الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلســة المجـلس البلـدي المنعـق ــد
خالل جلسته اإلسـتثنائـية بتاريـخ  1نوفمــبر 8112
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 8117المؤرخ في  11فيفري  8117المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــمم للقانون األساسي عدد 11
لسنة  8111المؤرخ في  81ماي . 8111
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  82لسنة  8112المؤرخ في  2ماي  8112المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  111لسنة  8112المؤرخ في  17ماي  8112المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 8112
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  82جــوان . 8112
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد 1182بتاريخ  82أكتوبر  8112والمتـضمن
النـص التالي :
« وبــعـد  ،تبعا لمقتضيات الفصل  811من القانون األساسي عدد  82المؤرخ في  8112/5/82وأحكام الفصل  11من
النظام الداخلي للمجلس البلدي المصادق عليه بتاريخ  2أكتوبر . 8112
يتشرف رئيس المجلس البلدي بزاوية سوسة بإستدعائكم لحضور أشغال الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي المقرر
عقدها يوم الخميس  1نوفمبر  8112على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر قصر البلدية  ،وذلك للنظر في المواضيع التالية :
*سد الشغور لرؤس ـاء الل ـجان والمـ ـقررين

*إستكمال اللجان البلدية ( عضوية اللجان البلدية )
والســـــــالم
***********

عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة جلسـته اإلستثنائيـة يووم الخمويس  1نووفمبر  8112بقصور البلديوـة
علووى السوواعة الثانيووة وخمسووة وأربعووون دقيقووة بعوود الووزوال وذلووك عمووال بالفصوول  15موون النظووام الووداخلي للمجلووس البلوودي
بزاوية سوسة حيث تم إنتظار إكتمال النصاب القانوني في الثالثوين دقيقوة بعود السواعة المقوررة لعقود الجلسوة موع إمكانيوة
التمديد بخمسة عشرة دقيقة إضافية بقرار من رئيس المجلس البلدي .
وقد ترأس الجلسة السيد يوسف التـومي رئويس المجلوس البلودي كموا حضورها حسوب دفتور تسوجيل الحضوور كول
من السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ـ ــي  :مساعد أول ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة
ـ السيدة رب ــاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
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ـ السيدة منا الثابوتـ ــي  :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة
ـ السيد ضياءالدين بوقــرة  :مستشار ورئيس لجنة األشـــغال والتهــــيئة العمرانيـة
ـ السيد جمال بوكمشـ ــة  :مستشار
ـ السيد رفيق إبن هني ــة  :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
ـ السيدة سماح البغــدادي  :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
ـ السيد حميــدة عرعاري  :مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة
ـ السيدة غادة خليفـ ــة  :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
وتغيب بدون عذر السادة والسيدات:أنس بوكمشة مستشار  ،فاطمة بوزعبية مستشارة ورئيسة لجنة اإلعالم
والتواصل والتقييم  ،المنصف فضلون مستشار  ،حنان النابلــي مستشارة ورئيسة لجنة شـــؤون المرأة واألســـرة ،
رضا دربال مستـــشار  ،آسيا بوعسكر مستشارة  ،محمد علي بوزعبية مستشار و فتيحة إبن صالح مستشارة.
كما حضر الجلسة السيد أحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة .
وبعد التأكــد من إكتــمال النصاب القانوني شـرع المجلس البـلدي في مـداوالته في حدود الساعة الثانية وخمسة
وأربعون دقيقة بعد الزوال.
******

 *Iالموافقة على سدّ الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان القـارة و غير القـارة :
أ ـ الموافقة على سد الشغور لرؤساء ومقرري اللجان غير القارة :
تبعا لمحضر جلسة  8112 /12/18والتي بمقتضاه وقع تحديد اللجان غير القارة وضبط تركيبتها من طرف
المجلس البلدي تطبيقا لمقتضيات الفصل  811الفقرة الثالثة والرابعة يمكن للمجلس البلدي تشكيل لجان غير قارة يعهد
إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة وتكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل
النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي وفيما عدا حاالت اإلستحالة يراعي تبعا مبدأ التناصف وتمثيلية
الشباب وإرتباط إختصاص ومؤهالت األعضاء ومجال عمل اللجنة والتي كانت كالتالي:
* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيدة فتيحــة بن صــــــــــــالح

