
  ة                                                                        ــــــــــــالجمهوريــــــــــــة التونسيـــ
  وزارة الشؤون المحلية و البيئة                                                    

  واليــة المنستيــــر          
         ى                                                                                                                            ـــــبلدية سيدي عامر مسجد عيس

 

ــ سج     2019ة ـــــــلسن  اوي ــــــــل الشكـــــــــ
  
  

  
ــ معطي ــ ات حــــــــــــ ــ ول الشكايـــــ   ة ـــــــــــــــــ

  

  
  ة الشكوىــــــــــــة و معالجــــــــــــــــمتابع

العدد 
الرتبي  
 للشكوى 

  

  إسم مقدم الشكوى  
  و عنوانه 

ــ تاري خ  ـ
إيداع  

الشكوى  

 المشـروع  ملخص الشكوى 
 و موقعه

 ل : ـــمصدر التموي
مساعدة  ،( قرض
تمويل  ضمن

PDUGL   ،
برنامج ذاتي 

   ،مصادر أخرى ) 

اإلحالة إلى 
المصالح المعنية

  ( نعم /ال ) 
ــ تحدي د ــ

  المصلحـــة 
 و المكلف بها  

التاريخ  
األقصى  
المتوقع  
لدراسة  

 وى  ــ الشك

وصل في  
إيداع  

الشكوى  
م للمعنيلمس

  باألمر 
  ( نعم /ال ) 

فض اإلشكال  
تبعا لمعالجة 

ــ الشك   وى ــ
  ( نعم /ال ) 

  و التاريخ 

إجابة مقدم 
الشكوى تبعا 

  للمعالجة 
  ( نعم /ال ) 
  و التاريخ 

الحبيب بن علي    01
  الفالح 

  سيدي عامر  

23 
جانفي  
2019 

حول اإلعتراض عن البناء  
 في أرضه من طرف جاره  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

فيفري  21
2019  

    نعم  نعم
جانفي  29

2019    

  07 نعم 
فيفري  
2019  

الحبيب بن علي    02
  الفالح 

  سيدي عامر  

13 
فيفري  
2019 

ن البناء  حول اإلعتراض ع 
  في أرضه من طرف جاره 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   13
2019  

  ال  نعم
  

 18نعم 
فيفري  
2019  

النوري بن شلبي بن    03
  شلبي

نهج عبدهللا فرحات 
  سيدي عامر  

18 
فيفري  
2019

حول اإلعتراض على أشغال  
البناء التي يقوم بها الجارين  

العجمي بوزايدة وشقيقه  
  لباني  الت

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

مارس   18
2019 

  21  نعم  نعم
فيفري  
2019  

 

 28نعم 
فيفري  
2019 

جمال بن عبد المجيد    04
  الدبيشي ومن معه 

    نهج  

25 
مارس  
2019 

وضع أوساخ أمام منزله  
وتربية حيوانات بمنطقة  

  سكنية 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ريل أف 23
2019 

  02  نعم  نعم
2019أفريل 

  

 05نعم 
أفريل  
2019  

خالد الزيدي وزوجته  05
وفاء قروش مسجد 

  عيسى  

03 
أفريل  
2019

حول تظلم من بناء فوضوي 
  وطلب إزالة 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ماي   04
2019 

  03   نعم نعم
 2019ماي 

ماي 06نعم 
2019 



عمر بن سالم حسين    06
الحي الجديد مسجد  

  عيسى  

ماي 20
2019

حول بناء مدارج بالطريق 
العام من طرف المواطن  

  حسن بن عامر  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

جوان  18
2019  

  20 نعم نعم
 2019ماي 

ماي 22نعم 
2019 

لطيفة عتيق وبقية    07
سكان نهج المهدية 

  سيدي عامر  

10 
جوان  
2019 

العاجل إلزالة  حول التدخل 
األعشاب واالتربة لكثرة  
تكاثر الحشرات بمختلف  

  انواعها 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  08
2019    

جوان  27 ال نعم
2019 

محمد بن وناس    08
الدالي شارع الحبيب 
بورقيبة سيدي عامر  

10 
جوان  
2019 

طلب رفع المضرة من خالل  
وجود شجرة بواجهة محله  
حيث ساهمت في تهشيم  

  الرصيف  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  08
2019  

جوان  27 ال نعم
2019 

حسن الكرعاني ومن  09
معه شارع نصيرة 
بالحاج حميدة سيدي 

  عامر  

10 
جوان  
2019 

طلب توفير االنارة العمومية  
  وتحسين ومسح الطريق 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  ب العامالكات

