الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلســة المجــلس البلــدي المن ـ ـع ــقد
خــالل الجل ــسة اإلســتثنائي ـ ـ ــة
بتاريخ  1جـ ـ ـ ــوان 9112
بعد اإلطالع على الدستـور في بابه السابـع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عد  7لسنة
 9117المؤرخ في  11فيفري  9117المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنـقح والمتــمم للقانون األساسي عد  11لسنة
 9111المؤرخ في  91ماي . 9111
وعمال بمقتضيات الفصل  912من مجلة الجماعات المحلية الصا رة بمقتضى القانون األساسي عد  92لسنة
 9112المؤرخ في  2ماي . 9112
وعلى األمر عد  222المــــــؤرخ في  2افريل  1222المتــعلـق بإحــداث بلديــة زاوية ســوسة.
وعلى قرار الهيئة العلـــــيا المستقـــلة لإلنتــــخابات عد  111لسنة  9112المؤرخ في  17ماي 9112
المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 9112
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ  92جوان .9112
وعلى الفصـــــــول  28و  21و 22من النظام الداخلــــي لبلــــــدية زاويـــــة ســـــوسة .
وعلى المطلب عد  1222الوار علينا بتاريخ  9112/2/92من طرف بعض أعضاء المجــــلس البلـــــدي
بزاوية سوسة إلحداث لجنتين غير قارتيـــــن
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عد 1212بتاريخ  81مــــــــــاي 9112
والمتـضمن النـص التالي :
« وبـعـد  ،يتـشـرف رئيـس المجلـــس البلـدي بـــزاوية سوسة بإســـتدعائــكم لحضور الجلســـة اإلستثنائيـــة
المقرر عقــدها :
*يــــــــــــــوم  :السبــــــــت  1جـــــــــوان 9112
*على الساعة  :الـــحا يــــة عشـــــر صبـــاحا بمقر قصـــــــــر البلديـــة
وذلك للنظر في المواضيـــــــــع التالية :
*1حول إحداث ملعب بلـــــــدي جديد وتعشـــ يب الملعب البلدي القديـــــــــم
*2حول إحداث لجنة غير قارة لمراجعة المعلوم الموظف على العــــقارات المبنية وغير المبنية وعلى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وإحداث لجنة غير قارة تعنى بالمعلب البلدي
القديم وإيجاد رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد.

ونظرا ألهميـــة الجلسة فإن الحضـــــــور شخصي ومتأكـــــد والســــالم ».
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عــــقــد المجلــس البلدي ببـلديـــــة زاويـة سوسـة جلســــته اإلستثنائيــة يــوم السـ ـبت  1جـ ـوان  9112عل ى
الساعة الـــحا يــــــة عشــــــــر صبـــــــاحا بقصر البلديـة  ،وقد ت رأ

الجلس ة الس يد يوسـ ـ

التـ ـومي رئ يس المجل س

البلدي كما حضرها السا ة والسيدات :
ـ السيدة ربـاب بوزعبية
ـ السيدة سماح البغدادي
ـ السيد جمال بوكمشــة
ـ السيد حميدة عرعـــــــاري
ـ السيد رضا دربــــــــــال
ـ السيد منصف فضلـــــــــون
ـ السيدة فتيحة بن صالــــــح
ـ السيدة فاطمة بوزعبيــــــة
ـ السيد أنــــــــــس بوكمشة

ـ

حنان النابــــــــــــــــــلي

ـ ضياءالدين بوقــــــــرة

 :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
 :عضو بالمجلس البلدي ورئس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي
السند وحاملي اإلعاقة
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصا ية ومتابعة
التصرف
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون اإل ارية وإسداء الخدمات
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
 :عضو بالمجلس البلدي
:عضو بالمجلس البلدي
:عضور بالمجلس البلدي

وتغيب بـــــــدون عــــــذر كل من السا ة والسيـــــــدات :
 :مساعد أول لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين

ـ

مريــــــــم بوعلــــــــــي

ـ

منـــــــــا الثابوتـــــــــــي

 :مساعد ثالث لرئيس المجلس البلدي.

ـ

محمد علي بوزعبيـــــــة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

ـ

رفيق بن هنيـــــــــــــة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة التعاون الالمركزي

ـ

غــــــــــــادة خليفـــــــــة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة

ـ

آسيــــــــــا بوعسكـــر

الجنسين.

