الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

محضـر جلسة الدورة التمهـيديةالرابعة
لسنـة 7102
المنعـقدة بتاريخ  71أكتوبر 7102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  7112الــــمؤرخ في  02جويلية  7112وخاصة
الفصل  07المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر الحكومي عدد  838لسنة  7102المؤرخ في  07أفريل  7102المتعلق بتسمية نيابات
خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة
الخصوصية واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم المسموعة عدد  1591بتاريخ 2017/10/03
تم عقد الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  7102يوم الجمعة العشرون من شهر أكتوبر سبعة عشرة وألفين على
الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بقصر البلدية تحت إشراف السيد معتمد الزاوية-القصيبة والثريات و برئاسة
السيد ضياء الدين بوقرة رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضورأعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن القباضة
المالية
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر الجلسة
والسيد رفيق الغضبان عن المصلحة الفنية والسيد المنصف خليفة المكلف بالنظافة والعناية بالبيئة .
كما حظر الجلسة ثلة من المواطنين ومكونات المجتمع المدني.
إفتتح السيد ضياء الدين بوقرة 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 .
وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي
تمحورت كما يلي :

 -المواطن مصطفى الشويقي:
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 طالب

بضرورة

التنسيق

بين

جميع

المتدخلين

بالطريق

العمومي

من

 STEG,SONED,ONAS.....وذلك قبل تعبيد الطرقات حفاظا على المال العام وديمومة
الطريق مع دعوة البلدية إلى رصد اإلعتمادات الضرورية ألعمال الصيانة نتيجة تدخالت
األخيرين.
 طالب بمراجعة تواريخ عقد الجلسات العامة التشاركية في إطار ضبط البرنامج التشاركي
لميزانية سنة .7104
 دعا إلى التفكير في غرس األشجار المثمرة بالمناطق الخضراء بالمنطقة البلدية.
 إقترح إلى عقد جلسة عمل لمكونات المجتمع المدني مع البلدية حول ضبط الطريقة المثلى
إلستغالل دار الجمعيات من طرف الجمعيات الناشطة بالمنطقة.
 تحدث عن اإلنتصاب الفوضوي واإلكتساح المفرط لألرصفة من طرف أصحاب المحالت مع
ضرورة إيجاد حل لظاهرة الذبح العشوائي والتفكير جديا في إنشاء مسلخ بلدي.

 المواطن جمال بوكمشة:

طالب بإستكمال تعبيد نهج طه حسين و التدخل في أقرب اآلجال لتوسعة الطريق على مستوى نهج

الجامع.


اشار إلى ظرورة إيجاد حل جذري للتلوث الناتج عن محطة التطهير ببئر الحلو مطالب
السلطة المحلية التدخل لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير إليجاد حل لهذه الوضعية .

 طالب برصد اإلعتمادات الضرورية للعناية بالقاعة المغطاة لأللعاب الفردية مع ضرورة تعزيز التجهيزات
الرياضية بها.

 المواطن حمودة السنوسي: إنتقد التمشي الذي إتبعته بلدية المكان إلعداد مخططها اإلستثماري السنوي عبر آلية
الديمقراطية التشاركية .
 طالب بربط حي الحريق بشبكة تصريف المياه المستعملة وذلك في أقرب اآلجال .
 وجه دعوة لإلدارة البلدية بإيالء موضوع تسمية األنهج والشوارع العناية االزمة .

 المواطنون نزهة الزلفاني و محمد السبري: طالبوا اإلدارة البلدية بالتدخل لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير بالقيام بأشغال
الصيانة الدورية للبالوعات.
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 الدعوة إلى القيام بحمالت القضاء على الحشرات والناموس بالمنطقة على إثر األمطار
األخيرة.

 المواطنون المنجي الشايبي  ،منجي لشهب ،عائشة عدالي ،زهرة بلقاسم: طالبوا ببرمجة المرافق الضرورية بهنشير ساسي على غرار مد شبكة التنوير
العمومي وتعبيد الطرقات .

 -المواطنة مليكة مصباحي :

 طالبت ببرمجة المرافق الضرورية بحي المندرة على غرار مد شبكة التنوير العمومي
وتعبيد الطرقات وربط المساكن بالماء الصالح للشراب وتكثيف حمالت النظافة بالمنطقة.

-

المواطنون حميدة الفرجاني ووليد حدة :
 دعوة البلدية للنظر في مطالب تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب على مستوى طريق نبهانة -حي
الحريق.

 المواطن يوسف التومي : طالب اإلدارة البلدية بإيالء العناية الكافية لمشكلة البناءات المتداعية للسقوط.

 دعا إلى ضرورة القيام بأشغال توسعة كل من مدرسة العهد الجديد والمستوصف المحلي .

 المواطن الساسي كحلول : طالب اإلدارة البلدية بضرورة تدعيم دار الجمعيات بإطار بلدي يسهر على التصرف االمثل
لهذه المنشأة.
 إقترح تخصيص مقر الولي الصالح سيدي فرج كمقر لمتحف الذاكرة الوطنية بالمدينة.
-

المواطن رفيق بن هنية :
 دعا إلى ضرورة تفعيل دور مواطني المنطقة البلدية في المساهمة في اشغال المجلس المحلي للتنمية لسنة
.7104

 المواطن منصف فضلون:توجه بالشكر العضاء النيابة الخصوصية داعيا إياهم ا لعمل على إقتراح المشاريع اإلستشرافية لكامل

ّ
المنطقة البلدية.
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* ردود الفــــــــــــــعل:
جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره للحاضرين على مواكبتهم

فعاليات الجلسة التمهيدية

ومساهمتهم في دفع العمل البلدي عبر تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة دراستها حالة بحالة وأشار إلى
أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات البلدية .
كما ذكر الحاضرين بضرورة مواكبة المسار التشاركي إلعداد المخطط اإلستثماري السنوي لبلدية المكان
بعنوان سنة  7104وذلك عبر تقديم إقتراحاتهم وحضورهم في الجلسات المعلن عتها سابقا.

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين وإختتمت الجلسة في
حدود الساعة السادسة والنصف مساءا.
زاوية سوسة في .............

رئيــس الـنيابة الخصوصية
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