اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

وزارة القــــوى العــامـلــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2018/413
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة
للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
ا�ستنادا �إلى قانون العمل ال�صادر باملـر�سـوم ال�سلطاين رقــم ، 2003/35
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتمـاد
هيكلهـا التنظيمـي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2012/570ب�ش�أن نظام ت�شكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ،
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ت�ضع اللجنة الرئي�سية النتخابات �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
م�شروع ميزانية للعملية االنتخابية  ،ويعر�ض على وزير القوى العاملة لالعتماد  ،ويتكفل
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان بتوفـري مبالغ امليزانية .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل مـ ــا يخـ ــالـ ــف هذا القرار  ،والالئحة املرفقة � ،أو يتعــار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من حمـــــــــــرم 1440هـ
املـوافــــق  20 :من �سبتمبـــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العــام ـلـ ـ ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

الالئحـــة التنظيميـــة
للجان االنتخابية لالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
 - 2الوزيــــر :
وزيـ ــر القـوى العامل ــة .
 - 3االحتـاد العـام :
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
 - 4االنتخابــــات :
انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد العام .
 - 5اللجنـــة :
اللجنة الرئي�سية لالنتخابات .
 - 6اللجــان االنتخابيــة :
اللجنة  ،وجلنة الإ�شراف  ،وجلنة الطعون على االنتخابات .
املــادة ( ) 2
ت�شكل اللجنة برئا�سة وكيــل وزارة القوى العاملة ل�شـ ـ�ؤون العمـل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1مدير عام املديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة .
 - 2مدير عام االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
 - 3مدي ــر الدائــرة القانونيـ ــة فـي الوزارة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

 - 4مدير دائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة .
ع�ضوا و�أمني �سر اللجنة .
 - 5مدير دائرة ال�ش�ؤون القانونية والنقابية باالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع واعتماد اخلطة الزمنية ل�سري العملية االنتخابية .
 - 2ت�شكيل اللجان الفرعية الالزمة لالنتخابات  ،والإ�شراف على عملها .
 - 3حتديد يوم  ،ووقت الت�صويت  ،والإعالن عنه .
 - 4اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لتنظيـ ــم ح�ســن �س ــري العمليـ ــة االنتخابية .
 - 5متابعة �سري عمل اللجان االنتخابية والإ�شراف عليهـا  ،وتذليــل العقب ــات الت ــي
تعرت�ض �سري االنتخابات .
� - 6إعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�صويت  ،ومنوذج �صندوق الت�صويت  ،ومنوذج
االعرتا�ض  ،ومنوذج التظلم  ،و�أي مناذج �أخرى تتطلبها العملية االنتخابية .
 - 7حتديد مركز االنتخاب .
 - 8اعتم ــاد الو�سائ ــل والأنظمــة الإلكرتوني ــة امل�ستخدمــة فــي العمليــة االنتخابيــة ،
وو�ضع ال�ض ــوابـط الالزمة لذلك .
 - 9حتديد موعد بدء  ،وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد
العام  ،وموعد �سحبها  ،وو�سيلة الإعالن عنها  ،ومتديد تلك املواعيد عند االقت�ضاء .
 - 10فح�ص طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد العام .
� - 11أي مهام �أخرى تكلف بها من الوزيـر .
املــادة ( ) 4
ت�شكــل جلنــة الإ�شــراف على االنتخابــات  -بعــد التن�سيــق مــع اجله ــات املخت�صـ ــة  -برئا�س ــة
قا�ضـي حمكمة ا�ستئناف  ،وع�ضوية كل من :
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 - 1قا�ضــي حمكمــة ابتدائيــة  ،ويحل حمل الرئي�س فـي حالة غيابه � ،أو وجــود مانــع
يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
� - 2أحد �أع�ضاء االدعاء العام .
 - 3املدي ــر امل�ساعد للدائرة القانونية فـي الــوزارة .
 - 4مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية باالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .
ويكون املدير امل�ساعد لدائرة التنظيمات النقابية باملديرية العامة للرعاية العمالية �أمينا
ل�سر اللجنة .
املــادة ( ) 5
تخت�ص جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد العام بالآتي :
 - 1الإ�شراف على االنتخابات .
 - 2ح�ص ــر عدد �أع�ضــاء اجلمعيــة العموميــة لالحتـاد العام فـي التاريخ الذي حتدده
اللجنة .
 - 3اعتماد القوائم النهائية للناخبني  ،واملر�شحني .
 - 4القيام ب�أعمال فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح  ،وترتيبهم
تنازليا فـي ك�شف يعد لهذا الغر�ض وفقا لعدد الأ�صوات التــي ح�ص ــل عليه ــا ك ــل
منهم  ،وفـي حالة الت�ساوي فـي عدد الأ�صوات بني مر�شحني اثنني �أو �أكرث جترى
القرعة بينهم لرتتيبهم فـي الك�شف امل�شــار �إليــه  ،ويتم ذلك بح�ضــور م ــن يرغ ــب
من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني  ،ويحرر حم�ضر بكل ذلك يوقع من رئي�س
اللجنة  ،واحلا�ضر من املر�شحني � ،أو وكالئهم القانونيني .
� - 5إحالة نتائج الفرز �إلى اللجنة العتمادها  ،و�إعالنها فـي موعد �أق�صاه نهاية اليوم
التايل للت�صويت .
املــادة ( ) 6
ت�شكل جلنة فرعية �أو �أكرث بقرار من رئي�س اللجنة يحدد فـيه رئي�سها  ،و�أع�ضا�ؤها  ،و�أمني
�سرها  ،تخت�ص بالآتي :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1261

