محضر الجلسة بالمنطقة عدد 2
 -1معطيات بخصوص البلدية :
اسم المنطقة  :المنطقة عدد  ( 2حي سانية جبارة ،مركز المدينة ،حي الجناين الغربية،

أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة
حي السويهلة و حي وادي القوس )

عدد السكان بالمنطقة  0011 :ساكن

ب  -عدد السكان بالبلدية  22 :ألف ساكن 2102 /
ت  -تاريخ الجلسة  :اإلربعاء  20نوفمبر 2102
ث  -مكان الجلسة  :مقر قصر البلدية
ج  -إسم ميسر الجلسة :
ح  -محضر محرر من قبل  :قصي الواعر
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :ضياء الدين بوقرة
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد : 2
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين
04
21

12
200

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
0
0

ب – جدول األعمال :
تقديم الجلسة و إطارها العام و التركيز على موضوعها.
التذكير بالجلسة العامة األولى.
التذكير بحدود المنطقة عدد .1
التذكير بالتشخيص الفني المتعلق بالمنطقة عدد .1
تقديم المشاريع المتواصلة بالمنطقة عدد  1محلية أو جهوية.
التذكير باإلعتمادات المرصودة للمنطقة و المخصصة بمشاريع القرب.
إعطاء المجال إلقتراحات المواطنين لمشاريع القرب.
التصويت على المشاريع في حالة اإلقتضاء.
إختيار ممثلين عن المنطقة.
إختتام الجلسة.
 – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة عدد : 2

التنوير العمومي

الطرقات
نسبة الطرقات في

نسبة الطرقات في حالة

حالة جيدة أو

سيئة تتطلب التدخل

العمومي

متوسطة ()%

()%

()%

84

22

42

نسبة التغطية بشبكة التنوير

الربط بشبكة تطهير المياه
المستعملة ()%

وجود إشكاليات لتصريف مياه
األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي
()%

وجود مجرى مياه أمطار بحي سانية جبارة في

منطقة 2

52

إتجاه مصنع األسالك بشارع  48جانفي.

وجود مجري مياه أمطار بحي الجناين الغربية

في إتجاه المخبزة بشارع  48جانفي.

 -3المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  2102والمشاريع الوطنية والجهوية األخرى المتواصلة
أو المبرمجة بالمنطقة عدد :2
كما تم التذكير ببرمجة حي سانية جبارة من المنطقة عدد  2بالبرنامج اإلستثماري السنوي لسنة  2145و ذلك بمبلغ
 011أد و الذي ستنطلق أشغاله في شهر جانفي  2144نظ ار لبعض التعطيالت التي طرأت اُثناء مراحل إعداد ملف
الصفقة.

أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ال شئ

 – 4مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد  2خالل سنة  2108مرتبة حسب األولوية:
المشروع

نوعية التدخل

 /2تعبيد حي وادي القوس بطبقة ثالثية

تعبيد طرقات

موقع التدخل (األنهج
واألحياء)

الكلفة

التقديرية

رأي المصلحة

الفنية/المرافق الفني

(أد)

 /1إعادة تبليط نهج الصادقية بطبقة من
الخرسانة اإلسفلتية

تعبيد طرقات

 /3إعادة تبليط نهج النصف باي

تعبيد طرقات

 /4تركيز شبكة تصريف مياه أمطار بحي
سانية جبارة

تصريف مياه
أمطار

حي وادي القوس
نهج الصادقية
الرابط بين شارع
الجمهورية و شارع القاهرة
نهج النصف باي
الرابط بين شارع
الجمهورية و شارع البيئة
حي سانية جبارة

263

ضرورة إنجاز طبقة
ثالثية للتمكن من تعبيد
كامل الحي نظرا
لمحدودية اإلعتمادات

09

-

09

-

099

عدم توفر
اإلعتمادات الالزمة

-

 – 5نقاش وتفاعل مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

أكد السادة متساكني حي وادي القوس على ضرورة تعبيد حيهم
خاصة بعد تركيز شبكة التطهير مؤخرا و عدم تمكنهم من الدخول
إلى الحي في موسم األمطار نظرا لسوء األضية.

أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على ضرورة التدخل في الحي المذكور
نظرا للكثافة السكانية الموجودة بالحي و الحالة المتدهورة للطرقات.

تسائل بعض المواطنين عن تاريخ إنطالق األشغال بحي
وادي القوس.

سيتم اإلنطالق في األشغال في السداسية الثانية من سنة .1022

طالب بعض المواطنين من متساكني المنطقة عدد  1من
التدخل لفائدتهم قصد تمديد شبكة الماء الصالح للشراب نظرا للكلفة
الباهضة المطالبين بدفعها لدى مصالح الشركة الوطنية إلستغالل و
توزيع المياه.

سيتم إقتراح تمديد شبكة الماء الصالح للشراب ببرنامج الجهوي
للتنمية لسنة .1022

 – 6قائمة اسمية لممثلي المنطقة عدد :2
اإلسم واللقب

العمر

اإلختصاص/المهنة

العنوان

ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال)

عمار الشيخاوي

-

متقاعد

حي
القوس

وادي

ممثل عن الرجال

الجيالني العزعوزي

66

متقاعد

حي
القوس

وادي

ممثل عن الرجال

ليلى ورفلي

01

ال شئ

حي
القوس

وادي

ممثلة عن المرأة

 -2نتائج الجلسة بالمنطقة عدد :2

 – 1.1مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد  2وتاريخ اإلعالن عن نتائج
الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:

المشروع

نوعية

موقع التدخل

نتائج

جدوى المشروع

الكلفة

رأي المصلحة

التدخل

(األنهج واألحياء)

التصويت

للمنطقة (*)

التقديرية

الفنية/المرافق الفني

(أد)
تعبيد حي وادي
القوس
إعادة تبليط نهج
الصادقية

تعبيد طرقات
تعبيد الطرقات

حي وادي القوس

%09

هام

263

نهج الصادقية

% 09

هام

09

(*) تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية  :ضعيف – متوسط  -هام
سيتم اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم الجمعة الموافق لـ
 00ديسمبر .2102
 – 2.1مالحق :
 – 1.2.1عرض البلدية :

 – 2.2.1صور الجلسة بالمنطقة عدد : 2

 – 8رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :
الشئ

 -0رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :
ال شئ

 -01مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :
أسئلة ومالحظات المشاركين
طلب المواطنين مزيد الحرص على نظافة الحي و برمجة دوريات
لقنص الكالب السائبة.

هذا و تم إختتام الجلسة على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
أكد ريس النيابة الخصوصية على أن رفع الفضالت المتنزلية يتم
بشكل يومي و قنص الكالب السائبة بصفة أسبوعية لكامل المنطقة
البلدية.

