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 ددــــــــعــــ           

323128

 المتعلق باالنتخابات و االستفتاء  4162ماي  41المؤرخ فً  4162لسنة  61عمال بأحكام القانون األساسً عدد          
  .4162دد لسنة ـ61ـالمتعلق بتنقٌح و إتمام القانون ع 4162فٌفري  62المؤرخ فً  4162لسنة  2و القانون األساسً عدد 

المنستٌر لمتساكنً البلدٌة حول تارٌخ و مكان إنعقاد الجلسة األولى للمجلس البلدي  ًو عمال باالعالم الصادر عن السٌد وال
 ــدد.2142ــتحت ع 4163جوان  46بتارٌخ 

لفردٌة الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي الذٌن تم التصرٌح بفوزهم فً االنتخابات البلدٌة وفق النتائج و عمال بالدعوات ا
 .على العناوٌن المضمنة بمطلب الترشح المودع لدى الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات لحضور الجلسة األولى للمجلس البلدي

تم التصرٌح بفوزهم نهائٌا من طرف الهٌئة العلٌا المستقلة لالنتخابات ضمن  الذٌنو حٌث تضمنت قائمة أعضاء المجلس البلدي 
ٌّدات و الّسادة  62/10/4163بتارٌخ  412قرار عدد    :الس

 .فوزٌة بلحاج محمد حزب حركة النهضة  -
 .نور الدٌن العاشق قائمة كفاءات  -
 .سٌرٌن بن حمودة قائمة كفاءات  -
 .وجدي بنعمر قائمة كفاءات  -

 .نجوى الحاج سالم قائمة كفاءات  -

 .رؤوف الصوٌد حركة نداء تونس  -

 .ثرٌة الزاهً حركة نداء تونس  -
 .نادر الفقٌه حركة نداء تونس  -
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 .سوسن بلحاج حركة نداء تونس  -
 .ناجح الشاٌب حركة نداء تونس  -

 .بوبكر بن خلٌفة العمل المحلً التنموي  -

  .ق تونسآفا قائمة ذكرى بلحاج الزاهً  -
ٌّدات و الّسادة و قد حضر الجلسة    :الس

 .رؤوف الصوٌد حركة نداء تونس  -

 .بوبكر بن خلٌفة العمل المحلً التنموي  -

 .سٌرٌن بن حمودة قائمة كفاءات  -
 .نادر الفقٌه حركة نداء تونس  -
 .آفاق تونسقائمة ذكرى بلحاج الزاهً   -
 .ناجح الشاٌب حركة نداء تونس  -

 .ي بنعمر قائمة كفاءاتوجد  -

 .سوسن بلحاج حركة نداء تونس  -
 .نجوى الحاج سالم قائمة كفاءات  -

 .ثرٌة الزاهً حركة نداء تونس  -

 .نور الدٌن العاشق قائمة كفاءات  -
 .فوزٌة بلحاج محمد حزب حركة النهضة  -

 .زائد واحد ( متوفر %01و بالتالً فإن النصاب القانونً )

ا و من غٌر المترشحٌن لمنصب رئٌس المجلس البلدي و تولى ٌد بوبكر بن خلٌفة بوصفه أكبر األعضاء سنّ ترأس الجلسة السّ 
ٌّدات و الّسادة دعوة  الحاضرٌن ألداء القسم أمام السٌد رئٌس المحكمة االبتدائٌة بحضور كاتب  أعضاء المجلس البلديالس

ظِ "  : المحكمة الذي نصه ما ٌلً ار أُْقِسُم باَلله العه اٍة ِفً إِطه ابه ْمٌٌٍِز أهْو ُمحه اِكنٌِهها ُدون ته سه ُكلَّ ُمته ٌَّة وه لهد الِح البه صه ة مه انهى ِفً ِخدمه فه ٌم أْن أته
ة ٌه ْولهة التُّونِِس ة الدَّ ِوْحده ة وه ٌه اِط ٌُمْقره م الدِّ ٌه انٌِن وه قِ وه ام الُدْسُتور وه القه قسم و ٌضمن ضمن هذا المحضر محضر جلسة أداء ال ."إِْحتِره

