الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضـر الجلـسـة اإلستـثـنائـ ـيــة للمجلـس البلــدي
المنع ـقــد بتـاريخ  72أفــري ــل 7102
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابـــع المتعلــق بالسلطة المحلية وعلى الــقانون األساســـي عدد  2لسنة
 7102المؤرخ في  01فيفـــري  7102المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنـقح والمتــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة
 7101المؤرخ في  71ماي . 7101
وعمال بمقتـضيات الفصــل  712من مــجلة الجماعات المحلـية الصادرة بمقتـضى القانون األساسي عدد  72لسنة
 7102المؤرخ في  2مـــــاي . 7102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لســنة  7102المؤرخ في  02ماي  7102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النــــــهائية لإلنتــخابات ببلـــدية زاوية سوسة والمجـــــــراة يوم  1مـــاي . 7102
وتبعا لمقتضيات الفصل  701و 700من القانون عدد  72المؤرخ في  72مـــــــاي  7102وأحكام الفصول، 11
 12و 12و 20و 27من النظام الداخلــــــي للمجـــــلس البلدي المصادق عليــــــه بتاريخ . 7102/2/72
وعلى أحكام الفصليـــــن  12و 21من النظام الداخلي النمــــوذجي للمجالس البلدية الصادر باألمـــــر عدد 211
المؤرخ في .7102/2/72
وعلى محضر الجلسة اإلستثنائــية المنعقدة بتاريخ  0نوفمـــــــبر  7102حول تشكيل اللــــان القـــارة.

وعلى قـــرار المحكمـــــة اإلداريـــــــةـ الدائـرة اإلبتدائيــــة بسوسة ـ في القضية عدد 12011127

بتــــاريخ

 77مارس  7102والمتعلق بإلغاء قرار المجلس البلدي بزاوية سوسة المتعلق بتشكيل اللجان القارة للمجلس البلدي
المضمن في محضري جلسته األولـــــى المنعقدة بتاريخ  7جويلية  7102وجلسته المنــــعقدة خالل الدورة اإلســــتثنائية
بــــــتاريخ  2أكتوبر .7102

وعلى قرار المحكمـــــة اإلداريـــة ـ الدائرة اإلبتدائيـــــة بسوسة ـ في القضــــية عدد 12011122

بـــــتاريخ

 77مارس  7102والمتعلق بإلغاء قرار المجلس البلدي بزاوية سوسة المتعلق بتعديل نظامه الداخلي المضمن في محضر
جلسته المنعقدة خالل الجلسة اإلستثنائية بتاريخ  2أكتوبر .7102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعـضاء المجلس البـلدي عدد  0122بتاريخ  02أفريل  7102والمتـضـمن
النص الـتالي :
وبــعـد  ،يتشرف رئيس المجلـس البلدي بـزاويــة سوســة بإسـتدعائكــم لحضـور الجلسة اإلستـثنائية المقــرر
عـقـدها :
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*يــــــــــــــوم :السبـــت  72أفريــــــــــل 7102

*على السـاعة  :الثالثـــــــة بعـــد الزوال بمقر قصر البلديـــــة.
وذلك للنظر في المواضيـــــــع التاليــــــــــة:
 *Iإعــادة توزيـــع اللجـــــــــــان القـــــــــــــــارة
 *IIإحـــــــــداث لجـــان غيـــــــــــر قـــــــــارة

المعـــروض على أنظار المج لس البلدي إعــــادة تشكيــــل اللجان القارة للمجــــلس البلدي وفقا لما تم ذكـــــــــره.
عـــــقــد المجلـس البلــــــدي بب ـلدية زاويـــ ـة سوس ـة جلســــــ ـته اإلستثنائيـ ـة ي وم السبــ ـ  72أفريــ ـل 7102
على الساعة الثالثــــة بعد الزوال بقصـــــر البـلديـة  ،وقد ترأس الجلــــــسة السيــــ ـد يوســ ـف التـــ ـومي رئ يس المجل س
البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ مري ــم بوع ـ ـلي

 :مساعد أول لرئيس المجلس البلدي

ـ ربـاب بوزعـ ـ ـبية  :مساعد ثانـــــي لرئيس المجلس البلدي
ـ أن ــس بوكمـ ـشة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ فـاطمــة بوزعبيـ ــة  :عضو بالمجلس البلدي
ـ المنصـف فضلـ ــون :عضو بالمجلس البلدي
ـ حنــان النابل ـ ــي

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ رض ــا درب ـ ــال

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ آسي ــا بوعسكـ ــر

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ محمـد علي بوزعبيــة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ ضياءالدين بوقـ ــرة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ جم ــال بوكمـشــة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ رفي ــق إبن هنيــة

 :عضو بالمجلس البلدي

ـ سمـ ــاح البـغدادي  :عضو بالمجلس البلدي
ـ حميـ ــدة عــرعاري  :عضو بالمجلس البلدي
ـ غ ــادة خليفـ ــة

 :عضو بالمجلس البلدي

وتغيبـــ بــدون عـذر السيــــدة:
ـ منـ ــا الثابـ ــوتي

 :مساعـد ثالث بالمجلس البلدي

وتغيب بعذر السيدة :
ـ فتيحــة بن ص ـ ــالح  :عضــــــو بالمجلس البلدي
كما حضر الجلسة السيـــد أحـمـــــد الحاج مــبـارك الكاتب الـــعام للــــبــلدية .
وقد خصصــــــ الجلسة لمناقــــــشة جدول األعمال الــــــــــــــتالي:
*Iإعــادة توزيـــع اللجـــــــــــان القــــــــــــارة
 *IIإحـــــــــداث لجـــان غيـــــــــــر قـــــــــارة
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 *Iإعــادة توزي ــع اللجـ ــان القـ ـ ــارة:
*لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف:
رئيس اللجنة

