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يهخض انثحث

عرفت الجزائر كتونس تطورات ىامة في مجاؿ إصالح منظومة اإلدارة االنتخابية
توجت بإحداث ىيأة عليا مستقلة لالنتخابات في تونس مهمتها تنظيم االنتخابات كاإلشراؼ
عليها كمراقبتها في ظرؼ انتقالي معقد يطرح بصفة جذرية القطع مع تزكير إرادة الناخب
كتدليسها.
كما أستحدث التعديل الدستورم لسنة ( )ٕٓٔٙفي الجزائر ىيأة جديدة لمراقبة
االنتخابات أطلق عليها "الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات" استجابةن للمتقرحات التي
عبرت عنها العديد من فواعل المجتمع ،كتم تنظيمها بموجب قانوف عضوم ،ككجهة مستقلة
تعنى بإدارة العملية االنتخابية كرقابتها دكف تدخل أك تأثير من أم جهة أخرل ،كتعد ىذه الهيأة
إحدل ثمرات االصالح السياسي الذم مرت بو الجزائر كلبت السلطة الرسمية في الدكلة
المطالب الشعبية بهدؼ اجراء انتخابات نزيهة تتوافق مع المعايير الدكلية ،كبما يكفل إعادة

الثقة للمواطن في العملية االنتخابية كمعالجة تراكمات الماضي السلبية لرفع مستول الوعي
العاـ بأىمية المشاركة في العملية االنتخابية كزيادة فرص المشاركة لمختلف شرائح المجتمع.
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ادلمذيـــــح

شكلت الدكؿ العربية من بينها الجزائر كتونس في السنوات األخيرة أطر مؤسسية
تسعى إلى إبعاد االنتخابات عن شبهة عدـ الشرعية كالضبابية التي خيمت على االنتخابات
المنظمة من السلطة التنفيذية لذلك قامت ىذه الدكؿ بإحداث ىيئات عليا مستقلة
لالنتخابات أك ذاتية االستقالؿ حسب التسمية المختارة ضمانان لإلنصاؼ كالشفافية خالؿ
المسار االنتخابي ،فأحدثت تونس ىيأة عليا مستقلة النتخابات مهمتها تنظيم االنتخابات
كاإلشراؼ عليها كمراقبتها في ظرؼ انتقالي معقد يطرح بصفة جذرية القطع مع تزكير إرادة
الناخب كتدليسها كىو ما ييػ ىع ُّد خياران ثوريان أفرزتو أكؿ تجربة انتخابية خاضتها تونس مباشرة بعد

(ٗٔ )ٕٓٔٔ/ٔ/أم لم يكن خياران اعتباطيان أك سطحيان بل كاف مدركسان كملحان ،كما
أستحدث التعديل الدستورم لسنة ( )ٕٓٔٙفي الجزائر ىيأة جديدة لمراقبة االنتخابات أطلق
عليها "الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات" استجابةن للمتقرحات التي عبرت عنها العديد

من فواعل المجتمع ،كتم تنظيمها بموجب قانوف عضوم ،ككجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية
االنتخابية كرقابتها دكف تدخل أك تأثير من أم جهة أخرل ،كتعد ىذه الهيأة إحدل ثمرات
االصالح السياسي الذم مرت بو الجزائر كلبت السلطة الرسمية في الدكلة المطالب الشعبية
بهدؼ اجراء انتخابات نزيهة تتوافق مع المعايير الدكلية ،كبما يكفل إعادة الثقة للمواطن في
العملية االنتخابية كمعالجة تراكمات الماضي السلبية لرفع مستول الوعي العاـ بأىمية
المشاركة في العملية االنتخابية كزيادة فرص المشاركة لمختلف شرائح المجتمع ،كللحفاظ
على كل ىذه المكاسب ما ىي مظاىر االستقاللية التي أقرىا المشرع الجزائرم لهذه الهيأة
مقارنة بالهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس ؟
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية قسمنا موضوع كرقتنا البحثية على مبحثين :
المبحث األكؿ :االستقالؿ العضوم.
المبحث الثاني :االستقالؿ الوظيفي.
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ادلثحث األول

االستمالل انعضوي

إف تأسيس لجنة مستقلة لالنتخابات ييػ ىع ُّد أحد المداخل الهامة لإلصالح االنتخابي،
كتعزيز الميل إلى المشاركة السياسية لدل المواطنين(ٔ) ،كىو ما عكف على تحقيقو المشرع
الجزائرم كالتونسي من خالؿ إنشاء ىيأة مستقلة عضويان لممارسة مهامها بكل حياد كاستقاللية
بعيدان عن أم مؤثر خارجي ممكن أف يعيق سير أعماؿ أعضائها غير تحكيم ضمائرىم.

كمن خالؿ استقراء النصوص القانونية لتنظيم ىذه الهيأة يتضح أف مظاىر االستقالؿ العضوم

تتجسد في الطابع الجماعي كالمتنوع لتشكيلة الهيأة ،كمدة عضوية ىذه الهيأة ،فضالن عن
عدـ الجمع بين عضوية الهيأة كمهاـ ككظائف أخرل.
ادلطهة األول  :تشكيهح اذليأج :

إف الهيأة ال تؤسس نفسها ،كلكنها نتاج طرؼ أك أطراؼ في السلطة السياسية قررت

تأسيس ىذه الهيأة ،كأيان كانت الدكافع كالمالبسات التي تحيط بإنشاء ىذه الهيأة ،فاف القصد
السياسي من إنشاءىا يؤثر في دكرىا(ٕ).

كبالرجوع إلى القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمؤرخ في(٘  )ٕٓٔٙ /ٛ/المتعلق

بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائ ػػر(ٖ) ،كالقان ػػوف األساسي عػػدد (ٖٕ)
لسنػة (ٕٕٔٓ) المؤرخ في (ٕٓ )ٕٕٓٔ/ٕٔ/المتعلق بالهيأة العليا المستقلة لالنتخابات

(ٗ)

نجد أف التشكيلة تختلف سواء من ناحية العدد كالتكوف كالشركط أك من ناحية الجهة التي
تتولى اختيار أعضائها كلكن الهدؼ كاحد ىو ضماف نزاىة العملية االنتخابية.
انفـر األول  :تــذرم رئــيه اجلً وريــح يف ارتيــار أةضــال اذليــأج انعهيــا ادلســتمهح دلرالثــح

االنتخاتاخ يف اجلزائر :

تتكوف الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر من رئيسها ك (ٓٔٗ)

عضوان يعينهم رئيس الجمهورية بالتساكم من بين قضاة يقترحهم المجلس األعلى للقضاء،
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ككفاءات مستقلة يتم اختيارىا من ضمن المجتمع المدني(٘) ،كتم نشر ىذه التشكيلة في

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريػة الديمقراطيػة الشعبية(.)ٙ
أكالن  :القضاة كالكفاءات المستقلة :

تضم الهيأة المستقلة لمراقبة االنتخابات (ٓٔٗ) عضوان بالتساكم )ٕٓ٘( ،قاضيان
يقترحهم المجلس األعلى للقضاء كيعينهم رئيس الجمهورية كىو مكسب جديد يستحق الثناء

السيما كأف السلطة القضائية كاستنادان لمبدأ الفصل بين السلطات ىي الجهة الوحيدة
المحايدة من بين السلطتين التشريعية كالتنفيذية ،كلكن الواقع في الجزائر يسير تمامان عكس
ىذا المبدأ ،ألف القضاة يعينوف بموجب مراسيم رئاسية من قبل رئيس الجمهورية طبقان لنص

المادة (ٕ )ٜفقرة ( )ٛمن دستور ( ،)ٚ()ٕٓٔٙكالقاضي نفسو خاضع لسلطة المجلس
األعلى للقضاء الذم يترأسو رئيس الجمهورية كمسؤكؿ أمامو ،كىو الذم يقرر تعيين القضاة

كنقلهم كسير سلمهم الوظيفي ،كما يراقب انضباط القضاة( ،)ٛفضالن عن ذلك فإف رئيس
الجمهورية ىو القاضي األعلى للبالد كمن ثم لو حق إصدار العفو كحق تخفيض العقوبات

كاستبدالها( ،)ٜكعليو فال توجد استقاللية للقضاة فهم بحكم التعيين تابعين للسلطة التنفيذية.

ك(ٕ٘ٓ) عضوان من الكفاءات المستقلة ،فضالن عن القضاة تم تطعيم الهيأة بكفاءات مستقلة

تم اختيارىا من ضمن المجتمع المدني كاألطباء ،المهندسين ،أساتذة الجامعات...الخ كىي
تشكيلة موسعة كمتنوعة تضم جميع فئات المجتمع تسمح للهيأة العليا ضماف العملية

االنتخابية عبر كامل التراب الوطني كخارجو(ٓٔ) ،يتم اقتراحهم من طرؼ لجنة خاصة يرأسها

رئيس المجلس الوطني االقتصادم كاالجتماعي(ٔٔ) ىذا األخير معين من قبل رئيس الجمهورية
بموجب مرسوـ رئاسي(ٕٔ) ،ليتم تعيين األعضاء من قبل رئيس الجمهورية بموجب مراسيم

رئاسية كذلك ،مما يجعل التشكيلة كلها تابعة لرئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) األمر الذم
يؤثر في استقاللية ىذه الهيأة.

ما عدا أعضاء اللجنة الدائمة التي تتكوف من (ٓٔ) أعضاء بالتساكم )٘( ،قضاة

ك (٘) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمػػع المدني ينتخبوف مػ ػػن قبل نظرائهم ضمػ ػػن مجلس
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الهيأة العليا (ٖٔ) عن طريق األغلبية كبواسطة ترشيح قائمة اسمية لكل من القضػػاة

كالكفاءات المستقلة م ػ ػػن قبل نظرائهم حسب الحال ػػة(ٗٔ) ،كلكن في نظرم ىذا التعيين
ال يغير شيئان ماداـ كل األعضاء تابعين للسلطة التنفيذية.

كيشترط المشرع بموجب المادة ( )ٚمن القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙفي أعضاء

الهيأة بعنواف الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ما يلي :
 أف يكوف ناخبان. أف ال يكوف محكومان عليو بحكم نهائي الرتكاب جناية أك جنحة سالبة للحرية ،كلم يرداعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.

 أف ال يكوف منتخبان. -أف ال يكوف منتميان لحزب سياسي.

 -أف ال يكوف شاغالن كظيفة عليا في الدكلة.

كىي شركط مقبولة كمن شأنها ابعاد أم شبهة عن أعضاء الهيأة حتى نضمن نزاىة

العملية االنتخابية كحياد أعضائها ،لكنها تفتقد إلى شرط السن الذم كاف من المفركض
إدراجو ضمن شركط الترشح.
ثانيان  :الرئيس  :يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية كىو من الشخصيات الوطنية ،بعد
استشارة األحزاب السياسية(٘ٔ) ،كقد تم تعيين السيد عبد الوىاب درباؿ رئيسان لهػػذه الهيأة
بموجب مرسوـ رئاسي(،)ٔٙكما تعد ىذه الشخصية من ضمن الشخصيات المحددة في قائمة

المسؤكليات العليا في الدكلة كالوظائف السياسية التي يشترط فيها الجنسية األصلية دكف

سواىا( ،)ٔٚدكف اإلشارة إلى شركط الترشح لهذا المنصب كما المقصود بالشخصية الوطنية
دكف غيرىا؟ مما يؤدم بنا إلى القوؿ بأف ىذا المنصب سياسي تتحكم فيو المواالة السياسية.
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انفر انثاني  :ارتيار أةضال اذليأج انعهيا ادلستمهح نالنتخاتاخ يف تونه ةن طريك االنتخاب:

تتكوف الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس من ( )ٜأعضاء مستقلين كمحايدين

من ذكم الكفاءة كالنزاىة ،كىذا بموجب الفصل ( )ٕٔٙمن الدستور التونسي (ٕٗٔٓ)
يمثلوف مجلس الهيأة بما فيهم رئيس الهيأة.

:قاض عدلي ،و
و
قاض
أكالن  :األعضاء :يمثلوف مجلس الهيأة الذم يتكوف من ( )ٜأعضاء
إدارم ،محاـ ،عدؿ اشهاد أك عدؿ تنفيذ ،أستاذ جامعػػي ،مساعػ ػػد ،أك أستاذ مساعػ ػػد أك
أستاذ ،أك أستاذ تعليم عالي ،مهندس مختص في مجاؿ المنظومات كالسالمة المعلوماتيػػة
مختص في االتصاؿ ،مختص في المالية العمومية ،جميعهم لهم خبرة (ٓٔ) سنوات في

األقل ،عضو يمثل التونسيين بالخارج(.)ٔٛ

المالحظ على ىذه التشكيلة أنها مختلطة كلكن عددىا قليل جدا بالمقارنة مع
تشكيلة الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر كال يسمح باالنفتاح على
كفاءات أخرل تم إبعادىا من التركيبة الجديدة بما في ذلك الممثل عن المجتمع المدني كعن
الجمعيات ،التي تكونت في المجاؿ االنتخابي كلعبت دكران في غاية األىمية في التجربة
األكلى(.)ٜٔ
يتم اختيار أعضاء المجلس بواسطة لجنة خاصة تنشأ صلب المجلس التشريعي تشرؼ

على دراسة ملفات الترشح كفرزىا ،يتم تكوين اللجنة الخاصة بواسطة التمثيل النسبي على
أساس عضو عن كل (ٓٔ) نواب مع اعتماد أكبر البقايا كعند تساكم البقايا بين كتلة كغير
منتمين لكتل ترجح الكتلة ،كاللجنة الخاصة يترأسها رئيس المجلس التشريعي أك أحد نائبيو
دكف المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار ،كما أف رئيس اللجنة الخاصة ىو الذم يعلن
عن فتح باب الترشح للهيأة ينشر بالرائد الرسمي ،ثم تتولى ىذه اللجنة بعد دراسة ملفات
الترشح كالتداكؿ في ضوء ملف كل مترشح اعتمادا على شركط العضوية (ٕٓ) المتمثلة في :
 صفة الناخب. سن ال تقل عن (ٖ٘) سنة.108
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 النزاىة كاالستقاللية كالحياد كالكفاءة كالخبرة. -أف ال يكوف عضوان منتخبان في إحدل الهيئات المهنية.

