الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية سوسة

بلدية زاوية سوسة

محضر الجلســــــــة العامــــة األولــى
بخصوص البرنامج السنـــوي لالستثمار
المنعقدة يوم األربعاء  51نوفمبـــر 7152
1ـ معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية

 :بلدية زاوية سوسة

ب  -عدد السكان بالبلدية

 22 :ألف نسمة 2112 /

ت  -تاريخ الجلسة

 11 :نوفمبر  2112على الساعة العاشرة صباحا

ث  -مكان الجلسة

 :مقر بلدية زاوية سوسة

ج  -إسم ميسر الجلسة

:

ح  -محضر محرر من قبل  :قصـــــــــي الواعــر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف :
2ـ معطيات بخصوص الجلسة :

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:
عدد المشاركين

عدد النساء ضمن
المشاركين

13
%300

02
%6,45

العدد الجملــــــي
النسبة ((%

ب – جدول األعمال :
ـ إفتتاح الجلسة والترحيب بالحضور من طرف السيد رئيس النيابة الخصوصية
ـ تقديم اإلطار العام للجلسة والتذكير بالمنهجية التشاركية للمخطط السنوي اإلستثماري
ـ تقديم التقسيم الجغرافي للمنطقة البلدية إلى  30مناطق
ـ تقديم ملخص التشخيص الفني
ـ تقديم التشخيص المالي
ـ تقديم توزيع اإلعتمادات على المناطق وحسب طبيعة المشاريع
ـ فتح باب األسئلة من المواطنين والنقاش
ـ إختتام الجلسة

عدد الشبان ضمن
المشاركين والذين تتراوح
أعمارهم بين  51و 51سنة
ــ
%0

 – 3وصف لعرض البلديـــــــة :

ـ التقسيم الجغرافي للمنطقة البلدية إلى  30مناطق
ـ التشخيص الفني
ـ التشخيص المالي
ـ األسئلة والنقاش مع المواطنين
 2ـ المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي : 2112

المنطقة عدد 1
المشاريع المتواصلة

المنطقة عدد 2

الكفة

المنطقة عدد 3

المشاريع المتواصلة

الكلفة

المشاريع المتواصلة

أو المبرمجة

(أد )

أو المبرمجة

أو المبرمجة

الكلفة
(أد )

(أد )

ـ تعبيد مسلك أوالد

تطهير وتعبيد حي

150

القنوني

ـ تهذيب حي اإلزدهار 2

500

099

الجبل

( مشروع في طور
اإلنجاز)

ـ تعبيد حي سانية

ـ أنهج بحي الحريق ـ نهج قرب

399

جبارة

309

مدرسة اإلمتياز
زنقة الفالح ـ نهج بوزعبية

ـ تعبيد حي

تعبيد نهج اليمن وشارع

299

السويهلة

209

فلسطين
ـ تكملة فروع نهج اليمن

أسئلة ومالحظات المشاركين

209

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

تقدم السيد جعفر بن نجيمة بمقترح تكملة تعبيد حي

لم تقم البلدية بإدراج هذا الطريق ضمن المشروع نظرا لوجود

الجبل والربط بالطريق المحلية رقم .277

عديد اإلشكاليات العقارية .

ـ طلب السيد البشير المخلوفي تعبيد النهج المار

ـ النهج المطلوب التدخل فيه غير مبرمج ضمن األنهج المعنية

أمام منزله وذلك إمتدادا لمشروع تهذيب حي اإلزدهار 7

بالتدخل في مشروع تهذيب حي اإلزدهار .7

 إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج اإلستثمار السنوي  7152ومصادرها :مصدر التمويل
البلدية
صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية
هياكل أخرى

المبالغ المتاحة

مصدر التمويل

المبالغ المبرمج إستغاللها

تمويل ذاتي

512 ،111

512 ،111

قرض

711 ،111

711 ،111

مساعدات موظفة

ـــ

ــــ

مساعدات غير موظفة

751 ،111

751 ،111

مساعدات

المجموع ..............................

252 ،111

252 ،111

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين

/

/

 6ـ توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج:
البرامج المقترحة

الكفة

النسبة

( د )

)(%

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

217

15

برنامج مهيكلة للمدينة ( إعادة تبليط شارع الجمهورية )

711

72 ، 9

برامج إدارية ( إقتناء سيارة إدارية )

11

9 ،5

252

511

المجموع

2ـ تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك
المناطق :
أ ـ تقديم التقسيم الترابي :
إسم المنطقة
الترابية

حدودها (

تسمية حدودها )

شرقا  :الطريق الحزاميـــــــــة

منطقة 1

األحياء المطوقة للمنطقة
الحي الجامعي  ،حي بئر الحلو  ،حي المندرة  ،حي
هنشير ساسي  ،حي القنانة وحي المنطقة الصناعية.

شماال  :الطريق الوطنية رقم  57وحدود بلدية الزهور
غربا  :حدود بلدية المسعدين
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم 5
شرقا  :الطريق الحزاميـــــــــة

منطقة 2

شماال  :الطريق الوطنية رقم 5

(شارع
حي سانية جبارة  ،مركز بلدية زاوية سوسة
الجمهورية وفروعه  ،حي الجناين الغربية  ،حي
السويهلة ووادي القوس )

غربا  :حدود قصيبة سوسة
جنوبا  :الطريق المحلية رقم 277
شرقا  :الطريق الحزاميـــــــــة

منطقة 3

شماال  :الطريق الوطنية رقم 277

حي اإلزدهار  ،حي الحمادة الشرقية  ،حي المغرب
العربي  ،حي سيدي بوزعبية  ،حي اإلمتياز وحي
الحريق

غربا  :حدود بلدية القصيبة
جنوبا  :بلدية سوسة ( السبخة )

يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية .

ب ـ تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية :
التنوير العمومي

الطرقات

وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات في حالة
جيدة أو متوسطة

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب
التدخل

نسبة التغطية بشبكة
التنوير العمومي

الربط
بشبكة
تطهير
المياه
المستعملة

منطقة 1

79

25

12

12

ـ حي بئر الحلو قرب GP1

منطقة 2

22

17

21

21

ـ حي سانية جبارة

منطقة 3

25

12

97

21

ـ حي الجناين الغربية في إتجاه المخبزة
ـ حي سيدي بوزعبية
ـ خلف عمارة اللطيف
7ـ المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 2112
المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها

اإلعتمادات المخصصة

خالل سنة 2112

( أد )

منطقة 1

ـ

منطقة 2

252

منطقة 3

ـ

النسبة من مشاريع القرب

0%
100%
0%

ـ نقاش وتفاعل المشاركين :
أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أسئلة ومالحظات المشاركين

أكدت الـــبلدية على ضـرورة التدخـــــــل في المنطــــقة عــدد 5

ـ تدخل السـيد جـــــمال بوكمشة وطلب التدخــــــل في

المـنطقة عدد  5وذلك نظرا للتشخيص الفني المقدم أثناء خاصة حي المندرة وحي هنشير الساسي الذي يتطلب التدخل وتعبيد
الجلسة وبالتحديد بحي المندرة وحي هنشير الساســــي.

الطرقات غير أن البلدية غير قادرة على التدخل نـــــظرا لمحدودية
اإلمكانيات المادية المتاحة للبلدية  ،هذا وقد تم توجيه ملف خاص بهذه
األحياء لوكالة التهذيب والتجديد العمراني  ،وقد أبدت الوكالة
إستعدادها للتدخل في إنتظار رصد اإلعتمادات.

ـ أكد السيد عمار الشيخاوي على ضرورة التدخل في
المنطقة عدد  7وبالتحديد حي وادي القوس.

ـ تم رصد  217أد للمنطقة عدد  7وسيتم تحديد األنهج في جلسة
المنطقة المخصصة لها.

2ـ نتائج الجلسة العامة :

2ـ  1ـ التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج المقدم :
الشـــــــــــــئ
 7–2ـ مالحظات المشاركين بخصوص خطة اإلتصال المعتمدة :
أبدى السيد مصطـــفى الشويقي عدم موافقتـــه على تاريخ الجلسة وساعتها خاصة وأن الجلسة مبرمجة يوم
األربعاء صباحا وغالبية المواطنين لم يتمكـــنوا من الحضور وطلب برمجة مثل هذه الجلسات يوم الســـــبت أو
األحد.

8ـ  3ـ مالحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتـمدة :

الشـــــــــــــــــــــــئ
 8ـ  : 4مـواضيـع مختل ــفة تم النـ ـقـاش في شأنه ــا :
أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و  /أو األطراف المعنية

ـ طلب العديد من المواطنين التدخل لفائدتهم وذلك

ـ تم إعالم المواطنين بأن البلدية ستقوم ببرمجة تركيز شبكة الماء

لتزويدهم بالماء الصالح للشراب نظرا للكلفة الباهضة

الصالح للشراب وذلك عن طريق المجلس الجهوي وستقوم بمراسلته

المطلوبة منهم

في الموضوع.

ـ طلب التدخل لتطهير حي الحمادة الشرقية

ـ تطهير حي الحمادة الشرقية مرتبط بوجود إشكال عقاري يمنع القيام
بالمشروع وتقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير بسوسة بإعادة
الدراسة إليجاد حلول أخرى وتفادي هذا اإلشكال.

طلب العديد من المواطنين تركيز مدرسة إبتدائية في

سيتم في سنة  7152اإلنطالق في أشغال إنجاز المدرسة اإلبتدائية

كل من حي المندرة وهنشير الساسي وحي اإلزدهار

بحي المندرة أما بالنسبة لحي اإلزدهار فالبلدية ساعية إلى توفير قطعة
أرض ةتخصيصها لبناء مدرسة إبتدائية بالرغم من عدم توفر رصيد
عقاري بلدي .

إحداث مخفضات سرعة على مســــــتوى شارع 52
جانفي بجانــــب المدرســــة اإلبتــــدائيــــــة الخاصــــة

سيتم مراسلة اإلدارة الجهوي للتجهيز واإلسكان بسوسة في الغرض
نظرا لكون مثل هذه الطرقات ترجع لها بالنظر.

 victor Hugoوإحداث مفترق دائري بالطريق الوطنية
رقم  5على مستوى عقار األنداري نظرا لعديد الحوادث
القاتلة  ،ومفترق دائري قرب مقهــــــى الشعــــــــب.
تنوير حي القنانة وحي المندرة وهنشير الساسي

 0 . 8ـ مالحق :

 1 . 0 . 8ـ عرض البلدية :

سيتم برمجة هذه المشاريع في المخططات الالحقة

 2 . 0 . 8ـ صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور :

