تعليمات رقم ( ) لسنة 2017
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان
صادرة استنادا ً ألحكام المواد ( ) 15و (  )16من قانون
الالمركزية رقم ( )49لسنة  2015والمواد ( )36و ( )47و ( )52من قانون البلديات رقم ( )41لسنة . 2015

المادة ()1
تسمممهذه مممعلهمات ( هممم ه التعليماااات التنفيذياااة الخاصاااة بتشاااكيل لجاااان مجاااالا المحاالاااات والمجاااالا
البلدية لسنة  )2017ويعمل بها من تاريخ نشرها اي الجريدة الرسمية.
المادة ()2
لغاياااات هاااذل التعليماااات تعتماااد التعاااارين الاااواردة ااااي قاااانون الالمركزياااة رقااام ( )49لسااانة  2015وقاااانون
البلديات رقم ( )41لسنة .2015

لجان االنتخاب

المادة ()3

أ -تشكل بقرار مان مجلاا المفوضاين لكال دارارة انتخابياة ومنطقاة بلدياة لجناة انتخااب مان ررايا ويضاوين
ومقرر ويشترط أن ال يقل التحصيل العلمي ألي منهم ين الشهادة الجامعية األولى كل ما أمكن ذلك.
ب -إذا حالت لرون دون قيام أي من أيضاء لجنة االنتخاب األصلية بمهامهم أو ألسباب يتعذر معها االستمرار
اي هذل المهام المجلا المفوضين تعيين من يحل محلهم.
ج -يشترط اي رؤساء وأيضاء لجاان االنتخااب األصاليين او الاذين يعيناون محلهام أن ال يكوناوا مان أصاول أو
اروع المرشح اي الداررة االنتخابية ومنطقة البلدية أو أي من أقاربه اآلخرين حتى الدرجة الثانية وبخاالن ذلاك
يقرر مجلا المفوضين آلية التعامل مع كل حالة يلى حدل .
د -يقسم رريا وأيضاء لجان االنتخاب األصليين أو الذين يعينون محلهم قبل مباشرتهم العمل أماام الارريا أو
أي من أيضاء مجلا المفوضين اليمين التالي:

" أقسم باهلل العليم أن أقوم بالمهام الموكولة ألي بأمانة ونزاهة وحياد".
ل -مع مراياة ما هو منصوص يليه اي قانون الالمركزية وقانون البلديات من مهاام وصاالحيات ت تتاولى لجناة
اإلنتخاب ما يلي :

 -1إدارة العملية اإلنتخابية ومتابعتها اي نطاق الداررة اإلنتخابية ومنطقة البلدية.
 -2تسلم جداول الناخبين من الهيرة ويرضها واق أحكام القانون.
 -3اتح غراة يمليات إلدارة العملية اإلنتخابية وتجهيزها.
 -4استقبال طلبات المرشحين وإحالتها الى الهيرة.
 -5تشكيل لجان األقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
 -6تزويد رؤساء لجان االقتراع والفرز بمستلزمات العملية اإلنتخابية بموجب نماذج تسليم معتمدة.
 -7استالم اللوازم الخاصة بعملية االقتراع والفرز وتخزينها وتنليم السجالت الخاصة بها .
 -8االشران يلى يمل لجان األقتراع والفرز اي الداررة االنتخابية ومنطقة البلدية.
 -9استالم محاضر لجان االقتراع والفرز.
 -10ايالن النتارج األولية اي الداررة االنتخابية ومنطقة البلدية .
 -11تزويد الهيرة بجميع أوراق العملية االنتخابية ومستلزماتها والسجالت والمحاضر.
 -12تنفيذ الخطط التدريبية المعدة من الهيرة لجميع المشاركين اي العملية االنتخابية.
 -13القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها الهيرة .

لجان االقتراع والفرز
المادة ()4
أ -يكون لكل غراة اقتراع وارز لجنة اقتراع وارز تتألن من رريا ويضوين اثنين يتم تعييانهم بقارار مان قبال
لجنة اإلنتخاب المختصة يلى أن تراع قرارها لمجلا المفوضين للمصادقة يليه.
ب -تعين لجنة االنتخاب اي الداررة االنتخابية ومنطقة البلدية لكل لجناة اقتاراع واارز ياددا ً مان مادخلي البياناات
والمولفين لمسايدتها اي أداء مهامها وحسب مقتضى الحال.
ج -إذا حالات لاارون دون قيااام أي ماان أيضاااء لجنااة االقتاراع والفاارز األصاالية بمهامااه أو ألسااباب يتعااذر معهااا
استمرارل اي هذل المهام اللجنة االنتخاب تعيين من يحل محله.
د -يشترط اي رؤساء وأيضاء لجان االقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من المولفين العااملين ماع اللجناة
ما يلي:
 -1أن يكونوا من مولفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.
 -2أن ال يكونوا من أصول أو اروع المرشح يلى مستوى الداررة االنتخابية ومنطقة البلدية مكاتبهاا التاي يعمال
بها أو أي من أقاربه اآلخرين حتى الدرجة الثانية .
هـ  -يقسم رريا وأيضاء لجان األقتاراع والفارز االصاليين أو الاذين يعيناون محلهام قبال مباشارتهم العمال اماام
لجنة اإلنتخاب اليمين التالي:
" أقسم باهلل العليم أن أقوم بالمهام الموكولة ألي بأمانة ونزاهة وحياد"
و -مع مراياة ما هو منصوص يليه اي قانون الالمركزياة وقاانون البلاديات والتعليماات الصاادرة بمقتضاال مان
مهام وصالحيات تتولى لجنة االقتراع والفرز ما يلي:
 -1استالم اللوازم الخاصة بعملية االقتراع والفرز والمحاالة يليهاا والتأكاد مان صاالحيتها وإيادتهاا الاى لجاان
االنتخاب بعد أنتهارها من يملها.
 -2إدارة يملية االقتراع والفرز لصندوق االقتراع والفرز.
 -3شرح طريقة االقتراع للناخب بشكل ال يؤثر اي اختيارل يند االقتراع.

 -4التأكد من اجراءات االقتراع قد تمت واق االصول.
 -5تسليم محاضر االقتراع والفرز والحقارب الحساسة.
 -6القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها لجنة االنتخاب المختصة.

لجنة تدقيق النتارج األولية النتخابات مجالا المحاالات والمجالا البلدية
المادة (:)5
أ -يشكل مجلا المفوضين لجنة خاصة أو اكثر للقيام بالمهام التالية:
 -1تدق قهمانت ئجهمالوا ةهألنتخ بم ههجم ا هماها ظام هورظ هم همامذهمامرئ
ماهفو نه.ه

ها ر مه ه (مذههج(م

-2هتدق قهمانت ئجهمألوا ةهالنتخ ب ههجم ا هماب(د مةهوماهجم ا هماها( مةهورظ هم همامذهمامرئ
(ذههج( ماهفو نه.ه

ه

ها ر مه ه

ه-3هتاد ممده سممه اهماف م ئبم هب اه ممدهماهخصصممةها(نس م اهظممسههج م ا هماها ظا م هوماهج م ا هماب(د ممةه
ورظ ه هماذهمارئ ها ر ه ه (ذههج( هماهفو نه.ه
-4هتاد ممده سممه اهماف م ئبم هب اه
ا ر ه ه (ذههج( ماهفو ن.ه

ممدهماهخصصممةها(نس م اهظممسهقممبههنة ممةهب(د ممةهورظ ه م هماممذهماممرئ

ب-هللجنة الخاصة وحسب حاجتها األستعانة بمن ترال مناسبا ً لمسايدتها اي القيام بمهامها.ه

ه

ج-هإذا حال أي سبب دون قيام أي من أيضاء اللجنة الخاصة بمهاامهم اياتم تعياين مان يحال محلاه
من قبل المجلا.
ه