 عدـ االنخراط أك النشاط في أم حزب سياسي خالؿ (٘) سنوات السابقة لتاريخ فتح بابالترشحات.
 عدـ تحمل أم مسؤكلية في صلب حزب التجمع الدستورم الديمقراطي المنحل ،أكمناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة.
 عدـ تحمل مسؤكلية في الحكومة أك تقلد منصب وكاؿ ،أك كاتب عاـ كالية أك معتمد أك
عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
كيدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحو بتصريح عن الشرؼ يتعلق بتوفر الشركط

المنصوص عليها السابقة ،مع فرض عقوبة جزائية في حالة التصريحات الخاطئة(ٕٔ).

يحيل رئيس اللجنة القائمة النهائية للمترشحين إلى الجلسة العامة للمجلس التشريعي

النتخاب األعضاء ( )ٜفي أجل أقصاه يوماف (ٕ) من تاريخ انتهاء آجاؿ الطعن ،كيتم
التصويت في الجلسة العامة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي كبالتصويت السرم على

األسماء صنفان في دكرات متتالية إلى حين اكتماؿ التركيبة(ٕٕ).

المالحظ على شركط الترشح للهيأة في تونس أكثر دقة من الشركط المتطلبة للترشح

للهيأة في الجزائ ػػر السيما فيما يتعلق بشرط السن ،أما بالنسبة لبقية الشركط فقد أقرت
لمحاربة أزالـ النظاـ السابق كالخوؼ من عودة الفساد ،لذلك نقوؿ أف إدراج مثل ىذه
الشركط فرضتها طبيعة المرحلة التي مرت بها تونس.
كما أف رئيس الهيأة يتم اختياره عن طريق االنتخاب في الجلسة العامة من بين
المترشحين من األعضاء التسعة ( )ٜالمنتخبين ،حيث يتم التصويت في الجلسة العامة
النتخاب الرئيس في دكرة أكلى كباألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس ،كإذا لم يتحصل أم من
المترشحين على ىذه األغلبية في الدكرة األكلى يتم التصويت في دكرة ثانية النتخاب رئيس

الهيأة باألغلبية نفسها من بين المترشحين االثنين الحائزين على أكبر عدد من األصوات في
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الدكرة األكلى(ٖٕ) ،ثم يجتمع األعضاء المنتخبوف في جلسة أكلى الختيار نائب الرئيس

بالتوافق ،كإف تعذر ذلك فباألغلبية المطلقة(ٕٗ).

ثانيان  :الرئيس  :فضالن عن اختيار أعضاء الهيأة عن طريق االنتخاب من قبل المجلس
التشريعػػي فإف الرئيس يتم اختياره كذلك بالطريقة نفسها من بين األعضػػاء التسعة ()ٜ
المنتخبين(ٕ٘) ،كبالتالي يبدك أف الهيأة المستقلة لالنتخابات في تونس أكثر استقاللية من
ناحية اختيار أعضائها من نظيرتها في الجزائر ،كىي تجسيد لإلرادة الشعبية الممثلة في
المجلس التشريعي بما يحقق أىداؼ الهيأة.
كإف اختلفت الجهات المكلفة باختيار أعضاء الهيأة كرئيسها في كل من الجزائر
كتونس إال أف القاسم المشترؾ بينهما ىو الحياد الحزبي فأعضاء اللجنة غير متحزبين أم
ال تهمهم نتيجة االنتخاب الذم يراقبونو أك يشرفوف عليو ،كإنما دكر الهيأة يقتصر على تهيئة
الظركؼ ليدخل المرشحوف كاألحزاب في منافسة عادلة.

ادلطهة انثاني  :حموق وواجثاخ األةضال :

في سبيل أداء أعضاء الهيأة مهامهم بكل استقاللية كفر لهم المشرع مجموعة من

الحقوؽ مقابل مجموعة من االلتزامات أك الواجبات التي تلقى على عاتقهم ،نظرا لثقل المهمة
المسندة إليهم ،كاف تشابهت ىذه الحقوؽ كالواجبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة
بالهيأة ،إال أنها تباينت من جهة أخرل.
كمن خالؿ ىذا المطلب سوؼ نتناكؿ ىذه الحقوؽ كالواجبات التي جاءت بها
القوانين الخاصة بالهيأة.
انفر األول  :حموق وواجثاخ أةضال اذليأج انعهيا ادلستمهح دلرالثح االنتخاتاخ يف اجلزائر.

أكالن  :حقوؽ أعضاء الهيأة :

بالرجوع إلى المادة (ٓٔ) من القانوف العضوم نفسو ،أقرت ألعضاء اللجنة الدائمة

كاألعضاء اآلخرين الحق في االنتداب

()ٕٙ

كالحق في تعويضات مناسبة
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االنتخابية على أساس تعويض شهرم ألعضاء اللجنة الدائمة كتعويض جزافي لألعضاء اآلخرين

كيحدد مبلغ التعويض بموجب نص خاص(.)ٕٛ

كما أقرت المادة (ٓ٘) من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙحماية خاصة ألعضاء
الهيأة لممارسة مهامهم بكل استقاللية كذلك بمعاقبة كل من يقوـ بعرقلة أعضاء الهيأة خالؿ
ممارسة المهاـ الموكلة إليهم أك بمناسبتها ،بالحبس من ( )ٙأشهر إلى (ٕ) سنتين كبغرامة من
(ٓٓٓ )ٕٓ0دج إلى (ٓٓٓ )ٔٓٓ0دج ،مع مضاعفة العقوبة في حالة العود ،كذلك في
حالة إىانة أعضاء الهيأة العليا خالؿ ممارسة مهامهم أك بمناسبتها ،تطبق عليهم العقوبات
المنصوص عليها في المادة (ٗٗٔ) من قانوف العقوبات ( ،)ٕٜكىي ضمانة تقع على عاتق
الدكلة حتى يمارس األعضاء مهامهم بكل استقاللية ،كإف كانت في أصلها حق كفي جانبها
اآلخر التزاـ يقع على عاتق الدكلة لكنها غير كافية إذ كاف أجدر بالمشرع أف يمنح الحصانة
القضائية أك اإلجرائية ضد ىؤالء األعضاء أسوةن بأعضاء البرلماف كأعضاء المجلس الدستورم.

ثانيان  :التزامات أعضاء الهيأة :

ماداـ كل حق يقابلو كاجب فقد أكجب النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة

االنتخابات على أعضاء الهيأة كاألشخاص المدعوين لمساعدتها أثناء مباشرة مهامهم أك
بمناسبتها ،بما يأتي :
 التحفظ كالحياد كالتجرد. التحلي بالسلوؾ النزيو كفق مبادئ العدالة كاإلنصاؼ. عدـ القياـ بأم تصرؼ أك سلوؾ من شأنو أف يمس باستقاللية كحياد كىيبة الهيأة العليا، سرية المداكالت كالمعلومات التي يطلعوف عليها. االلتزاـ بحضور االجتماعات كاالمتثاؿ لتعليمات رئيس الهيأة العليا.كما ألزـ النظاـ الداخلي للهيأة التزاـ األعضاء بعدـ الحضور أك المشاركة في الندكات

كالنشاطات التي تنظمها األحزاب كالمترشحوف ،إال في إطار ممارسة مهامهم الرقابية
المنصوص عليها قانونان ،كعدـ اإلدالء بأم تصريح إال بترخيص من رئيسها ،أما بالنسبة
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لألعضاء المدعوين لمساعدتها كالمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها ملتزموف بالحفاظ
على السر المهني كعدـ إفشاء أية معلومة اطلعوا عليها في اطار ممارسة مهامهم(ٖٓ).
انفر انثاني :حموق وواجثاخ أةضال اذليأج انعهيا ادلستمهح نالنتخاتاخ يف تونه.

من خالؿ استقراء القانوف األساسي المتعلق بالهيأة كالنظاـ الداخلي يتضح أف المشرع

التونسي منح ألعضاء الهيأة مجموعة من الحقوؽ أكثر توسعان من نظيره الجزائرم ،مقابل
التزامات كذلك.
أكالن  :حقوؽ أعضاء الهيأة :

من أىم الحقوؽ التي أقرىا المشرع التونسي ألعضاء الهيأة بموجب الفصل ( )ٔٚمن

قانوف الهيأة المعدؿ الحصوؿ على األجر تصرؼ لهم من ميزانية الهيأة ،كىي تعادؿ أجرة كزير
بالنسبة لرئيس الهيأة كتحدد بموجب أمر بالنسبة لألعضاء ،حيث يسند لكل عضو من أعضاء
مجلس الهيأة منحة جملية (إجمالية) تصرؼ شهريان مقدارىا الصافي (ٓٓ )ٖٙدينار ،كما
ينتفع كل عضو بسيارة كظيفية ك (ٓ )ٖٙلتر كقود شهريان كحظر المشرع التونسي الجمع بين

المنح كاالمتيازات المشار إليها سابقان مع أم مرتب أك جراية أك أجر أك منح أخرل ،كتحمل
المنح كاالمتيازات المخولة ألعضاء الهيأة على ميزانية الهيأة(ٖٔ).

كمن أجل حماية األعضاء من كل كيد قد يحاؾ ضدىم أقر لهم المشرع بموجب

الفصل (ٗٔ) من القانوف المتعلق بالهيأة حصانة إجرائية (قضائية) إذ ال يمكن تتبع رئيس
الهيأة أك أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعاؿ تتعلق بممارسة مهامهم صلب الهيأة ،إال بعد
رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي باألغلبية المطلقة ألعضائو بطلب من
العضو المعني أك من (ٖ )ٕ/أعضاء مجلسها أك من السلطة القضائية ،كيتم النظر في رفع
الحصانة على أساس الطلب المقدـ من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية ،كىو ما ييػ ىع ُّد

ضمانة كدعمان أكبر الستقاللية أعضاء الهيأة في قيامهم بمهامهم كتعزيز كظيفتهم كمركزىم
كجعلو بعيدان عن كل أشكاؿ الضغط التي قد تمس باستقالليتهم.
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ثانيان  :التزامات أعضاء الهيأة :

نص الفصل (ٕٔ) من قانوف الهيأة المعدؿ على أنو يخضع رئيس الهيأة كأعضاء

مجلسها خصوصان للواجبات التالية :
 كاجب الحياد(ٕٖ). كاجب التحفظ. كاجب حضور جلسات مجلس الهيأة. التفرغ الكلي لممارسة المهاـ صلب الهيأة. عدـ الترشح ألية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيأة كبعد انقضائها لمدة ال تقل عن (٘)سنوات.
التصريح على الشرؼ بالمكاسب طبقان لإلجراءات المنصوص عليها بالقانوف المتعلق

بالتصريح على الشرؼ بمكاسب أعضاء الحكومة كبعض األصناؼ من األعواف العموميين

كعلى رئيس الهيأة كأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوي ػ ػػة

بالهيأة(ٖٖ) لدل مجلس الهيأة ثم يمتنع عن المشاركة في الجلسات أك المداكالت أك القرارات
ذات العالقة إلى حين بت مجلس الهيأة في األمر في ظرؼ (ٓٔ) أياـ من تاريخ التصريح،
ينعقد مجلس الهيأة كيتداكؿ بأغلبية أعضائو دكف حضور المعني كفي حالة ثبوت تضارب
مصالح كقتي يقع إعالـ المعني الذم يمتنع عن المشاركة في الجلسات أك المداكالت أك
القرارات ذات العالقة إلى حين زكاؿ المانع ،أما في حالة تضارب مصالح دائم يقع إعالـ
المعني الذم يقدـ استقالتو لرئيس المجلس خالؿ ( )ٗٛساعة الموالية لإلعالـ ،كفي حالة ما
إذا تبين لمجلس الهيأة أف المعني بتضارب في المصالح أخفاىا عمدان بعد التحقيق معو فإنو

يعفى من مهامو بطلب من نصف أعضاء مجلس الهيأة على األقل كيعرض على الجلسة العامة

للمجلس التشريعي للمصادقة عليو باألغلبية المطلقة ألعضائو(ٖٗ).

كعند تسمية أعضاء الهيأة ،يؤدم الرئيس كاألعضاء اليمين أم ػ ػػاـ رئيس الجمهوريػػة(ٖ٘)،

الشيء الذم لم يشر إليو المشرع الجزائرم إطالقان في حين تمت اإلشارة إليو بالنسبة ألعضاء
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المجلس الدستورم الذين يؤدكف اليمين أماـ رئيس الجمهورية قبل تأدية مهامهم بموجب
المادة (ٖ )ٔٛفقرة ( )ٙمن التعديل الدستورم ( ،)ٕٓٔٙمع أف أداء اليمين أك القسم ييػ ىع ُّد
ضمانة للعضو للتقيد بما أقسم عليو كىو نزاىة كشفافية االنتخابات.

