ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
في الجلسة املنعقدة بتاريخ  11جويلية 2016
ـــ ۞۞۞۞۞۞ ــ
عمـ ـ ـ ـ ـال بأحكام الفصل  18من القانون األساس ي عدد 23لسنة  2012املؤرخ في 20
ّ
ديسمبر  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والفصل  13من القرار عدد  5لسنة
ّ
 2014املؤرخ في  24أفريل  2014واملتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،ينشر امللخص التالي ملداوالت جلسة مجلس الهيئة ليوم  11جويلية :2016
السيدات ّ
اجـ ـ ـ ـ ـتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم  11جويلية  2016بحضور ّ
والسادة
ّ
محمد شفيق صرصار (رئيس) ،مراد بن مولي ،أنور بن حسن ،نبيل بفون ،كمال التوجاني ،ملياء
ّ
الزرقوني ،فوزية الدريس ي ،خمائل فنيش ورياض بوحوش ي وذلك للحسم في املسائل املتعلقة
بإعادة تنظيم الوحدة املركزية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة بالهيئة.
وقـ ـ ـ ـد أفضت مداوالت املجلس إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
ّ
املخصصة إلقتناء منظومة معلوماتية مندمجة ( )ERPفي حدود
 )1املصادقة على امليزانية
ّ
املخصصة القتناء البرمجيات اإلعالمية ضمن ميزانية الهيئة لسنة 2016
اإلعتمادات
بالنسبة للقسط األول من املشروع ،على أن ّ
يتم تخصيص مبلغ  110ألف دينار ضمن
تقديرات ميزانية الهيئة لسنة  2017لتمويل القسط الثاني من املشروع.
ّ
 )2املوافقة على املقترحات املتعلقة بالصالحيات املسندة لإلدارات الفرعية لالنتخابات
وذلك بخصوص التصرف اإلداري واملالي صلب هذه اإلدارات واإلقتصار على تكليف
عون باملصالح املشتركة عوضا عن خطة مكلف بالشؤون اإلدارية واملالية باإلدارات
املذكورة.

 )3املوافقة على املقترحات ّ
املتصلة بضبط التوجهات األساسية إلعادة هيكلة اإلدارة
املركزية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة على النحو التالي:
 إحداث خطة مراقب تصرف مكلف بمراقبة التصرف يلحق بمجلس الهيئة.
 إحداث خطة مكلف بمتابعة املشاريع يلحق بمجلس الهيئة.
 دعم وإعادة هيكلة وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
 إضفاء الصبغة القارة على خطة املنسق الجهوي للهيئة.
 )4إسناد مهمة اإلشراف وإدارة التكوين بخصوص تنمية القدرات واملؤهالت املهنية ألعوان
الهيئة إلى اإلدارة املركزية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة ،على أن تتولى وحدة
التكوين الراجعة بالنظر إلى الوحدة املركزية للعمليات االنتخابية اإلشراف وإدارة
التكوين في املجال االنتخابي.
ّ
 )5املصادقة على املقترح املتعلق بالفصل بين مهمة املحاسبة ومهمة الشؤون املالية
وإحداث خطة مكلف بالرقابة املالية وذلك في إطار إعادة التنظيم الهيكلي للوحدة
املركزية للشؤون اإلدارية واملالية والوسائل العامة.
ّ
 )6املصادقة على املقترح املتعلق بإحالة جملة من الصالحيات اإلدارية واملالية إلى اإلدارات
الفرعية وذلك في إطار تكريس الالمحورية في التصرف املالي واإلداري بالهيئة.

