الجدولة الزمنية
للعمليات االنتخابية

تنص مدونة الشغل على هيأتين انتخابيتين أساسيتين:
 −هيأه العمال واملستخدمين؛

 −هيأه األطر وأشباههم؛
ويمكن تغيير عدد الهيآت االنتخابية ،بمقتض ى اتفاق
* يتم توزيع األجراء بين الهيئات الناخبة بموجب اتفاق

* يتم توزيع املقاعد بين الهيئات الناخبة بموجب اتفاق
يمكن للمشغل واألجراء في حالة عدم حصول اتفاق بينهما طل ب
تدخل العون املكلف بتفتيش الشغل بصفته موفقا ومصلحا في
الحالة األولى ،وحكما في الحالتين الثانية والثالثة.

 يجب على املشغل أن يقوم بإعداد وتعليق الالئحة االنتخابية وفقالكيفيات والتواريخ املحددة من طرف السلطة الحكومية املكلفة
بالشغل (املادة ) 440؛
 تتضمن هذه الالئحة البيانات التالية :االسم العائلي والشخص يللناخب وسنه والصنف املنهي الذي ينتمي إليه وتاريخ الدخول للعمل؛
 يمكن إضافة عدد الشهور التي اشتغلها بالنسبة للمؤسسات ذاتالنشاط الدائم وعدد أيام الشغل متصلة أو غير متصلة بالنسبة
للمؤسسات ذات النشاط املوسمي والتأهيل املنهي وصفة األجير.

يجب أن تعد هذه اللوائح وفق الهيئات الناخبة املتفق عليها

 يتعين على املشغل أن يقوم بإلصاق الالئحة املعدة سلفا بعدالتأشير عليها من طرف العون املكلف بتفتيش الشغل وذلك

بتاريخ  30ابريل 2021
 يجب تعليق هذه الالئحة في املكان املخصص ملندوبي األجراء وفيأماكن ولوج الشغل.

 يجب على املشغل أن يضع رهن إشارة األجراء سجال خاصا (املادة ) 442يدون فيه األجير تعرضاته املتعلقة إما بتسجيله وإما
بتسجيل ناخب لم يتم تسجيله أو التشطيب على أجير ليس له
الحق في ذلك؛

 يحدد أجل التعرضات في  8أيام من  30ابريل إلى  07ماي. يجب على املشغل أن يرد على التعرضات كتابة مبينا في السجلاملنصوص عليه القرارالذي اتخذه في شأن التعرضات داخل أجل
 10أيام ابتداء من  30ابريل إلى  09ماي

 يحق لكل أجير ،لم يتلق ردا ايجابيا على شكايته في اآلجالالقانونية ،رفع طعن أمام القضاء ابتداء من  10ماي إلى  17ماي
 يتم توجيه الطعن بواسطة شكاية مكتوبة توضع وتسجل دونمصاريف لدى كتابة الضبط للمحكمة املختصة.
ملحوظة :في حالة تصحيح اللوائح االنتخابية سواء بمقتض ى حكم
قضائي أو بناء على شكاية األجراء وجب توقيع الالئحة من جديد
من قبل املشغل ومن قبل مفتش الشغل.

يجب على املشغل أن يقوم بإعداد الئحة الترشيح ،تتضمن على
الخصوص:

 االسم العائلي والشخص ي للمرشح؛ تاريخ االزدياد؛ املهنة؛ الرقمالترتيبي في الئحة املترشحين؛ عدد األشهر التي قضاها املرشح بصفة
متقطعة أو متواصلة ؛ صفته ومؤهالته املهنية؛الهيئة الناخبة التي
ينتمي إليها املرشح.
* يجب اإلشارة أيضا في الئحة الترشيح إلى االنتماء أو عدم االنتماء
النقابي لألجراء.
ال ينبغي أن يفوق عدد املرشحين في الئحة الترشيح

عدد املقاعد املخصصة لكل هيئة ناخبة.

 -تقدم الترشيحات ابتداء من  18ماي إلى  01يونيو

 يجب على املشغل إلصاق لوائح الترشيح ابتداء من  02يونيوإلى  09يونيو
 يجب إلصاق اللوائح املودعة لدى املشغل في املقر املوضوعرهن إشارة مندوبي األجراء وأماكن ولوج مقرات العمل.

