنجاز قسط في 
نطاق مشروع متكامل 
مندمج ثقافي سیاحي 

   بیئي 

    أد  110   2018أوائل 

تقویة و توسیع شبكة 
 اإلنارة بمسجد عیسى 

تم إعالن طلب العروض و سیتم إنطالق 
   2018األشغال في أوائل سنة 

    أد  40

إستكمال تسییج الملعب 
  البلدي بسیدي عامر 

تم إعداد جمیع الدراسات و سیتم إعالن 
طلب العروض في القریب العاجل 

بالتنسیق مع مصالح اإلدارة الجھویة 
  للتجھیز و اإلسكان بالمنستیر 

    اد  263

تجمیل مدخل مدینة 
  سیدي عامر 

    أد  20  2018

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

  راف المعنیةـــــــــــطاألأجوبة البلدیة و   المشاركینو مالحظات   أسئلة

 تثمین جھود البلدیة في مجال النظافــــــــــــة
و الدعوة إلى التدخل لصیانة بعض الطرقات

 و شبكة اإلنارة العمومیــــة 
  تطھیر حي بوسودان بسیدي عامر  

 تعھد البلدیة بالتدخل إلصالح بعض الطرقات
 و صیانة شبكة التنویر العمومي 

  
 ھذا المشروع مبرمج ضمن تدخالت المجلس

 الجھوي للتنمیة 
 

  

  
  
  
  
  
  



  
  
  نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : – 8

   : دةــــــــــــــــــــــالمتعم المنهجية بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8        
 2018على قائمة المشاریع الجدیدة المزمع تنفیذھا خالل سنـــــــة  باإلجماعالجلسة تمت الموافقة في خاتمة 

  : ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المتمثلة ف
 ( مشروع مھیكل للمدینة )  تعشیب الملعب البلدي بسیدي عامر  -
 ( مشروع مھیكل للمدینة )تھیئة ساحة سیدي مفرج و ساحة باب القصر بمسجد عیسى  -
 عنھ  ة التفرع زنقة دار رزام تعبید نھج المنجي سلیم بمسجد عیسى و  -
  تعبید جزء من نھج الجالء بسیدي عامر  -
  

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

  ة ــــرئیس النیابة الخصوصی
  معتمـــــــــــــد الساحلین                                                                  

  
 عبــــــــــد الرزاق خذیر                                                                   

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   2017ديسمبر  09السبت الثانيـــــــة   التشاركيـــــــــــــــــة  ةــــــــــــــــة العامــــصور الجلس
  
  

  
  
  

  

  
  
  



  
  

  

  
  
  
  

  

  