:عضور بالمجلس البلدي

كما حضر الجلسة السيد أحـمــــــد الحاج مـبـــــارك الكاتب العام للبــــــلدية ومقرر الجلسـة .
وبعد إكتمـ ــــال النصاب القانونــــي رحب رئيس المجلس البلدي بالسا ة الحضور مستعرضا جدول أعمال
الجلـــــسة كالتــــالي:
*1حول إحداث ملعب بلـــــــدي جديد وتعشـــ يب الملعب البلدي القديـــــــــم
*2حول إحداث لجنة غير قارة لمراجعة المعلوم الموظف على العــــقارات المبنية وغير المبنية وعلى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
********

*1حول إحداث ملعب بلـــــــدي جديد وتعشـــيب الملعب البلدي القديـــــــــم:

ذكر رئيس المجلس البلدي بزاوية سوسة في بداية أشغال الجلسة بالمستجدات الخاصة بالملعب البلدي القديـــم
حيث أفا أنه تبعا إلستغالل الكوكب الرياضي بزاوية سوسة للملعب الرياضي القديم بالزاوية والقصيبة والثريات منذ إنشائه
ونظرا إلستحالة إستجابتــــه لتطلعات شباب زاوية سوسة خاصة بعد أن تم إقتطـــــاع جزء منه إلنشاء معهــــد ثانوي
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بزاوية سوسة نظرا لعدم تهيئتـــــه وتعشيبه وتحفظ لجنة صلوحية المالعب الترخيص لجمعــــية الكوكب الرياضــــي
بزاوية سوسة إلستغاللـــــه وإق تصاره على التمارين الرياضية فقط أصبح التفكير أكثر من أي وقت مضــــــى في إيجـــــا
الحلول الكفيلة إلستغالل الملعب البلدي القديم وذلك بالتدخل لدى السلط الجهوية والمركزيـــــة والعمـــل على تفا ي بعض
التحفظات الوار ة من طــــرف لجنة صلوحية المالعب وإستغالله في الموسم الرياضي  9191/9112خاصة وأن ملعب
مساكن الذي كانت تستغله جمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة سيتم تعشيبه وتهيئته في السنة المقبلـــــــة مما يجعل من
إستغالل الملعب الرياضي القديم بزاوية سوسة أمرا حتميــــا وذلك في ظل عدم توفر مالعب رياضية مجـــاورة إلستغاللها
في النشاط الرياضي لجمعية الكوكب الرياضي بزاوية سوسة.
التومي رئيس المجلس البلــــدي بزاوية سوسة أن المجلس البلدي منـــكب على إيجا

كما أكــــد السيد يوس

الحلول الكفيلة إلحداث ملعب بلدي جديد يستجيب لتطلعـــــات شباب زاوية سوسة حيث أفــــا أن هناك مساعي حثيثــــــة
لتوفير بعض األراضي التي سيتم التشاور فيها مع سلطة اإلشراف ووزارة الشباب والرياضة إلبداء الرأي في صلوحيتها
لممارسة نشاط كــــــــــرة القدم .
ثم أحال السيد يوس

التومي رئيس المجلس البلدي الكلمة إلى أعضاء المجلس البلدي بعد ذلك إلبداء آرائهم في

الموضوع حيث كانت تدخالتهم كاآلتــــي:
حيث أشـــــار السيد جمال بوكمشة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الطـــــفولة والشــــباب والرياضة إلى
مسألة صلوحية الملعب البلدي القديم وعدم الترخيص من طرف لجنة صلوحية المالعب متحفظة في ذلك على عدم تعلية
السور الخارجي  ،كما ذكر ببعض المستجدات التي تخص بلدية القصيبة والث ريات للعمل على إبدال صبغـــــة العقــــــار
إلحداث ار ثقافـــــــة وقاعة مغطاة حيث أكــــد أن الموضوع سياسي بإمتياز يستوجب التدخل السريع من طرف المجلس
البلدي بزاوية سوسة مع السلط الجهوية والمركزيـــــة إليـــــــجا الحلول الكفيلة لفريق الكوكب الرياضي بزاوية سوسة .
إثر ذلك أعطى رئيس المجلس البلدي الكلمـــــة لبعض الحضور من أهل اإلختصاص في المسح العقاري حيث
أفـــا الـــسيد أمين اللطي

إلى بعض اإلشكاليــــــات والمستجدات التاريخية للملعب البلدي القديم بزاوية سوسة والخاصة

بالحدو بين بلدية زاوية سوسة وبلدية القصـــيبة والثريات وكذلك المسألة العقـــــارية للملعب حيث إقترح في هذا الصد
القيام بجلسة عمل مع يوان قيس األراضي على المــــستوى المركزي لرسم الـــــحدو واإلطالع على قرار الســـــيد
والــــــي سوســـــة لضبط الحدو البلدية بين بلدية زاوية سوسة وبلدية القصيبة والثريات.
كما كان تدخل السيد رفيـــــــق الغضــــبان في نفس اإلتجاه حيث ذكر بوجو محضر جلسة في مقر والية سوسة
حول الحدو البلدية مع بلدية ســـــوســـــة لم يتم إطالع البلدية عليه منذ إنعقـــا الجلسة في الوالية ولم يتم نشره بالرائد
الرسمـــي.
إثـــــــر ذلك أعطى رئيس المجلس البلدي الكلمة إلى السيد منص

فضلون رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

الذي أشـــــار إلي إشكاليـــــــــة النقطة  C45متسائال عــــن مسار الخط الوهمي وتواجده بالفـــرن القديــــــم أو بـالفـــرن
الجديد  C45مؤكدا على الرجوع إلى األرشي

القديم للبلدية وإعتما النقطــــة  PR5بجانب المونوبـــــري.

