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بناء على االمر الرئاسي عدد  36لسنة  0202المؤرخ في  02جوان  0202المتعلق بدعوة الناخبين
لإلنتخابات البلدية الجزئية في بلدية فوسانة.
و عمال بمقتضيات الفصل  572ثالثا من القانون األساسي لإلنتخابات و اإلستفتاء تولى السيد والي
القصرين الدعوة إلنعقاد الجلسة األولى لمجلس بلدية فوسانة وذلك بمقتضى إستدعاء وجه لألعضاء
الذين تم التصريح بفوزهم في اإلنتخابات البلدية و ضمن تحت عدد  0522بتاريخ  02سبتمبر . 0202
و قد حضر الجلسة األولى األعضاء اآلتي ذكرهم:
محمد الطاهر عوني – سهى جباري – محمود شخاري – علياء فريخي – الساسي بلقاسمي – ساره
شخاري – غيث نصراوي – أحالم لباوي – نور الدين بالطيبي – إيمان بركاوي – صالح بركاوي –
ناجية خليفي – محمد نجيب خليفي – المنصف منصوري – مريم منصوري – منير الجدي – سناء
خميري – النوري لباوي – سهير روافي – سليم خضري – محمد عيدودي – لطفي روافي – عبد
الرجاء بركاوي – محسن عمري .
إفتتح الجلسة السيد محمد شمسه والي القصرين مرحبا بالحضور متمنيا لهم التوفيق في مهامهم
الجديدة مذكرا بمنهجية سير الجلسة وإطارها القانوني .
وحيث نص القانون على أن يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة األولى من غير
المترشحين لرئاسة البلدية و ذلك الى غاية إنتخاب الرئيس تولى السيد عبد الرجاء بركاوي ( مولود في
 )5022/55/02بصفته تلك رئاسة الجلسة و تساعده العضو االصغر سنا السيدة سناء خميري ( مولودة
في  02مارس  )5007حيث رحب بالسيد والي القصرين و السيد القاضي و السيد معتمد فوسانة بالنيابة
و بالسيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي و بإطارات البلدية و كل الحضور ثم أعلن عن إنطالق
أشغال الجلسة و يتضمن جدول أعمالها أساسا النقاط التالية:
 التثبت من إكتمال النصاب . تولي أكبر األعضاء سنا رئاسة الجلسة . أداء القسم المنصوص عليه بالفصل  056من مجلة الجماعات المحلية بحضور رئيس محكمةالناحية بفوسانة و مساعده.

-

إنتخاب رئيس المجلس البلدي عمال بأحكام الفصل  026من مجلة الجماعات المحلية.
تسليم رئاسة الجلسة للفائز برئاسة المجلس البلدي.
رفع الجلسة إلنتخاب المساعدين.
إستئناف الجلسة.
انتخاب المساعدين عمال بأحكام الفصل  022من مجلة الجماعات المحلية .
تكوين اللجان القارة والغير قارة عمال بأحكام الفصل  052و الفصل  055من مجلة الجماعات
المحلية.
توزيع المسؤوليات صلب اللجان ( إن أمكن في الجلسة األولى أو في جلسة ثانية تعقد في أجل ال
يتعدى خمسة أيام).
تحديد مواعيد دورات المجلس إن أمكن في الجلسة األولى أو في جلسة ثانية تعقد في أجل ال
يتعدى خمسة أيام).

