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 بالحنلل  الحضشي ت اللجنة اإلايلفة ثوصيا    

 والـعيـش والجــوالن    

      6106لشهش ًناًش                                                   
 

              

بالحنلل الحضشي ، اجحمعد اللجنة اإلايلفة  6106فبراًشلشهش في إطاس الححضير للذوسة العادًة 

بلاعة  ،صباحا العاششةعلى العاعة  ،6106 ًناًش 66ًوم الخميغ ،والجوالنوالعير 

، حميذة أحمذ بنالعيذ سئاظة سئيغ اللجنة ثحد  ،الاجحماعات بملش اللصش البلذي بحمشية

 : وكذ ثضمن جذٌو ألاعماٌ النلط الحالية ،وبحضوس العادة أعضاء اللجنة

 الذساظة واإلاناكشة حٌو ملشسات اللجنة الحلنية للعير والجوالن. – 0

عشض العيذ سئيغ مصلحة النلل الحضشي حٌو وضعية النلل الحضشي بالنفور الترابي  – 6

 لجماعة مىناط.

 دساظة ومناكشة جعمية بعض الشواسع باإلاذًنة. – 3

الذساظة واإلاوافلة على اثفاكية ششاهة ؤلاطاس بين وصاسة الحجهيز والنلل واللوجيعخيً  – 4

وعمالة مىناط وجماعة مىناط ألجل النهوض بمجاٌ العالمة الطشكية على اإلاعحوى اإلاحلي 

 إلاذًنة مىناط . 

 الذساظة واإلاوافلة على اثفاكية ششاهة بين اللجنة الوطنية الذائمة للعالمة الطشكية –5

 .وجماعة مىناط حٌو ثذابير العالمة الطشكية والعير والجوالن

 

 وبعذ مناكشة معحفيضة، ثمد اإلاصادكة على الحوصيات الحالية: 

 النلطة ألاولى :

 ملشسات اللجنة الحلنية للعير والجوالن. وافلة علىالذساظة واإلا - 0

 ثوصية اللجنة :

 

 الحلنية للعير واإلاشوسكشاسات اللجنة أوصد اللجنة باإلاوافلة على   

      

 الحوصيات اإلانبثلة عن اللجنة الحلنية للعير واإلاشوس

  رانوية اإلانفلوطيواجتهي  أمامثثــــبيد عالمات جشويشية إلانع وكــــوف الشاحنات رات الوصن الثليل. 

  في اثجـــــــاه صنلة ثـــــاصة صنلة فاطوضـــــع عالمة منع اإلاشوس على معحوى ملحلى صنلة ثاصة مع. 

  شاسع الضيحون  الحي الجامعيوضع عالمة منـــع الوكـــــوف والحــــوكف على طٌو واجهة 

 ةاإلاملىة اإلاغشبي

 وصاسة الذاخلية

 والًة جهة فاط مىناط

 عمالة مىناط

 جماعة مىناط

 هحابة اإلاجلغ
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   ثخصـــــــيل موكـــــــف لعـــــــياسات ألاجـــــــشة مـــــــن الصـــــــنف  أمل فـــــــي اثجـــــــاه شـــــــاسع إدس ـــــــغ الثـــــــا ي علـــــــى الجهـــــــــة اإلالابلـــــــة

ـــماعيلللمعخشـــــــــــــــفى الععـــــــــــــــىشي مـــــــــــــــوالي  ــ ــ ــ ــ ــ وبمحـــــــــــــــاراة العـــــــــــــــوس الخـــــــــــــــا  بعمـــــــــــــــاسات اللـــــــــــــــوات اإلاعـــــــــــــــلحة  إظــ

ـــــة ــ ـــــذود ،اإلالىيــ ــ ـــــش حــ ــ ــ ـــ ـــن  خــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــشة أم بذاًـ ــ ــــة العشــ ــ ــ ــــى  اًـ ــ ــ ـــاد إلـ ــ ــ ـــالا العحــ ــ ــ ــ ـــــة إصـــ ــ اس كبـــــــــل مـــــــــذخل عمـــــــــاسات حـــــــــرىنــ

 .اللوات اإلاعلحة

 ـــــي   ةثخصــــــــيل ممـــــــــش للــــــــشاجلين ووضـــــــــع عالمــــــــة خاصـــــــــ ــ ـــــات للحعلــ ــ ـــان بنــ ــ ــ ـــــة الفشكـ ــ ـــــال م ظعــ ــ ـــــام بـ ــ ـــــز أمــ ــ بالحالميـ

 العحيم الخاصة  عين الشبيً مىناط

 إ شــــــاء ممــــــش للشاجليـــــــن : 

  ــــواجهحين ــ ـــــام الــ ــ ــــاط أمـ ــ ـــاسع مىنــ ــ ــ ـــــــــغبشـ ـــــــــال الخميــــ ـــــــــة لبــــــ ـــــات  ،ألاماميــــــــة والخلفيـــــ ــ ــــع مخفضـ ــ ـــع وضــ ــ ــ مـ

  .للعشعة

 .ــــة لبرج ابني امحمــــذ ــ  بشاسع عبذ هللا الشفشاو ي أمـــام الواجهة الخلفيـ

 ؤلاشاسة إلى سك  اللشاس في عالمات الخشويش. 

  ـــــذاذ ــ ــــويش ألا  اتضــــــــمخفإحـ ــ ـــــشعة والخشــ ــ ـــالعـ ــ ــ ــــوديالو  يفلـ ــ للطشيــــــــم اإلالابــــــــل للمشهــــــــ  الاجحمــــــــا ي التربــــــــوي  ،عمــ

 للمىفوفين بعيذي بابا. 

 شاسع النصش مع إ ـــالق بعض اإلامـــشات. في خشويش وضع عالمات ال 

 ـــــات ال ــ ــ ــــع عالمــ ــ ــ ــ ــــويش وضـ ــ ــ ــ ـــــي و ألا  خشـ ــ ــ ـــــذ  امعمـــــــــــودي وإ ـــــــــــالق وفـــــــــــح  ممـــــــــــشات أمـــــــــــالفلــ ــ ــ ـــاسع محمــ ــ ــ ــ ـــن بشــ ــ ــ ــ ــــة ألامــ ــ ــ ــ ــ والًــ

ــــة. ــ  العادط واإلاعهذ اإلاحخصل للحىنولوجيا الحطبيليـ

 غ.اشاسع محمذ العادط وفح  وإ الق بعض اإلامشات أمام ملهى فلوس بخشويش وضع عالمات ال  

 .إحــــذاذ ممـــشات الشاجليـــن بشاسع محمذ العادط 

 ة بشاسع محمذ العادط.إ الق اإلامـــش اإلالابل إلاشهـــض حمــاًة الطفول 

 .إ الق وفح  ممشات شاسع الضيحون 

 إ الق اإلامش باللشل من ملهى ًاًا. 

 إ الق اإلامش باللشل من اإلاخحبر الطبي بشاسع النصش.  

  إحذاذ أضواء رالرية أمـــام«ENSAM .» 

 .إحذاذ أضواء رالرية أمام داس الطال  والحي الجامعي 

  ـــــم ــ ــــواء جعـــ ــ ــ ــــة ب ضــ ــ ــ ــــواء الثالريـ ــ ــ ـــز ألاضــ ــ ــ ـــــاال عشاج  ثجهيــ ــ ـــــات بـــ ــ ـــير فـــــــــي الحــــــــــللعشبــ ــ ــ ــــة العـــ ــ ــ ـــــل حشهــ ــ ـــي ال جعشكــ ــ ــ االت التـــ

 .اإلاعموا بها ثلنياو 

  6105ماسط  00الصادس بحاسيخ  004إلغاء كشاس منع الوكوف بشاسع محمذ العادط ثحد عذد. 

  6105ماسط  00الصادس بحاسيخ  004إلغاء كشاس منع الوكوف بشاسع الحبٌو ثحد عذد. 

 بمنع الوكوف بشاسع  بئر انضسان إلغاء اللشاس اإلا كد اللاض ي. 

 ـــــزا  ،صــــــــــــبا ة صواًــــــــــــا شــــــــــــاسع إدس ــــــــــــغ اليمــــــــــــوسي بــــــــــــالعشبي بــــــــــــاألحمش وألابــــــــــــيض ــ ــ ــ ــــوكف وهـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــوف والحــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــع الوكـ ــ ــ ــ ــ إلانـ

 ."OR de Caféإحذاذ مـــــــذاسة كبالـــــــــــة   ملهى "

  ــــذد ــ ــ ــ ــــد عــ ــ ــ ــ ـــــذائ  ثحــ ــ ــ ــ ـــر الـ ــ ــ ــ ــ ـــــذي الغيـ ــ ــ ــ ـــــشاس البلـ ــ ــ ــ ــــاء اللـ ــ ــ ــ ـــل  7الصــــــــــــادس بحــــــــــــاسيخ  65إلغــ ــ ــ ــ ــ ـــــشخلوالــــــــــــ ،6105أبشيـ ــ ــ ــ  زي ًـ

ـــــالحوكف ــ ــــو في للعــــــــياسات الحابعــــــــة  بـ ــ ـــــشلإلاــ ــ ـــــً اإلاغـ ــ ـــالجضء بنـ ــ ــ اإلاحــــــــاري للبــــــــال الشئيكــــــــ ي علــــــــى طــــــــٌو البنــــــــً   بـ

  بشاسع محمذ الخامغ.
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  ــــً ثخصـــــــيل الجــــــــضء ألاٌو بالظعـــــــبة لعــــــــياسات مـــــــو في ألامــــــــن   اإلالحلـــــــة ألاولــــــــىمل ــ ــــذخل بنــ ــ ـــــن مـ ـــــة مـــ بذاًــ

 اإلاغشل إلى مذخل صنلة  طشفاًة على الجهة اليعشى لشاسع محمذ الخامغ.

  ثخصــــــيل الجــــــضء الثــــــا ي بالظعــــــبة إلاــــــو في بنــــــً اإلاغــــــشل بذاًــــــة مــــــن مــــــذخل صنلــــــة طشفاًــــــة علــــــى الجهــــــة

ــــــــشى لشـــــــاسع محمـــــــذ الخـــــــامغ مـــــــع إلضاميـــــــة مـــــــو في بنـــــــً اإلاغـــــــشل بوضـــــــع الشـــــــاسة الخاصـــــــة بالبنـــــــً  اليعــ

 مل.Macaronه   على ظياسات

 لحش عةل اإلالابل شاسعالالتي ثطل على من حي أهذاٌ كف على اإلاخاسج  ةوضع عالم. 

  لحش عة وشاسع عبذ الشحمان بن صيذان.ل اإلالابل شاسعالوضع عالمة كف على الجهة اليمنى إلالحلى 

   للشاجلين.إ الق اإلامش اإلاحواجذ أمام ولية آلادال مع وضع عالمة كف نضوال و الخشويش الطشقي 

  وضــــــــــع حــــــــــواجض حذًذًــــــــــة علــــــــــى واجتهــــــــــي أكــــــــــواط ظــــــــــوس مــــــــــوالي إظــــــــــماعيل   بــــــــــال اللصــــــــــذًشمل مــــــــــع الخشــــــــــويش

 .الطشقي اإلاحواجذة كشل ولية العلوم 

 أ يل في الاثجاهين. سأطعلى الطشيم اإلا دًة إلى  "عالمة خطش" و"انخباه منعشج"وضع عالمة 

  انخبــــــــــاه خــــــــــشوج "الخشــــــــــويش الطشقــــــــــي أمــــــــــام مــــــــــذخلي مذسظــــــــــة عبــــــــــذ الشحمــــــــــان بــــــــــن صيــــــــــذان مــــــــــع وضــــــــــع عالمــــــــــة

 " في الاثجاه ألاًمن للمذسظة  بعيذي بابا.الحالميز

 حذاذ ممشات للشاجلين أمام جميع اإلاذاسط والاعذادًات والثانويات مع وضع عالمات الخشويشا. 

 ال أمــــــــام ؤلاشــــــــاسة الضــــــــوئية مــــــــع الخشــــــــويش الطشقــــــــي إ ــــــــالق ممــــــــش الحذًلــــــــة اإلاحواجــــــــذ بوجــــــــ  عــــــــشوط وفــــــــح  بــــــــ

 من الجهحين.

   إ الق اإلامشTronçonمل اإلاحاري للنطشة الخيالة. 

 ـــى  ةإحــــــــــذاذ عالمــــــــــ ــ ــ ــ ـــــة اليمنـ ــ ــ ـــف بالضاويـ ــ ــ ــ ــــي  ،بشــــــــــاسع إدس ــــــــــغ اليمــــــــــوسي بــــــــــالعشبي فــــــــــي اثجــــــــــاه شــــــــــاسع الوفــــــــــاقكـ ــ ــ فــ

 انحظاس إ شاء مذاسة في ملحلى الشاسعين.

