ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
في الجلسة املنعقدة بتاريخ  05ماي 2016
ـــ ۞۞۞۞۞۞ ــ
عمال بأحكام الفصل  18من القانون األساس ي عدد 23لسنة  2012املؤرخ في  20ديسمبر
ّ
 2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والفصل  13من القرار عدد  5لسنة 2014
ّ
املؤرخ في  24أفريل  2014واملتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات،
ينشر امللخص التالي ملداوالت جلسة مجلس الهيئة ليوم  05ماي :2016
السيدات ّ
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ  05ماي  2016وذلك بحضور ّ
والسادة
محمد شفيق صرصار (رئيس) ،مراد بن مولي ،نبيل بفون ،أنور بن حسن ،ملياء الزرقوني،
فوزية الدريس ي ،خمائل فنيش ورياض بوحوش ي.
وقد ّ
حدد جدول األعمال في النقاط التالية:
 -1متابعة أعمال جلسة العمل املنعقدة مع اإلدارة التنفيذية بتاريخ  03ماي .2016
 -2الوضعية العقارية للهيئة.
 -3البت في بعض اإلشكاليات بالنسبة للتونسيين بالخارج.
 -4إحداث لجنة قيادة لخطة إعادة هيكلة اإلدارة املركزية للشؤون اإلدارية واملالية
والوسائل ّ
العامة.
 -5النظرفي ملف تسوية وضعيات إدارية.
وقد ا تفق أعضاء املجلس بعد املداوالت على التالي:

)1

)2
)3
)4

)5

بعد إستعراض رئيس الهيئة ملختلف املسائل املثارة خالل جلسة العمل املنعقدة
بتاريخ  03ماي  2016بخصوص انتخابات املجلس األعلى للقضاء واالنتخابات
املحلية ّ
قرر املجلس:
 عقد لقاء ّ
موسع مع مختلف األطراف املعنية بانتخابات املجلس األعلى
للقضاء (وزارة العدل وهيئة القضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين
والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء جامعات الحقوق )...وذلك
يوم  2جوان  2016مع إقتراح روزنامة للنقاش بناء على فرضية أن تتم
االنتخابات يوم  25سبتمبر .2016
 تحيين مشروع الروزنامة التي ّ
تم عرضها على مختلف األطراف املعنية
ّ
املحلية على ضوء املستجدات وعقد جلسة عمل ّ
موسعة مع
باالنتخابات
هذه األطراف يوم  17ماي .2016
ّ
 تكليف اإلدارة التنفيذية بإعداد خطتي عمل بالنسبة لالنتخابات املتعلقة
ّ
باملجلس األعلى للقضاء واالنتخابات املحلية بالنسبة ملرحلة التسجيل في
مختلف جوانبها.
اإلذن لإلدارة بالتفاوض مع الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بخصوص
ّ
اقتناء الشقتين التابعتين لها واللتين تشغلهما اإلدارة الفرعية لالنتخابات تونس.2
إرجاء النظر في املسائل العالقة بملف التونسيين بالخارج.
إحداث لجنة قيادة لخطة إعادة هيكلة اإلدارة املركزية للشؤون اإلدارية واملالية
والوسائل العامة على النحو التالي:
السيدة ّ
 عن مجلس الهيئةّ :
والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ّ
خمائل ّ
فنيش مراد بن مولي وأنور بن حسن.
 عن اإلدارةّ :
السادة صابر الزوق (املدير التنفيذي للهيئة) ،مراد املاجري
ومروان معيز.
ّ
تسوية الوضعية اإلدارية إلطار من الهيئة مكلف بمتابعة وتسوية امللفات العقارية
للهيئة على املستوى املركزي أو الجهوي.

