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إنعقد بقصر البلدية بالقصبة إجتماع المجلس البلدي في جلسة إستثنائية وذلك يوم الثالثاء
 30أفريل  2019على الساعة الثالثة بعد الظهر ،برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية شيخة
المدينة ،وبحضور السيد حاتم بن قديم رئيس الديوان والسيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية .
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني إلنعقاد الجلسة ،بحضور أعضاء المجلس البلدي الممضين أمام
أسمائهم أسفل هذا المحضر ،إفتتحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم الجلسة مرحبة بالحضور ،معلنة عن جدول
أعمال الجلسة المتمثل في نقطة واحدة وهي استقالة عضو مجلس بلدي وطلب التّراجع فيها .

 -/Iحول استقالة عضو مجلس بلدي وطلب التّراجع فيها :
قبل التداول في موضوع إستقالة السيد محسن بن نفيسة ،أثارت السيدة نزيهة العكاري عضو المجلس
البلدي مسألة اإلعتداء بالعنف اللفظي والجسدي عليها من قبل زميلتها السيدة نزيهة الغيزاوي نتيجة اختالف في
تقدير المصلحة العامة وطالبت بردع مثل هذا التصرف بإقرار آلية ضمن النظام الداخلي ،وساندها في طلبها
أغلب أعضاء المجلس البلدي وخاصة السيد حبيب دلهوم الذي تعرض لسلوك مشابه من قبل السيدة
منجية الجندوبي  .كما اعتذر السيد منير الصرارفي نيابة عن كل أعضاء كتلة نداء تونس بالمجلس على سلوك
زميلتهم .
أما السيدة رئيسة البلدية فقد دعت إلى ضبط النفس وتقديم المصلحة العامة على الذوات الفردية ،ثم تم
اإلشارة إلى ما نصت عليه مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  29لسنة 2018
المؤرخ في  9ماي  2018في الفصل  205منها على أن " للعضو بالمجلس البلدي أن يقدّم استقالته لرئيس البلدية

المختص ترابيا بذلك".
أول اجتماع لمعاينتها ،ويت ّم إعالم الوالي
ّ
الذي يعرضها على المجلس البلدي في ّ
وحيث قدم السيد محسن بن نفيسة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
استقالته ضمن مكتوبه المؤرخ في  15أفريل  ،2019ثم أردفه بطلب تراجع فيها ضمن مكتوبه المؤرخ في
 30أفريل  2019وارد على الكتابة العامة بالفاكس لتواجد المعني باألمر خارج العاصمة .
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لذا ،فالمعروض على مجلسكم الموقر ما تقدم للتداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه .

التد ّخالت :
أذنت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة اإلتصال بالسيد محسن بن نفيسة
ومطالبته بإيداع مطلب تراجع في اإلستقالة باسم رئيسة البلدية ،وذلك وفق ما ينص عليه الفصل  205من مجلة
الجماعات المحلية عوض مطلب تعليق اإلستقالة المعروض على أنظار المجلس ،مشيرة إلى استغرابها من تقديم
اإلستقالة خاصة في ظل غياب ما يبرر مثل هذا التصرف .
واتفقت أغلب التدخالت على وجوب اإلحاطة بالموضوع والدفع نحو تراجع السيد محسن بن نفيسة
عن استقالته لما فيه خير العمل البلدي عامة والثقافي خاصة .
الرابعة والنّصف بعد ّ
الزوال .
و ُرفعت الجلسة على الساعة ّ

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

مق ّررة الجلسـة

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
الرحيم
سعاد بن عبد ّ

حفيظة بلخير مديمغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمضاء أعضاء المجلس البلدي الحاضرين أشغال الدّورة
اإلسم واللقب

اإلمضاء

اإلسم واللقب

خالد لزعر

أسماء العكايشي

فوزي العزابي

هندة عباس

سيف الدين بالعابد

سناء التليلي

عبد الرزاق البوزيري

سامية اللباسي

محمد علي الورهاني

نزيهة العكاري

محسن بن نفيسة

حكيمة الكعبي

األسعد خضر

نادية العويتي

بلقاسم الفياش

محرزية برايكي

اإلمضاء
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خليل بن حسين

اإلسم واللقب

هادية ناجي مرواني

اإلمضاء

اإلسم واللقب

عماد العيادي

منجية خميلي

كمال إيدير

آمال المؤدّب

فتحي دخيل

عواطف الزاير

صالح مباركي

منجية الجندوبي

مجدي المازني

غفران القناوي

حبيب دلهوم

مليكة الباطيني

محمد نعمان بن معاوية

نزيهة الغيزاوي

محمد ساسي البوثوري

راضية العياشي

منير الصرارفي

صابرين الزواغي

عماد الرياحي

ّ
بوعزي
أحمد الصغير

عبير الطالبي

صالح الدغري

بثينة الشابي

عماد الدبابي

وداد األزرق

أنيس الوسالتي

هناء بن سعيد

مهدي الرباعي

وداد الدايخي

الرؤوف األغواتي
عبد ّ

رجاء قمير

كمال البلدي

رانية اليحمدي

لطفي بن عيسى

عفاف حمدي

ّ
بوعزة
لسعد

آمال بوزيّان

محمد منير بن ميالد

محمد رؤوف الهاني

هندة بالحاج علي

اإلمضاء

رانية الكريمي
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