� - 1إعداد وتنظيم وتهيئة مركز االنتخاب .
 - 2فتح مقر االنتخاب  ،وغلقه عند بدء وانتهاء العملية االنتخابيــة وفــق الأوقــات
املحددة لها .
 - 3ا�ستقبال الناخبني  ،والتحقق م ـ ــن �صفتهم .
� - 4إعداد حم�ضر �إثبات حالة مبوعد فتح مركز االنتخاب  ،و�إغالقــه  ،وبــيان عــدد
الناخبني احلا�ضرين للعملية االنتخابية  ،والعــدد املتبقي مــن من ــاذج ا�ستم ــارة
الت�صويت .
 - 5و�ضع الإجراءات والو�سائل الالزمة لإجراء عملية االنتخاب .
املــادة ( ) 7
ت�شكل جلنة الطعون برئا�سة قا�ضي حمكمة ا�ستئناف  ،وع�ضويـة (� )4أربع ــة مــن الق�ضــاة ،
�أو �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري � ،أو �أع�ضاء االدعاء العام  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة  ،على �أن يكون �أمني �سرها من بني موظفـي الدائرة القانونية فـي الوزارة .
وتخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات �أو االعرتا�ضات �أو الطعون التي تقدم وفقا لأحكام
هذا القرار .
املــادة ( ) 8
ي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجان االنتخابية و�أمني �سرها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 9
جتتمع اللجان االنتخابية بدعوة من رئي�سها  ،ويكون اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية
�أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو من يحل حمله عند غيابه �أو وجود مانع يحول
دون ممار�سته اخت�صا�صاته  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين   .
ويجوز للجان االنتخابية اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا للم�شاركة فـي مداوالتها  ،دون �أن
يكون له �صوت معدود .
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املــادة ( ) 10
يتولى �أمني �سر اللجنة تلقي طلبات الرت�شح لالنتخابات  ،وقيدها وترتيبها ح�سب �أولوية
ورودها  ،وت�سلم الك�شوف اخلا�صة ب�أع�ضاء اجلمعية العمومية لالحتاد العام  ،كما يتولى
�أمني �سر اللجان االنتخابية �إعداد جداول الأعمال  ،وحما�ضر  ،وتقارير  ،وملفات اللجان
االنتخابية  ،واملحافظة على �سريتها  ،وحفظها فـي مكان �آمن .
املــادة ( ) 11
تتولى اللجنة دعوة الناخبني �إلى ممار�سة حقهم فـي االنتخاب  ،ون�شر الدعوة ب�أي و�سيلة
من و�سائل الن�شر .
املــادة ( ) 12
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم �أو االعرتا�ض �أو الطعن �أمام جلنة الطعون على �أي من �إجراءات
الرت�شح � ،أو على نتائج االنتخابات  ،وتقدم على النماذج املعدة لهذا الغر�ض �إلى جلنة
الطعون خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إعالن قائمة الناخبني واملر�شحني � ،أو من تاريخ
�إعالن نتائج االنتخابات بح�سب الأحوال  ،ويجب عليها الف�صل فـيها خالل ( )3ثالثة �أيام
عمل من تاريخ تقدميها  ،ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .

