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امللخص الخىفُري
ّ
ّ
ّ
مؿخ٣لت ،زم ّ
ٖمىمُت
جدىلذ بلى هُئاث
بغػث الهُئاث اإلاؿخ٣لت في البضاًت ٖلى ق٩ل هُئاث بصاعٍّت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مؿخ٣لت وفي ألازحر جدىلذ بلى هُئاث صؾخىعٍت مؿخ٣لت .وجمشل الهُئاث اإلاؿخ٣لت ق٨ال ظضًضا مً
ّ
ّ
والخهغ ٝؤلاصاعي الخضًض ج٣ىم ٖلى
ٗمىمُت ًجم٘ بحن بٌٗ ال٣ىاٖض الضًم٣غاَُت
الخىُٓم للهُا٧ل ال
ّ
الكٟاُٞت في بصاعة الكإن الٗام .وٍض ٘ٞهظا البروػ بلى بٖاصة الىٓغ في ؤؾـ
مٟاهُم الىجاٖت والخُاص و
ّ
مكغوُٖت الضولت
ُ٢ام ؤلاصاعة ،وفي مباصت الخىُٓم ؤلاصاعي و الؿُاس ي للضولت بط ؤهه ظاء ٧ةظابت ألػمت
اهُال٢ا مً ؾىىاث الؿبُٗىاث ،وجدضًضا ألػمت الش٣ت ججاه الضولت ،وزانت ججاه ألاؾالُب الخ٣لُضًت
ّ
للخضز ل في املجا ٫الاظخماعي والا٢خهاصي ،و٧اهذ الدجج جتراوح بحن ظاهبحنّ ،
ألاو ٫هى ؤن الضولت ؤزبدذ
ٖضم ٢ض تها ٖلى الاؾخجابت لخهىنُت بٌٗ الُ٣اٖاث ،والشاهُت ،هي الجزٖت الؿلُىٍت التي ّ
هضصث
ع
ّ
ألاؾاؾُت .ل ً٨لم ًبلىع اإلاكغٕ هٓغٍت مخ٩املت لهظا الهى ٠الجضًض مً
بٌٗ الخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
حؿخد٣ه،
ؤشخام ال٣اهىن الٗام" ،مما ؾاهم في ٖضم ؤزظها الدجم الظي

و٢ض بغػث هظه الظواث اإلاٗىىٍت للمغة ّ
ألاولى في ال٣اهىن الٟغوس ي ؾىت  ،2008وفي ال٣اهىن الخىوس ي م٘
صؾخىع  ،2014وظاء هظا الخ٨غَـ الضؾخىعي للخٟاّ ٖلى الترا٦م الظي ّ
جم ٖ٣ب الشىعة ؾىت .2011
ّ
ؿخ٣لت٣ٞ ،ض بغػث اإلاىظت ّ
ألاولى اهُال٢ا مً
و٢ض ٖغٞذ جىوـ زالر مىظاث مً الهُئاث اإلا
ّ
جم بخضار ّ
الدؿُٗيُاثٟٞ .ي ْل صؾخىع ّ ،1959
ٖضة هُئاث مؿخ٣لت ،ونٟذ ظمُٗها بالهُئاث ؤلاصاعٍّت
ّ
ّ
حٗضًلُت ّ
ّ
للخض مً هُمىت الضولت بهٟتها اإلااَغة لبٌٗ الُ٣اٖاث
اإلاؿخ٣لت ،وج٨دس ي ؤؾاؾا نبٛت
ّ
ّ
ٖمىمُت في
ٖمىمُت وميكأث
الخىاٞؿُت واخخ٩اعها للجاهب ألا٦بر لخل ٪ألاوكُت مً زال ٫ماؾؿاث
آن واخض ،عٚم ّؤن الضؾخىع لم ًخًمً ؤي بقاعة لهظا الهى.٠
و٧اهذ اإلاىظت الشاهُت مً الهُئاث اهُال٢ا مً ؾىت  ،2011وبلى ٚاًت اإلاهاص٢ت ٖلى صؾخىع  ،2014بط
جم بخضار ٖضة هُئاث في بضاًت الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ،و٢بل حٗلُ ٤الٗمل بالضؾخىعّ ،
ّ
وجم ج ٠ُُ٨هظه
ّ
ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت.
الهُئاث ٖلى ؤجها هُئاث
ّ
ؿخ٣لت ،م٘ نضوع صؾخىع  27ظاهٟي  ،2014بط ّ
جم جسهُو باب
و٧اهذ اإلاىظت الشالشت للهُئاث اإلا
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،هى الباب الؿاصؽ ،والظي ٖ٨ـ عٚبت املجلـ الىَجي الخإؾِس ي في
٧امل للهُئاث