األعضـــــــاء

المقرر

نداء تونس

نداء تونس

رضا دربال

أنــــس بوكمشة منصف فضلون

النهضة

نداء تونس

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

ـ رباب بوزعبية ـ حميدة عرعاري
ـ رفيق بن هنية ـ مريم بوعـــــلي
ـ جمال بوكمشة

*لجنة األشغال والتهيئة العمرانيــــــــة :
رئيس اللجنة

نداء تونس

المقرر

نداء تونس

منصف فضلون أنس بوكمشة

األعضـــــــاء

النهضة

نداء تونس

محمد علي بوزعبية ـ جمال بوكمشة
ـ رفيق بن هنية

اإلتحاد الشعبي الجمهوري
ـ حميدة عرعاري
ـ غــــــــــادة خليفة

ـ ضياءالدين بوقرة
*لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمــات :
رئيس اللجنة

نداء تونس

المقرر

نداء تونس

فتيحة بن صالح حنان النابلي

األعضـــــــاء

نداء تونس

النهضة

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

أنس بوكمشة

ـ سماح البغدادي

ـ غادة خليـــــــــــــفة

ـ رباب بوزعبية

ـ حميـــــــدة عـرعاري

ـ منا الثابوتي
*لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم :
رئيس اللجنة

نداء تونس

المقرر

نداء تونس

فاطمة بوزعبية حنان النابلي

األعضـــــــاء

نداء تونس

النهضة

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

منصف فضلون

ـ رباب بوزعبية

ـ غادة خليفة

ـ منا الثابوتي

ـ مريم بوعلي

ـ سماح البغدادي
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*لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :
رئيس اللجنة

نداء تونس

المقرر

نداء تونس

األعضـــــــاء

نداء تونس

محمد علي بوزعبية منصف فضلون فتيحة بن صالح

النهضة

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

ـ رفيق بن هنية

ـ غـــــادة خليفـــــة

ـ سماح البغدادي

ـ حميدة عرعـــــــاري

ـ رباب بوزعبية
*لجنة النظـافـــة والصحة والبيئة :
رئيس اللجنة

النهضة

المقرر

النهضة

سماح البغدادي رفيق بن هنية

األعضـــــــاء

نداء تونس

النهضة

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

ـ رضا دربال

ـ جمال بوكمشة

ـ غــــادة خليفـــــــــة
ـ حميدة عـــــــــرعاري

ـ آسيا بوعسكر
ـ فتيحة بن صالح
*لجنة الطفولة والشباب والرياضة :
رئيس اللجنة

األعضـــــــاء

المقرر

النهضة

النهضة

النهضة

نداء تونس

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

جمال بوكمشة

رباب بوزعبية

ـ ضياءالدين بوقرة

ـ فاطمة بوزعبية

ـ غــــــادة خليفـــــــة

ـ المنصف فضلون

ـ مريـــــــم بوعلي

ـ محمد علي بوزعبية
*لجنة التعاون الالمركــزي :
رئيس اللجنة

األعضـــــــاء

المقرر

النهضة

النهضة

النهضة

نداء تونس

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

رفيق بن هنية

سماح البغدادي

ـ رباب بوزعبية

ـ أنس بوكمشة

ـ مريم بوعلي

ـ حنان النابلي

ـ غــــــــــادة خليفـــة

ـ آسيا بوعسكر
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*لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم :
رئيس اللجنة

األعضـــــــاء

المقرر

النهضة

النهضة

النهضة

نداء تونس

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

رباب بوزعبية

جمال بوكمشة

ـ ضياءالدين بوقرة

ـ فاطمة بوزعبية

ـ مريم بوعلي

ـ آسيا بوعسكر

ـ حميدة عرعاري

ـ منصف فضلون
*لجنة شؤون المرأة واألســــــرة :
رئيس اللجنة

األعضـــــــاء

المقرر

اإلتحاد الشعبي الجمهوري اإلتحاد الشعبي الجمهوري نداء تونس
غادة خليفة

مريم بوعلي

النهضة

ـ فتيحة بن صالح

ـ ربــاب بوزعبية

ـ فاطمة بوزعبية

ـ سماح البغدادي

ـ أسيا بوعسكر

ـ منا الثابوتي

*لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند:
رئيس اللجنة

اإلتحاد الشعبي
الجمهوري
حميدة عرعاري

المقرر

اإلتحاد الشعبي
الجمهوري
غادة خليفة

األعضـــــــاء

نداء تونس

النهضة

اإلتحاد الشعبي
الجمهوري

ـ رباب بوزعبية ـ منصف فضلون

الشـــــــــــــــئ

ـ سماح البغدادي ـ فتيحة بن صالح
ـ منا الثابوتي

ـ محمد علي بوزعبية

*لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين :
رئيس اللجنة

المقرر

اإلتحاد الشعبي

اإلتحاد الشعبي

الجمهوري

الجمهوري

مريم بوعلي

غادة خليفة

األعضـــــــاء

نداء تونس

النهضة

اإلتحاد الشعبي
الجمهوري

ـ رفيق بن هنية

ـ رضا دربال

ـ جمال بوكمشة

ـ حنان النابلي

الشــــــــــــئ

ـ ضياءالدين بوقرة ـ فتيحة بن صالح
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