يالحظ من خالؿ التعرض لحقوؽ ككاجبات أعضاء الهيأة في الجزائر كتونس كضمانة
ىامة الستقاللية األعضاء أف المشرع التونسي أكثر دقة فيما يخص ضبط حقوؽ كالتزامات
أعضاء الهيأة من ناحية أنو حظر الجمع بين التعويضات كاالمتيازات الممنوحة لألعضاء كأجور
أخرل خارج إطار العضوية في الهيأة على عكس ما جاء بو المشرع الجزائرم ،كذلك كاجب
حضور األعضاء لجلسات الهيأة اعتبر أف الغياب لثالثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيأة دكف
مبرر رغم استدعاء الرئيس أك األعضاء كإنذاره بكل كسيلة تترؾ أثػ ػران كتابيان تخليان عن
المنصب( ،)ٖٙكىو جزاء رادع من أجل فرض انضباط األعضاء ،بينما أكتفى المشرع الجزائرم
بالنص على خصم مبلغ التعويضات الممنوحة للعضو بدكف عذر مقبوؿ بعد أف يوجو لو الرئيس

تنبيهان كتابيان ،كاستعمل المشرع مصطلح "يمكن" أم أف األم ػػر ج ػػوازم للرئي ػػس(.)ٖٚ
ادلطهة انثانث  :يذج انعضويح :

مدة العضوية في الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات عنصر مهم في مدل استقاللية

العضو فإذا كانت المدة قصيرة يكوف األعضاء خاضعين مباشرة لتحرؾ لعبة االنتخابات
كبالتالي يصعب تقييم أعمالهم ،كإذا كانت المدة طويلة يؤدم ذلك إلى شل حركة تطور
المجتمع كتجنبان للوقوع في مثل ىذه السلبيات لجأت القوانين المتعلقة بالهيأة في كلتا
الدكلتين إلى تحديد مدة عضوية الهيأة .
انفر األول  :يذج ةضويح أةضال اذليأج يف اجلزائر :

الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر ىيأة دستورية تم النص عليها

صلب الدستور في حد ذاتو تطبيقا لنص المادة (ٗ )ٜٔمنو ،كالتصريح باالستقاللية من جانب
المؤسس الدستورم ىي ضمانة في حد ذاتها ،لذلك فمن غير المعقوؿ أف يناقض المؤسس
الدستورم نفسو في النص على دستورية الهيأة دكف تحديد مدة لممارسة مهامها ،كتكفلت
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المػػادة (ٖٓ) مػػن القان ػػوف العػػضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙبتحديد مدة عضوية أعضاء الهيأة بػ (٘)
سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة كىو ما يدعم استقرار الهيأة كاستقاللية اعضائها كلكن من
جهة أخرل يحرـ طائفة عريضة من أفراد المجتمع من حق التداكؿ على السلطة نتيجة لعملية
التجديد ال سيما إذا كاف التجديد تنبثق عنو الوجوه السابقة نفسها في الهيأة مما يفسح
المجاؿ للضغط على العضو من قبل الجهة التي اختارتو كانصياعو لها خشية عدـ تجديد

عضويتو( ،)ٖٛكىي عموما مدة معقولة تحقق التداكؿ على عضوية الهيأة.

كفي حالة تزامن نهاية عهدة الهيأة العليا مع استدعاء الهيأة االنتخابية ،تمدد عهدتها

تلقائيان إلى غاية اإلعالف عن نتائج االقتراع(.)ٖٜ

انفر انثاني :يذج ةضويح أةضال اذليأج يف تونه :

يصدؽ القوؿ على الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس من ناحية أنها ىيأة

دستورية تم النص عليها في الفصل ( )ٕٔٙمن دستور( )ٕٓٔٗ /ٔ/ ٕٙلتكوف إحدل
الهيئات الدستورية المستقلة الخمس ،كقد نص الفصل ( )ٜمن قانوف الهيأة على فترة كالية
كل عضو من أعضاء مجلس الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات بمدة ( )ٙسنوات غير قابلة
للتجديد كيتم تجديد تركيبة مجلس الهيأة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق اإلجراءات

المقررة بالفصوؿ الخامس كالسادس كالسابع من القانوف المتعلق بالهيأة ،يعلم رئيس الهيأة
رئيس المجلس التشريعي بقائمة األعضاء المعنيين بالتجديد كبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثالثة
أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية ،كيبقى األعضاء المنتهية عهدتهم يمارسوف عضويتهم
صلب مجلس الهيأة إلى حين تسلم األعضاء الجدد لمهامهم.
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ادلثحث انثاني

االستمالل انوظيفي

يشكل االستقالؿ الوظيفي حجر الزاكية الذم يضمن السير الحسن لعمل الهيأة كنعني
بو أف تستقل الهيأة العليا باختصاصات معينة كحصرية ال يمكن ألم سلطة أخرل أف تتدخل
في اختصاصاتها ،ىذه االستقاللية كرسها الدستور باعتباره القانوف األسمى للدكلة ،ثم تلتو
كافة القوانين المتعلقة بعمل الهيأة كقد تجلت في ثالثة جوانب :الجانب المالي ،كالجانب
اإلدارم أك التسيير كجانب االختصاصات.
ادلطهة األول  :االستمالل ادلايل :

يقصد باالستقالؿ المالي للهيأة االعتراؼ لها بالحرية في إدارة أموالها أك تقديم

الخدمات المطلوبة منها كيستتبع أف يكوف لها ميزانية كحسابات خاصة متميزة عن ميزانية

الدكل ػ ػػة حيث تظهر كبند مستقل في الموازنة العامة(ٓٗ).

كما يراد باالستقالؿ المالي بصورة عامة ،أف تستطيع الهيأة المستقلة من حيث الواقع

تكوين مواردىا المالية ،كمن ثم اختيار األسلوب الذم يالئم استقاللها ،فال يكفي القوؿ بوجود
ىيأة مستقلة أف تكوف لها ذمة مالية كسلطة في إدارتها فهذا استقالؿ ظاىرم ،لذلك البد من
البحث عن االستقالؿ الفعلي أك الحقيقي ،كىو ما يؤكده الفقيو جورج فيداؿ "إف استقالؿ
المؤسسة العامة الذم يتألف منو الجزء األكبر من ميزانيتها من اإلعانات التي تقدمها السلطة
المركزية ىو استقالؿ ظاىرم ال فعلي ،كبعبارة أخرل فأف االستقالؿ المذكور يكوف قد تحقق

في نطاؽ القانوف أكثر منو في نطاؽ الواقع"(ٔٗ) ،فهل يصدؽ ىذا القوؿ على الهيئات
المستقلة لالنتخابات في الجزائر كتونس ؟
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انفر األول  :يظاهر االستمالل ادلايل نه يأج انعهيا ادلستمهح دلرالثح االنتخاتاخ يف اجلزائر :

بالرجوع إلى المادة (ٕ) من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة نص على

طبيعة الهيأة بأنها ىيأة رقابية(ٕٗ) تتمتع باالستقاللية المالية كاالستقاللية في التسيير.

كأكؿ مظاىر االستقالؿ المالي للهيأة ىو تخصيص ميزانية لها لتسيير شؤكنها ،كما

تخصص لها اعتمادات لمراقبة العمليات االنتخابية عند كل اقتراع(ٖٗ) ،كلم يبين المشرع
مصدر تمويل الهيأة ،كلكن المتعارؼ عليو مادامت ىيأة دائمة من أجهزة الدكلة فاف الخزينة
العمومية ىي التي تمنحها االعتمادات المالية ،كىو ما نصت عليو المادة (ٕٔ) من المرسوـ
الرئاسي رقم ( )ٔٓ/ٔٚالمنظم لألمانة اإلدارية الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات كسيرىا على أف "تسجل ميزانية تسيير الهيأة العليا في الميزانية العامة للدكلة كفق
التشريع كالتنظيم المعموؿ بهما"(ٗٗ).

كتشمل ميزانية الهيأة بابان لإليرادات كآخر للنفقات ،بالنسبة لإليرادات تتمثل في:
 -إعانات الدكلة.

 االعتمادات المخصصة لمراقبة االنتخابات عند كل اقتراع(٘ٗ).بالنسبة للنفقات فهناؾ نوعاف من النفقات:

– نفقات التسيير  :تشمل نفقات المستخدمين بما فيها التعويضات التي تمنح ألعضاء اللجنة
الدائمة ،نفقات تسيير المصالح ،نفقات صيانة المباني ،النفقات المتعلقة بالتكوين.
– النفقات المتعلقة بمراقبة العمليات االنتخابية :تشمل التعويضات ،تعويض المصاريف منها
مصاريف النقل اقتناء كصيانة العتاد ،أدكات مكتبية ،التكاليف الملحقة ،حظيرة السيارات

اإليجار الندكات كالتجمعات كل نفقة أخرل ترتبط بمراقبة العمليات االنتخابية(.)ٗٙ

كأضاؼ المرسوـ التنفيذم رقم ( )ٔٓ/ٔٚالمحدد لتنظيم األمانة اإلدارية الدائمة
للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات كسيرىا ،بموجب المادة (ٖٔ) فقرة (ٕ) منو :
 نفقات التجهيز. كل النفقات األخرل الضركرية لتحقيق أىداؼ الهيأة العليا.117
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تمسك الهيأة محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية كيسند تداكؿ األمواؿ إلى عوف
محاسب يعينو الوزير المكلف بالمالية ،كيتولى الرقابة المالية للهيأة مراقب مالي يعينو الوزير
المكلف بالمالية ،كما ييػ ىع ُّد رئيس الهيأة ىو اآلمر بالصرؼ الرئيس للهيأة كيتولى تنفيذ ميزانية

تسييرىا ككذا االعتمادات الخاصة لمراقبة االنتخابات ،كيمكنو تفويض اإلمضاء لكل موظف

مؤىل في حدكد الصالحيات المخولة لو قانونان(.)ٗٚ

كعلى الرغم من نص المشرع الصريح في صلب النص على أف الهيأة تتمتع

باالستقاللية المالية إال أنو ال يمكن الحديث عنو في ظل عدـ تمتع ىذه الهيأة بالشخصية
المعنوية نظران للنتائج المترتبة على فكرة الشخصية المعنوية ،كبالتالي فهي تابعة من الناحية
المالية لوزارة الداخلية كالجماعات المحلية كىو ما يستشف من خالؿ نص المادة (ٖ) من
المرسوـ الرئاسي رقم ( )ٔٛٛ/ٔٚالمؤرخ في ( )ٕٓٔٚ/ٙ/ٙالمتضمن إحداث باب تحويل

اعتماد ميزانية تسيير كزارة الداخلية كالجماعات المحلية(.)ٗٛ

انفر انثاني  :يظاهر االستمالل ادلايل نه يأج انعهيا ادلستمهح االنتخاتاخ يف تونه :

من خالؿ الفصل (ٕٓ) من القانوف األساسي المتعلق بالهيأة يتضح أف مالية الهيأة

تتكوف من الموارد كالنفقات ،كبيّن المشرع التونسي أف الموارد تتكوف من اعتمادات سنوية
مخصصة من ميزانية الدكلة ،أما النفقات فتتمثل في  :نفقات تسيير الهيأة ،نفقات التجهيز،
نفقات االنتخابات كاالستفتاءات ،كيتم ضبط ميزانية الهيأة من مجلسها كتعرض على الحكومة
إلبداء الرأم فيها قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبقان لإلجراءات
الخاصة بميزانية الدكلة ،كرئيس الهيأة ىو آمرىا بالصرؼ.
تمسك حسابات الهيأة طبقان لقواعد المحاسبة في المؤسسات ،كما ضبطها القانوف
عدد (ٕٔٔ) لسنة ( )ٜٜٔٙالمؤرخ في (ٖٓ ،)ٜٜٔٙ/ٕٔ/كتخضع القوائم المالية
السنوية للهيأة إلى مراجعة سنوية يجريها عضواف من ىيأة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية
طبقان للتشريع الجارم بو العمل بالنسبة إلى المؤسسات كالمنشآت العمومية لمدة (ٖ) سنوات
قابلة للتجديد مرة كاحدة كتعرض القوائم المالية للهيأة على المجلس التشريعي للمصادقة
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عليها ،ثم ينشر تقرير مراجعي الحسابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كعلى الموقع
اإللكتركني للهيأة في أجػل أقصاه (ٖٓ) جواف م ػػن السنة الموالية(.)ٜٗ

كتخضع الحسابات المالية للهيأة إلى الرقابة الالحقة لدائرة المحاسبات كتعفى نفقات

الهيأة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية(ٓ٘) ،كتعد دائرة الحسابات تقريران خاصان حوؿ
التصرؼ المالي للهيأة بخصوص كل عملية انتخابية أك استفتاء كينشر بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.
ادلطهة انثاني  :االستمالل اإلداري :

نعني باالستقالؿ اإلدارم تمتع الهيأة بسلطة تقريرية تمكنها من إصدار القرارات بما

يعود بالنفع على صالحيات الهيأة استقالالن عن السلطة المركزية ،كالذم يظهر من خالؿ
نشاط الهيأة ذاتها كإعداد النظاـ الداخلي الخاص بها كنظاـ تأديبي لفرض السير الحسن
لعملػػها كذلك تشكيل الهيأة مصالح كأجهزة داخلية لمساعدتها في أداء صالحيتها كتوزيع
أعباء العمل.
انفر األول :يظاهر االستمالل اإلداري نه يأج انعهيا يف اجلزائر وتونه :

تتجلى مظاىر االستقاللية اإلدارية للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر

في عدة نواح أىمهما :
أكالن  :إعداد النظاـ الداخلي للهيأة  :تتجلى استقاللية الهيأة من خالؿ قدرتها على إعداد
يعرؼ على أنو عبارة عن قواعد داخلية يحدد كيفيات العمل داخل
نظامها الداخلي ،الذم ّ
الهيأة يحتوم على مجموعة من القواعد المنظمة لسير العمل داخلها ،كاستنادان إلى نص المادة

( )ٕٙمن القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة التي نصت على أف "تعد الهيأة
العليا نظامها الداخلػ ػ ػػي في أكؿ اجتم ػػاع يل ػػي تنصيبهػ ػػا" ،كقد اجتمعت الهيأة بتاري ػ ػػخ
(ٕٕ )ٕٓٔٚ/ٔ/من أجل إعداد نظامها الداخلي كتمت المصادقة عليو من قبل مجلس
الهيأة تطبيقان لنص المادة (ٖٖ) من القانوف العضوم رقػػم ( ،)ٔٔ/ٔٙكتم نشره في الجريدة
الرسمي ػ ػػة في العدد (ٖٔ) بتاريػ ػ ػػخ (.)ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٙ
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الشيء نفسو بالنسبة إلى تونس نص الفصل ( )ٕٚفقرة (ٕٓ) على أف "يسهر المدير
التنفيذم تحت إشراؼ مجلس الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات كتحت رقابة رئيسها على
حسن إدارة الهيأة....كفي حدكد ذلك خاصة :
 إعداد النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات كعرضو على مجلس الهيأةللمصادقة عليو بأغلبية األعضاء كنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،"....إذ بموجب
اقتراح المدير التنفيذم للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات أصدرت الهيأة قػػرار عػدد (٘) لسنػة

(ٕٗٔٓ) مػػؤرخ في (ٕٗ )ٕٓٔٗ/ٗ/متعلق بضبط النظاـ الداخلي لها(ٔ٘).
ثانيان  :تزكيد الهيأة بهياكل كمصالح تابعة لها :

تم التزكيد بمجموعة من الهيئات كالمصالح تختلف من قانوف آلخر ،كلكن تلتقي في

نقطة كاحدة كىي أنها تختار من داخل الهيأة نفسها كال كجود لمصلحة خارج إطار الهيأة.
ٔ  -الهياكل األساسية كالمساعدة في الجزائر :
أ – الهياكل األساسية :

طبقان لنص المادة (ٕ٘) من القانوف العضوم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة فإف الهيأة
العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر تضم ثالثة أجهزة رئيسة كىي :
(ٔ) الرئيس  :يرأس رئيس الهيأة العليا المجلس كاللجنة الدائمة كينسق أعمالها ،كيتولى بهذه
الصفة على الخصوص ،ما يأتي :
 تمثيل الهيأة العليا أماـ مختلف الهيئات كالسلطات العمومية ،كىو الناطق الرسمي لها، تعيين نائبي رئيس من بين أعضاء اللجنة الدائمة ،بالتساكم بين القضاة كالكفاءاتالمستقلة،
 تعيين أعضاء مداكمات الهيأة العليا بالتساكم بين القضاة كالكفاءات المستقلة كمنسقيهامن بينهم،

 -يساعد الرئيس في أداء مهامو ،نائباه ،كيستخلفو في حالة غيابو أحدىما يعين من قبلو ،كفي

حالة حدكث مانع لو ،تختار اللجنة الدائمة أحد نائبي الرئيس الستخالفو مؤقتان،
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 -توقيع قرارات الهيأة العليا كتبليغها كمتابعة تنفيذىا ،كيخطر الجهات المعنية بشأنها(ٕ٘)،

فضالن عن صالحيات أخرل حددىا النظاـ الداخلي للهيأة(ٖ٘).

(ٕ) المجلس  :يتشكل مجلس الهيأة من مجموع أعضائها ،كيتولى رئيس الهيأة مهمة
اإلشراؼ على شؤكنو كيتخذ كل التدابير الالزمة لضماف حسن سيره ،كلهذا يمارس
االختصاصات الموكلة إليو بموجب أحكاـ القانوف العضوم (.)ٔٔ/ٔٙ
يجتمع المجلس في دكرة عادية بمناسبة كل اقتراع ،بناء على استدعاء من رئيسو ،كما يمكن
أف يجتمع في دكرة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسو ،أك بطلب من (ٖ )ٕ/أعضائو
كلما دعت الضركرة.
كيكلف المجلس بالمهاـ التالية :
 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساكم. -المصادقة على النظاـ الداخلي للهيأة العليا.

 المصادقة على برنامج العمل الذم تعده اللجنة الدائمة. -المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات االنتخابية الذم تعرضو عليو اللجنة الدائمة.

 -مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات االنتخابية التي يعرضها عليو الرئيس(ٗ٘) ،فضالن عن

اختصاصات أخرل نصت عليها المادة ( )ٔٛمن النظاـ الداخلي للهيأة.

(ٖ) اللجنة الدائمة  :تتكوف بالتساكم من (ٓٔ) أعضاء موزعين كاآلتي :
 خمسة (٘) قضاة. خمس (٘) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني.أىم ضمانة الستقاللية أعضاء الهيأة في الجزائر أف أعضائها ينتخبوف من قبل نظائرىم

ضمن مجلس الهيأة العليا(٘٘) ،حيث تتم عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة عن طريق
ترشيح قائمة اسمية لكل من القضاة كالكفاءات المستقلة من قبل نظائرىم حسب الحالة عن
طريق إعالف من رئيس الهيأة في بداية العهدة بموجب قرار تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة
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الدائمة الذم تحدد فيو فترة تقديم طلبات الترشح ،كالتي يتم إيداعها لدل األمانة اإلدارية
الدائمة للهيأة العليا ،ثم تسجل طلبات الترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض يدكف فيو :
 االسم كاللقب. -تاريخ إيداع طلب الترشح كساعتو.

كيسلم لطالب الترشح كصل يبين فيو تاريخ كساعة اإليداع(.)٘ٙ
كقد أنيطت إلى اللجنة الدائمة العديد من الصالحيات من بينها :
 إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعماؿ كسائل اإلعالـ السمعية البصريةالمرخص لها بالممارسة طبقان للتشريع كالتنظيم المعموؿ بهما ،لصالح األحزاب السياسية
المشاركة في االنتخابات كالمترشحين األحرار ،كتسهر على تنفيذه.
 -تنسيق أعماؿ المداكمات كمتابعتها تحت سلطة رئيس الهيأة.

 -كما تتداكؿ اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجاؿ اختصاصها(.)٘ٚ

فضالن عن صالحيات أخرل نص عليو النظاـ الداخلي للهيأة كالمتمثلة في :
 -اإلشراؼ على مراجعة القوائم االنتخابية.

 تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية كالتنظيمية المتعلقة باالنتخابات. إعداد استراتيجية إعالمية للهيأة العليا. إعداد كتنظيم دكرات تكوينية ألعضاء الهيأة العليا عند االقتضاء ،أك كلما دعت الحاجةلذلك.
 إعداد كتنظيم دكرات تكوينية لفائدة التشكيالت السياسية حوؿ مراقبة االنتخابات كصياغةالطعوف المتعلقة باالنتخابات.
 إعداد التقارير المرحلية كالتقرير كالنهائي لتقييم العمليات االنتخابية بمناسبة كل اقتراعكعرضو على مجلس الهيأة للمصادقة عليو.

 -إعداد مشركع برنامج عمل الهيأة العليا كعرضو على المجلس للمصادقة عليو(.)٘ٛ
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ب – الهياكل المساعدة :
فضالن عن األجهزة الرئيسية المذكورة سابقان ،فقد تم تزكيد الهيأة بمصالح إدارية أخرل مساعدة
للهيأة تتمثل في :

نص عليها المرسوـ الرئاسي رقم ( )ٔٓ/ٔٚالمنظم لألمانة اإلدارية
 األمانة اإلدارية ّ :الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات كسيرىا ،توضع تحت سلطة رئيس الهيأة
كتشمل :
مدير (ٕ) دراسات ،مهمتو اإلشراؼ على تسيير ىياكل األمانة
 األمين العاـ ،كيساعده هاإلدارية الدائمة كتنشيط أعمالها كضماف التنسيق بينها.
 -رئيس الديواف ،كيساعده ( )ٙمكلفوف بالدراسات كالتلخيص ،يتولى تنشيط أعماؿ الديواف

كتنسيقها(.)ٜ٘

كما دعمت أجهزة الهيأة بهياكل ممثلة في :

 مديرية دعم عمليات متابعة االنتخابات كاإلحصائيات. مديرية الشؤكف القانونية كالتكوين. -مديرية إدارة الموارد.

كأسندت إلى ىذه المديريات مجموعة من المهاـ حددىا المرسوـ الرئاسي رقم ()ٔٓ/ٔٚ
السالف الذكر.
– المداكمات.
بالرجوع إلى القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة ،فإف الهيأة العليا تنشر
أعضاءىا على مستول الواليات ،كحسب الحالة في الخارج بمناسبة كل اقتراع في شكل
مداكمات كىذه ضمانة لتحقيق المساكاة بين جميع الواليات فيما يخص الرقابة على العملية
االنتخابية كحتى في الخارج.

كساكل المشرع الجزائرم في تشكيلة أعضاء المداكمة بػ ( )ٛأعضاء من بين القضاة

كالكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ،غير أنو يمكن للجنة الدائمة أف تعدؿ عدد
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أعضاء المداكمة حسب حجم الدائرة االنتخابية ،في ظل احتراـ التساكم بين القضاة
كالكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ،أما رئاسة المداكمة فأسندت إلى منسق يعينو

رئيس الهيأة العليا ،كيكلف بتنسيق نشاطاتها(ٓ.)ٙ

تتولى المداكمات مراقبة العمليات االنتخابية في مجاؿ اختصاصها ،بمناسبة كل اقتراع
منذ انتشارىا إلى غاية اإلعالف عن النتائج المؤقتة لالنتخابات ،كما تقوـ بكل التحقيقات
الضركرية في إطار ممارسة مهامها كيمكنها أف تطلب أم معلومة أك كثيقة تراىا مفيدة للقياـ
بهذه التحقيقات ،كتبت في المسائل المطركحة عليها التي تدخل ضمن مجاؿ اختصاصها
بموجب مداكلة بحضور أغلبية أعضائها كتتخذ قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها الحاضرين،
كفي حالة تساكم األصوات يرجح صوت الرئيس ثم ترسل نسخة من قرارات المداكمة إلى

رئيس الهيأة فور التوقيع عليها(ٔ.)ٙ

كم ّكن المشرع الهيأة من تدعيم مداكماتها بضباط عموميين (كل موثق أك محضر

قضائي) عند الضركرة يتم تسخيرىم للمشاركة في مراقبة االنتخابات يعملوف تحت إشراؼ

منسقي ىذه المداكمات كال يتمتعوف بصفة العضوية في الهيأة(ٕ.)ٙ

بناء على اقتراح من
يعين ىؤالء بموجب مقرر من قبل رئيس الهيأة العليا المستقلة ،ن
رئيس الغرفة الوطنية للموثقين كرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين حسب الحالة ،علػػى
أف يخت ػػاركف من بيػن الضباط الممارسين لمهنتهم ضمن نطاؽ كالية االختصاص لمداكمة الهيأة

العليا فضالن عن شركط أخرل(ٖ.)ٙ

ٕ – الهياكل الرئيسية كالتنفيذية في تونس  :بالرجوع إلى الفصل (ٗ) من القانوف األساسي
المتعلق بالهيأة في تونس ،فإف الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات تتكوف من مجلس الهيأة لو
سلطة تقريرية كمن جهاز تنفيذم ،كسنتولى تفصيل ىذه الهيئات فيما يلي :
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أ -مجلس الهيأة :
ىو جهاز رئيسي للهيأة ،يتكوف من ( )ٜأعضاء سبقت  -اإلشارة إليهم  -عند التعرض
للتركيبة العضوية للهيأة ،كىو أعلى سلطة تقريرية داخل الهيأة كفقان لما حدده القانوف األساسي

عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المعدؿ ،كيلحق مباشرة بمجلس الهيأة :

 ديواف مجلس الهيأة :يوجد تحت السلطة المباشرة للمجلس ،يتولى تسييره مدير الديوافبمساعدة مكلفين بمأمورية كملحقين بالديواف ،كتلحق بديواف مجلس الهيأة الهياكل التالية:
كتابة مجلس الهيأة ،مكتب الضبط المركزم ،مكتب اإلعالـ كالصحافة ،مكتب التشريفات
مكتب التعاكف الدكلي ،كأسندت لهذه الهياكل مجموعة من االختصاصات حددتها الهيأة
العليا المستقلة لالنتخابات بموجب قرار لها متعلق بضبط طرؽ التنظيػم اإلدارم كالمالي

كالفني للهيأة(ٗ.)ٙ

ب -الجهاز التنفيذم للهيأة :للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات جهاز تنفيذم يباشر تحت
إشراؼ مجلسها شؤكنها اإلدارية كالمالية كالفنية(٘.)ٙ

كيتكوف الجهاز التنفيذم للهيأة من مدير تنفيذم يسير الجهاز تحت إشراؼ مجلس
الهيأة كرقابة رئيسو ،كيسهر على حسن سير إدارة الهيأة في المجاالت اإلدارية كالمالية كالفنية
كما لو أف يفوض جانبان من صالحياتو إلى أحد مساعديو.