ّ
الضؾخىعٍت ٦ضاٖم للضًم٣غاَُت .و٢ض وعصث في الباب الؿاصؽ ظملت مً
املخآٞت ٖلى الهُئاث
رمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ

3

الًماهاث ،باإلا٣ابل لم جدغم الؿلِ ّ
اإلااؾؿت ٖلى ججؿُض ؤخ٩ام الباب الؿاصؽ٣ٞ ،ض بُ٣ذ ٖضًض
ّ
الهُئاث بلى خضوص ؾىت  2017خبرا ٖلى وع ،١في خحن ْلذ ألازغي حِٗل جدذ وَإة ؤخ٩ام ٢ىاهحن ال
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
جغاعي زهىنُت الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت في جىوـ ،وًٖ ُُٟ٦ت جضُٖم الخُاع
وهى ما ص ٘ٞبلى الدؿائ ًٖ ٫آٞا ١الهُئاث
٦غؾه ّ
الظي ّ
اإلااؾـ ختى ال ً ٘٣التراظ٘ ًٖ م٣ىماجه؟
ؾُداو ٫هظا الخ٣غٍغ البضء بخ٣ضًم زهىنُت الخُاع الضؾخىعي الخىوس ي (الجؼء  ،)1للى٢ىٖ ٝىض
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت (الجؼء )3
الضؾخىعٍت (الجؼء  )2مغوعا بالغ٢ابت ٖلى الهُئاث
اؾخ٣اللُت الهُئاث
ب٢غاع مبضؤ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت (الجؼء )4
للىنى ٫ؤزحرا بلى الخيؿُ ٤بحن الهُئاث
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جلدًم
ّ
الضؾخىعٍت ٢هىع مبضؤ الٟهل بحن الؿلِ في الخهضي لالؾدبضاص ،زانت ؤن
ل٣ض ّبُيذ الخجاعب
ّ
ّ
الخىُٟظًت
الٓاهغة الخؼبُت ؤ٦ضث ؤهه بةم٩ان الخؼب ألاٚلبي الؿُُغة في آن واخض ٖلى الؿلُت
ّ
الدكغَُٗتّ ،
مما ً٣ىص ٗٞلُا بلى مؼط بحن الؿلِ٩ٞ .ان مً الًغوعي الخ٨ٟحر في جُىٍغ ؤؾالُب الخ٨م،
و
ختى لى ّ ٧
إن هظا ٖلى خؿاب بٌٗ ال٣ىاٖض ألانىلُت لل٣اهىن الضؾخىعي.
ّ

ّ
الخىُٟظًت ،وطل ٪بةوكاء هُئاث مؿخ٣لت des
وهظا ما ص ٘ٞبلى اؾخيباٍ جغجِب ظضًض ًى ٠٢الؿلُت

ّ
 .autorités indépendantesوٍم ً٨بعظإ ْهىع الهُئاث اإلاؿخ٣لت بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بط ْهغث
ّ
مىظ ؾىت  1887ما ّ
ٌؿمى بالى٧االث اإلاؿخ٣لت ،و٧اهذ ّؤو ٫و٧الت  The Interstate Commerce commissionو٢ض
1
ّ
وامخض
اٖخبر البٌٗ هظه الى٧االث ظؼء مً الٟغٕ الغاب٘ للخ٨م ،the fourth branch of government
زم بلى بغٍُاهُا ّ
اؾخٗما ٫هظه الى٧االث بلى الضو ٫ؤلاؾ٨ىضهاُٞت ،ومً ّ
زم بلى باقي الضو ٫ألاوعوبُت.

ّ
ّ
ّؤما في ٞغوؿا٣ٞ ،ض بضؤث هظه الهُئاث ؾىت  1978في ق٩ل هُئاث بصاعٍّت مؿخ٣لت ،بةخضار اللجىت
ّ
ّ
ال ّ
ىَىُت لئلهترهذ والخغٍاث ّ ،la CNIL
ٗمىمُت اإلاؿخ٣لت ،وطل ٪بخمخُ٘ بٌٗ الهُئاث
زم بغػث الهُئاث ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت اهُال٢ا مً ؾىت
ال٣اهىهُت اإلاؿخ٣لت ،للىنى ٫بلى الهُئاث
صخهُت
ؤلاصاعٍّت بال
ّ
ّ
ّ
 .2011و٢ض خهل ؤن ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت ( le Conseil Supérieur de
جدىلذ هُئت بصاعٍّت مؿخ٣لت بلى هُئت
ّ
ّ
ّ
٦ ،)l’Audiovisuelما ٢ض ًدهل ؤن ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت بلى هُئت صؾخىعٍت مؿخ٣لت مً طل٪
جخدى ٫هُئت
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي (.)la HAICA
ّ
ٗمىمُت
ومً الًغوعي الخظع مً ٞىض ى الانُالخاثٞ ،ةياٞت بلى زلِ البٌٗ بحن الهُئت ال
ّ
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ٠ًًُ ،آزغون مؿخىي آزغ مً
اإلاؿخ٣لت ،والهُئت ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٣لت والهُئت
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت
حٗضًلُت وًٖ ؾلِ مًاصة ،في الخضًض ًٖ الهُئاث
الخُٗ٣ض بالخضًض ًٖ هُئاث
صون جمُحز ؤو جالوًٍ بُنها.

1

Cf . ZOLLER, Elisabeth. L’encadrement constitutionnel des agences indépendantes aux États-Unis ; Revue du
droit public - 01/03/2014 - n° 2 - page 379 .
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ّ
ً ظضًض م٠حٗضًلُت ال ٌٗجي وظىص نى
وججضع ؤلاقاعة في هظا الهضص بلى ّؤن الخضًض ًٖ هُئاث
ّ
ّ ٗمىمُت في
ّ
 في خحن ّؤن مهُلر الهُئاث.2ُت ظضًضةُْٟاعبت و٣ـ اٖخماص م٨ٌٗ  وبهما،خض طاجه
ل ال٧الهُا
ّ
ّ ٞ ٪ وجبٗا لظل،لُت٩ُا بت ه٣لت ٌٗخمض ٖلى م٣ؿخ
٫اهذ جيكِ ؤؾاؾا في املجا٧ إن هُئاث الخٗضًل ولئن
اإلا
ع
ّ
ّ
لت بهىعة٣ الهُئاث اإلاؿخ٠ةجها جىًىي جدذ نىٞ ،ؿُت منهاٞالخىا
خهاصي وزانت في املجاالث٢الا
ّ
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت
لت ؤو الهُئاث٣ٗمىمُت اإلاؿخ
لت ؤو الهُئاث ال٣ل الهُئاث ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٩ٖامت ؾىاء اجسظث ق
ّ
.لت٣اإلاؿخ
ّ
ّ ؤهم مُٗاع
ّ
ّ
ّ الضؾخىعٍت هي
ًٖ لت٣الضؾخىعٍت اإلاؿخ
ًمحز الهُئاث
اهت٩ُض ٖلى ّؤن اإلا٦ال ّبض مً الخإ
ّ
ّ
،لت٣الضؾخىعٍت اإلاؿخ
ًمً الهُئاثٞ ، بُنها٠ واملخخل٥ ًجب جدضًض اإلاكتر،ً٨ ل.حرها مً الهُئاثٚ
" ٝ وهُئت جخىلى " بصاعة وجىُٓم وؤلاقغا، وهُئت حؿهم في الؿُاؾاث والغنض،"ؿها هجض هُئت "حؿدكاعٟه
. الظي جسخو به٫امل املجا٧ ٖلى
ّ
ل٧ الخمُحز بحن الهُا٫ضًم الضاثغ خى٣اف ال٣لت بلى ٖىصة الى٣ط ى ْهىع الهُئاث اإلاؿخٞض ؤ٢و
ّ
ّ  يغوعة ؤهه3ل ؤلاصاعٍّت٧ًاثُت والهُا٣ال
٠ قبيهت بالىْاث٠لت وْاث٣جم بؾىاص ٖضص مً الهُئاث اإلاؿخ
ّ ًاثُت ٖبر مىدها نالخُاث٣ل ال٧التي جًُل٘ بها الهُا
 وهى ما،ىباث٣ٗالخدب٘ ونالخُاث حؿلُِ ال
ّ  الهالخُاث واإلاهام بلى يغوعة٪ مً الهُئاث ