ملخص مداوالت جلسة مجلس الهيئة ليوم  28جانفي 4102
عمال بأحكام الفصل الخامس من وعلى القانون األساسي عدد  32لسنة 3103
المؤرخ في  31ديسمبر  3103والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات وعلى
جميع النصوص التي نقحته وتممته والفقرة األخيرة من الفصل  02من النظام
الداخلي للمجلس والصادر بالقرار عدد  5لسنة  2014مؤرخ في  24أفريل2014
ينشر الملخص التالي لمداوالت مجلس الهيئة ليوم :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم  82جانفي  8102وذلك بحضور السادة
والسيدات :
محمد شفيق صرصار  ,مراد بن مولي  ,نبيل بفون  ,أنور بن حسن  ,كمال
التوجاني  ,لمياء الزرقوني  ,فوزية الدريسي  ,خمائل فنيش ورياض بوحوشي
وقد حدد جدول األعمال في النقاط التالية:
.I
.II
.III
.IV
.V
.VI
.VII
.VIII

مسألة اإلحالة
مسألة المقر
الوضعية المالية ألعضاء الهيئة
الميزانية
االتفاق مع بعثة اإلتحاد األوروبي وغيرها من الهيئات الدولية
مختلف الفرضيات المتعلقة بالتواريخ المقترحة لالنتخابات
التطبيقات اإلعالمية
سجل الناخبين

 .Iمسألة اإلحالة بين الهيئتين:
 )0بين السيد أنور بن حسن أن قوائم الجرد جاهزة وسيقع تكليف عدول تنفيذ لجردها وتحرير
محاضر رسمية في ذلك  ,المقرات التي سيقع فيها الجرد:
 )8تكليف عدول تنفيذ تابعين لمقرات التواجد الترابي مع أحد أعضاء الهيئة المركزية لجرد مقر
الهيئات الفرعية ووضع كامل التجهيزات تحت يد الموظف الذي ال يزال يباشر مهامه أو العضو
المكلف من الهيئة السابقة.
 )3تحديد موعد مع السيد كامل الجندوبي إلتمام اإلحالة.

 )2السعي لعقد جلسة مع ممثلي وزارة المالية والوزارة األولى وتحرير محضر يتضمن القررات
المتخذة في خصوص الوضعية المالية للهيئة القديمة وتسليم السيد كمال الجندوبي محضر رسمي
إلبراء الذمة.
مسألة المقرات:
.II
 )0معاينة مقر التجمع
 )8النظر فرضيات لمقرات أخرى
 )3تحضير المتطلبات الوظيفية التي يستوجبها المقر في صورة االحتفاظ بفرضية مقر التجمع السابق.
الوضعية المالية ألعضاء الهيئة :
.III
المنح التي ستسند لألعضاء ستصدر بأمر ,الفرضيات المطروحة :
 )0مراسلة الهيئات المهنية ألخذ الرأي في خصوص الوضعيات المهنية لفائدة أعضاء الهيئة غير
اإلداريين واإلعالم بوضعيات اإللحاق.
الميزانية:
.IV
طلب  31مليون دينارأ كتسبقة لميزانية الهيئة
 .Vاالتفاقات مع هيئة بعثة اإلتحاد األوروبي:
تم التداول في طلب من بعثة اإلتحاد األوروبي للقاء الهيئة وعرض المساعدة الفنية لها.