تحدث لدى كل مؤسسة لجنة انتخابية تتكون من املشغل أو من يمثله
بصفته رئيسا ،وممثل عن كل الئحة من لوائح الترشيح املقدمة (املادة
.) 445

مهام اللجنة االنتخابية هي:
التحقق من لوائح الترشيح؛

 −تعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت؛
 −تسليم اللوائح االنتخابية إلى أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت؛

 −االتفاق مع رئيس املؤسسة على تاريخ وتوقيت عملية االقتراع.
يتم تحديد تاريخ يوم االقتراع ما بين  10يونيو و 20يونيو

يحدث لكل هيئة ناخبة مكتب أو عدة مكاتب للتصويت .ويج بتعيين مكتب مركزي في حالة تعدد مكاتب التصويت املخصصة
لهيئة معينة؛
 −يعهد برئاسة مكتب التصويت إلى أجير يعين من بين الناخبين غير املرشحين الذين
يحسنون القراءة والكتابة ويتوفر على أكبر أقدمية باملؤسسة؛

 −يساعد رئيس مكتب التصويت رئيس املؤسسة أو من ينوب عنه ،والناخب األكبر
سنا والناخب األصغر سنا من بين الناخبين غير املرشحين الذين يحسنون القراءة
والكتابة .يتولى العضو األصغر سنا مهام الكتابة؛
 −يجب أال يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين طوال مدة عملية االقت راع
عن ثالثة أعضاء؛

 −في حالة إجراء عملية االنتخاب في عدة مكاتب للتصويت ،يسلم رئيس كل مكتب
محضرا إلى رئيس املكتب املركزي ،الذي يقوم فورا بعين املكان وبحضور رؤساء
مكاتب التصويت األخرى بإحصاء األصوات واإلعالن عن النتائج النهائية؛

 يتكون املكتب املركزي من الناخب الذي يتوفر على أكبر أقدمية فياملؤسسة ،والذي يحسن الكتابة والقراءة بصفته رئيسا ،ومن رؤساء
مكاتب التصويت الفرعية ويساعده رئيس املؤسسة أو من ينوب عنه
والناخب األصغر سنا .يقوم هذا األخيربدور الكتابة؛
 تسلم لجنة االنتخابات لكل مكتب للتصويت نظيرين من اللوائح االنتخابية؛ يسهر رئيس مكتب التصويت على النظام داخل مكتب التصويت وعلى سالمةعملية االقتراع ،وذلك بالتأكد من هوية الناخبين وبالتأشير على أسمائهم الشخصية
والعائلية في اللوائح االنتخابية وكذا بالسهرعلى أن يوقع الناخبون في هذه اللوائح؛
 يكون االقت راع سريا باستعمال أظرفة غير شفافة من نموذج موحد ال تحمل أيةعالمة تساعد على التعرف على أصحابها ،وإال اعتبرت بطاقة التصويت ملغاة؛
 -يوفر رئيس املؤسسة األظرفة وكذا لوائح الترشيح املعتبرة بمثابة أوراق للتصويت.

يتم انتخاب مندوبي األجراء طبقا لطريقة التمثيل النسبي ،وبناء على قاعدة
املعدل األعلى ،وأخذا باالقتراع السري؛
 ينتخب مندوبو األجراء بواسطة االقت راع السري في دورة واحدة إذا بلغ عدداملصوتين نصف عدد الناخبين املسجلين أو أكثر ،وفي حالة العكس يصبح
لزاما إجراء دورة ثانية داخل أجل  10أيام حيث تعتبر نتائج االنتخابات ثابتة
ثبوتا صحيحا كيفما كان عدد املصوتين.

يتم توزيع املقاعد على كل الئحة بواسطة القاسم االنتخابي
طبقا لقاعدة املعدل األعلى؛

  -يساوي القاسم االنتخابي مجموع عدد األصوات املعبر عنها تعبيراصحيحا بواسطة ناخبي الهيئة مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها؛
 تمنح املقاعد للمرشحين في كل الئحة تبعا لترتيبهم فيها ،ويتم تحديداملندوب النائب في نفس الوقت الذي يتم فيه تحديد املندوب األصلي
وذلك وفق الترتيب املسطر من لدن لوائح الترشيح؛