  05للملحلة ؤلاداسية للواجهة الشئيعية  اإلاحارًةإحذاذ عالمة كف بالضاوية. 

   إكامة الششيط الفاصل على طٌو شاسع الوفاقRefuge.مل 

  ممنــــــــوع الوكـــــــــوف والحوكـــــــــف علـــــــــى طـــــــــٌو حـــــــــي الوحـــــــــذة فــــــــي وظـــــــــط الطشيـــــــــم مـــــــــن الجهحـــــــــين وعلـــــــــى الضواًـــــــــا مـــــــــع

 صفة.صبا ة ألاس 

  وضــــــــــــع عالمــــــــــــة ممنــــــــــــوع الوكــــــــــــوف علــــــــــــى واليمــــــــــــين وعلــــــــــــى اليعــــــــــــاس أمــــــــــــام إداسة اإلايــــــــــــاه والغابــــــــــــات كــــــــــــشل ظــــــــــــوق

 الفيراي.

  ًــــة وضــــــع عالمـــــــة منـــــــع اإلاــــــشوس فـــــــي اثجـــــــاه اليمـــــــين مــــــن اإلاـــــــذخل اإلالابـــــــل لللصـــــــش البلــــــذي اإلاحـــــــاري لىشـــــــ محىمـــ

 مع  الخشويش ألافلي . ظحانافالا 

 .وضع عالمة ممنوع اإلاشوس بضنلة سوما عنذ نلطة الحلاطع مع شاسع عالٌ الفاس ي 

 .وضع عالمة ممنوع جغيير الاثجاه على اليعاس في اثجاه صنلة سوما من شاسع عالٌ الفاس ي 

  العــــــــــياسات ممنــــــــــوع الوكــــــــــوف والحوكــــــــــف مــــــــــن صاويــــــــــة بنــــــــــً الشــــــــــشهة العامــــــــــة علــــــــــى اليعــــــــــاس إلــــــــــى مىحــــــــــ  هــــــــــشاء

 Centre Car مل مع صبا ة الشصيف بضنلة باظحوس. 

   ـــــاعة 8ثحذًــــــــــــــذ الحوكيـــــــــــــــد بالظعـــــــــــــــبة لـــــــــــــــ داسات   اإلاواكـــــــــــــــف الخاصـــــــــــــــةمل مـــــــــــــــن الثامنـــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــــى العــ ــ ــ ــ ــ ـــباحا إلـــ ــ ــ ــ ــ ــ مل صــ

 مع احترام معافة رالرة أمحاس بالظعبة لألبنان. مل معاء،07الخامعة  

  بشاسع ألامير عبذ اللادس.ممنوع الوكوف والحوكف أمام رىنة الوكاًة اإلاذنية وضع عالمة 
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  ـــــةإحــــــذاذ مــــــذاسة أمـــــــام ــــة العامــ ـــــةمللم الخضينــ ـــــش لىـ ــــوالي عمـ ـــــشج مـــ ـــــاه  ،بـ ــــي اثجــ ـــغيرة فــ ــ ـــــشات الصــ ـــالق اإلامـ ــ ــــع إ ـ مـــ

 كنطشة العىة الحذًذًة.

  ـــــام ،إحـــــــذاذ مضـــــــبات بشـــــــاسع الجـــــــي  اإلاليـــــــي كبـــــــل اإلاجـــــــضسة البلذًـــــــة ـــــزا أمــ ـــــةوهــ ـــــة اإلاذنيــ ـــين  الوكاًــ ــ ـــن الجهحــ ــ مــ

 بححذًذ العشعة. شاسةمع عالمة ؤلا 

 ـــن الوليــــــذإحــــــذاذ مــــــذاسة ملحلــــــى شــــــاسع الجــــــي  اإلاليــــــي فــــــي اثجــــــاه طشيــــــم فــــــاط وشــــــاسع خالــــــ ـــع اخــــــحالف  ،ذ بـــ مـــ

 أوكات ألاضواء  الثالرية.

 ـــا 06إ ـــــــــالق اإلامـــــــــشات علـــــــــى طـــــــــٌو الشـــــــــاسع أمـــــــــام البنـــــــــً الشـــــــــعبي لبـــــــــرج مـــــــــوالي عمـــــــــش الحـــــــــابع للملاطعـــــــــة ــ ــ ــ وكوفـ

 عنذ ؤلاشاسة الضوئية.

  ـــع ــ ــ ــيمل مـ ــ ــ ـــــي  اإلاليــ ــ ـــاسع الجـ ــ ــ ـــــم فاط شـ ــ ـــــاه طشيـ ــ ــــي اثجـ ــ ــــة فــ ــ ـــــة اإلاذنيــ ــ ًـ ــــة الوكا ــ ـــــام رىنــ ــ ـــغيرة أمـ ــ ــ ـــــشات الصـ ــ ـــالق اإلامـ ــ ــ إ ـ

 " الوكاًة اإلاذنيــــة.وج ظياساتخش وضع عالمة "

  6الخاسج واإلاحاري إلكامة موالي علي الششيف  اإلاليي إ الق اإلامش لشاسع الجي. 

  مجمع الصناعة الحلليذًةثخصيل موكف لعياسات النلل اإلاضدوج خلف . 

  ثخصـــــــــيل موكــــــــــف لعــــــــــياسات ألاجــــــــــشة مـــــــــن الصــــــــــنف " أ" فــــــــــي اثجــــــــــاه أوـــــــــوساي علــــــــــى طــــــــــٌو العــــــــــوس اإلاحواجــــــــــذ

 .بعاحة الضين العابذًن

   ــــة  61منــــــــع الوكــــــــوف علــــــــى طــــــــٌو الطشيــــــــم اإلاحارًــــــــة إلالعــــــــ ــ ـــــام إكامــ ــ ـــــد أمـ ــ ـــــالوكوف  61 شـ ــ ـــم  بـ ــ ــــد و عـــ ــ  شــ

 .لابلة لهابالواجهة اإلا

  ـــــذ  اإلاحمـــــــــــذي حـــــــــــي اإلانصـــــــــــوس منـــــــــــع اإلاـــــــــــشوس بمـــــــــــذخل الضنلـــــــــــة اإلا دًـــــــــــة إلـــــــــــى اإلا ـــــــــــجذ ــ ــ ـــاسع محمــ ــ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ــ ــــوال مــ ــ ــ ــ دخـ

 .العادط ملابل الجهة اليعشى إلا ظعة إكـــشأ

 ًة للم جذ اإلاحمذي في اثجاه شاسع محمذ العادط.منـــع اإلاشوس بالطشيم اإلاحار 

 .وضع عالمة جغيير الاثجاه باألصكة اإلا دًة إلى اإلا جذ اإلاحمذي حع  وضعية ممنوع اإلاشوس 

  الحالية ألاماهنالوكوف في ول من  ممنوعوضع عالمـــة: 

  91 كشل الفيال سك. 

  90 كشل الفيال سك. 

 كشل عماسةG4  8اإلانصوس. 

  اإلاحواجذ بشاسع محمذ العادط أمام ملهـــى الجواساإ الق اإلامش. 

 إ الق اإلامش اإلاحواجذ بشاسع محمذ العادط أمام ملهىblack iris . 

 وضع عالمات الخشويش بجان  البنً اإلاغشبي للحجاسة الخاسجية بالبعاثين. 

 

 النلطة الشابعة :

الذساظة واإلاوافلة على اثفاكية ششاهة ؤلاطاس بين وصاسة الحجهيز والنلل واللوجيعخيً وعمالة  - 4

مىناط وجماعة مىناط ألجل النهوض بمجاٌ العالمة الطشكية على اإلاعحوى اإلاحلي إلاذًنة 

 مىناط . 

 ثوصية اللجنة :
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على اثفاكية ششاهة ؤلاطاس بين وصاسة الحجهيز والنلل واللوجيعخيً أوصد اللجنة باإلاوافلة   -

وعمالة مىناط وجماعة مىناط ألجل النهوض بمجاٌ العالمة الطشكية على اإلاعحوى اإلاحلي 

 إلاذًنة مىناط . 

 

 النلطة الخامعة :

ة الذساظة واإلاوافلة على اثفاكية ششاهة بين اللجنة الوطنية الذائمة للعالمة الطشكي - 5

 .وجماعة مىناط حٌو ثذابير العالمة الطشكية والعير والجوالن

 ثوصية اللجنة :

على اثفاكية ششاهة بين اللجنة الوطنية الذائمة للعالمة الطشكية أوصد اللجنة باإلاوافلة  -

 .وجماعة مىناط حٌو ثذابير العالمة الطشكية والعير والجوالن

  