جويلية  08
2019  

جويلية  03 ال نعم
2019 

محمد نجيب ومن    10
معه متساكني شارع  
األرض سيدي عامر 

07 
جوان  
2019 

حول تكاثر الحجارة واالتربة
الملقاة بارض ورثة عبد  

المجيد بن وناس شكلت تكاثر
الحشرات والزواحف السامة 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ويلية ج 05
2019  

  24 نعم نعم
  جوان 

 2019 

جوان  27
2019 

محمد رضا القرناوي  11
نهج عمر المختار  

  مسجد عيسى 

07 
جوان  
2019 

حول القيام بسياج بأتربة  
وأوساخ أمام منزله من  

  طرف جاره 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  05
2019  

  27 نعم نعم
  جوان 

 2019 

جوان  27
2019 

متسوغة لمحل كمال   12
عتيق شارع النخيل 

  سيدي عامر  

ماي 16
2019 

شجرة  حول قلع أو إزالة  
  مريضة وتكاثر الناموس  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جوان  18
2019  

جوان  27 ال نعم
2019 

حسان الزايدي شارع  13
النصر وادي الغدير 

  سيدي عامر

11 
جوان  
2019 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ عمومية    حول تركيز إنارة
 الكاتب العام

جويلية  09
2019  

جوان  27 ال نعم
2019 

محمد األمين    14
عصيدي شارع  

األغالبة سيدي عامر  

11 
جوان  
2019 

طلب تهيئة المقبرة وقص  
  األشجار بها 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  09
2019  

جويلية  03 ال نعم
2019 



محمد الطيب دبيشي   15
حي السنيت سيدي  

  عامر  

11 
جوان  
2019 

حول وضع أوساخ بأرض  
  غير مقسمة  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  09
2019  

جوان  27 ال نعم
2019 

محمد رضا القرناوي 16
نهج عمر المختار  

  مسجد عيسى 

11 
جوان  
2019 

حول وضع أتربة وأوساخ  
  هبجانب عقار

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  09
2019  

  27 نعم نعم
  جوان 

 2019 

جوان  27
2019 

الطاهر بن خليفة   17
الغالي شارع النخيل 

  سيدي عامر  

12 
جوان  
2019 

حول نظافة نهج النخيل من  
األعشاب الطفيلية ورش الماء

  والمبيد الحشري

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 العام الكاتب

جويلية  10
2019  

جويلية  03 ال نعم
2019 

فرج بن منصور نهج 18
المنجي سليم سيدي  

  عامر  

12 
جوان  
2019 

لقاء فضالت مختلفة في  حول إ
األماكن السكنية بنهج المنجي 

  سليم  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  10
2019  

  جوان27 ال نعم
2019 

حسين  هيكل بن   19
لدته شذلية كريسةووا

12 
جوان  
2019  

حول قص األشجار بالروضة
وقلع الحشيش ورفع االوساخ

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  10
2019  

جويلية  03 ال نعم
2019 

عامر الحجيري نهج    20
ابن خلدون سيدي  

  عامر  

17 
جوان  
2019 

حول التشكي من موقع  
اياالسوق األسبوعي لوجود بق

  االنتصاب وأوساخ  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  15
2019  

جوان  27 ال نعم
2019 

 شهيرة بوزايدة  نهج  21
نوفمبر سيدي عامر 

17 
جوان  
2019 

حول تنظيف السوق 
  األسبوعية 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  15
2019  

جوان  27  ال نعم
2019 

الحصين بن الحاج    22
سالم نهج أحمد  

 التليلي سيدي عامر 

01 
جويلية  
2019 

حول إزالة شجرة على  
الرصيف تسبب في ضرر  
فادح ووجود نخلة بروضة 

  البلدية تشكل خطرا 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  30
2019  

جويلية  22  ال نعم
2019 

سامي باألمين    23
فرحاتي نهج الجامع 

 لكبير سيدي عامر ا

01 
جويلية  
2019 

طلب فتح الطريق المبرمجة  
بالتصميم المرافق والتزويد  

  باالنارة العمومية  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  30
2019  

جويلية  22  ال نعم
2019 

نجاة بنت عامر عتيق  24
نهج حافظ إبراهيم  

  سيدي عامر  
  

02 
جويلية  
2019 

البناء أمام  رفع فواضل 
  منزلها  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  31
2019  

جويلية  22 ال نعم
2019 



فتحي ساسي شارع    25
الشهيد رمضان  

  سيدي عامر  

08 
جويلية  
2019 

طلب رفع االوساخ ووجود  
  مكان للدعارة والفساد  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أوت  06
2019  

جويلية  22  ال  نعم
2019  

رقية الغريسي نهج    26
علي الدوعاجي  
  سيدي عامر  

10 
جويلية  
2019 

حول إلقاء فواضل البناء  
وفتح نافذة على أرض مسيجة

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أوت  08
2019  

 22نعم   نعم
جويلية  
2019  

جويلية  22
2019  

متساكني عمارة    27
محمد بوزايدة نهج  

منجي سليم سيدي  ال
  عامر  

27 
جوان  
2019 

عدم إحترام الجار من خالل  
إصدار تلوثات صوتية  

باستعمال مكبرات الصوت 
 ساعة يوميا   12على مدار 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  29
2019  

 18نعم   نعم
جويلية  
2019  

جوان  23
2019  

الهاشمي لمام نهج    28
ابن رشد سيدي عامر

18 
جويلية  
2019 

سيالن مياه مستعملة أمام  
  منزله بصفة متكررة 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أوت  20
2019  

أوت  07  ال  نعم
2019  

الهادي الرميلي نهج    29
الفرابي حي السنيت 

  سيدي عامر  

أوت 23
2019 

بناء سياج دون احترام مسافة
التراجع القانونية ودون  

خصة مسبقةالحصول على ر

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  20
2019  

أوت 27نعم   نعم
2019  

سبتمبر  19
2019  

عبد الغني البكوش    30
نهج الحبيب بورقيبة 

  مسجد عيسى 

أوت 23
2019 

 03تعويض وإزالة عدد 
  أشجار أمام منزله  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  20
2019  

سبتمبر  05  ال  نعم
2019  

ناجية عبد الالوي    31
الحي الجديد سيدي  

  عامر  

أوت 16
2019 

إغالق قطعة أرض تحتوي  
على فضالت وسيارة 

  مسروقة مسبب في تلوث  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  13
2019  

سبتمبر  05  ال  نعم
2019  

عامر فرحاتي وبقية   32
  ورثة محمد الصالح

فرحاتي نهج الجامع 
  الكبير  

أوت 20
2019  

وضع أتربة على الحائط  
الخلفي وإحداث كشوفات من  

  الجانب الخلفي واألمامي 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  17
2019    

سبتمبر  05  ال  نعم
2019  

سوسن حرم هشام   33
الصالحي نهج قليبية 

  سيدي عامر  

أوت 20
2019 

ت بجانب منزلها إلقاء فضال
مع بقايا معمل الرخام مما  

  أدى إلى روائح كريهة  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  17
2019  

سبتمبر  05  ال  نعم
2019  

فارس بوزايدة شارع  34
الحبيب بورقيبة  

  سيدي عامر  

أوت 20
2019  

طلب قلع شجرة أمام مقهى  
  زيدان بسبب حجب الرئيى 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  17
2019  

سبتمبر  05  ال  نعم
2019  



منجي المنداسي نهج    35
فلسطين مسجد عيسى

أوت 23
2019 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ  البناء بدون رخصة 
  الكاتب العام

سبتمبر  20
2019  

 04نعم   نعم
سبتمبر  
2019  

سبتمبر  05
2019  

هاجر عتيق الغالي    36
ع النصر سيدي شار

  عامر  

05 
سبتمبر  
2019 

إلحاق ضرر من طرف الجار
المالصق بسبب ضياع المياه  

فوق الشرفة بعد  المستعملة 
  التبيه عليه عدديد المرات 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  03
2019  

 05نعم   نعم
سبتمبر  
2019  

سبتمبر  05
2019  

محمد الصالح    37
ابي قسومي نهج الش
  سيدي عامر  

04 
سبتمبر  
2019 

بناء حائط خارج المنزل  
  بجانب الطريق العام 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  02
2019  

 05نعم   نعم
سبتمبر  
2019  

سبتمبر  05
2019  

علي بن يونس بن    38
عبد السالم المهري 
نهج فلسطين مسجد  

  عيسى  

10 
سبتمبر  
2019 

لة وأوساخ وجود مياه مستعم
في أرض مسيجة من جراء  
الحفر أمام منزل الشاكي مما 

  أحدث ضرر 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  08
2019  

 30نعم   نعم
سبتمبر  
2019  

سبتمبر  30
2019  

صالح بن يونس    39
المقبرة سيدي عامر 

05 
سبتمبر  
2019  

طلب إدخال الماء الصالح  
 بائي  للشراب والنور الكهر

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  03
2019  

سبتمبر  30  ال  نعم
2019  

سميرة زراد حرم    40
عتيق طريق مسجد 

  عيسى  

03 
سبتمبر  
2019 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ  طلب التدخل للنظافة 
  الكاتب العام