إثر ذلك تدخلت السيدة فتيحة بن صالح عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون اإل ارية وإسداء الخدمــــات
مشد ة على رفـــــــع قضـــــية إستحقاقية لدى المحاكم العدليـــــة في خصوص الملعب البلــــدي القديــــــم .
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بعد ذلك أعطى رئيس المجلس البلدي الكلمة إلى السيد أنس بوكمشة عضو بالمجلس البلدي الذي أكد على تحمل
بلدية زاوية سوسة مسؤوليتها كاملــــــــة واألخـــــذ بزمام األمــــــور في خصوص تعلية السور الخارجي ومراسلة لجنة
صلوحية المالعب إلجراء معاينــــ ة في الغــــــرض وبعد تدخل أعضاء المجلس البلدي في الموضوع أفـــــا السيـــــد
يوس

التومي رئيس المجلس البلدي أن المجلس البلدي بصد البحث عن أراضي شاغـــرة خارج مثال التهيئة العمرانية

و اخل الحدو البلدية والتي يمكن إعتما ها في تكوين مل

إلحداث ملعب بلدي جديد مؤكدا أنه سيتم مراسلة المندوبية

الجهويـــــة للشباب والرياضة ووزارة التجهيز واإلسكــان لإلطالع على هذه القطع وإبداء الرأي فيهــــا.
وفي األخيــــر أعطى السيد يوس

التومــــــي رئيس المجلس البلدي الكلمـــة للسيدة رباب بوزعبية عضو

بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم التي أكدت على إحداث ملعب بلــدي جديـــــــد والتنسيق مع السيد
والـــي ســــــوســــة إلجراء جلسة عمل في الغـــــــــرض.
*2حول إحداث لجنة غير قارة لمراجعة المعلوم الموظف على العــــقارات المبــــنية وغير المبنـــــية وعلى
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ولجنة غير قارة تعنى بالملعب البلدي القديم
وإيجاد رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد:

عمال بالفصل  911من القانون عد  92لسنة  9112مؤرخ في  2ماي  9112المتعلــــق بمجلة الجماعات المحلية
وبعد اإلطالع على النظام الداخلي لبلدية زاوية سوســـــة المصا ق علــــيه بتاريخ  92سبتمـــــبر  ، 9112وعلى الفصول
 28و 21و 22منه  ،وبعد إمــــــضاء أعــــــضاء المجــــلس البلدي بزاوية سوســــــة اآلتي ذكرهم السا ة والسيـــدات :
ـ سماح البغدا ي ـ جمال بوكمشــــــة ـ ضياءالديـــــــن بوقــــــرة ـ حميدة عرعاري ـ رباب بوزعبية ـ منص

فضلـــــون ـ

أنس بوكمشـــــــــة ـ رضا ربــــال  ،على المطلــــــب الوار علينا بتاريخ  92مـــــاي  9112تحت عد  1222والذي
يطالبـــــون فيه بإحداث عد  9لجـــــــان غير قارة ( لجنة غير قارة لمراجعة المعلوم الموظ

على العقارات المبنية وغير

ا لمبنية والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجاريــــــة أو المهنيــــــة ولجنةغير قارة تعنى بالملعب البلدي القديم
وإيجا رصيـــد عقـــاري إلحداث ملعب بلـــدي جديد ).

أ

ـ لجنة غيــــر قارة تعنى بالملعب البلدي القديــــم وإيجا رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد:

المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في إحداث لجنة غير قـــارة تعنى بالملعب البلدي القديــــم وإيجا
رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد.

* قرار المجلس البلدي :
وبعد الــــتداول والــنقاش وافق أعضاء المجلــس البلـدي على تكوين لجنة غيــــر قارة تعنى بالملعب
البلدي القديــــم وإيجا رصيد عقاري إلحداث ملعب بلدي جديد حسب التركيــــــبة التاليـــــــــة :
ـ جمـــــــــــال بوكمشـــة
ـ منص فضلــــــــــــــون
ـ سماح البغــــــــــــــدا ي
ـ أنس بوكمــــــــــشـــــــة
ـ فتيحة بن صـــــــــــــالح
ـ ضياءالدين بوقـــــــــــرة
ـ رفيق بن هنيـــــــــــــــة
ـ فاطمــــــــة بوزعبيـــة
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