و إثر التعريف بالمراحل التي يتعين إتباعها تولى السيد رئيس المحكمة دعوة األعضاء الى أداء القسم
فردا فردا و في ما يلي نصه " :أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية و كل متساكنيها
دون تمييز أو محاباة في إطار إحترام الدستور و القوانين و قيم الديمقراطية و وحدة الدولة
التونسية".
و بعد أداء القسم تولى السيد رئيس الجلسة المرور الى مرحلة فتح باب الترشح لرئاسة المجلس
البلدي حيث ذكر السادة أعضاء المجلس بمقتضيات الفصل  3من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ
رؤساء المجالس البلدية كما قام بتذكيرهم بمقتضيات الفصل  557من القانون األساسي المتعلق
باالنتخابات و االستفتاء حيث نص على أن ينتخب الرئيس باإلقتراع السري من بين رؤساء القائمات
الفائزة في االنتخابات للراغبين في الترشح و يكون الترشح بطريقة رفــــع اليد  ،و من ثمة فتح باب
الترشح لرئاسة المجلس.
تقدم للترشح كل من السادة:
 محمد بن عبد العزيز عيدودي . الساسي بن محرز بلقاسمي. محمد الطاهر بن محمد عوني.* نتيجة اإلقتـــــــــــراع األول الســـــري:
مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة.
حيث أفرزت عملية االقتراع على النتائج التالية:
السيد  :محمد بن عبد العزيز عيدودي تحصل على عدد  25صوتا.
السيد  :الساسي بن محرز بلقاسمي تحصل على عدد  50صوتا.
السيد  :محمد الطاهر بن محمد عوني تحصل على عدد  55صوتا.

و نظرا لعدم تحصل المترشح االكثر أصواتا على األغلبية المطلقة و هو السيد الساسي بلقاسمي الذي
تحصل على  50صوتا و تطبيقا لقاعدة الخمسين زائد واحد فقد تم المرور الى الدورة الثانية بين
المترشحين اآلتي ذكرهما:
-

السيد  :الساسي بن محرز بلقاسمي.
السيد  :محمد الطاهر بن محمد عوني.
* نتيجة اإلقتـــــــــــراع الثاني السري:
مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة.

حيث أفرزت عملية االقتراع على النتائج التالية:
السيد  :الساسي بن محرز بلقاسمي تحصل على عدد  52أصوات.
السيد  :محمد الطاهر بن محمد عوني تحصل على عدد  52صوتا.
إثر ذلك تم اإلعالن عن فوز السيد :محمد الطاهر عوني برئاسة المجلس البلدي الذي ترأس الجلسة
األولى و كانت كلمته :
في البداية أشكر السيد والي القصرين محمد سمشة و السيد قاضي ناحية فوسانة و مساعده و السيد
معتمد فوسانة بالنيابة على حضورهم معنا لتنصيب المجلس البلدي كما أشكر زميالتي و زمالئي
اعضاء المجلس البلدي على الثقة التي منحتموني إياها لترأس المجلس البلدي المنتخب بطريقة شفافة و
اتعهد بأن أكون رئيس بلدية للجميع غايتنا األولى و األخيرة خدمة أهالينا بفوسانة بكل تفان و أهنئكم على
و تواجدكم في هذا المجلس الموقر الذي كان نتيجة لمسار إنتخابـــي دارت
فوزكم باإلنتخابات
أطواره دون تجــــــاوزات تذكر .
و ال يفوتني أن اشكر كل إطارات و أعوان بلدية فوســــانة الذين ساهموا في إنجاح العمل البلدي رغم
كل الصعوبات .
و اعلن السيد رئيس البلدية عن فتح باب الترشح النتخاب مساعدي رئيس البلدية.
انتخاب المساعد األول :
المترشحة األولى :السيدة ناجية خليفي.
المترشحة الثانية :السيدة إيمان بركاوي.
مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة.
حيث أفرزت عملية االقتراع النتائج التالية:
السيدة :ناجية خليفي  :تحصلت على عدد  52صوتا.
السيدة إيمان بركاوي  :تحصل على عدد  52أصوات.

حيث أفرزت عملية اإلقتراع  52صوتا للسيدة ناجية خليفي وبذلك تصبح السيدة ناجية خليفي المساعد
األول لرئيس البلدية .
 انتخاب المساعد الثاني : المترشح األول السيد :غيث نصراوي. المترشح الثاني السيد :محمد عيدودي.بعد قيام السيد رئيس البلدية محمد الطاهر عوني بالتصويت في مرحلة انتخاب مساعد ثاني من مكانه
و دون اللجوء الى الخلوة الخاصة بذلك تم االعتراض على ذلك من قبل عضو المجلس البلدي السيد
الساسي بلقاسمي و طالب بتدوين ذلك بمحضر الجلسة .
و تواصلت عملية التصويت من باقي أعضاء المجلس بصفة قانونية .
مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة.
المترشح األول السيد :غيث نصراوي تحصل على 50صوتا.
 المترشح الثاني السيد :محمد عيدودي تحصل على  50صوتا.و حيث أفرزت عمليه اإلقتراع على تساوي عدد األصوات بين المترشحين السيد غيث نصراوي
و السيد محمد عيدودي فقد تم االلتجاء الى األصغر سنا و بالتالي يصبح السيد غيث نصراوي المساعد
الثاني لرئيس بلدية فوسانة.
 انتخاب المساعد الثالث:ترشح كل من السادة :
-

السيد  :عبد الرجاء بركاوي.
السيد  :منصف منصوري.
السيد  :سليم خضري.
السيد  :محسن عمري.

و قبل بدء عملية االقتراع انسحب من الترشح لمنصب المساعد الثالث كل من السيدين  :عبدالرجاء
بركاوي و محسن عمري.
و تواصلت عملية االقتراع بصفة قانونية حيث أسفرت على النتائج التالية:
 السيد  :منصف منصوري تحصل على  50صوتا. السيد :سليم خضري تحصل على  50صوتا .مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد البطاقات االنتخابية و عددهم 02 :بطاقة.

و حيث أفرزت عمليه اإلقتراع على تساوي عدد األصوات بين المترشحين السيد منصف منصوري
و السيد سليم خضري فقد تم االلتجاء الى األصغر سنا و بالتالي يصبح السيد سليم خضري المساعد
الثالث لرئيس بلدية فوسانة.

 انتخاب المساعد الرابع :ترشح كل من السادة :
 السيد  :لطفي روافي. السيدة  :سهير روافي. مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة بما فيهم ورقة ملغاة( صوت محتفظ)
 المترشح األول السيد :لطفي روافي تحصل على  55صوتا. المترشحة الثانية السيدة :سهير روافي تحصلت على 50صوتا.و حيث أفرزت عمليه اإلقتراع على  50صوتا لفائدة السيدة سهير روافي وبذلك تصبح السيدة سهير
روافي المساعد الرابع لرئيس البلدية .
 تحديد عدد اللجان :تم الترشح لرئاسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف كل من السادة:
السيد  :عبد الرجاء بركاوي.
السيد :الساسي بلقاسمي
السيد :منصف منصوري.
و قبل بدء عملية االقتراع انسحب من الترشح لمنصب رئاسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
التصرف السيد منصف منصوري.
 مالحظـــــــة :تم التأكد من عدد بطاقات االنتخاب و عددهم 02 :بطاقة بما فيهم ورقة ملغاة. المترشح األول السيد :عبدالرجاء بركاوي تحصل على  20أصوات. المترشح الثاني السيد :الساسي بلقاسمي تحصل على  52صوتا.و حيث أفرزت عمليه اإلقتراع على  52صوتا لفائدة السيد الساسي بلقاسمي وبذلك يصبح السيد الساسي
بلقاسمي رئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف .
أما بالنسبة لتحديد عدد اللجان وتوزيعها فقد اتفق أعضاء المجلس الحاضرون على ترك تحديدها إلى
موعد الحق خالل المدة القانونية لمزيد التشاور باعتماد قاعدة التمثيل النسبي للقائمات بالمجلس البلدي .