كذلك إدارة مركزية كإدارات فرعية تتكوف من رئيس كثالثة أعضاء على األكثر ،يتم

اختيارىم من قبل مجلس الهيأة باألغلبية المطلقة ألعضائو(.)ٙٙ

كعليو فإف تركيبة الهيأة في تونس تركيبة ثنائية ،كيرل الفقو التونسي بقدر ما يبدك
الفصل الرابع (ٗ) كاضحان في صياغتو ،بقدر ما يطرح أكثر من تأكيل في تطبيقو كفي تحديد
عالقة مجلس الهيأة بالجهاز التنفيذم في تسيير اإلدارة االنتخابية ،ألف القانوف يمنح المرتبة

نفسها لمجلس الهيأة كالجهاز التنفيذم مما قد يترتب عنو تناحر كمنافسة كضبابية على
مستول التطبيق ،كيمكن أف يؤدم إلى تقوية الجهاز التنفيذم على حساب مجلس الهيأة(،)ٙٚ
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كلكن من جهتنا نرل بأنو ماداـ الجهاز التنفيذم للهيأة يتولى صالحياتو تحت إشراؼ المجلس
كرقابة الرئيس فإنو ال خوؼ من طغياف الجهاز التنفيذم على حساب مجلس الهيأة.
ادلطهة انثانث  :ارتظاطاخ اذليأج :

إف نجاح عملية الرقابة على االنتخابات يقتضي كضع استراتيجية كاضحة تحدد فيها

األىداؼ ككيفية التعامل مع إدارة العملية االنتخابية برمتها من بداية التسجيل مركران باالقتراع
إلى غاية الفرز كإعالف نتائج االنتخابات ،كذلك للوصوؿ إلى نتائج سليمة تعبر عن مستول

طموح الشعب بصفة عامة كاألطراؼ المشاركة في االنتخابات بصفة خاصة ،كىو ما حاكؿ
المشرع الجزائرم كالتونسي تجسيده من خالؿ تحديد اختصاصات الهيأة.
انفر األول :ارتظاطاخ اذليأج انعهيا ادلستمهح دلرالثح االنتخاتاخ يف اجلزائر :

من أجل شفافية كنزاىة العملية االنتخابية ،أناط المشرع الجزائرم للهيأة مجموعة من

الصالحيات في مختلف مراحل العملية االنتخابية تنقسم إلى صالحيات عامة متعلقة بتنظيم
العملية االنتخابية غلب عليها طابع التأكد كالمطابقة كاالحتراـ كالتوزيع ،كصالحيات خاصة

متعلقة بالرقابة كىذا كلو تطبيقان لنص المادة (ٗ )ٜٔمن التعديل الدستورم ( )ٕٓٔٙالتي
تنص على أف "...تسهر اللجنة العليا على شفافية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية كالمحلية
ككذا االستفتاء كنزاىتها ،منذ استدعاء الهيأة الناخبة حتى إعالف النتائج المؤقتة
لالقتراع.)ٙٛ("...
أكالن  :الصالحيات العامة المتعلقة بتنظيم العملية االنتخابية :

ٔ – قبل االقتراع  :بالرجوع إلى نص المادة (ٕٔ) من القانوف العضوم رقم ()ٔٔ/ٔٙ
المتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات نجدىا م ّكنت الهيأة العليا من مجموعة
الصالحيات قبل عملية االقتراع تتعلق مجملها بالتأكد من :
 حياد األعواف المكلفين بالعمليات االنتخابية كعدـ استعماؿ أمالؾ ككسائل الدكلة لفائدةحزب سياسي أك مترشح أك قائمة مترشحين.
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 مطابقة اإلجراءات المتعلقة بمراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية ألحكاـ القانوف العضومالمتعلق بنظاـ االنتخابات ،سواء من ناحية المدة الزمنية كالتي تراجع خالؿ الثلث األخير من
كل سنة في الحاالت العادية ،كتراجع استثنائيان بمقتضى المرسوـ الرئاسي المتضمن استدعاء
الهيأة االنتخابية الذم يحدد فترة افتتاحها كاختتامها ،أك من ناحية مكاف المراجعة كلجنة
المراجعة ،حيث يتم إعداد القوائم االنتخابية كمراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية

انتخابية(.)ٜٙ

 مطابقة القوائم االنتخابية الموضوعة تحت تصرفها ،كالترتيبات الخاصة بإيداع ملفاتالترشح ألحكاـ القانوف العضوم المتعلق بنظاـ االنتخابات.
 احتراـ الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة االنتخابية البلدية تحت تصرؼ ممثلياألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحين األحرار ،المؤىلين قانونان.
 -توزيع الهياكل المعينة من قبل اإلدارة الحتضاف تجمعات الحملة االنتخابية ،ككذا المواقع

كاألماكن المخصصة إلشهار قوائم المترشحين ،طبقان للترتيبػػات التػي حددتها ،كقد نظم
القانػوف رقػم ( ،)ٕٛ/ٜٛالمؤرخ في (ٖٔ ،)ٜٜٔٛ/ٕٔ/المعدؿ كالمتمم كيفية تنظيم
االجتماعات كالتظاىرات بما فيها الحملة االنتخابية (ٓ.)ٚ
 تعليق قائمة األعضاء األساسيين كاإلضافيين لمكاتب التصويت كتسليمها لممثلي األحزابالسياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحين األحرار ،المؤىلين قانونان ،ككذا متابعة الطعوف

المحتملة المتعلقة بها.

 احتراـ األحكاـ القانونية لتمكين األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحيناألحرار من تعيين ممثليهم المؤىلين قانونان على مستول مراكز كمكاتب التصويت ،كاستالـ
نسخ المحاضر على مستول اللجاف االنتخابية.
 -التوزيع المنصف للحيز الزمني في كسائل اإلعالـ الوطنية السمعية كالبصرية المرخص لها

طبقان للتشريع كالتنظيم المعموؿ بهما ،بين المترشحين أك قوائم المترشحين ،كما تتابع الهيأة
العليا مجريات الحملة االنتخابية كتسهر على مطابقتها للتشريع السارم المفعوؿ ،كترسل
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مالحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي كإلى كل مترشح تصدر عنو تجاكزات أك مخالفات
كتقرر بهذا الشأف كل إجراء تراه مفيدان كتخطر بو السلطة القضائية المختصة عند االقتضاء.

ٕ – خالؿ االقتراع  :نصت المادة (ٖٔ) من القانوف نفسو المتعلق بالهيأة على أف الهيأة
العليا في إطار الصالحيات المخولة لها ،أف تتأكد خالؿ االقتراع من :
 أنو تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤىلين قانونان بممارسة حقهم فيحضور عمليات التصويت على مستول مراكز كمكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة
في جميع مراحلها.
 تعليق قائمة األعضاء األساسيين كاإلضافيين لمكتب التصويت المعني يوـ االقتراع. احتراـ ترتيب أكراؽ التصويت المعتمد على مستول مكاتب التصويت. توفير العدد الكافي من أكراؽ التصويت كالعتاد كالوثائق االنتخابية الضركرية ،السيماالصناديق الشفافة كالعوازؿ.

 تطابق عملية التصويت مع األحكاـ التشريعية الجارم بها العمل. احتراـ المواقيت القانونية الفتتاح كاختتاـ التصويت.ٖ – بعد االقتراع  :نصت المادة (ٗٔ) من القانوف نفسو المتعلق بالهيأة ،على أف تتأكد
الهيأة في إطار الصالحيات المخولة لها ،بعد االقتراع من :
 احتراـ إجراءات الفرز كاإلحصاء كالتركيز كحفظ أكراؽ التصويت المعبر عنها، احتراـ األحكاـ القانونية لتمكين الممثلين المؤىلين قانونان لألحزاب السياسية المشاركة فياالنتخابات كالمترشحين األحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز.

 تسليم نسخ مصادؽ على مطابقتها لألصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤىلين قانونانلألحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات كالمترشحين األحرار.
ثانيان  :الصالحيات الخاصة برقابة العملية االنتخابية :

كسع المشرع الجزائرم من صالحيات الهيأة في مجاؿ رقابة العملية االنتخابية كأعطى

مجموعة من الصالحيات منها :
128

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

 لها حق التدخل في حالة مخالفة أحكاـ القانوف العضوم المتعلق بنظاـ االنتخابات ،إمابناء على العرائض كاالحتجاجات التي تخطر بها بعد التأكد منها ،مع العلم أف
تلقائيان أك ن
إخطار الهيأة من قبل كل األطراؼ المشاركة في االنتخابات يكوف كتابيان.
 استالـ كل عريضة تتقدـ بها األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات أك المترشحوف أككل ناخب حسب الحالة ،كبهذا الشأف ،تؤىل ألف تقوـ الهيأة العليا ،في ظل احتراـ القانوف
باتخاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها كإخطار السلطات المعنية بشأنها.
 طلب كل الوثائق كالمعلومات من المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات االنتخابية كسيرىاقصد إعداد تقييم بشأنها.
 إشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات االنتخابية ،ككذا األحزاب السياسية المشاركةفي االنتخابات كالمترشحين بكل مالحظة أك تقصير أك نقص تتم معاينتو في تنظيم العمليات
االنتخابية كإجرائها ،كيتعين على السلطات كاألطراؼ التي تم اشعارىا أك المخطرة أف تتصرؼ

بسرعة في أقرب اآلجاؿ لتصحح الخلل المبلغ عنو ،كتعلم الهيأة كتابيان بكل التدابير
كالمساعي التي شرع فيها.
 تفصل الهيأة العليا في المسائل التي تدخل في مجاؿ اختصاصها ،بقرارات غير قابلة ألمطعن كتبلغها بكل كسيلة مناسبة ،كما يمكن للهيأة عند الحاجة أف تطلب من النائب العاـ
المختص اقليميان تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها ،كعندما ترل الهيأة أف كاقعة من الوقائع

التي عاينتها كأخطرت بها تحتمل كصفا جزائيان ،تبلغ فورا النائب العػ ػ ػػاـ المختص إقليميان
بذلك(ٔ.)ٚ
انفر انثاني  :ارتظاص اذليأج انعهيا ادلستمهح نالنتخاتاخ يف تونه :

نص الدستور التونسي لسنة (ٕٗٔٓ) على أف " تتولى ىيأة االنتخابات ،كتسمى الهيأة

العليا المستقلة لالنتخابات ،إدارة االنتخابات كاالستفتاءات كتنظيمها ،كاإلشراؼ عليها في
جميع مراحلها ،كتضمن سالمة المسار االنتخابي كنزاىتو كشفافيتو كتصرح بالنتائج"...

(ٕ)ٚ

كىو ما جسده الفصل (ٖ) من القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المتعلق بالهيأة
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العليا المستقلة لالنتخابات في تونس بنصو على أف "تتولى الهيأة القياـ بجميع العمليات
المرتبطة بتنظيم االنتخابات كاالستفتاءات كإدارتها كاإلشراؼ عليها طبقان لهذا القانوف
كللتشريع االنتخابي ،كتقوـ في ىذا اإلطار خاصة بما يلي :
 مسك سجل الناخبين كتحديثو بصفة مستمرة ،الذم ىو عبارة عن قاعدة بيانات األشخاصالمؤىلين للتصويت في االنتخابات كاالستفتاء ،حيث تمسك الهيأة سجل الناخبين كتتولى
ضبطو انطالقان من آخر تحديث لو ،كيتم الترسيم بسجل الناخبين إداريان ،كتعمل الهيأة على أف
يكوف سجل الناخبين دقيقان كشفافان كشامالن كمحدثان(ٖ.)ٚ

كتسجيل الناخبين إما أ ْف يكوف مباشرا في مكاتب التسجيل الثابتة ،أك المتنقلة شخصيان أك
لفائدة الغير أك يكوف التسجيل عن بعد بالهاتف الجواؿ عبر "خدمة البيانات غير المهيكلة"،
كيقتصر على المسجلين داخل الجمهورية ،كما يتم التسجيل عن بعد عبر الويب بالنسبة

للتونسيين بالخارج دكف سواىم(ٗ ،)ٚكىو اإلجراء الذم ما لم يتطرؽ إليو المشرع الجزائرم

لمواكبة التطور التكنولوجي.

 ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أك استفتاء كمراجعتها عند االقتضاء كإشهارىاخاصة على الموقع اإللكتركني الرسمي للهيأة كفي آجاؿ يحددىا القانوف االنتخابي كيكوف
ذلك كفق ركزنامة تحددىا كتضبطها الهيأة بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور كالقانوف

االنتخابي(٘.)ٚ

كحتى االعتراض على قائمة الناخبين يكوف أماـ الهيأة (مقرات ىيئاتها الفرعية) كىو ما يعطي
للهيأة استقاللية فعليّة في مجاؿ صالحياتها ،على عكس ما ذىب إليو المشرع الجزائرم أف
الهيأة تتأكد فقط كفقان لما حددتو السلطة التنفيذية ،مما يجعل الهيأة في الجزائر تابعة كظيفيا
للسلطة التنفيذية ،أما االعتراض فيكوف أماـ القضاء.
 -السهر على ضماف حق االقتراع لكل ناخب.

