محضر الجلسة بالمنطقة عدد 2
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
اسم المنطقة  :المنطقة عدد 2

أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة

عدد السكان بالمنطقة  01 :آالف ساكن

ب  -عدد السكان بالبلدية  22 :ألف ساكن
ت  -تاريخ الجلسة  :الجمعة 2102/02/01
ث  -مكان الجلسة  :مقر البلدية
ج  -إسم ميسر الجلسة  :إيمان جاء وحدو
ح  -محضر محرر من قبل  :رضا هاشم
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :الكاتب العام أحمد الحاج مبارك
 - 2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد :2
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين
01
01

01
011

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
5
0

ب – جدول األعمال :
إفتتاح الجلسة و الترحيب بالحضور من طرف السيد رئيس البلدية.
التذكير بحدود المنطقة عدد  2و األحياء المكونة لها.
التذكير بالتشخيص الفني للمنطقة و نتائجه.
التذكير بالمشاريع المنجزة و التى في طور اإلنجاز و المبرمجة في المنطقة.
التذكير باإلعتمادات المخصصة للمنطقة عدد .2
فتح المجال إلقتراحات المواطنين في مشاريع القرب.
فتح مجال النقاش و األسئلة مع الحضور.
اإلعالن عن نتائج المشاريع المقررة إما باإلجماع أو بالتصويت.
إختتام الجلسة.

 – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة عدد : 2

التنوير

الطرقات

نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو

متوسطة ()%

منطقة 2

65

العمومي

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب
التدخل
()%

44

نسبة التغطية بشبكة
التنوير العمومي
()%

44

الربط بشبكة تطهير المياه
المستعملة ()%

وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي
()%

44

وجود مشكل لتصريف مياه األمطار بكل من
حي سانية جبارة و حي الجناين الغربية

هذا و تم التذكير بأن المجلس البلدي قد خصص  071أد كإعتمادات للمنطقة عدد .2
 – 1االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد  2خالل سنة  2102مرتبة حسب األولوية:

نوعية التدخل

المشروع
 - 0تعبيد مجموعة من األنهج متفرع عن شارع  01جانفي و شارع فلسطين و
المعروفة بالجناين الغربية بإعتبار أن جميع المنازل متحصلة على رخص
بناء و المرافق االساسية مثل شبكة الماء الصالح للشراب و شبكة التطهير
موجودة.
 - 2إعادة تبليط كل من نهج سيدي بن عيسى و نهج الجامع و الربط
بشارع الجمهورية مع إضفاء طابع تاريخي على األشغال بإستعمال
األحجار في عملية التبليط و إمكانية تركيز أقواس ذات طابع تاريخي
بإعتبار ما تمثله األنهج المذكورة من طابع تاريخي لمدينة زاوية
سوسة و تحسين شبكة التنوير العمومي بالمنطقة ( مشروع تهذيب).

تعبيد قرابة  551متر
خطي من الطرقات بطبقة
من الخرسانة اإلسفلتية.

الكلفة التقديرية

 011أد

إعاد تبليط قرابة  021متر
خطي من األنهج بالمدينة
القديمة بزاوية سوسة.

 01أد

تعبيد قرابة من  021متر
 - 3تعبيد نهج طرابلس بطبقة ثالثية ( عدم وجود شبكة ماء صالح
خطي من الطرقات بطبقة
للشراب).
ثالثية.

 51أد

تعبيد قرابة  001متر
 - 1تعبيد نهج أمام أوالد بومعيزة ( قرب المقبرة ) و النهج أمام منزل
الطرقات
من
خطي
الدهماني الغضبان.
بالخرسانة اإلسفاتية

 01أد

 - 5تعبيد أنهج بحي سانية جبارة ( منزل عبد هللا بن هنية و عبد الحميد تعبيد قرابة  011متر
بوكمشة )
خطي بطبقة ثالثية

 01أد

إعادة التعبيد بطبقة من
الخرسانة اإلسفلتية قرابة
 011متر خطي.

 011أد

 - 6إعادة تعبيد كل من نهج القدس و نهج بنزرت

 – 2نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين
 أكد العديد من المواطنين أن اإلعتمادات المرصودة التفي بمتطلبات المنطقة التي تتطلب العديد من التدخالت
خاصة تعبيد الطرقات.
 طلب إدماج تمديد شبكة الماء الصالح للشراببمشروع تعبيد نهج طرابلس من قبل
المتساكنين نظرا لعدم وجود الشبكة.

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 تم توزيع اإلعتمادات على المناطق و ذلك حسب التشخيصالفني و الذي يبين أن المنطقة عدد  2بها أعلى نسبة من المرافق
األساسية.
 عدم إمكانية تدخل البلدية في مشروع توسعة شبكةالماء الصالح للشراب.

 – 6مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين

ال شئ
7

 -نتائج الجلسة بالمنطقة عدد : 2

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد : 2
تم توضيح مسئلة توزيع اإلعتمادات من طرف المجلس البلدي حيث تم تخصيص  001أد للمنطقة عدد  2و هي غير
قادرة على تغطية جميع المشاريع المقترحة من طرف المواطنين بالمنطقة المذكورة بإعتبارها تتطلب مزيد من التمويل و بذلك يجب
على المواطنين و مساعدة المجلس البلدي اإلتفاق على المشاريع ذات االولوية إما باإلجماع أو بالتصويت و حيث تم توضيح منهجية
العمل للمواطنين و بالتالي تم التصويت لفائدة المشاريع المقترحة.
و حيث أدت نتائج التصويت إلى تعبيد مجموعة من األنهج متفرع عن شارع  01جانفي و شارع فلسطين و المعروفة
بالجناين الغربية في المرتبة األولى و إعادة تبليط كل من نهج سيدي بن عيسى و نهج الجامع و الربط بشارع الجمهورية مع تركيز
أقواس بمداخل األنهج و إعادة تحسين شبكة التنوير.

 – 2.7مالحق :

 – 1.2.7عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة بالمنطقة عدد : 2

