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تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية  6112وخاصة
الفصل  06المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  0010لسنة  6100المؤرخ في  66أكتوبر  6100المتــــعلق بتسمية
نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد
 688بتاريخ  2015/04/07واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  689بتاريخ  2016/04/07تم عقد الجلسة
التمهيدية الثانية لسنة  6102يوم السبــــــــــت الثالثون من شهر أفريل ستة عشرة وألفين على الساعة الرابعة
بعد الزوال بقصر البلدية وقد ترأسها السيد فاروق بوعســـــكر رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضور السادة
األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

محمد مامــــــــــــــــــي

 :مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

ـ

سلــــــــوى بنــــــــفرج

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالسرة

ـ

ليــليا بن صــــــــــــالح

 :مساعدة وريسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر الجلسة
والسيد المنصف خليفة عن مصلحة النظافة بالبلدية .
كما حظر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتمع المدني.
إفتتح السيد فاروق بوعسكر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة مرحبا بالحضور
ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع ضرورة تضافر الجهود في
سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش متساكني مدينة زاوية سوسة  ،تمّ أعطى لمحة على سير
المشاريع البلدية السنوية بعنوان سنة  6102تبعا للجدول التالي:

وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي
تمحورت كما يلي :
مشاغل ومالحظات المواطنين

ردود أعضاء النيابة الخصوصية

 البنية االساسية : التساؤل حول جدوى تعبيد الطرقات بنهج
صدام حسين مع ضرورة إيجاد حل لمسألة
تصريف مياه االمطار خاصة بعد عملية
التعبيد على مستوى نهج الجبل والطريق
الوطنية.

ضرورة تعبيد نهج صدام حسين تكمن من جراء
تدخالت مختلف المتدخلين العموميين ( الشركة
التونسية للكهرباء والغاز ،الديوان الوطني
للتطهير والشركة الوطنية إلستغالل المياه ) مع
ورود العديد من تشكيات المواطنين وبالنسبة
لمشكلة تصريف مياه االمطار سيقع تبعا وعند
إنتهاء أشغال التعبيد القيام بمعالجتها.

 المطالبة ببرمجة اإلعتمادات الضرورية إنطلقت أشغال تطهير واد القوس منذ اسابيع
للربط بشبكة المياه المستعملة وتعبيد وهي متواصلة أما بالنسبة لتعبيد الطرقات فإنه
الطرقات بواد القوس.
مرتبط ببرمجة اإلعتمادات من عدمه من طرف
البلدية على ضوء مبدأ التشاركية ،بالمخطط
السنوي بعنوان سنة  6101وتوفر اإلعتمادات
الضرورية.
 دعوة البلدية إلى التدخل بمد شبكة التنوير سيتم التدخل بهذه المناطق عبر إنجاز اشغال م ّد
العمومي بكل من طريق المنزل وسانية شبكة التنوير العمومي بعد الترفيع في معدّالت
جبارة (وراء منزل المواطن عز الدين الجهد الخاصة من طرف الشركة التونسية
للكهرباء والغاز.
بوعسكر).
 التاكيد على دعوة البلدية إلى التدخل في إنتظار فض اإلشكال العقاري والتنسيق مع
الفوري لموضوع الربط بشبكة تصريف مصالح الديوان الوطني للتطهير..
المياه المستعملة بحي بوزعبية.

 النظافة والعناية بالبيئة : دعوة البلدية إلى القيام بحملة لمنطقة واد سيتم التنسيق مع خلية الشرطة البلدية للقيام
القوس لقنص الكالب السائبة ومقاومة بحملة خالل االسبوع القادم ،أما بالنسبة لمقاومة
الحشرات خاصة على مستوى مجمّع الحشرات فإن البلدية بصدد القيام بحملة في
قوارير الغاز.
الغرض.

 ضرورة تركيز حاويات الفضالت المنزلية سيتم ضبط أماكن التركيز والقيام بتوزيع
الحاويات حسب الحاجيات الحقيقية.
بالكيفية والعدد الكافي بشارع الزهور.

 اإلشارة إلى موضوع المناطق الخضراء رغم النقص الحاصل بالموارد البشرية لبلدية
بالمنطقة البلدية وعدم صيانتها وتهيئتها المكان فإن هذه األخيرة وحسب اإلمكانيات
بصفة دورية.
المتاحة لها تقوم بالصيانة والتهيئة بصفة دورية.

 مسائل مختلفة : ضرورة التدخل العاجل لمقاومة ظاهرة تمت مراسلة الشرطة البلدية للقيام بحملة للح ّد
اإلستغالل المفرط للرصيف والطريق العام من ظاهرة إسغالل الرصيف.
بكامل المنطقة البلدية وبصفة خاصة
طريق  08جانفي،طريق نبهانة وشارع
القاهرة.
 إعادة النظر في إنجاز مخفضات السرعة تم تركيز مخفظات السرعة على ضوء مطالب
بالمنطقة البلدية خاصة في ما يتعلق العديد من المواطنين لكثرة الحوادث على مستوى
بمناطق وطريقة اإلنجاز على غرار ماهو شارع الزهور وكانت عملية دراسة مناطق تركيز
المخفظات حسب طلبات المواطنين.
موجود بشارع الزهور.
 الدعوة إلى صيانة وتجهيز مقر دار سيتم درس الموضوع من حيث الجدوى
الجمعيات( الباب الرئيسي لقاعة اإلقتصادية لتسويغ مقر دار الجمعيات خاصة
اإلجتماعات ،Bloc Sanitaire،تاثيث معلوم التسويغ الحالي مع إمكانية تاثيث المقر.
المكاتب ).
 الدعوة إلى مواكبة البلدية الشغال تهيئة تتم متابعة األشغال من طرف المصلحة الفنية
مقر الولي سيدي فرج.
للبلدية.
 ضرورة دعوة البلدية للقيام بحمالت عبر
قامت البلدية في السابق بهذه العملية وهي
الفتات تحسيسية حول مقاوة ظاهرة بيع
مستعدة للقيام بحملة تحسيسية اخرى .
االراضي غير المقسمة.

*إختـــــتام الجلســـة:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة السعي لتحقيقها .
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين
اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اإلدارة البلدية و اللجان الناشطة  ،وإختتمت الجلسة في حدود
الساعة الخامسة والنصف مساءا.

زاوية سوسة في .............

رئيــس الـنيابة الخصوصية

فاروق بوعسكر