 السٌد بوبكر بن خلٌفة تولى السٌد رئٌس الجلسةثم  أعضاء مجلس بلدٌة الغنـادة تحت إشراف جناب السٌد القاضً ٌوسف علٌة.
  : من مجلة الجماعات المحلٌة المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس البلدٌة الذي ٌنص على 1تذكٌر الحاضرٌن بمقتضٌات الفصل 

و تسند لهم منحة تحمل على مٌزانٌة الجماعة المحلٌة تحدد معاٌٌرها حلٌة لممارسة مهامهم " ٌتفرغ رؤساء مجالس الجماعات الم
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 و تضبط مقادٌرها بأمر حكومً بناء على رأي المحكمة اإلدارٌة العلٌا و بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات المحلٌة 
أي وظٌفة أو مهنة أخرى و ٌوضع رؤساء مجالس و ٌقصد بالتفرغ عدم الجمع رئاسة مجالس الجماعات المحلٌة و ممارسة 

و ٌعتبر كل رئٌس جماعة محلٌة أخل  الجماعات المحلٌة من األعوان العاملٌن بالقطاع العام فً وضعٌة عدم مباشرة خاصة
 .المنصوص علٌها بهذا القانون " لإلجراءات اإلعفاءبمقتضٌات التفرغ معفى قانونا و ٌخضع 

"ٌترشح رؤساء القائمات الفائزة  : )خامسا( من القانون األساسً لالنتخابات الذي ٌنص على 662كما تولى التذكٌر بالفصل 

  .االنتخابات لمنصب رئٌس المجلس البلدي و ذلك فً جلسته األولى برئاسة أكبر األعضاء سنا من دون المترشحٌن"
افا و ٌكون رئٌسا للمجلس ٌا نزٌها و شفّ ا سرّ ا حرّ كما تولى التذكٌر بأن رئٌس المجلس البلدي ٌنتخب من طرف األعضاء انتخاب

، و فً صورة عدم حصول أي مترشح على األغلبٌة المطلقة تنظم دورة لألصواتالمترشح المتحصل على األغلبٌة المطلقة 
ولى، و ٌكون ثانٌة ٌتقدم لها المترشحان المتحصالن على الرتبة األولى و الثانٌة حسب األصوات المتحصل علٌها فً الدورة األ

 .ارئٌسا للمجلس المتحصل على أكثر األصوات، و فً صورة تساوي األصوات بٌن المترشحٌن ٌتم تغلٌب األصغر سنّ 
ٌّدات و الّسادة ثم تم فتح باب الترشح لمنصب رئٌس المجلس البلدي و قد ترشح   :الس

قائمة كفاءات
 حركة نداء تونس 

 : ي تحصل كل مترشح على األصوات التالٌةو بعد إجراء عملٌة التصوٌت السرّ 
-  17

15

للوالٌة الكلمة معبرا فٌها عن الجو األخوي الذي تمت فٌه االنتخابات كما عبر عن سعادته بتواجده بٌن تم تولى السٌد الكاتب العام 
 نتخاب رئٌس المجلس البلدي.إأبناء الجهة لإلشراف على سٌر 

عدد عرض على المجلس التداول لضبط  أحٌلت رئاسة الجلسة لرئٌس المجلس البلدي المنتخب السٌد ثم 
 12بلتصوٌت تم تحدٌد عدد المساعدٌن من مجلة الجماعات المحلٌة، و بعد التداول و النقاش و ا 420المساعدٌن طبقا للفصل 

 مساعدٌن.
من مجلة الجماعات المحلٌة الذي ٌنص على " باستثناء حاالت االستحالة، ٌكون الرئٌس و المساعد  2تم تولً التذكٌر بالفصل  

سنة " ٌتم فتح باب الترشح لخطة مساعد  20األول من جنسٌن مختلفٌن، و ٌكون سن الرئٌس أو أحد المساعدٌن األولٌٌن أقل من 

ٌّدات و الّسادة أول فترشح   : الس
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 .حركة نداء تونس ثرٌة الزاهً  -
  .حزب حركة النهضة فوزٌة بلحاج محمد  -
 آفاق تونس. قائمة ذكرى بلحاج الزاهً  -