أكتوبر  01
2019  

سبتمبر  30  ال  نعم
2019  

محمد حسين    41
جي حسين  والمن

وفرحات رزام نهج 
فلسطين مسجد عيسى

11 
سبتمبر  
2019 

تعمد جارهم محمود المهري 
القيام بأشغال غير مطابقة  

للمثال الهندسي بمنطقة مسجد
  عيسى  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

09 
أكتوبر 
2019  

نعم    نعم
سبتمبر 16

2019  

سبتمبر 16
2019  

جميلة بوزيان طريق  42
عيسى سيدي  مسجد 

  عامر  

20 
سبتمبر  
2019 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــقص األشجار ونظافة المعبد  
  الكاتب العام

أكتوبر  21
2019  

سبتمبر  30  ال  نعم
2019  

الهادي الرميلي نهج    43
الفرابي السنيت  

  سيدي عامر
  
   

أوت 29
2019 

إعتراض على بناء دون  
احترام مسافة التراجع القانون

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  26
2019  

 20نعم   نعم
سبتمبر  
2019  

سبتمبر  23
2019  



ليلى مبارك شارع    44
األرض مسجد عيسى

  
   

25 
سبتمبر  
2019 

حول تسريب مياه مستعملة  
من عدد من المنازل الغير  
مربطة بالتطهير تسبب في  

  إحداث ضرر 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  العامالكاتب 

أكتوبر  24
2019  

نعم    نعم
أكتوبر 21

2019  

أكتوبر 21
2019  

مراد بن المنجي    45
عتيق نهج المغرب  

  سيدي عامر  

30 
سبتمبر  
2019 

طلب التدخل العاجل إلصالح
الطريق بسبب تهاطل 

  االمطار  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  29
2019  

أكتوبر 21  ال  نعم
2019  

الدين عتيق  جالل   46
شارع الحبيب  

بورقيبة سيدي عامر  

30 
سبتمبر  
2019 

حول إزالة شجرة أمام محل  
  سكناه  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  29
2019  

أكتوبر 21  ال  نعم
2019  

طاهر بن نصر    47
وصابر بن علي نهج  
عبد العزيز العروي 
ومحمد المزوغي  

  سيدي عامر  

30 
سبتمبر  
2019 

حول تنظيف أرض المدعو  
  عمارة الدعوثي  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  29
2019  

أكتوبر 21  ال  نعم
2019  

محمد رضا القرناوي  48
شارع البيئة مسجد  

  عيسى  

14 
أكتوبر  
2019 

حول إزالة أوساخ أمام منزله
  قام بوضعها جاره  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  مالكاتب العا

نوفمبر  12
2019  

 21نعم   نعم
أكتوبر  
2019  

أكتوبر 21
2019  

راتب بن محمد    49
الصغير العصيدي  
نهج االغالبة سيدي 

  عامر  

01 
نوفمبر  
2019 

حول التدخل العاجل ضد  
وذلك  السيدة حياة القيلوشي 

بالبناء دون احترام مسافة  
التراجع القانونية أمام منزله  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  لكاتب العاما

نوفمبر  29
2019  

 06نعم   نعم
نوفمبر  
2019  

نوفمبر  12
2019  

عادل بوزايدة زنقة     50
 الولية سيدي عامر  

05 
نوفمبر  
2019 

حول التدخل لرفع الفواضل  
  المنزلية بالمكان  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 03
2019  

نوفمبر  12  ال  نعم
2019  

نهج   أحمد الحاج   51
المنجي سليم مسجد 

  عيسى  

23 
أكتوبر  
2019 

حول غلق طريق مروري 
تسبب في عدم دخول سيارة  
 أو شاحنة كبيرة أو صغيرة  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

نوفمبر  20
2019  

نوفمبر  29  ال  نعم
2019  

 كريم بن نصر عتيق  52
نهج محمد بن علي  

  سيدي عامر
     

06 
نوفمبر  
2019 

راض حول الطريق أو  إعت
  الرصيف  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 04
2019  

نوفمبر  29  ال  نعم
2019  



فيصل بن محمد    53
 الصالح أوالد علي 

29 
نوفمبر  
2019 

حول كف شغب من المدعو  
نصر بن المولدي عتيق الذي  
يرعى بأغنامه أمام المنزل  

  مما ألحق ضرر

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 27
2019  

 10نعم   نعم
ديسمبر  
2019  

ديسمبر  10
2019  

كمال بن عمارة    54
العبيدي نهج عليسة 
حي السنيت سيدي  

  عامر  

12 
ديسمبر  
2019 

حول البناء دون احترام 
مسافة التراجع القانونية  
واحداث كشوفات على  

  مستوى المنزل  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  كاتب العامال

جانفي  09
2020  

نعم    نعم
ديسمبر 16

2019  

جانفي  08
2020  
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