ملخص مداوالت جلسة مجلس الهيئة ليوم  60ماي 4602
عمال بأحكام الفصل الخامس من القانون األساسي والفقرة األخيرة من الفصل  31من النظام
الداخلي للمجلس والصادر بالقرار عدد  5لسنة  2014مؤرخ في  24أفريل 2014ينشر ملخص
المداوالت التالي:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم  60ماي  4632وذلك بحضور السادة والسيدات :
محمد شفيق صرصار ,مراد بن مولي  ,نبيل بفون  ,أنور بن حسن  ,كمال التوجاني  ,لمياء الزرقوني ,
فوزية الدريسي  ,خمائل فنيش  ,رياض بوحوشي و نبيل السالمي.

وقد حدد جدول األعمال في النقاط التالية :
 )3المصادقة على نتائج الفرز إعالن الترشحات لخطتي مكلف بالتكوين و مكلف
بالشؤون القانونية.
 )4المصادقة على طلبي الحاق السيدة منية بالعربي للعمل بوحدة الشؤون القانونية بخطة
رئيس وحدة و السيد مولدي العياري رئيس وحدة فرعية.
 )1مناقشة مقترح الية عمل الهيئة خالل الفترة القادمة في اطار اعداد خطة العمليات
االنتخابية.
 )2ضبط موعد االجتماع القادم.
و قد اتفق أعضاء المجلس على التالي :
 - )3المصادقة على نتائج فرز اعالن انتداب مكلفين بخطتي التكوين و الشؤون القانونية
عن طريق االلحاق.
 - )4المصادقة باإلجماع على الحاق السيدة منية العربي لتكلف بخطة رئيس وحدة
الشؤون القانونية و الحاق السيد مولدي العياري مكلف بخطة رئيس وحدة فرعية
بالشؤون القانونية.
 – )1المصادقة باالجماع على اعتماد الية تركيز اللجان و ضبط ممثليها من مجلس
الهيئة المعنية بمختلف المحاور التالية :
 لجنة تسجيل الناخبين :السيد مراد بن مولي/منسق اللجنة ،السيد كمال التوجاني/
نائب منسق و السيد رياض بوحوشي و السيدةخمائل فنيش /أعضاء.
 لجنة التكوين :السيد أنور بن حسن /منسق اللجنة ،السيدة فوزية الدريسي /نائب
المنسق و السيد كمال التوجاني/عضو.








حملة االعالم و التوعية :السيدة خمائل فنيش/منسقة ،السيدة لمياء الزرقوني /نائبة
المنسقة و السيدة فوزية الدريسي/عضو.
االعتماد :السيد نبيل بفون /منسق و السيد رياض بوحوشي /نائب منسق.
االقتراع و الفرز و النتائج :السيد رياض بوحوشي /منسق ،السيد مراد بن مولي
نائب منسق والسيد أنور بن حسن /عضو.
اللوجيستيك و النقل :السيدة لمياء الزرقوني /منسق اللجنة و السيد نبيل بفون /نائب
منسق .
االنتخابات بالخارج :السيدة فوزية الدريسي /منسقة ،السيدة لمياء الزرقوني /نائب
منسق و السيد مراد بن مولي /عضو.
مراقبة الحملة االنتخابية :السيد أنور بن حسن/منسق ،السيد نبيل بفون /نائب
منسق و السيد كمال التوجاني /عضو.

تكليف المدير التنفيذي بضبط ممثلي الجهاز التنفيذي بمختلف اللجان و إعالم
المجلس بها من جهة و ضبط رزنامة اجتماعات اللجان أسبوعيا و عرضها على
مصادقة المجلس.
تكليف رئيس المجلس بضبط قائمة الخبراء توضع حسب تخصصات اللجان.
 – )2موعد االجتماع القادم  :االربعاء  60ماي .4632

