محضر الجلسة بالمنطقة عدد 3
 - 1معطيات بخصوص البلدية :
اسم المنطقة  :المنطقة عدد 3

أ  -إسم البلدية  :بلدية زاوية سوسة

عدد السكان بالمنطقة  9 :آالف ساكن

ب  -عدد السكان بالبلدية  52 :ألف ساكن
ت  -تاريخ الجلسة  :السبت  5152/55/52على الساعة الثانية مساءا
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:3
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبة ((%

عدد النساء ضمن المشاركين
54
5.54

302
577

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 53سنة
07
3454

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 : 3

التنوير

الطرقات

نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو

متوسطة ()%

العمومي

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب
التدخل
()%

نسبة التغطية بشبكة
التنوير العمومي
()%

الربط بشبكة تطهير

المياه المستعملة ()%

وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة التطهير
العمومي
()%

وجود مشكل لتصريف مياه األمطار بكل من حي
منطقة 3

44

56

92

42

سيدي بوزعبية و خلف منزل ورثة حمادي النوري
بوزعبية بشارع  41جانفي

هذا و تم التذكير بأن المجلس البلدي قد خصص  321أد كإعتمادات للمنطقة عدد .3
 – 4االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد  3خالل سنة  5159مرتبة حسب األولوية:

نوعية التدخل

المشروع

الكلفة التقديرية

 - 5تعبيد أنهج بحي سيدي بوزعبية و ذلك للحالة الكارثية التي يعيشها الحي و
ذلك نظرا لسيالن مياه الصرف الصحي خارج الشبكة لعدم تمكن مصالح
الديوان الوطني للتطهير من القيام بالصيانة الدورية للشبكة حيث أن حالة
الطرقات ال تسمح بمرور شاحنات الصيانة خاصة في موسم األمطار.

تعبيد قرابة  033متر
خطي من الطرقات بطبقة
من الخرسانة اإلسفلتية مع
برمجة حلول لتصريف مياه
األمطار و حماية الطريق
من اإلنجراف.

 - 3إعادة تبليط كل من شارع المغرب العربي (جزئي) و نهج ليبيا و نهج
الجزائر بطبقة من الخرسانة اإلسفلتية نظاراا للحالة المتردية للطريق
الحالية.

إعاد تبليط قرابة 1533
متر خطي من األنهج
باألنهج المذكورة سوسة.

 - 2تعبيد أنهج بحي الحريق و التي لم يتم تعبيدها بمشروع سنة .3750

تعبيد قرابة من  023متر
خطي من الطرقات بطبقة
ثالثية.

 153أد

تعبيد قرابة  733متر
 - 5تعبيد أنهج متفرقة بحي اإلزدهار و التي لم يتم تعبيدها ضمن مشروع
الطرقات
من
خطي
تهذيب حي اإلزدهار .3
بالخرسانة اإلسفاتية

 173أد

 033أد

 512أد

 – 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.
 أكد العديد من المواطنين أن شبكة الطرقات في عدةأحياء من زاوية سوسة مهترئة مثل شارع المغرب
العربي نهج ليبيا نهج الجزائر ،حي المساكن الشعبية،
جزء من شارع فلسطين ،نهج ابن الجزار و عدة طرقات
أخرى و على البلدية برمجة إعادة تبلطها ضمن
المشاريع المبرمجة.
 أكد متساكنو حي سيدي بوزعبية على ضرورة التدخلفي حيهم في أقرب اآلجال لعديد األسباب منها قدم نشأة
الحي و مشكلة تصريف األمطار و توفير طريق معبد
لتمكين معدات مصالح الديوان الوطني للتطهير من القيام
بعملية الصيانة الالزمة لشبكة تصريف المياه المستعملة
و فض إشكال السيالن السطحي لهذه المياه تبعا لإلنسداد
ثغرات المراقبة في المنطقة كما أكد المواطنون على
ضرورة إعادة القنوات الموجودة و تعويضها بقنوات
أخرى ذات سعة أكبر نظرا لكمية المياه التي تعبر هذه
القنوات و تؤدي إلى محطة الضخ.

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.
 أكد رئيس البلدية تفهمه لمثل هذه المطالب المشروعة و التيتمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين غير أن البلدية غير
قادرة على برمجتها كلها في نفس السنة و بالتالي فالبلدية يجب
أن تقوم ببرمجتها جزئيا في كل مخطط سنوي.
 أكد رئيس البلدية ضرورة اإلتصال بمصالح الديوان الوطنيللتطهير بسوسة و طرح اإلشكال الموجود و ضرورة إيجاد
حلول في أقرب اآلجال و تغيير القنوات إن ثبت عدم قدرتها
على إستيعاب كمية المياه الكبيرة و ذلك بعد القيام بالدراسات
الالزمة ،هذا و يجب القيام باألشغال المذكورة قبل الشروع في
تعبيد الطرقات.

 – 6مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة ومالحظات المشاركين
 طالب مواطنو حي الحمادة الشرقية و حي الحريقبتركيز شبكة المياه المستعملة في أحيائهم في أقرب
اآلجال و ذلك لصعوبة التنقل في الحي في حياتهم اليومية
و األضرار الفادحة التي لحقت منازلهم جراء إستعمال
آبار الضياع ،كما طالبوا السيد رئيس البلدية بالتدخل لدي
مصالح الديوان الوطني للتطهير لإلسراع في مشروع
ربط الحيين و التدخل مع مالكي األراضي لحل جميع
اإلشكاليات العقارية الموجودة حتى يتم سير المشروع في
أحسن الظروف.
 طالب سكان نهج الزياتين بحي بوزعبية بتركيز شبكةالتطهير إثر فتح الطرقات و فض المشاكل العقارية.

7

أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
أكد السيد رئيس البلديةة علةى أن تركيةز شةبكة ميةاه مسةتعملة فةيحي الحمادة الشرقية و حي الحريق ضرورة قصةوي و هةي مةن
أولويةةات المنطقةةة عةةدد  ،2هةةذا و أن الةةديوان الةةوطني للتطهيةةر
بصدد إتمام الدراسات الالزمة و فض جميع اإلشةكاالت العقاريةة
خاصةةةة منهةةةا ضةةةرورة تركيةةةز محطةةةة ضةةةخ بحةةةي الحريةةةق و
تخصيص قطعة أرض على ملك الدولة الخاص لذلك ،كمةا أبةدى
إستعداده للحل جميع إشكاليات العقارية بحي الحمادة الشرقية.

إعتبر السيد رئةيس البلديةة أن نهةج الزيةاتين مةن أقةدم األنهةج فةيبلدية زاوية سوسة و لم يتم إلى حد اآلن مةد شةبكة التطهيةر بةه و
ذلك لوجود عديد المشاكل العقارية مةع عةدة مةواطنين ،هةذا و قةد
تةةم النظةةر فةةي هةةذا الملةةف العديةةد مةةن المةةرات و حةةل جةةزء مةةن
اإلشكاليات المذكورة وفي إنتظار إستكمال فتح الطرقةات و ربةط
زنقة الفالح بنهج الزياتين لفضةل موضةوع التطهيةر فةي المنطقةة
بصفة نهائية.

 -نتائج الجلسة بالمنطقة عدد : 3

 – 1.7مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد : 3
تم توضيح مسئلة توزيع اإلعتمادات من طرف المجلس البلدي حيث تم تخصيص  247أد 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 بحي سيدي بوزعبية بإعتباره ضرورة قصوي للوضع البيئي
جراء خروج المياه المستعملة من الشبكة مع برمجة صرف مياه االمطار و حماية الطريق من اإلنجراف ،و بإعتبار كلفة هذا
المشروع فإن اإلعتمادات المتبقية سيتم برمجتها في إعادة تبليط جزء من شارع المغرب العربي.
كما أكد السادة الحاضرون على أهمية جميع المشاريع المقترحة و التي يجب برمجتها في السنوات القادمة.

 – 2.7مالحق :

 – 1.2.7عرض البلدية :

 – 2.2.7صور الجلسة بالمنطقة عدد : 3

