الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية ســــوســـــــة
بلدية زاوية سوسة

محضـر جلسة الدورة التمهـيديةاألولى لسنـة 8102
المنعـقدة بتاريخ  01جانفي 8102

تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  82لسنة  8112الــــمؤرخ في  01جويلية  8112وخاصة
الفصل  08المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر الحكومي عدد  838لسنة  8101المؤرخ في  08أفريل  8101المتعلق بتسمية نيابات
خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة
الخصوصية تحت عــــدد  22بتاريخ  2018/01/05واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عبر وسائل اإلعالم
المسموعة عدد  31بتاريخ  2018/01/05تم عقد الجلسة التمهيدية األولى لسنة  8102يوم الجمعة التاسعة
عشرة من شهر جانفي ثمانية عشرة وألفين على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقصر البلدية برئاسة
السيد ضياء الدين بوقرة رئيس الــــنيابة الخصوصية وبحضوربعض أعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن
القباضة المالية
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة مقرر الجلسة
وعن المصلحة الفنية كل من السيد قصي الواعر رئيس المصلحة والسادة رفيق الغضبان ،رضا هاشم والسيد
المنصف خليفة المكلف بمصلحة النظافة 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 .
كما تم إفادة الحاضرين ببسطة على المشاريع البلدية والجهوية والوطنية بالمنطقة وإثر ذلك أحال السيد
رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي تمحورت كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
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 -السيد مح ّمد بوزعبية:

أبدا إمتعاضه من عدم سعي البلدية إلى إيجاد حل نهائي لمشكلة

المياه المستعملة بنهج الزياتين.

 -السيد مصطفى الشويقي:

تسائل على أسباب تعطل مشروع تهيئة وتوسعة مقر قصر

البلدية عالوة على دعوة البلدية إلى برمجة اإلعتمادات الضرورية إلصالح الطرقات وتحسين
مدخل المدينة على مستوة الطريق الوطنية عدد. 0

 -السيد مح ّمد بن هنية:

طلب ببرمجة المرافق الضرورية بحي الحريق على غرار

تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة كما اشار إلى مآل موضوع تحويل موقع المحول
الكهربائي بحي اإلزدهار.

 -السيد حسن بوزعبية

 :أشارإلى مسألة تطهير نهج الزياتين وتدخل البلدية عبر عقد

جلسة عمل إليجاد صيغة توافقية للمشكل العقاري سبب تعطل المشروع كما دعا البلدية إلى
ضرورة إستكمال فتح الطرقات بسانية جبارة للتمكن من ربط المساكن بشبكة تصريف المياه
المستعملة.

 -السيد خميس بوزعبية

 :طلب ببرمجة المرافق الضرورية بواد القوس وبالطريق

الوطنية  GP1على غرار تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة وإقترح أن يقع تعبيد
الطرقات بالمنطقة البلدية بالطبقة اإلسفلتية عوضا عن الطبقة الثالثية وذلك عند ضبط
الحاجيات وبرمجة مشاريع تعبيد الطرقات من طرف البلدية.كما أشار إلى مزيد الحزم من
طرف بلدية المكان طبقا للتراتيب القانونية فيما يتعلق بمتابعة إصالح الطرقات بعد القيام
باالشغال من طرف المتدخليين العمومييين.

 -السيدة مليكة

مصباح  :طلبت برمجة المرافق الضرورية بحي المندرة وهنشير ساسي

على غرار مد شبكة التنوير العمومي والماء الصالح للشراب .

 -السيد حميدة عرعار:

طلب برمجة محطة تطهير بكل من حي الحريق والحمادة

الشرقية.

 -السيد يوسف التومي :

طلب برمجة المرافق الضرورية بحي بوزعبية وخاصة تركيز

شبكة تصريف المياه المستعملة.
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*النظافة والعناية بالبيئة :
 -السيد مح ّمد بن هنية:

دعوة البلدية لتوسيع مجال تدخاتها عبر حمالت النظافة التي تقوم بها لتشمل

جل المناطق البلدية ومن ذلك إعداد برامج لقنص الكالب السائبة.

 -السيدة مليكة مصباح

 :طلبت بتكثيف كل من حمالت رفع الفضالت المنزلية بحي

المندرة وهنشير ساسي والتدخل المبرمج لمقاومة الحشرات.

 -السيد حميدة عرعار

 :طلب بتكثيف حمالت قنص الكالب السائبة بكل من حي الحريق والحمادة

الشرقية.

* م ـســائل مختلف ــة :
 -السيد محمد علي الرياحي:

تسائل عن مآل تفعيل توصيات السيد والي سوسة على إثر زيارته

األخيرة للمنطقة البلدية.

 -السيد نور الدين براهم:

طلب من اإلدارة البلدية التدخل في أقرب اآلجال للحد من ظواهر سلبية

عديدة أصبحت تميز المنطقة البلدية على غرار اإلنتصاب الفوضي بشارع  08جانفي والطريق الوطنية
عدد  0عالوة على إستغالل الرصيف من طرف المتسوغين للمحالت البلدية وبقية المحالت وأخيرا البناء
الفوضوي بدون رخصة والذي أكتسح حتى المناطق داخل مثال التهيئة وتسائل حول اإلجراءات القانونية
والعملية التي أتخذتها البلدية للحد من هذه الظواهر و إن وجدت مآل تنفيذ هذه القرارات.
كما توجه بالسؤال حول كيفية برمجة المشاريع الوطنية والجهوية بالمنطقة البلدية ودور البلدية
اإلستشاري في ذلك.
وأخيرا أشار في آخر مداخلته حول موضوع الملعب البلدي القديم ومشكلة ترسيم الحدود البلدية بين
القصيبة والثريات وزاوية سوسة داعيا البلدية إلى وضع حد نهائي لهذا الموضوع والشكوك التي صاحبته
بمراسلة ديوان قيس األراضي للتأكد من مراجع النقاط الحدودية مع ضرورة برمجة ملعب بلدي بمناسبة
تــــــــوسعة و مراجعة مثال التهيئة الحالي.

 -السيد يوسف

التومي :دعا بلدية المكان إلى السعي قدما لتوضيح الحدود البلدية بين بلدية زاوية

سوسة وبلدية القصيبة والثريات.
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كما دعا بمناسبة توسعة مثال التهيئة العمرانية برمجة مدرسة إبتدائية بكل من حي اإلزدهار والحمادة
الشرقية عالوة على ضرورة تدخل البلدية مع السلطة المعنية لإلسراع في إنجاز المدرسة بحي المندرة
نهج طه حسين مع تجاوز اإلشكاليات العقارية إن وجدت.
وأخيرا تسائل حول إنعدام األنشطة الثقافية بالمنطقة البلدية ودعوة البلدية إلى السعي قدما حول إعداد
برامج في الغرض تكون متنفسا ألهالي المنطقة.

 -السيدة نزهة زلفاني:

طالبت البلدية بتغيير إسم حي الحريق و تفعيل عمل لجنة تسمية األنهج

والشوارع بالمنطقة البلدية.

* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة دراستها حالة
بحالة وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات البلدية .

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

رئيــس الـنيابة الخصوصية
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