 تحصل كل الئحة على عدد من املقاعد يتناسب وعدد األصوات الت يأحرزتها وإذا بقيت هناك مقاعد شاغرة فإن املقاعد املتبقية تسند على
أساس قاعدة املعدل األعلى؛

للحصول على املعدل األعلى يقسم عدد األصوات التي أحرزتها
كل الئحة على عدد املقاعد املخصصة لها وتضاف نقطة واحدة
إلى هذا العدد ،ويمنح أول مقعد شاغر إلى الالئحة األعلى معدال؛

 فيما يخص توزيع املقاعد الشاغرة املتبقية ،يتم إعادة الحساب بنفسالكيفية ولو لزم األمر إعادة الحساب مرات عدة؛
 إذا اقتصر إجراء االنتخابات على مقعد واحد ،يمنح املقعد إلى الالئحة التيأحرزت على أكبر عدد من األصوات .ويعلن فوز أكبر املترشحين سنا ملنصب
مندوب أصلي مع نائبه ،أيا كانت سن هذا األخير في حالة تساوي األصوات؛
 يقوم مكتب التصويت ،بمجرد اختتام عملية االقتراع ،بفرز األصوات وإعالنالنتائج؛

 يحرر هذا املكتب محضرا للعمليات االنتخابية في عدة نظائر، يسلم رئيس املقاولة نسخة من املحضر إلى ممثل كل الئحة ترشيحلدى مكتب التصويت ،ويوجه نسخة منه إلى العون املكلف
بتفتيش الشغل داخل أجل أقصاه  24ساعة املوالية إلعالن
النتائج.

ويجب اإلشارة في هذا اإلطار على ان املؤسسات التي تعذر عليها إجراء
االنتخابات املهنية بسبب انعدام الترشيحات يتوجب عليها تقديم ما
يتثبت انعدام الترشيحات وكذلك احترامها لجميع مراحل العملية
االنتخابية بما فيها تشكيل لجنة انتخابية علما أن هذه املؤسسات
ستكون موضوع مراقبة من طرف مفتشية الشغل.

املثال األول :يهم النصاب القانوني

الحالة األولى :عدد املصوتين يتجاوز نصف عدد الناخبين
املسجلين
الحاصل هل النصاب القانوني متوفر؟
نتائج الدورة األولى
النصاب =  /أ
أ  -عدد الناخبين
100
2
املسجلين
أي .= 2/100
النصاب متوفر ألن عدد
95
ب  -عدد املصوتين
2
املصوتين يفوق نصف عدد
ج  -البطاقة امللغاة
د  -األصوات املعبرعنها  93= 2- 95الناخبين املسجلين.
تعبيرا صحيحا (ب  -ج)

أفرزت انتخابات مندوبي لألجراء النتائج التالية:
• عدد الناخبين المسجلين100 :
95 :
•عدد المصوتين
• عدد البطائق الملغاة 2 :
• عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا93 :
3:
• عدد المقاعد المتعين شغلها
هناك ثال ث لوائح :أ  -ب  -ج حصلت على:
•الالئحة أ  68 :صوتا
• الالئحة ب  22 :صوتا
• الالئحة ج  3 :أصوات

كيف يتم توزيع املقاعد ما بين اللوائح الثالث؟
توزيع املقاعد على اللوائح:
 في البداية يتوجب حساب القاسم االنتخابي الذي يساوي العدداإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي الهيئات
مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها.
القاسم االنتخابي = عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا = 93
03
عدد المقاعد المتعين شغلها
القاسم االنتخابي = 31

 بعد ذلك تتم قسمة عدد األصوات املحصل عليها في كل الئحة على القاسماالنتخابي كما يلي:
 الالئحة أ  = 2,19 = 68/31 :مقعدان () 2 الالئحة ب  0 = 0,71 = 22/31 :مقعد -الالئحة ج  0 = 0,1 = 3/31 :مقعد

بقي مقعد واحد يتعين شغله.
يمنح املقعد املتبقى بعد ذلك طبقا لقاعدة املعدل األعلى ،ومن
أجل ذلك ،فإن األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على
عدد املقاعد املحصل عليها ،تضاف إليها نقطة واحدة.

 −الالئحة أ  68/3 :ـ ( 2مقعدين 22,6 = ) 1 +
 −الالئحة ب  22/1 :ـ ( 0مقعد 22 = ) 1 +
 −الالئحة ج  3/1 :ـ ( 0مقعد)3 = ) 1 +
إذن فالالئحة " أ " هي التي حصلت على أعلى معدل:
* النتيجة النهائية املحصل عليها هي كالتالي:
 −الالئحة " أ " ـ  3مقاعد
 −الالئحة " ب " ـ بدون مقاعد
 −الالئحة " ج " ـ بدون مقاعد.

الحالة الثانية :عدد املصوتين يساوي نصف عدد الناخبين املسجلين
النتائج املتعلقة
بالدورة األولى
أ  -عدد الناخبين
املسجلين
ب  -عدد املصوتين
ج  -البطاقة امللغاة
د  -األصوات املعبر
عنها تعبيرا صحيحا
(ب  -ج)

الحاصل
200

هل تم تحصيل النصاب القانوني؟
النصاب =

2/

أ

أي 100 = 200/2

100
5
النصاب القانوني متوفر ألن عدد
 100-5=95املصوتين عادل نصف عدد
الناخبين املسجلين.

أفرزت انتخابات مندوبي لألجراء النتائج التالية:
•عدد الناخبين المسجلين200 :
100 :
•عدد المصوتين
•عدد البطائق الملغاة 5 :
•عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا95 :
5:
• عدد المقاعد المتعين شغلها
هناك ثال ث لوائح :أ  -ب  -ج حصلت على:
• الالئحة أ  25 :صوتا
• الالئحة ب  52 :صوتا
• الالئحة ج  18 :صوات

كيف يتم توزيع املقاعد ما بين اللوائح الثالث؟
توزيع املقاعد على اللوائح:
 في البداية يتوجب حساب القاسم االنتخابي الذي يساوي العدداإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي الهيئات
مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها.
القاسم االنتخابي = عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا = 95
05
عدد المقاعد المتعين شغلها
القاسم االنتخابي = 19
 بعد ذلك تتم قسمة عدد األصوات املحصل عليها في كل الئحة على القاسماالنتخابي كما يلي:
 الالئحة أ  = 1,31 = 25/19 :مقعد واحد الالئحة ب  = 2,73 = 52/19 :مقعدان () 2 -الالئحة ج  0 = 0,94 = 18/19 :مقعد

بقي مقعدان يتعين شغلهما.
تمنح املقاعد املتبقية بعد ذلك طبقا لقاعدة املعدل األعلى ،ومن
أجل ذلك ،فإن األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على
عدد املقاعد املحصل عليها ،تضاف إليها نقطة واحدة.

 −الالئحة أ  25/2 :ـ ( 1مقعد 12,5 = ) 1 +
 −الالئحة ب  52/3 :ـ ( 2مقعد 17,33 = ) 1 +
 −الالئحة ج  18/1 :ـ ( 0مقعد)18 = ) 1 +
إذن فالالئحة " ج " هي التي حصلت على أعلى معدل:
* يسند املقعد الرابع لالئحة "ج":
 −الالئحة " أ " ـ  1مقاعد
 −الالئحة " ب "  2مقعدين
 −الالئحة " ج " ـ 1مقعد.

بقي مقعد واحد يتعين شغله.
يمنح املقعد املتبقى بعد ذلك طبقا لقاعدة املعدل األعلى ،ومن
أجل ذلك ،فإن األصوات املحصل عليها لفائدة كل الئحة يقسم على
عدد املقاعد املحصل عليها ،تضاف إليها نقطة واحدة.

 −الالئحة أ  25/2 :ـ ( 1مقعد 12,5 = ) 1 +
 −الالئحة ب  52/3 :ـ ( 2مقعد 17,33 = ) 1 +
 −الالئحة ج  18/2 :ـ ( 0مقعد)9 = ) 1 +
إذن فالالئحة " ج " هي التي حصلت على أعلى معدل:
* يسند املقعد الخامس لالئحة "ب":
 −الالئحة " أ " ـ  1مقاعد
 −الالئحة " ب "  3مقعدين
 −الالئحة " ج " ـ 1مقعد.

الحالة الثالثة :عدد املصوتين يقل عن نصف عدد الناخبين املسجلين

النتائج املتعلقة
بالدورة األولى
أ – عدد الناخبين
املسجلين
ب – عدد املصوتين
ج – البطاقة امللغاة
د – األصوات املعبر
عنها تعبيرا صحيحا
(ب  -ج)

الحاصل

هل تم
القانوني؟
النصاب =  /أ
2

49
4
49-4=45

2/100 = 50.

100

تحصيل

النصاب

النصاب القانوني غير متوفر في
الدورة األولى ألن عدد املصوتي ن
أقل من نصف عدد الناخبين
املسجلين).
يتوجب إذن إعادة االنتخاب داخل أجل أقصاه  10أيام.

وتكون نتائج االنتخابات صحيحة مهما كان عدد املصوتين.

حاالت خاصة بالنسبة للمقعد املتبقي
في حالة تساوي الئحتين أو أكثر في املعدل األقوى
 يتم منح املقعد لالئحة التي حصلت على أكبرعدد من األصواتفي حالة تساوي الئحتين أو اكثر في املعدل األقوى وعدد األصوات
 -يتم منح املقعد للمرشح األكبر سنا

م ـث ـ ــال
النتائج املتعلقة
بالدورة األولى
أ – عدد الناخبين
املسجلين
ب – عدد املصوتين
ج – البطاقة امللغاة
د – األصوات املعبر
عنها تعبيرا صحيحا
(ب  -ج)

الحاصل

هل تم
القانوني؟
النصاب =  /أ
2

92
2
90-2=88

96/2 = 48.

96

تحصيل

النصاب

النصاب القانوني غير متوفر في
الدورة األولى ألن عدد املصوتين
أقل من نصف عدد الناخبين
املسجلين).
في هذه الحالة توجد ثالثة لوائح هي:أ .ب و ج حصلوا على ما يلي:
 −الئحة أ  52 :صوتا
 −الئحة ب  19 :صوتا
 −الئحة ج  19 :صوتا

كيف يتم توزيع املقاعد ما بين اللوائح الثالث؟
توزيع املقاعد على اللوائح:
 في البداية يتوجب حساب القاسم االنتخابي الذي يساوي العدداإلجمالي لألصوات املعبر عنها تعبيرا صحيحا من لدن ناخبي الهيئات
مقسوما على عدد املقاعد املتعين شغلها.
القاسم االنتخابي = عدد األصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا = 90
03
عدد المقاعد المتعين شغلها
القاسم االنتخابي = 30
بعد ذلك تتم قسمة عدد األصوات املحصل عليها في كل الئحة على القاسماالنتخابي كما يلي:

الالئحة أ  = 1,73 = 52/30 :مقعد واحد-الالئحة ب  0 = 0,63 = 19/30 :مقعد

-الالئحة ج  0 = 0,63 = 19/30 :مقعد

بقي مقعدان شاغران
يتم منح املقعدان املتبقيان حسب قاعدة أقوى معدل ،و لهذه الغاية يتم
احتساب أقوى معدل عن طريق تقسيم عدد األصوات التي حصلت عليها
كل الئحة على عدد املقاعد التي سبق الحصول عليها من بإضافة مقعد
واحد:

 الئحة أ ( 52/2 :مقعد واحد محصل عليه 26 = ) 1 += 19
 الئحة ب  0( 19/1 :مقعد ) 1 += 19
 الئحة ج  0( 19/1 :مقعد ) 1 +في هذه الحالة يتم منح املقعد الثاني لالئحة "أ" التي حصلت على
أقوى معدل.
بقي مقعد واحد شاغر.
يعاد الحساب من أجل منح املقعد الباقي:
 −الئحة أ ( 52/3 :مقعدان محصل عليهما 17,33 = ) 1 +
= 19
 −الئحة ب  0( 19/1 :مقعد ) 1 +
= 19
 −الئحة ج  0( 19/1 :مقعد ) 1 +

حصلت الالئحتان ب و ج على نفس أقوى معدل ،و في هذه
الحالة يتم منح املقعد الباقي لالئحة التي حصلت على
أكبر عدد من األصوات.
و حيث أن الالئحتين" ب" و "ج" حصلتا على عدد مماثل من األصوات فإن املقعد
الباقي يعطى للمرشح األكبر سنا.
النتيجة النهائية هي كالتالي:

• الئحة أ ـ مقعدان
• الئحة ب ـ مقعد واحد(على افتراض أن مرشح هذه الالئحة هو املرشح األكبر سنا)

• الئحة ج ـ ال ش يء.