 ضماف المعاملة المتساكية بين جميع الناخبين كجميع المترشحين كجميع المتدخلين خالؿالعمليات االنتخابية كاالستفتائية.
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 قبوؿ ملفات الترشح لالنتخابات كالبت فيها كفقا ألحكاـ التشريع االنتخابي. كضع آليات التنظيم كاإلدارة كالرقابة الضامنة لنزاىة االنتخابات كاالستفتاءات كشفافيتها. فرز األصوات كاإلعالف عن النتائج األكلية كالنهائية لالنتخابات كاالستفتاء. كضع مدكنات حسن السلوؾ االنتخابي الضامنة لمبادئ النزاىة كالشفافية كالحياد كحسنتوظيف الماؿ العاـ كعدـ تضارب المصالح.
 اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب االقتراع ،كاعتماد المالحظين كالضيوؼ كالصحفيينالمحليين كاألجانب لمتابعة المسار االنتخابي ،كتحدد الهيأة بقرار من مجلسها معايير كشركط
اعتماد المالحظين كالضيوؼ كالصحفيين األجانب كالمترجمين العاملين معهم.
 تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار االنتخابي. ضبط برامج التحسيس كالتثقيف االنتخابي كالتعاكف في ىذا المجاؿ مع جميع مكوناتالمجتمع المدني الناشطة في مجاؿ االنتخابات كطنيان كدكليان.
 مراقبة االلتزاـ بقواعد الحمالت االنتخابية ككسائلها المضبوطة بالتشريع االنتخابي كفرضاحترامها طبق القانوف بالتعاكف مع الهياكل العمومية.
 مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية كاتخاذ القرارات الالزمة في شأنو مع ضماف المساكاة بينكل المترشحين في التمويل العمومي.
 تقديم مقترحات لتطوير المنظومة االنتخابية. إبداء الرأم في جميع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات كاالستفتاءات.كل عملية انتخابية أك استفتائية في أجل أقصاه ثالثة أشهر من
 إعداد تقرير خاص حوؿ سير ّتاريخ اإلعالف عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية كرئيس المجلس التشريعي

كرئيس الحكومة ،كينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كعلى الموقع اإللكتركني الخاص
بالهيأة.
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 إعداد تقرير سنوم حوؿ نشاط الهيأة للسنة المنقضية كبرنامج عملها للسنة التي تليهايعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيأة
كينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كعلى الموقع اإللكتركني الخاص بالهيأة.
من خالؿ التعرض لصالحيات الهيأة في الجزائر كتونس يتضح أف عمل الهيأة يبدأ قبل
عملية االقتراع أم من بداية العملية االنتخابية كيستمر إلى غاية إعالف النتائج كما ىو الحاؿ
خص الهيأة بصالحيات كاسعة جدان أكسع بكثير من
في الجزائر ،كلكن المشرع التونسي ّ
الصالحيات الممنوحة للهيأة العليا في الجزائر التي تتقاسم العملية االنتخابية مع المجلس
الدستورم منها دراسة ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كإعالف نتائج االنتخابات،
على عكس الهيأة العليا في تونس التي تنفرد بهذه الصالحيات كال تنافسها أية سلطة أخرل
في ىذه المجاالت المذكورة كىو مكسب ىاـ يعزز من استقالليتها.
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اخلامتـــــــح

من خالؿ ىذا البحث العلمي نستنتج أف ىدؼ المؤسس الدستورم الجزائرم
كالتونسي من إنشاء ىيأة مستقلة لمراقبة االنتخابات ىو العمل على ضماف شفافية كنزاىة
العملية االنتخابية عن طريق كضع إطار قانوني النتخابات حرة نزيهة كديمقراطية ،كتغيير إدارة
االنتخابات من رقابة كإشراؼ اإلدارة إلى سلطة مستقلة كليان عن السلطة التنفيذية كدائمة لها

ميزانيتها الخاصة تعمل على تكريس المواطنة كالمساكاة أماـ القانوف ،كىو ما برىنت عليو
الدكؿ محل الدراسة في انتخاباتها التشريعية كالرئاسية كالمحلية.
كلكن عند المقارنة بين الهيأتين اتضح لنا أف مفهوـ االستقاللية تباين من دكلة إلى

أخرل فالهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس أكثر استقاللية من ناحية عضوية الهيأة،
نظرا ألف األعضاء يختاركف عن طريق االنتخاب ،كىو ما يجعلهم مستقلين تمامان عن السلطة

التنفيذية كال يخضعوف ألم ضغط من طرفها ،على عكس الهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر أعضاؤىا كلهم تابعوف للسلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الهيأة ذاتو ،أما

من الناحية الوظيفة كذلك تبين لنا أف الهيأة العليا في تونس تتمتع باستقاللية أكثر سواء مػ ػػن
الناحي ػػة الماليػ ػػة أـ اإلدارية أـ الوظيفية ،ال سيما كأف المشرع التونسي نص بصريح العبارة أف
الهيأة تتمتع بالشخصية المعنوية ،كىو ما تفتقر إليو الهيأة العليا في الجزائر ،كذلك الطعن في
قرارات الهيأة في تونس على درجتين ما ىو إال احترامان لحقوؽ الناخبين كإعماالن لمبدأ حرية
االنتخابات ،كعليو فإف الهيأة العليا في تونس قد اثبتت حرفيتها في إدارة العملية االنتخابية
داخل تراب الجمهورية كخارجها ،كىو ما أكدتو بعثة اإلتحاد األكربي لمالحظة االنتخابات في
تونس سن ػػة (ٕٗٔٓ).
كلكن ىذه االستقاللية كإف كانت قد كرست دستوريان ،إال أنها في بعض األحياف تبدك
غير كاضحة بل منقوصة في ظل العمل باألعراؼ اإلدارية المعتمدة صلب الهياكل العمومية
التقليدية التي تبقى شديدة االرتباط كااللتصاؽ بالسلطة التنفيذية ،كىو ما أقرتو الهيأة نفسها

في مخططها االستراتيجي للفترة الممتدة من ( )ٕٓٔٙإلى ( ،)ٕٜٓٔأما في الجزائر فإف
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الهيأة العليا جزء من السلطة التنفيذيػة كىذه األخيرة لحد اآلف لم تتخلص من إدارة العملية
االنتخابية بواسطة السلطة التنفيذية ،كىذا كلو يرجع إلى طبيعة النظاـ السياسي المنتهج .
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اذلــوايــش

أ.د .علي الصاكم ،اللجنة المستقلة لالنتخابات ،نظرة مقارنة كإطار مقترح للعرض على كرشة
العمل الخاصة بمناقشة مقترح لجنة مستقلة لالنتخابات (ٖٔ  ،)ٕٓٓٙ /ٔٔ/ص ٔ ،الموقع
اإللكتركني  ،http://iknowpolitics.org :أطلع عليو بتاريخ  ،)ٕٓٔٛ/ٓٔ/ ٕٛ(:ساعة
اإلطالع (ٗٗ.)ٕٖ:

(ٕ)

المرجع نفسو ،صٕ.

(ٖ)

جريدة رسمية ،عدد (ٓ٘) ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٛ/ ٕٛ

(ٗ)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد (ٔٓٔ) ،صادر بتاريخ (ٕٔ .)ٕٕٓٔ /ٕٔ/

(٘)

المادة (ٗ) من القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمؤرخ في (٘  )ٕٓٔٙ /ٛ/المتعلق بالهيأة
العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات.

()ٙ

المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٚ/ٔٚالمؤرخ في (ٗ  )ٕٓٔٚ /ٔ/المتعلق بنشر التشكيلة االسمية
للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد(ٔ) ،صادرة بتاريخ (ٗ .)ٕٓٔٚ /ٔ/

()ٚ

قانوف رقم ( ،)ٓٔ/ٔٙمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٙ /ٖ/ ٙالمتضمن التعديل الدستورم ،جريدة رسمية،
عدد (ٗٔ) صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٖ/ ٚ

()ٛ

المواد  )ٔٚٗ( ،)ٖٔٚ( :من دستور (.)ٕٓٔٙ

()ٜ

المواد  )ٜٔ( :فقرة ( )ٚمن دستور (.)ٕٓٔٙ

(ٓٔ) د .ليندة أكنيسي ،الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر ،مجلة الحقوؽ كالعلوـ
السياسيػ ػ ػ ػػة عدد ( ،)ٛالجزء الثاني ،كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة عباس لغركر ،خنشلة،
جواف ( ،)ٕٓٔٚص .ٖٙٛ
(ٔٔ) المادة ( )ٙمن القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمؤرخ في (٘  )ٕٓٔٙ /ٛ/المتعلق بالهيأة
العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات.
(ٕٔ) المادة (ٗ) من المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٕٗٓ/ٜٜالمؤرخ في ( )ٜٜٜٔ/ٔٓ/ٕٚالمتعلق
بالتعيين في الوظائف المدني ػ ػػة كالعسكرية ،جريدة رسمية ،عدد ( ،)ٚٙصادرة بتاريخ
(ٖٔ.)ٜٜٜٔ/ٔٓ/
(ٖٔ) المادة (ٖ٘) من القانوف العضوم رقم (.)ٔٔ/ٔٙ
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(ٗٔ) المواد  )ٖٔ( ،)ٖٓ( ،)ٕٜ( :من النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات،
جريدة رسمية عدد ٖٔ ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٙ
(٘ٔ) المادة (٘) من العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمؤرخ في (٘  )ٕٓٔٙ /ٛ/المتعلق بالهيأة العليا
المستقلة لمراقبة االنتخابات.
( )ٔٙالمرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٕٛٗ /ٔٙالمؤرخ في (ٖ  ،)ٕٓٔٙ /ٔٔ/المتضمن تعيين رئيس الهيأة
العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (٘ ،)ٙصادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٙ
( )ٔٚالمادة (ٕ) فقرة (ٔٔ) من القانوف رقم ( ،)ٔ/ٔٚالمؤرخ في(ٓٔ ،)ٕٓٔٚ /ٔ/المحدد لقائمة
المسؤكليات العليا في الدكلة كالوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية
دكف سواىا ،جريدة رسمية ،عدد (ٕ) صادرة بتاريخ (ٔٔ .)ٕٓٔٚ /ٔ/
( )ٔٛالفصل (٘) من القانوف األساسي عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ).
( )ٜٔمنية العابد ،االدارة االنتخابية ،ضمانات محدكدة كاستقاللية ضبابية ،مجلة المحاماة ،مركز
الدراسات كالبحوث للمحامين التونسيين ،مجم ػ ػػع األطرش للكتاب المختص ،العػػدد  ،ٙتػػونس
ديسمبر ٕٗٔٓ ص .٘ٛ
(ٕٓ) الفصل ( )ٙمن القانوف األساسي عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ).
(ٕٔ) الفصل ( )ٚمن القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ).
(ٕٕ) الفصل ( )ٙفقرة ( )ٛمن القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المتعلق بالهيأة العليا
المستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي ،عدد (ٔٓٔ) ،صادر بتاريخ (ٕٔ  ،)ٕٕٓٔ /ٕٔ/المنقح
كالمتمم بالقانوف األساسي عدد (ٗٗ) لسنة (ٖٕٔٓ) ،الرائد الرسمي عػ ػ ػػدد ( ،)ٛٚصادر بتاريخ
(ٔ  )ٕٖٓٔ /ٔٔ/كالقانوف األساسي عدد (ٕ٘) لسنة(ٖٕٔٓ) ،الرائد الرسمي ،عدد(ٗٓٔ)
(خاص) صادر بتاريػخ (ٖٓ .)ٕٖٓٔ /ٕٔ/
(ٖٕ) الفصل ( )ٙفقرتين (ٓٔ) )ٔٔ( ،من القانوف األساسي عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ).
(ٕٗ) الفصل ( )ٛمن القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ).
(ٕ٘) تم انتخاب السيد محمد شفيق صرصار (أستاذ جامعي) من قبل المجلس التأسيسي رئيسان للهيأة
في دكرة أكلى ،منذ ( ،)ٕٓٔٗ /ٔ/ ٜبػ (ٖ٘ٔ) صوت من أصل (ٖٕٓ) ،الرائػد الرسمي ،عػدد

(ٓٔ) ،صػادر بتاريػخ (ٗ  .)ٕٓٔٗ /ٕ/كقدـ استقالتو في ( )ٕٓٔٚ/٘/ٜمع اثنين من زمالئو
بسبب مشاكل داخل مجلس الهيأة ،كفي (ٗٔ ) نوفمبر من نفس السنة تم انتخاب السيد محمد
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التليلي المنصرم (محاـ) رئيسان للهيأة من قبل مجلس نواب الشعب بعد حصولو على (٘ٔٔ)
صوت بدعم من نداء تونس ،كحركة النهضة كاالتحاد الوطني الحر.
( )ٕٙعرفتو المادة (ٖٖٔ) من األمر رقم ( ،)ٖ/ٙالمؤرخ في (٘ٔ  )ٕٓٓٙ /ٚ/المتضمن القانوف
األساسي العاـ للوظيفة العامة على أنو حالة الموظف الذم يوضع خارج سلكو األصلي ك/أك
إدارتو األصلية مع مواصلة استفادتو في ىذا السلك من حقوقو في األقدمية كفي الترقية كفي
الدرجات كفي التقاعد في المؤسسة أك اإلدارة العمومية التي ينتمي إليها "...جريدة رسمية
عدد( ،)ٗٙصادرة بتاريخ (.)ٕٓٓٙ /ٚ/ ٔٙ
( )ٕٚالتعويضات عبارة عن مقابل مالي يتقاضاه عضو الهيأة لقاء أتعابو.
( )ٕٛالمواد  )ٗ( ،)ٖ( :من المرسوـ التنفيذم رقم ( ،)ٔٚ/ٔٚالمؤرخ في(،)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٔٚ
المحدد لكيفيات انتداب أعضاء الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عػدد
(ٖ) ص ػػادرة بتاريػػخ (.)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٔٛ
( )ٕٜتنص المادة (ٗٗٔ) من قانوف العقوبات الجزائرم المعدؿ كالمتمم على أف " يعاقب بالحبس
من(شهرين) إلى (سنتين) كبغرامة من(ٓٓٓٔ) إلى (ٓٓٓٓٓ٘) دج أك بإحدل ىاتين العقوبتين
فقط كل من أىاف قاضيا أك موظفا أك ضابطا عموميا أك قائدا أك أحد رجاؿ القوة العمومية بالقوؿ
أك اإلشارة أك التهديد أك بإرساؿ أك تسليم أم شيء إليهم أك بالكتابة أك الرسم غير العلنيين أثناء
تأدية كظائفهم أك بمناسبة تأديتها كذلك قصد المساس بشرفهم أك باعتبارىم أك باالحتراـ الواجب
لسلطتهم."....
(ٖٓ) المواد  )ٜ(،)ٛ(،)ٚ( ،)ٙ( :من النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات.
(ٖٔ) الفصوؿ  )ٗ( ،)ٖ( ،)ٕ( :من األمر عدد (ٓٗٔٔ) ،مؤرخ في (ٔٔ  )ٕٓٔٗ /ٗ/المتعلق
بضبط نظاـ تأجير أعضاء مجلس الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي ،عدد(ٖٔ)،
صػػادر بتاري ػ ػ ػػخ (.)ٕٓٔٗ/ٗ/ ٔٛ
(ٕٖ) الحياد :ىو التعامل بموضوعية كنزاىة مع كافة المترشحين كعدـ االنحياز إلى قائمة مترشحة أك
مترشح أك حزب أك تعطيل الحملة االنتخابية لقائمة مترشحة أك لمترشح أك لحزب في حملة
االستفتاء ،كتجنب ما من شأنو أف يؤثر على إرادة الناخبين.
 أنظر  :الفصل (ٔ) من القانوف األساسي عدد ( )ٔٙلسنة (ٕٗٔٓ) ،المؤرخ في( )ٕٓٔٗ/٘/ٕٙالمتعلق باالنتخابات كاالستفتاء ،المنقح كالمتمم بالقانوف األساسي عدد ()ٚ
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لسنػ ػػة ( ،)ٕٓٔٚالمػؤرخ في (ٗٔ  ،)ٕٓٔٚ /ٕ/الرائد الرسمي ،عدد (ٗٔ) ،مؤرخ في
(. )ٕٓٔٚ/ٕ/ٔٚ
يػي ىع ُّد تضاربان للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أك غير مباشرة أك عالقة شخصية مباشرة أك غير
مباشرة تؤثر على التزاـ العضو المعني بالشركط كالواجبات المحمولة عليو كعلى حسن أداء الهيأة