 و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة:
15ثرٌة الزاهًالسٌدة  -

12دفوزٌة بلحاج محمالسٌدة

16ذكرى بلحاج الزاهًالسٌدة

 :  المترشحٌن بٌن إنتخابات المساعد األّول للمرة الثانٌةإعادة و بالتالً 
 ثرٌة الزاهً حركة نداء تونس.  -
 آفاق تونس.قائمة ذكرى بلحاج الزاهً   -
 تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة: ثانٌةللمرة ال و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري 
15ثرٌة الزاهًالسٌدة -

17ذكرى بلحاج الزاهًالسٌدة

 من مجلة الجماعات المحلٌة( 2لمساعد الثانً ) الفصل ثم تم فتح باب الترشح لمنصب ا

ٌّدات و الّسادةفترشح   :الس
 .ثرٌة الزاهً حركة نداء تونس  -
 .بوبكر بن خلٌفة العمل المحلً التنموي  -
 فوزٌة بلحاج محمد حزب حركة النهضة.  -

 و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة:
16ثرٌة الزاهًسٌدةال -

12بوبكر بن خلٌفةالسٌد

15فوزٌة بلحاج محمدالسٌدة -

 : بٌن المترشحٌن إنتخابات المساعد األّول للمرة الثانٌةإعادة و بالتالً 
 ثرٌة الزاهً حركة نداء تونس. -
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 حزب حركة النهضة.فوزٌة بلحاج محمد  -
 : تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة للمرة الثانٌة و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري

17ثرٌة الزاهًالسٌدة -

15فوزٌة بلحاج محمدالسٌدة -

 من مجلة الجماعات المحلٌة( 2ثم تم فتح باب الترشح لمنصب المساعد الثالث ) الفصل 

ٌّدات و الّسادةفترشح   :الس
 .نادر الفقٌه حركة نداء تونس  - 
 .بوبكر بن خلٌفة العمل المحلً التنموي  - 
 فوزٌة بلحاج محمد حزب حركة النهضة.  - 

 : تصوٌت السّري تحصل كل مترشح على األصوات التالٌةو بعد إجراء عملٌة ال
15نادر الفقٌه السٌد  -

12السٌد

16فوزٌة بلحاج محمدالسٌدة -

 : حٌن بٌن المترش للمرة الثانٌة الثالثإنتخابات المساعد إعادة و بالتالً 
 .نادر الفقٌه حركة نداء تونس  -
 .فوزٌة بلحاج محمد حزب حركة النهضة  -

 : و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري للمرة الثانٌة تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة
16نادر الفقٌه السٌد  -

16فوزٌة بلحاج محمدالسٌدة -

212987

182985

 من مجلة الجماعات المحلٌة( 2) الفصل  ابعثم تم فتح باب الترشح لمنصب المساعد الرّ 

 :ادة دات و السّ فترشح السٌّ 
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 سوسن بلحاج حركة نداء تونس.  - 
 .سٌرٌن بن حمودة قائمة كفاءات  - 

 : و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة
16 سوسن بلحاج ةالسٌد -

16سٌرٌن بن حمودةةالسٌد

 : بٌن المترشحٌن للمرة الثانٌة الّرابعإنتخابات المساعد إعادة و بالتالً 
 سوسن بلحاج حركة نداء تونس.  -
 سٌرٌن بن حمودة قائمة كفاءات.  -

 و بعد إجراء عملٌة التصوٌت السّري للمرة الثانٌة تحصل كل مترشح على األصوات التالٌة :
12سوسن بلحاج السٌدة   -

22سٌرٌن بن حمودةالسٌدة

 وهً كاآلتً: لجـان 11كما تم االتفاق مبدئٌا على عدد 

 االقتصادٌة و متابعة التصرف. لحنة الشؤون المالٌة و  -
 لجنة النظافة و الصحة و البٌئة. -

 لجنة األشغال و التهٌئة العمرانٌة. -

 لجنة الشؤون اإلدارٌة و إسداء الخدمات. -
 لجنة الفنون و الثقافة و التربٌة و التعلٌم. -

 .لجنة اإلعالم و التواصل و التقٌٌم -
 فً نوفمبر دورةجوٌلٌة و دورة ماي ودورة دورة فٌفري و وهً  اتجلس 12المجلس البلدي بحساب تحدٌد موعد دورات كما تم 

 .قبل انعقادها بشهر على أن تكون الدورة العادٌة مسبوقة بدورة تمهٌدٌة من كل شهر األسبوع قبل األخٌر
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