محضر الجلسة بالمنطقـــة03
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية  :زاوية سوسة

اسم المنطقة  :عدد 03

ب  -عدد السكان بالبلدية  22 :ألف ساكن

عدد السكان بالمنطقة :

ت  -تاريخ الجلسة  ) 2022/22/9 :الثانية بعد الزوال (
ث  -مكان الجلسة  :مقر بلدية زاوية سوسة
ج  -إسم ميسر الجلسة  :هيثم السعداوي
ح  -محضر محرر من قبل  :قصــــي الواعــــــــر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف :السيد عامر عبدهللا المساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية
 - 2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد  55 : 03مشارك

عدد المشاركين
العدد الجملي

النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين

50
155%

50
15,91%

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
50
9,1%

ب – جدول األعمال :

ـ الترحيب بالحضور وتقديم أعضاء اللجنة
ـ تقديم عام للجلسة وأهدافها
ـ تذكير سريع بما تم في الجلسة العامة األولــــــى وبالتقسيم الترابي للبلدية
ـ تذكير بالتشخيص الفني للمنطقة عدد 3واإلعتمادات التي تم تخصيصها لها ومشاريع القرب التي يمكن
برمجتها بالمنطقة
ـ فتح الباب للمواطنين لطرح إقتراحات في مشاريع القرب

 – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة: ..................
(يمكن للبلدية اعتماد األنموذج التالي)

الطرقات

منطقة 3

التنوير

األرصفة

نسبة الطرقات

نسبة الطرقات في

أو متوسطة

التدخل

في حالة جيدة

حالة سيئة تتطلب

()%

()%

نسبة األرصفة

في حالتها جيدة

نسبة األرصفة في

()1

43%

57%

35%

بشبكة التنوير

التدخل

العمومي

()%

()%

()1

نسبة التغطية

حالة سيئة تتطلب

أو متوسطة
()1

العمومي

()%

()1

()2

75%

88%

 – 4االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد 3
المشروع
ـ تعبيد الطرقــــات

الربط بشبكة تطهير المياه

وجود إشكاليات لتصريف

المستعملة ()%

مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير
العمومي
()%
() 2

من أمام مخبزة محمد
بن نجيمة في إتـــجاه
حي سيدي بوزعبية

22%

خالل سنة  1027مرتبة حسب األولوية:
الكلفة التقديرية

نوعية التدخل
تعبـيد الطرقات بطبقة ثالثيـة أو
تبليط بالخرسانة اإلسمـنتية

 300أد
ـ حي الحريق  220 :أد
ـ حي سيدي بوزعبية  220:أد
ـ نهج بجانب مدرسة اإلمتياز  00 :أد
ـ زنقة الفالح

 30 :أد

تعبيد بطبقة ثالثية
تبليط بالخرسانة اإلسمنتية

 – 5نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين
ـ ضرورة تخصيص إعتمادات أخرى في السنوات
القادمة لحل موضوع تصريف مياه األمطار بحي سيدي
بوزعبية
ـ تخصيص جميع  355أد لحي الحريق نظرا لحجم
الحي المهم وبرمجة بقية األحياء التابعة .

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ـ أكدت المصلحة الفنية أن موضوع تصريف مياه األمطار بحي
سيدي بوزعبية يتطلب إعتمادات مهمة للمشروع الذي تعجز بلدية
زاوية سوسة عن توفيرها بالمخطط اإلستثماري لسنة  2517وبذلك
سيتم النظر في الموضوع حال توفر اإلعتمادات.
ـ سيكون التدخل في حي الحريق على مرحلتين :
المرحلة األولى  :تكون بتعبيد الطريق الرئيسية وربط الحي باألحياء
المجاورة وذلك ضمن البرنامج اإلستثماري لسنة  2517وفي مرحلة
ثانية تعبيد بقية األنهج في السنوات القادمة .

 – 0مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين

ـ موضوع تصريف مياه األمطار في حي سيدي
بوزعبية مع دعوة مصالح الديوان الوطني للتطهير
للصيانة الدورية وخاصة أثناء موسم األمطار.
7

 -نتائج الجلسة بالمنطقة عدد : 03

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ـ تأجيل موضوع تصريف مــــياه األمــــــطار وتخصيص
اإلعتمادات الالزمة له في الســــنوات القادمة وســـــيتم
التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير للصيانة
الدورية للشبكــــــــة.

 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقةعدد 3

:

ـ ضرور التدخل في زنقة الفالح بتبليطها بالخرسانة اإلسمنتية بالرغم من عدم وجود شبكة تصريف
المياه المستعملة وذلك لوجود إشكال عقاري يمنع تدخل الديوان الوطني للتطهير.
ضرورة ربط حي الحريق باألحياء المجاروة وذلك بتعبيد الطريق الرئيسية بالحي.

 – 2.7مالحق :

 – 1.2.7عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة بالمنطقة :

