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 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي 

  9112جويلية  11الخميس 

البلدية والمجلس البلدي المقدم من  مطلب االستقالة من رئاسةبناء على 

قبل السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية والمسجل بمكتب الضبط تحت 

 .9102جويلية  10بتاريخ  4835عدد 

من مجلة الجماعات المحلية  940بالفصل  بماء جاءوعمال 

ماي  12 بتاريخ 92الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 

وجه استقالة رئيس البلدية أو ت" : على  والذي ينص  9103

وجوبا  استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد

 .في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها

إعالم  إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم
 .بحصول الشغورالوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا 

 يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من

 .يخلفهم
تسيير  وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة

الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي األكبر سنا بتسيير 
 ".بمساعدة الكاتب العام الشؤون البلدية

برئاسة السيدة  عمل للمجلس البلدي جلسةبمقر بلدية المهدية انعقدت 

على  9102جويلية  00وذلك يوم الخميس  أسماء حمزة رئيس البلدية

 : والسيدات الساعة الخامسة مساء وبحضور كل من السادة

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني: دمحم الهادي بالشيخ -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع : خالد العراك -

 رئيسة دائرة هيبون : فائزة بوبكر بلخير -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة : كريمة قاسم -

 عضوة: رشيدة الصفاقسي -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو : الهادي سنان -

 عضوة: سميرة فرج حميدة -

 عضوة: هاجر البكوش -

 عضو : سامي عالية -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضوة : نجالء الزوالي -

 عضو: حسن بنور -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : ريم الزوالي -

 إمضاء أعضاء المجلس البلدي

 أحمد رشاد خميس  -

 دمحم الهادي بالشيخ -

 سهيل الشيخ الزوالي -

 خالد العراك -

 فائزة بوبكر بلخير  -

 دمحم الشاهد  -

 كريمة قاسم  -

 رشيدة الصفاقسي -

 فتحي بن زينب  -

 الهادي سنان  -

 سميرة فرج حميدة -

 هاجر البكوش -

  سامي عالية -

 عبير الباجي -

  نجالء الزوالي -

 حسن بنور -

  دمحم محسن كريم -

 لبنى الزواري -

 أنور الجبالي -

  لمياء العيوني -

 طارق الحنشة -

 ريم الزوالي -

 إكرام ريش -

  رضا الشوك -

  سمير الزواري -

  وداد سعد الفقيه أحمد -
 

 إمضاء أعضاء المجلس البلدي

 أحمد رشاد خميس 

 دمحم الهادي بالشيخ -

 سهيل الشيخ الزوالي -

 خالد العراك -

 فائزة بوبكر بلخير  -

 دمحم الشاهد  -

 كريمة قاسم  -

 رشيدة الصفاقسي -

 فتحي بن زينب  -

 الهادي سنان  -

 سميرة فرج حميدة -

 هاجر البكوش -

 سامي عالية  -

 عبير الباجي -

 نجالء الزوالي  -

 حسن بنور -

 دمحم محسن كريم  -

 لبنى الزواري -

 أنور الجبالي -

 العيوني لمياء  -

 طارق الحنشة -

 ريم الزوالي -

 إكرام ريش -

 رضا الشوك  -

 سمير الزواري  -

 وداد سعد الفقيه أحمد  -
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 عضوة : إكرام ريش -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : سمير الزواري -

 عضوة : وداد سعد الفقيه أحمد -

وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية وفقا 

 .من مجلة الجماعات المحلية 903للفصل 

في مستهل الجلسة رحبت السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية بالحضور  

التهجم والتعدي الصادر عن  وليدمعلنة أن تقديمها لالستقالة لم يكن 

تمهيدية الثالثة للمجلس البلدي بتاريخ بعض المواطنين أثناء الدورة ال

وإنما هي نتاج عدة عوامل وتراكمات تتخلص في  9102جوان  92

بالنسبة للذاتي فإن التجربة الجديدة و  ,دواعي ذاتية وأخرى موضوعية

 .القدرة على التخطيط ودقة الرؤيا تشعّبها أعاقت

والخارجية كان الداخلية يرات ا أن هاجس الخوف والتخوف من التأثكم

أما بالنسبة للجانب الموضوعي فإن . سببا مهما في تغذية نقاط الضعف

عدم االنسجام بين أعضاء المجلس وعدم استقراره وعدم وضوح 

 .التوجهات كان سببا جوهريا في عديد األخطاء

رضي للعمل اإلداري عموما ممن ناحية أخرى فإنه رغم المستوى ال

استجابة بعض المصالح  هزات مثل عدمالمرات يشهد فإنه في عديد 

 . متطلبات العمل وغيرهافي اإلبان ل

 : تناول السادة أعضاء المجلس الكلمة كاآلتي إثر ذلك

تستدعي و شاقةمهمة رئاسة البلدية : السيدة سميرة فرج حميدة* 

نجاز اإلصالحات بينهم إل التضامن بين كافة أعضاء المجلس فيما 

 هام الالزمة والنجاح في الم

كان من األجدر استشارة البعض من : السيدة وداد سعد الظريف* 

أعضاء المجلس على األقل قبل اإلقدام على تقديم االستقالة وتدعو إلى 

 . مزيد التضامن لمواصلة المرحلة وإنجاحها بعقلية جديدة

التجاوزات والخالفات في المجالس واردة : السيد سمير الزواري* 

 وجب التحمل 

المرحلة الصعبة التي تمر بها البالد من األسباب : يد دمحم الشاهدالس* 

 الرئيسية لعديد المشاكل بكل المجالس البلدية تقريبا 

نقص التضامن بين أعضاء وضعف اإلمكانيات : السيد أنور الجبالي* 

على رئيس  امج من أسباب الضغط الكبير المسلطالمجلس وانعدام البرن

 . طبيعية المرحلة وتحملها فهمالبلدية الذي عليه 

تشكر رئيس البلدية على صراحتها وتمنت لو : السيدة لبنى الزواري* 

ل ت لو أنه في حامراجعة شاملة وتمنكان ذلك سابقا والمرحلة تتطلب 

 . قبول المجلس لالستقالة أن تحافظ السيدة أسماء حمزة على عضويتها

 .أداء العمل البلديوجب المراجعة لتحيين : السيدة كريمة قاسم* 

تقييم من كل األطراف هذه الجلسة هي فرصة لل: السيدة ريم الزوالي* 

 . وتحمل المسؤولية من الجميعالمشاحنات لتجاوز 

يرفض االستقالة والبدء في صفحة جديدة في : السيد فتحي بن زينب* 

 .إطار االحترام المتبادل
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إثر ذلك انطلق السادة أعضاء المجلس في مناقشة عملية التصويت 

السيدة رئيس وتم تخييرهم من قبل . على قبول االستقالة من عدمه

 .فتوافقوا على التصويت سرا: البلدية من التصويت باأليدي أو سرا

ر وعددهم السادة األعضاء الحاضرين على دفتر الحضو وبعد إمضاء

انطلقت عملية التصويت  البلدية عضوا دون اعتبار السيدة رئيس 92

 : فأسفرت على اآلتي

 صوتا الموافقة على طلب االستقالة  11

 صوتا رفض االستقالة  19

 واختتمت الجلسة على الساعة السابعة والنصف ليال

 

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة

 

 إمضاء أعضاء المجلس البلدي

 أحمد رشاد خميس 

 دمحم الهادي بالشيخ -

 سهيل الشيخ الزوالي -

 خالد العراك -

 فائزة بوبكر بلخير  -

 دمحم الشاهد  -

 كريمة قاسم  -

 رشيدة الصفاقسي -

 فتحي بن زينب  -

 الهادي سنان  -

 سميرة فرج حميدة -

 هاجر البكوش -

 سامي عالية  -

 عبير الباجي -

 نجالء الزوالي  -

 حسن بنور -

 ريم دمحم محسن ك -

 لبنى الزواري -

 أنور الجبالي -

 لمياء العيوني  -

 طارق الحنشة -

 ريم الزوالي -

 إكرام ريش -

 رضا الشوك  -

 سمير الزواري  -

 وداد سعد الفقيه أحمد  -
 