و تبقى الجلسة مفتوحة الى حين استكمال تشكيل بقية اللجان في جلسة اخرى يتم االتفاق عليها على
ان ال تتعدى المدة القانونية خمسة ايام من تاريخ جلسة التنصيب.
و بعد التشاور تم تحديد يوم الثالثاء الموافق لـ  92سبتمبر  9292على الساعة الثالثة مساءا كموعد
لعقد الجلسة المذكورة و يعتبر هذا االتفاق استدعاء رسمي لجميع األعضاء.
و تم إستكمال أشغال جلسة التنصيب اليوم الثالثاء الموافق لـ  00سبتمبر  0252على الساعة
الثالثة والنصف مساء بقصر البلدية بفوسانة لتشكيل اللجان وتحديد مواعيد دورات المجلس برئاسة السيد
محمد الطاهر عوني رئيس البلدية بحضور السيدات والسادة :
 سهى جباري – محمد عيدودي – محموود شوخاري – عبودالرجاء بركواوي – محمود نجيوب خليفوي -محسوون عمووري -عليوواء فريخووي -ايمووان بركوواوي  -النوووري لبوواوي – أحووالم لبوواوي  -سووارة شووخاري-
نورالدين بالطيبي – صالح بركاوي – الساسي بلقاسمي – غيث نصراوي – منصف منصوري – لطفوي
روافي – سليم خضري – مريم منصوري – منير الجدي – سناء خميري – سهير روافي .
و تغيبت عن الجلسة السيدة  :ناجية خليفي .
حيث إفتتح الجلسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية بكلمة رحب ضمنها بالحضور
و عرض برنامج الجلسة كما يلي:
 تحديد عدد اللجان القــارة وتوزيع المسؤوليات صلبها: تحديد مواعيد دورات المجلس: -5تحديد عدد اللجان القــارة وتوزيع المسؤوليات صلبها :
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد الكاتب العام للبلدية الذي عرض الفصل  052من مجلة
االنتخابات و فيما يلي نصه :يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا مالئما من اللجان القارة ال يقل

عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجاالت
التالية:











الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف.
النظافة والصحة والبيئة
األشغال والتهيئة العمرانية
شؤون المرأة واألسرة
الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
الفنون والثقافة والتربية والتعليم
الطفولة والشباب والرياضة
الشؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة.
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

 اإلعالم والتواصل والتقييم
 التعاون الالمركزي
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد اليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة
ملفات محددة.
و فتح السيد رئيس البلدية الحوار من أجل االتفاق على عدد اللجان التي سوف يتم تركيزها ببلدية
فوسانة فكان التدخل كما يلي:
-

السيد نورالدين بالطيبي :إقترح أكبر عدد ممكن من اللجان لتشمل كل المسائل.
السيد محسن عمري :اقترح تركيز اللجان حسب حاجيات الجهة.
السيد لطفي روافي :اقترح زيادة بعض اللجان مثل لجنة الفالحة.
السيد النوري لباوي :اقترح تقليص عدد اللجان الى عشرة فقط .
السيد منير جدي :دعا جميع زمالئه الى تفعيل دور اللجان نظرا ألهميته.
السيد منصف منصوري :اقترح عمل كل لجنة على حده مستقلة عن بقية اللجان.
السيد سليم خضري :اقترح تشكيل أكبر عدد ممكن من اللجان .
السيد صالح بركاوي :إقترح إحداث لجنة فالحة مستقلة عن لجنة مجابهة الكوارث.
السيد غيث نصراوي :قال أن لجنة مجابعة الكوارث هي لجنة غير قارة.
السيد الساسي بلقاسمي :هنأ السيد محمدالطاهر عوني بمناسبة توليه رئاسة المجلس البلدي و هنأ
نفسه بلجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف و ذكر بأهمية عمل اللجان في العمل
البلدي و اقترح تمثيل كل القطاعات بهذه اللجان و قال أن على جميع أعضاء المجلس البلدي أن
يتحدوا من أجل معاضدة مجهود المجلس لتحقيق االهداف النبيلة و المصلحة العامة .

و بعد النقاش تم االتفاق باالجماع على إحداث ستة عشرة لجنة قارة بما في ذلك لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرف و هي التالية:
-

لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
لجنة النظافة والصحة والبيئة
لجنة شؤون المرأة واألسرة و الطفولة
لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
لجنة التربية والتعليم و التكوين
لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشؤون اإلجتماعية وفاقدي السند و حاملي االعاقة
لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم و العالقة مع المجتمع المدني.
لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية
لجنة الفالحة والموارد المائية

 لجنة الغابات والمقاطع ومجابهة الكوارث الطبيعية لجنة التنمية المستدامة والتخطيط . لجنة الفنون و الثقافة .كما تجدر االشارة الى أنه تم االتفاق بين جميع أعضاء المجلس البلدي على تشكيل اللجان البلدية
المذكورة بالتوافق بينهم.
وعمال بقاعدة التمثيل النسبي الواردة بالفصل  055من مجلة الجماعات المحلية تم تشكيل اللجان
باعتبار عدد المقاعد المتحصل عليها لكل قائمة انتخابية حسب التفصيل التالي:

 :5قائمة إرادة الحياة:
 لجنة الفنون و الثقافة:
 اآلنسة سهى جباري :رئيس. السيد محسن عمري  :مقرر. لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
 السيد محمود شخاري :رئيس. السيد النوري لباوي :مقرر. :0قائمة فوسانة الجديدة:
 لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم و العالقة مع المجتمع المدني.
 اآلنسة سارة شخاري :رئيس إيمان بركاوي :مقرر. لجنة شؤون المرأة واألسرة و الطفولة .
 السيدة أحالم لباوي :رئيس . اآلنسة سهى جباري  :مقرر.:3حزب حركة النهضة:
 لجنة النظافة والصحة والبيئة.
 اآلنسة إيمان بركاوي :رئيس. السيد سليم خضري  :مقرر. لجنة الفالحة والموارد المائية.
 السيد صالح بركاوي :رئيس. اآلنسة مريم منصوري :مقرر. :4قائمة فوسانة الخير:
 لجنة الشباب والرياضة.
 السيد محمد نجيب خليفي:رئيس. -السيد محمود شخاري :مقرر.

 :5قائمة أمل و عمل:
 لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.
 اآلنسة مريم منصوري :رئيس -السيد غيث نصراوي  :مقرر.

 :6قائمة معا:
 لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية.
 السيد منير الجدي :رئيس . السيدة ناجية خليفي :مقرر. السيد غيث نصراوي  :عضو :7قائمة وحدة و عمل:
 لجنة التربية والتعليم و التكوين.
 السيد النوري لباوي  :رئيس السيد محمد عيدودي  :مقرر.:8قائمة الزيتونة للتنمية:
 لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات:
 السيد سليم خضري رئيس. السيد لطفي روافي مقرر.:2قائمة فوسانة الشباب و التجديد:
 لجنة الشؤون اإلجتماعية وفاقدي السند و حاملي االعاقة :
 السيد محمد عيدودي رئيس. السيدة احالم لباوي مقرر. السيد النوري لباوي عضو.:02قائمة االشراق :
 لجنة التنمية المستدامة والتخطيط:
 لطفي روافي رئيس. -السيد سليم خضري مقرر.

 :00قائمة الوئام:
 لجنة األشغال والتهيئة العمرانية:
 السيد عبدالرجاء بركاوي رئيس. اآلنسة سارة شخاري مقرر. :09قائمة الصمود:
 لجنة الغابات والمقاطع ومجابهة الكوارث الطبيعية:
 السيد محسن عمري رئيس. السيد النوري لباوي مقرر. - 9تحديد مواعيد دورات المجلس البلدي لسنة :9290
إتفق الحاضرون باإلجماع على أن تكون مواعيد دورات المجلس حسب الرزنامة التالية:
مواعيد الجلسات
الدورات
جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية األولى لسنة الجمعة  21جانفي  0202على الساعة الثالثة مساءا
0202
الجمعة 21فيفري  0202على الساعة الثالثة مساءا
جلسة الدورة العادية األولى لسنة 0202
جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة الجمعة  21أفريل  0202على الساعة الثالثة مساءا
0202
الجمعة  02ماي  0202على الساعة الثالثة مساءا
جلسة الدورة العادية الثانية لسنة 0202
جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة  0202الجمعة  21جوان  0202على الساعة الثالثة مساءا
الجمعة  02جويلية  0202على الساعة الثالثة مساءا
جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة 0202
جلسة الدورة التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة الجمعة  00اكتوبر  0202على الساعة الثالثة مساءا
0202
الجمعة  01نوفمبر  0202على الساعة الثالثة مساءا
جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة 0202
ورفعت الجلسة في حدود الساعة السابعة مساءا.
رئيس البلـــــــــــدية

محمد الطاهر عوني