لمهامها.
(ٖٖ) الفصل (٘ٔ) فقرة (ٕ) من القانوف األساسي عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المعدؿ.
(ٖٗ) الفصل (ٓٔ) من القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المعدؿ.
(ٖ٘) الفصل ( )ٙفقرة (ٖ) )٘( ،)ٗ( ،من القرار عدد (٘) لسنة (ٕٗٔٓ) المتعلق بضبط النظاـ
الداخلي للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس.
 أنظر :الفصل (ٖٔ) فقرة (ٕ) من القانوف األساسي عدد(ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المعدؿ.( )ٖٙالمادة (ٕٕ) من النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
( )ٖٚد  /حناف ميساكم ،أثر التعديل الدستورم لسنة ( )ٕٓٔٙعلى المجلس الدستورم الجزائرم في
مجاؿ

الرقابة

على

دستورية

القوانين،

ص

(ٗ)،

الموقع

اإللكتركني

:

،https://platform.almanhal.comأطلع عليو بتاريخ (ٖٔ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعة اإلطالع :
(.)ٕٓ:ٕٙ
( )ٖٛالمادة (ٖٓ) فقرة (ٕ) من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة
لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
( )ٖٜمؤسسة أماف ،اإلتالؼ من أجل النزاىة كالمساءلة ،االستقالؿ المالي كاإلدارم في المؤسسات
العامة الفلسطينية (المفهوـ كالممارسة) ،سلسلة تقارير( ،)ٚٙص (٘)،الموقع اإللكتركني :
 ،https://www.aman-palestine.orgأطلع عليو بتاريخ (٘ٔ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعة اإلطالع
.)ٔٙ:ٖ٘(:
(ٓٗ) أ د  /إسماعيل صعصاع غيداف صادؽ محمد علي ،مظاىر استقالؿ الهيئات المستقلة ،مجلة
المحقق الحلي العدد(، )ٔٛجامعة بابل ،كلية الحقوؽ ،العراؽ ،)ٕٓٔٙ( ،ص ( ،)ٕ٘ٛالموقع
اإللكتركني  ،http://repository.uobabylon.edu.iq :أطلع عليو بتاريخ (ٖ،)ٕٓٔٛ/ٕ/
ساعة اإلطالع (.)ٓٓ:ٕٚ
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(ٔٗ) نعني بالرقابة على االنتخابات :كجود جهة محايدة تمثل منظمات دكلية أك منظمات غير حكومية
أك جمعيات مجتمع مدني دكلية تقوـ بمتابعة مراحل االنتخابات المختلفة كتلحظ مدل االلتزاـ
بحياد العملية االنتخابية من خالؿ ممارسة ىذه اإلجراءات التي تبدأ من تدقيق الكشوؼ
االنتخابية مركرا بتقسيم الدكائر االنتخابية كصوال ليوـ االنتخاب كضماف نزاىة العملية االنتخابية
انتهاء بالفرز الدقيق النزيو كإعالف النتائج ،كيجب أف تكوف ىذه الجهات متمتعة بقدر أدنى من
الصفات كالمؤىالت التي تجعلها قادرة على أداء مهامها بصورة جيدة كمتقنة.
(ٕٗ) عبير الرملي ،الفرؽ بين المراقبة كاإلشراؼ الرقابة على االنتخابات ،الموقع اإللكتركني:
 ،https://www.masress.comأطلع عليو بتاريخ (٘ٔ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعػػة اإلطػالع
(ٓٓ.)ٓٓ:
(ٖٗ) المادة ( )ٗٚمن القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة مراقبة
االنتخابات في الجزائر.
(ٗٗ) من المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٔٓ/ٔٚالمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٜالمحدد لتنظيم األمانة
اإلدارية الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات كسيرىا ،جريدة رسمية ،عدد (ٕ)،
صػادرة بتاريػخ (ٔٔ .)ٕٓٔٚ/ٔ/
(٘ٗ) المادة (ٖٔ) فقرة (ٔ) من المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٔٓ/ٔٚالمؤرخ في(،)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٜ
المحدد لتنظيم األمانة اإلدارية الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات كسيرىا.
( )ٗٙالمادة (ٕ) من المرسوـ التنفيذم رقم ( ،)ٜٔٔ/ٔٚالمؤرخ في (ٕٕ ،)ٕٓٔٚ /ٖ/المحدد
لمدكنة نفقات الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد( ،)ٜٔصادرة بتاريخ
(.)ٕٓٔٚ /ٖ/ٕٙ
( )ٗٚالمواد ( )ٜٗ( ،)ٗٛمن القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
( )ٗٛتنص المادة (ٖ) على أف " تخصص ميزانية لسنة ( )ٕٓٔٚاعتماد قدره(ٓٓٓٓٓٓٓ٘٘) دج
يقيد في ميزانية تسيير كزارة الداخلية كالجماعات المحلية ،الفرع األكؿ ،اإلدارة العامة ،كفي
الباب رقم( ) ٜٔ/ٖٚنفقات تسيير مداكمات الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات " ،جريدة
رسميػػة ،عػػدد (ٖ٘)،صػػادرة بتاريػػخ (ٔٔ .)ٕٓٔٚ/ٙ/
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( )ٜٗالفصل (ٗٗ ) من قرار الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات عدد( )ٙلسنػة (ٕٗٔٓ) مؤرخ في
(ٖٓ )ٕٓٔٗ /ٗ/المتعلق بضبط طرؽ التنظيم اإلدارم كالمالي كالفني للهيأة العليا المستقلة
النتخابات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد ( ، )ٜٗصادر بتاريخ (ٕٓ .)ٕٓٔٗ /ٙ/
(ٓ٘) الفصلين  )ٗٙ( ،)ٗ٘( :من قرار الهيأة العليػ ػػا المستقلة لالنتخػابات عدد( )ٙلسنػة (ٕٗٔٓ)
مػػؤرخ في(ٖٓ  )ٕٓٔٗ/ٗ/المتعلق بضبط طرؽ التنظيم اإلدارم كالمالي كالفني للهيأة العليا
المستقلة لالنتخابات.
(ٔ٘) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد ( ،)ٖٜصادر بتاريخ (.)ٕٓٔٗ /٘/ٔٙ
(ٕ٘) المادة ( )ٕٛ( ،)ٕٚمن القانوف العضوم رقم (،)ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
(ٖ٘) المواد  )ٔٛ( ،)ٔٚ(،)ٔٙ( ،)ٔ٘( ،)ٔٗ(،)ٖٔ( ،)ٕٔ( :من النظاـ الداخلي للهيأة العليا
المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
(ٗ٘) المواد  )ٖٖ( ،)ٖٕ( :من القانوف العضوم رقم( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
(٘٘) المادة (ٖ٘) من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
( )٘ٙالمواد  ) ٖٔ(،)ٖٓ( ،)ٕٜ( :من النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في
الجزائر.
( )٘ٚالمادة ( )ٖٙمن القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
( )٘ٛالمادة ( )ٕٚمن النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
( )ٜ٘المواد  )ٕٓ(:فقرة (ٕ)  )ٗ( ،)ٖ( ،م ػػن المرسػوـ الرئاسي رقػم ( ،)ٔٓ/ٔٚالمػؤرخ في (ٜ
 )ٕٓٔٚ/ٔ/المحدد لتنظيم األمانة اإلدارية الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات
كسػيرىا جريدة رسمية ،عدد (ٕ) صادرة بتاريخ (ٔٔ .)ٕٓٔٚ /ٔ/
(ٓ )ٙالمواد  )ٕٗ( ،)ٗٔ( ،)ٗٓ( :من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا
المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
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(ٔ )ٙالمواد  )ٗ٘( ،)ٖٗ( :من القانوف العضوم رقم( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
(ٕ )ٙالمادة (ٗٗ) من القانوف العضوم رقم ( )ٔٔ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات في الجزائر.
(ٖ )ٙالمواد  :من (ٕ) إلى ( )ٛمن المرسوـ التنفيذم رقم ( ، )ٔٛ/ٔٚالمؤرخ في ()ٕٓٔٚ/ٔ/ ٔٚ
المحدد لشركط ككيفيات اختيار الضباط العموميوف المدعمين لمداكمات الهيأة العليا المستقلة
لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد(ٖ) ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٚ /ٔ/ٔٛ
(ٗ )ٙالفصوؿ  )ٔٛ( ،)ٔٚ( ،)ٔٙ(،)ٔ٘( ،)ٔٗ( ،)ٖٔ(،)ٕٔ( ،)ٔٔ( ،)ٔٓ( ،)ٚ( :من قرار
الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،عدد( )ٙلسنة (ٕٗٔٓ)  ،مؤرخ في (ٖٓ
،)ٕٓٔٗ/ٗ/المتعلق بضبط طرؽ التنظيم اإلدارم كالمالي كالفني للهيأة العليا المستقلة
لالنتخابات ،الرائد الرسمي ،عدد (،)ٜٗصادر بتاريخ (ٕٓ .)ٕٓٔٗ/ٙ/
(٘ )ٙالفصل (ٕٗ) من القانوف األساسي للهيأة عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المعدؿ كالمتمم.
( )ٙٙالفصلين  )ٕٔ( ،)ٔٔ(:من قرار الهيأة العليا المستقلػة لالنتخابات ،عدد( )ٙلسنة(ٕٗٔٓ)
مؤرخ في(ٖٓ  )ٕٓٔٗ /ٗ/المتعلق بضبط طرؽ التنظيم اإلدارم كالمالي كالفني للهيأة العليا
المستقلة لالنتخابات.
( )ٙٚمنية العابد ،مرجع سابق ،ص ص.)٘ٚ( ،)٘ٙ(،
( )ٙٛقانوف رقم ( ،)ٔ/ٔٙالمؤرخ في ( )ٕٓٔٙ /ٖ/ ٙالمتضمن التعديل الدستورم ،جريدة رسمي ػػة
عػدد (ٗٔ) ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٖ/ ٚ
( )ٜٙالمواد  )ٔ٘( ،)ٔٗ(:من القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٓ/ٔٙالمتعلق بتنظيم االنتخابات ،جريدة
رسمية عدد (ٓ٘) ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٛ/ٕٛ
(ٓ )ٚالقانوف رقم  ،ٕٛ/ٜٛالمؤرخ في (ٖٔ )ٜٜٔٛ/ٕٔ/المعدؿ كالمتمم بالقانوف رقم (ٔ)ٜٔ/ٜ
المؤرخ في (ٕ )ٜٜٔٔ/ٕٔ/المتعلق باالجتماعات كالمظاىرات العمومية ،جريدة رسمية ،عدد
(ٕ )ٙصادرة بتاريخ في (ٗ.)ٜٜٔٔ/ٕٔ/
(ٔ )ٚالمواد  )ٕٖ( ،)ٕٔ( ،)ٕٓ( ،)ٜٔ( ،)ٔٛ( ،)ٔٚ( ،)ٔٙ( ،)ٔ٘(:مػػن القانوف العضوم رقم
( )ٔٓ/ٔٙالمتعلق بالهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر.
(ٕ )ٚالفصل ( )ٕٔٙمن الدستور التونسي لسنة (ٕٗٔٓ).
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(ٖ )ٚالفصل ( )ٓٚمن القانوف األساسي عدد ( )ٔٙلسنة (ٕٗٔٓ) ،المؤرخ في()ٕٓٔٗ/٘/ ٕٙ
كالمتعلق باالنتخابات كاالستفتاء الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد(ٕٗ) ،المؤرخ في (ٕٚ
 )ٕٓٔٗ /٘/المنقح كالمتمم بالقانوف األساسي عدد ( )ٚلسنة ( )ٕٓٔٚالمؤرخ في (ٗٔ /ٕ/
،)ٕٓٔٚالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد (ٗٔ) ،المؤرخ في (.)ٕٓٔٚ /ٕ/ ٔٚ
(ٗ )ٚالفصل (ٕٔ ) من قرار الهيأة العليػػا المستقلة لالنتخابات ،عدد ( )ٚلسنػة (ٕٗٔٓ) ،مػ ػػؤرخ في
(ٖ  )ٕٓٔٗ /ٙ/يتعلق بقواعد كإجراءات تسجيل الناخبين لالنتخابات كاالستفتاء ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسي ػ ػػة ،عدد (،)ٜٗصادر بتاريخ (ٕٓ .)ٕٓٔٗ /ٙ/
(٘ )ٚالفصل (ٕٔ) من القانوف األساسي عدد ( )ٔٙلسنة (ٕٗٔٓ) ،المؤرخ في ()ٕٓٔٗ /٘/ ٕٙ
كالمتعلق باالنتخابات كاالستفتاء المنقح كالمتمم.
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أكالن  :النصوص األساسية الجزائرية :
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ادلظـــــــادر