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو

* لجنة ملعب كـــرة القدم :
ـ السيد منصف فضلـــــــــــــــــــون

:رئيس

ـ السيد محمد علي بوزعبيــــــــة

 :مقرر اللجنة
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ـ السيد جمال بوكمـــــــشـــــــــــة

 :عضو

ـ السيد رفيق بن هنيــــــــــــــــة

 :عضو

ـ السيدة فاطمـــــة بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد عبدالجليل البهلـــــــــول

:عضو

ـ السيد يوســــــــــــف التومـــي

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبــــــــــــــراهم

 :عضو

ـ السيد بدرالدين بوعســــــــكر

 :عضو

ـ السيد حسام قــــــــــــــــــــاسم

 :عضو

ـ السيد جعفر بن نجيمــــــــــــة

 :عضو

ـ السيد حلمـــــــــي بن هنيــــــة

 :عضو

ـ السيد زايـــــــــد خليفـــــــــــة

 :عضو

وحيث أنه وبتاريخ 17أوت و 7سبتمبر  8112ورد علينا عدد  3مطالب إستقالة من اللجان غير القارة بإسم
السادة المنصف فضلون ،فتيحة بن صالح ومحمد علي بوزعبية.
مع اإلشارة وأن كل من السيدة حنان النابلي واآلنسة فاطمة بوزعبية قدمتا مطلبان في العدول عن اإلستقالة
بتاريخ  13و 11سبتمبر . 8112
وحيث تم عرض موضوع تسديد الشغورات في جلسة يوم  2أكتوبر  8112غير أنه لم تتم المصادقة نظرا
لعدم توفر النصاب.
المعروض على أنظار المجلــس البـــلدي تسديد الشغور في عضوية اللجان غير القارة التالية:
* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيدة

....................................................................

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو

* لجنة ملعب كـــرة القدم :
ـ السيد

.............................................................

:رئيس

ـ السيد

....................................................................

 :مقرر اللجنة

ـ السيد جمال بوكمـــــــشـــــــــــة

 :عضو

ـ السيد رفيق بن هنيــــــــــــــــة

 :عضو

ـ السيدة فاطمـــــة بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد عبدالجليل البهلـــــــــول

:عضو

ـ السيد يوســــــــــــف التومـــي

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبــــــــــــــراهم

 :عضو

ـ السيد بدرالدين بوعســــــــكر

 :عضو

ـ السيد حسام قــــــــــــــــــــاسم

 :عضو
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ـ السيد جعفر بن نجيمــــــــــــة

 :عضو

ـ السيد حلمـــــــــي بن هنيــــــة

 :عضو

ـ السيد زايــــــد خليفـــــــــــة

 :عضو

*قـــرار المجلس

:

وبعد الدرس والنـــــقاش قرر أعضاء المجلس البلدي بالتوافــــــق ســــ ّد الشغور في رئاسة
ومـــــقرري اللجان غير الــــقارة كما يلي:
* لجنة النزاعات والشؤون العقارية :
ـ السيد أنـــس بوكمشــــــــــــــــة

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــــان النابلــــــــي

 :مقرر اللجنة

ـ السيدة سمـــــاح البغــــــــدادي

 :عضو

ـ السيدة مريــــــــم بوعلـــــــــــي

 :عضو

ـ السيدة ربــــــاب بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبـــــــــــــراهم

 :عضو

* لجنة ملعب كـــرة القدم :
ـ السيد رضــــــــا دربــــــــــــــال

:رئيس

ـ السيدة حنــــــــان النابــــــــلي

 :مقرر اللجنة

ـ السيد جمال بوكمـــــــشـــــــــــة

 :عضو

ـ السيد رفيق بن هنيــــــــــــــــة

 :عضو

ـ السيدة فاطمـــــة بوزعبيــــــــة

 :عضو

ـ السيد عبدالجليل البهلـــــــــول

:عضو

ـ السيد يوســــــــــــف التومـــي

 :عضو

ـ السيد نورالدين إبــــــــــــــراهم

 :عضو

ـ السيد بدرالدين بوعســــــــكر

 :عضو

ـ السيد حسام قــــــــــــــــــــاسم

 :عضو

ـ السيد جعفر بن نجيمــــــــــــة

 :عضو

ـ السيد حلمـــــــــي بن هنيــــــة

 :عضو

ـ السيد زايـــــــــد خليفـــــــــــة

 :عضو

ب ـ الموافقة على سد الشغور لرؤساء ومقرري اللجان القارة:
تبعا لمحضر جلسة  8112 /17/82والذ ي بمقتضاه وقع تعيين من طرف المجلس البلدي للمرة الثانية رؤساء
ومقرري الخمس لجان لقائمة نداء تونس على ضوء اإلستقاالت الوارد علينا بتاريخ  13جويلية  8112تطبيقا
لمقتضيات الفصل  811من مجلة الجماعات المحلية والتي كانت كالتالي:
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اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

محمد علي بوزعبية

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

فتيحة بن صالح

فاطمة بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

رضا دربال
فاطمة بوزعبية

منصف فضلون
حنان النابلي

لجنة التعاون االمركزي

المنصف فضلون

آسيا بوعسكر

وحيث أنه وبتاريخ  17و 81أوت و 7سبتمبر ورد علينا عدد  5مطالب إستقالة من رئاسة ومقرري اللجان
أعضاء المجلس البلدي وإعتبار لحالة الشغور صلب اللجان موضوع مطالب اإلستقالة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 811
الفقرة  ، 8المعروض على أنظار المجلس البلدي تسديد الشغور في رئاسة اللجان ومقرري اللجان التالية وذلك أخذا
بقاعدة التمثيل النسبي مع العلم وأنه وخالفا للفصل  811لم يقع تعيين من ينوب االعضاء المستقيلين .
مع اإلشارة وأن كل من السيدة حنان النابلي واآلنسة فاطمة بوزعبية قدمتا مطلبـــــــان في العدول عن
اإلستقالة بتاريخ  13و 11سبتمبر .8112
بالنسبة لآلنسة فاطمة بوزعبية تم العدول عن اإلستقالة بالنسبة لرئاســــة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
ومـــــقرر لجنة المساواة وتكافؤ الفـــــــــرص بين الجنسيــــــــن.
أما بالنسبة للسيدة حنان النابلي تم العدول عن إستقالة مقرر لجنة النزاعات والشؤون العقارية .
وبذلك تكون الشغــــورات كما يلي:
اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

...........................

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

.................

فاطمة بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

....................
فاطمة بوزعبية

......................
حنان النابلي

لجنة التعاون الالمركزي

..................

.......................

المعروض على أنظار المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في رؤساء اللجان ومقرريها بالنسبة للجان القارة .

*قـرار المجلس

:

وبعد الدرس والــنقاش قرر أعضاء المجلس البلدي الموافقة على سد الشغور لرؤساء ومقـــــرري اللجان
المذكورة بالجدول التالي وذلك بالتوافق :
اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

فتيحة إبن صالح

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
لجنة التعاون الالمركزي
5

محمد علي بوزعبية
آسيا بوعسكر
فاطمة بوزعبية
رضا دربال

فاطمة بوزعبية
رضا دربال
حنان النابلي
منصف فضلون
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 *IIإستكمال عضوية اللجان البلدية ( اللجان القـارة ) :
وتبعا لمقتضيات الفصل  811من القانون األساسي عدد  82المؤرخ في  8112/5/82وأحكام الفصل  11من
النظام الداخلي للمجلس البلدي المصادق عليه بتاريخ  2أكتوبر  ، 8112المعــــروض على أنظار المجــــلس البـــــلدي
إستكمال عضوية اللجان البلدية القارة كما يلي :

*1لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
الرئيس
رفيق بن هنية

المقرر
رباب بوزعبية

*8لجنة النظافة والصحة و البيئة
الرئيس
حميدة عرعاري

الرئيس
ضياءالدين بوقرة

المقرر
رفيق بن هنية

6

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

الخدمات:

المقرر
غادة خليفة

*5لجنة الفنون والثقافة والتربية
الرئيس
غادة خليفة

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

العمرانية:

*1لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء
الرئيس
سماح البغدادي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء

:

المقرر
منا الثابوتي

*3لجنة األشغال والتهيئة

:

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

والتعليم:

المقرر
مريم بوعلي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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*1لجنة الطفولة والشباب
الرئيس
منا الثابوتــــــــــي

والرياضة:
عدد األعضاء
5

المقرر
رباب بوزعبية

*7لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
الرئيس
مريم بوعلي

المقرر
حميدة عرعاري

*2لجنة شؤون المرأة واألسرة
الرئيس
حنان النابلــــــــــــــي

عدد األعضاء
5

*11لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة

الرئيس
فاطمة بوزعبية
7

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

المقرر
ـــ

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

الجنسين:

المقرر
فاطمة بوزعبية

*11لجنة اإلعالم والتواصل

اإلعاقة:

عدد األعضاء
5

المقرر
ـــ

الرئيس
ـــ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

:

*2لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين
الرئيس
ـــ

أسماء األعضاء

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

المفتوحة:
عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

والتقييم:

المقرر
حنان النابلي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
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ـ
ـ
ـ

*18لجنة التعاون

الالمركـــــــــزي:
المقرر
ــــ

الرئيس
ــــ

*قـــــرار المجلس

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

:

وبعد الدرس والنقاش قرر أعضاء المجلس البلدي بالتوافـــــــق إستكمال اللجان البلديــة ( عضوية
اللجان البلدية ) حسبما يلي :

*1لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
الرئيس
رفيق بن هنية

المقرر
رباب بوزعبية

:

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ مريم بوعلي
ـ حميدة عرعاري
ـ أنس بوكمشة
ـ آسيا بوعسكر
ـ حنان النابلي

*8لجنة النظافة والصحة و البيئة
الرئيس
حميدة عرعاري

:

المقرر
منا الثابوتي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ ضياءالدين بوقرة
ـ مريم بوعلي
ـ فاطمة بوزعبية
ـ حنان النابلي
ـ منصف فضلون

*3لجنة األشغال والتهيئة
الرئيس
ضياءالدين بوقرة

العمرانية:
المقرر

رفيق بن هنية

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ حميدة عرعاري
ـ مريم بوعلي

8
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ـ أنس بوكمشة
ـ فتيحة إبن صالح
ـ آسيا بوعسكر

*1لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء
الرئيس
سماح البغدادي

الخدمات:

المقرر
غادة خليفة

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ منا الثابوتي
ـ حميدة عرعاري
ـ آسيا بوعسكر
ـ فتيحة إبن صالح
ـ رضا دربال

*5لجنة الفنون والثقافة والتربية
الرئيس
غادة خليفة

والتعليم:

المقرر
مريم بوعلي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ رفيق بن هنية
ـ رباب بوزعبية
ـ فاطمة بوزعبية
ـ منصف فضلون
ـ محمد علي بوزعبية

*1لجنة الطفولة والشباب
الرئيس
منا الثابوتــــــــــي

والرياضة:
المقرر

رباب بوزعبية

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ مريم بوعلي
ـ غادة خليفة
ـ فاطمة بوزعبية
ـ رضا دربال
ـ محمد علي بوزعبية

*7لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
الرئيس
مريم بوعلي

المقرر
حميدة عرعاري

اإلعاقة:

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ جمال بوكمشة
ـ سماح البغدادي
ـ آسيا بوعسكر
ـ فتيحة إبن صالح
ـ منصف فضلون

9
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*2لجنة شؤون المرأة واألسرة
الرئيس
حنان النابلــــــــــــــي

:
المقرر

عدد األعضاء

فتيحة إبن صالح

5

أسماء األعضاء
ـ رباب بوزعبية
ـ منا الثابوتي
ـ حميدة عرعاري
ـ مريم بوعلي
ـ محمد علي بوزعبية

*2لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين
الرئيس
محمد علي بوزعبية

الجنسين:
عدد األعضاء

المقرر

5

فاطمة بوزعبية

أسماء األعضاء
ـ رفيق بن هنية
ـ رباب بوزعبية
ـ غادة خليفة
ـ حميدة عرعاري
ـ حنان النابلي

*11لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة

المفتوحة:

الرئيس

المقرر

عدد األعضاء

آسيا بوعسكر

رضا دربال

5

أسماء األعضاء
ـ رفيق بن هنية
ـ جمال بوكمشة
ـ حميدة عرعاري
ـ مريم بوعلي
ـ منصف فضلون

*11لجنة اإلعالم والتواصل
الرئيس
فاطمة بوزعبية

والتقييم:
المقرر

حنان النابلي

عدد األعضاء
5

أسماء األعضاء
ـ جمال بوكمشة
ـ ضياءالدين بوقرة
ـ مريم بوعلي
ـ غادة خليفة
ـ آسيا بوعسكر

10
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