محضر الجلسة بالمنطقة20
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
أ  -إسم البلدية  :زاوية ســــــوسة

اسم المنطقة  :عدد 20

ب  -عدد السكان بالبلدية  00 :ألف ساكن

عدد السكان بالمنطقة / :

ت  -تاريخ الجلسة  ) 0222/20/9 :العاشرة صباحا (
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  53 : 20مشارك

عدد المشاركين
العدد الجملي

عدد النساء ضمن المشاركين

53

النسبة ((%

10

25,71%

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
11

2,85%

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 2واإلعتمادات التي تم تخصيصها لها ومشاريع القرب التي يمكن
برمجتها بالمنطقة
ـ فتح الباب للمواطنين لطرح إقتراحات في مشاريع القرب

 – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسيـــــــــــة بالمنطقــــــــــــة عدد 20

:

(يمكن للبلدية اعتماد األنموذج التالي)

الطرقات

منطقة 2

التنوير

األرصفة

نسبة الطرقات

نسبة الطرقات في

أو متوسطة

التدخل

في حالة جيدة

حالة سيئة تتطلب

()%

()%

نسبة األرصفة

في حالتها جيدة

نسبة األرصفة في
حالة سيئة تتطلب

أو متوسطة
()%

()1

()1

()1

48%

52%

35%

العمومي

التدخل
()%
()1

65%

نسبة التغطية

الربط بشبكة تطهير

وجود إشكاليات

المياه المستعملة ()%

لتصريف مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير

بشبكة التنوير

العمومي

العمومي

()%

()%

() 2

()2

71%

81%

حي سانية جبارة حي
الجبل والجناين الغربية

( )1يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة
( )2يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة

 – 4االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد  20خالل سنة  0227مرتبة حسب األولوية:

المشروع
ـ تعبيد الطرقات بحي سانية جبارة

نوعية التدخل
تعبيد) طبقة ثالثية (

الكلفة التقديرية
 352أد

 – 5نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

ـ حول التدخل بالمنطقة عدد  2وتحسين شبكة
التنوير العمومي

ـ نسبة التنوير  %11مغطاة بشبكة التنوير العمومي

ـ مطالــــبة المواطنــــين بــــــفتح الطرقات :
شارع عرض  12م ـ شارع عرض  11م
ـالمطالبة بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير
لصيانة محطة الضخ بحي بئر الحلو لفـــيضان محطة
التطهير بإستمرار وصوال إلى منطقة سانية جبارة
ـ التشكـي من اإلنتصاب الفوضوي على األرصفة) (GP1
الطريق الوطنية رقم.1
ـ إيجاد حل  Affaissementفي شارع البيئة أمام منزل
رضا العياشي

ـ سيتم فتح الطرقات بالتزامن مع التقاسيم المحدثة
ـ ستتم مراسلة الديوان الوطني للتطهير في خصوص محطة
التطهير ببئر الحلو
ـ سيتم التنسيق مع الشرطة البلدية يوميا للقضاء على
اإلنتصاب الفوضوي
ـ ستتم مراسلة الديوان الوطني للتطهير إلصالح الطريق.

 – 6مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين
ـ حول إيجاد حل جذري لتصريف مياه األمطار بحي
سانية جبارة لتسهيل حركة المتساكنين أثناء موسم
األمطار

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
ـ أكدت البلدية على ضرورة تخصيص إعتمادات
هامة لمثل هذه المشاريع وأنه لن يتم برمجة تعبيد
الطرقات التي تتطلب تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

7

 نتائج الجلسة بالمنطقة عدد : 20اإلتفاق على تعبيد حي سانية جبارة بطبقة ثالثيـــــة بمبـــلغ قدره  531أد.
 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد :20
ـ تعبيد الطرقات بطبــــقة ثالثية حتى يتســـنى إنـــــــجاز كامل الحـــــــي ويكون التدخــــــل شامـــــــــال
خاصـــــة وأن اإلعتمادات المخصصة للمنطقة غير كافــــــية إلنجاز طبقة من الخرسانة اإلسفلتــــــية.

 – 2.7مالحق :

 – 1.2.7عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة بالمنطقة :