ٔ – الدستور الجزائرم :

أ -القانوف رقم ( ،)ٔ/ٔٙمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٙ /ٖ/ ٙالمتضمن التعديل الدستورم ،جريدة
رسمػػة عػػدد (ٗٔ) صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٖ/ ٚ
ٕ – القوانين العضوية :
أ -القانوف العضوم رقم ( ،)ٔٔ/ٔٙالمؤرخ في (٘  )ٕٓٔٙ /ٛ/المتعلق بالهيأة العليا
المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (ٓ٘) ،صادرة بتاريخ
(.)ٕٓٔٙ/ٛ/ٕٛ
ب -القانوف العضوم رقم ( )ٔٓ/ٔٙالمتعلق بتنظيم االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد
(ٓ٘) ،صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٙ /ٛ/ٕٛ

ٖ – القوانين العادية :

أ -القانوف رقم ( ،)ٔ/ٔٚالمؤرخ في (ٓٔ ،)ٕٓٔٚ/ٔ/المحدد لقائمة المسؤكليات
العليا في الدكلة كالوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دكف
سواىا ،جريدة رسمة ،عدد (ٕ) صادرة بتاريػػخ (ٔٔ.)ٕٓٔٚ/ٔ/
ب -القانوف رقم ( ،)ٕٛ/ٜٛالمؤرخ في (ٖٔ )ٜٜٔٛ/ٕٔ/المعدؿ كالمتمم بالقانوف رقم
(ٔ )ٜٔ/ٜالمؤرخ في (ٕ )ٜٜٔٔ/ٕٔ/المتعلق باالجتماعات كالمظاىرات العمومية،
جريدة رسمية ،عدد (ٕ ،)ٙصادرة بتاريخ في (ٗ.)ٜٜٔٔ/ٕٔ/
ج -األمر رقم ( ،)ٔ٘ٙ/ٙٙالمؤرخ في ( ،)ٜٔٙٙ /ٙ/ ٛالمتضمن قانوف العقوبات،
المعدؿ كالمتمم.
د -األمر رقم ( ،)ٖ/ٙالمؤرخ في (٘ٔ  )ٕٓٓٙ /ٙ/المتضمن القانوف األساسي العاـ
للوظيفة العامة ،جريدة رسمية عدد ( ،)ٗٙصادرة بتاريخ (.)ٕٓٓٙ/ٙ/ٔٙ
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ٗ – المراسيم الرئاسية كالتنفيذية :
أ -المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٕٗٓ/ٜٜالمؤرخ في ( )ٜٜٜٔ/ٔٓ/ٕٚالمتعلق بالتعيين
في الوظائف المدنيػ ػ ػ ػػة كالعسكرية جريدة رسمية ،عدد ( ،)ٚٙصادرة بتاريخ
(ٖٔ.)ٜٜٜٔ/ٔٓ/
ب -المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٕٛٗ /ٔٙالمؤرخ في (ٖ  ،)ٕٓٔٙ /ٔٔ/المتضمن تعيين
رئيس الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (٘ ،)ٙصادرة
بتاريخ (.)ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٙ
ج -المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٚ/ٔٚالمؤرخ في (ٗ )ٕٓٔٚ/ٔ/المتعلق بنشر التشكيلة
االسمية للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (ٔ) ،صادرة بتاريخ
(ٗ.)ٕٓٔٚ/ٔ/
د -المرسوـ الرئاسي رقم ( ،)ٔٓ/ٔٚالمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٚ /ٔ/ٜالمحدد لتنظيم األمانة
اإلدارية الدائمة للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات كسيرىا ،جريدة رسمية ،عدد

(ٕ) ،صادرة بتاريخ (ٔٔ.)ٕٓٔٚ/ٔ/
ق -المرسوـ التنفيذم رقم ( ،)ٔٚ/ٔٚالمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٔٚالمحدد لكيفيات
انتداب أعضاء الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (ٖ)،
صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٚ/ٔ/ٔٛ
ك -المرسوـ التنفيذم رقم ( ،)ٔٛ/ٔٚالمؤرخ في ( ،)ٕٓٔٚ /ٔ/ ٔٚالمحدد لشركط
ككيفيات اختيار الضباط العموميوف المدعمين لمداكمات الهيأة العليا المستقلة لمراقبة
االنتخابات ،جريدة رسميػة ،عدد (ٖ) صادرة بتاريخ (.)ٕٓٔٚ/ٔ/ٔٛ
ز -المرسوـ التنفيذم رقم ( ،)ٜٔٔ/ٔٚالمؤرخ في (ٕٕ  ،)ٕٓٔٚ /ٖ/المحدد لمدكنة
نفقات الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد ( ،)ٜٔصادرة

بتاريخ (.)ٕٓٔٚ/ٖ/ٕٙ
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٘ – األنظمة الداخلية :
أ -النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،جريدة رسمية ،عدد (ٖٔ)،
صػادرة بتاريػػخ (.)ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٙ
ثانيان – النصوص األساسية في تونس :

ٔ – الدستور التونسي :

أ -دستور(ٕٗٔٓ) ،صادر بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي في
(ٖٔ ،)ٕٓٔٗ/ٔ/الرائد الرسمي عدد (ٓٔ) ،بتاريخ (ٗ.)ٕٓٔٗ/ٕ/
ٕ – القوانين األساسية :
أ -القانوف األساسي عدد (ٖٕ) لسنة (ٕٕٔٓ) المتعلق بالهيأة العليا المستقلة
لالنتخابات ،الرائد الرسمي عدد (ٔٓٔ) ،صادر بتاريخ (ٕٔ  ،)ٕٕٓٔ/ٕٔ/المنقح
كالمتمم بالقانوف األساسي عدد (ٗٗ) لسنة (ٖٕٔٓ) ،الرائد الرسمي عدد (،)ٛٚ

صادر بتاريخ (ٔ ،)ٕٖٓٔ/ٔٔ/كالقانوف األساسي عدد (ٕ٘) لسنة (ٖٕٔٓ) ،الرائد
الرسمي عدد (ٗٓٔ) (خاص) ،صادر بتاريخ (ٖٓ.)ٕٖٓٔ/ٕٔ/
ب -القانوف األساسي عدد ( )ٔٙلسنة (ٕٗٔٓ) المؤرخ في ( )ٕٓٔٗ /٘/ ٕٙالمتعلق
باالنتخابات كاالستفتاء ،المنقح كالمتمم بالقانوف األساسي عدد ( )ٚلسنة (،)ٕٓٔٚ
المؤرخ في (ٗٔ ،)ٕٓٔٚ/ٕ/الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (ٗٔ) ،مؤرخ
في(.)ٕٓٔٚ/ٕ/ٔٚ
ٖ – القوانين العادية :
أ -األمر عدد (ٓٗٔٔ) ،مؤرخ في (ٔٔ  )ٕٓٔٗ /ٗ/المتعلق بضبط نظاـ تأجير أعضاء
مجلس الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد
(ٖٔ) ،صادر بتاريخ (.)ٕٓٔٗ/ٓٗ/ٔٛ
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ٗ – قرارات الهيأة :
أ -القرار عدد (٘) لسنة (ٕٗٔٓ) المتعلق بضبط النظاـ الداخلي للهيأة العليا المستقلة
لالنتخابات في تونس ،الرائد الرسمي عدد ( ،)ٖٜصادر بتاريخ (.)ٕٓٔٗ/٘/ٔٙ
ب -قرار الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات عدد ( )ٙلسنة (ٕٗٔٓ) مؤرخ في
(ٖٓ )ٕٓٔٗ/ٗ/المتعلق بضبط طرؽ التنظيم اإلدارم كالمالي كالفني للهيأة العليا
المستقلة النتخابات ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد ( )ٜٗصادر بتاريخ
(ٕٓ.)ٕٓٔٗ/ٙ/
ج -قرار الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات ،عدد ( )ٚلسنة (ٕٗٔٓ) ،مؤرخ في
(ٖ )ٕٓٔٗ/ٙ/يتعلق بقواعد كإجراءات تسجيل الناخبين لالنتخابات كاالستفتاء ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد ( ،)ٜٗصادر بتاريخ (ٕٓ.)ٕٓٔٗ/ٙ/
ثالثان  :المقاالت :

ٔ -أ.د .علي الصاكم ،اللجنة المستقلة لالنتخابات ،نظرة مقارنة كإطار مقترح للعرض على
كرشة العمل الخاصة بمناقشة مقترح لجنة مستقلة لالنتخابات (ٖٔ،)ٕٓٓٙ/ٔٔ/
الموقع

اإللكتركني

:

،http://iknowpolitics.org

أطلع

عليو

بتاريخ

( ،)ٕٓٔٛ/ٔ/ٕٛساعة اإلطالع (ٗٗ.)ٕٖ:
ٕ -د .ليندة أكنيسي ،الهيأة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في الجزائر ،مجلة الحقوؽ
كالعلوـ السياسية ،عػػدد ( )ٛالجزء الثاني ،كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة عباس
لغركر ،خنشلة ،جواف (.)ٕٓٔٚ
ٖ -منية العابد ،االدارة االنتخابية ،ضمانات محدكدة كاستقاللية ضبابية ،مجلة المحاماة ،مركز
الدراسات كالبحوث للمحامين التونسيين ،مجمع األطرش للكتاب المختص ،العدد (،)ٙ
تونس ،ديسمبر (ٕٗٔٓ).

ٗ -أ د  /إسماعيل صعصاع غيداف صادؽ محمد علي ،مظاىر استقالؿ الهيئات المستقلة،
مجلة المحقق الحل ػ ػ ػ ػػي العدد ( ،)ٔٛجامعة بابل ،كلية الحقوؽ ،العراؽ،)ٕٓٔٙ( ،
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الموقع اإللكتركني  ،http://repository.uobabylon.edu.iq :أطلع عليو بتاريخ
(ٖ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعة اإلطالع (.)ٓٓ:ٕٚ
٘ -مؤسسة أماف ،اإلتالؼ من أجل النزاىة كالمساءلة ،االستقالؿ المالي كاإلدارم في
المؤسسات العامة الفلسطينية (المفهوـ كالممارسة) ،سلسلة تقارير ( ،)ٚٙالموقع
اإللكتركني

:

،https://www.aman-palestine.org

أطلع

عليو

بتاريخ

(٘ٔ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعة اإلطالع .)ٔٙ:ٖ٘(:
 -ٙعبير الرملي ،الفرؽ بين المراقبة كاإلشراؼ الرقابة على االنتخابات ،الموقع اإللكتركني :
 ،https://www.masress.comأطلع عليو بتاريخ (٘ٔ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساع ػػة اإلطػالع
(ٓٓ.)ٓٓ:
 -ٚد  /حناف ميساكم ،أثر التعديل الدستورم لسنة ( )ٕٓٔٙعلى المجلس الدستورم
الجزائرم في مجاؿ الرقابة على دستورية القوانين ،الموقع اإللكتركني :

،https://platform.almanhal.comأطلع عليو بتاريػخ (ٖٔ ،)ٕٓٔٛ/ٕ/ساعة
اإلطالع .)ٕٓ:ٕٙ( :
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The manifestations of the independence of the Independent
Higher Committee for Controlling the Election
(Comparative study in the Algerian and the Tunisian legislation)
A.Lecturer. Dr. Section "B" Nawal LaSallej
Faculty of Law and Political Science –
University of 20 August 1955 Skikda - Algeria

Abstract
Algeria and Tunisia have seen an important progress in the field of
body reformation for election admiq`2 nitration. It was crowned by a
creation of an independent higher committee of election in Tunisia;
its mission is the organization, the supervision and the control of
elections in a complex transitional circumstance that expose radically
the breaking with the falsification and fraud of the elector willing.
In addition, the constitutional amendment of (2016), in Algeria,
has created a new committee of elections’ control called “the
independent higher committee of election control” in order to grant
the propositions expressed by various society makers. It was
organized under a statuary law. As an independent body, it takes care
of election and its control without intervention or effect from any
other side. This committee is considered among one of the outcomes
of the political reformation happened in Algeria where the official
authority met the people claims in order to conduct an honest
elections corresponding with the international criteria. Thus to
guarantee the citizen’ confidence in the elections, to handle the
negative accumulation of the past in order to increase the general
conscience concerning the election participation importance and the
increasing of the occasion of participation of the various categories
of the society.
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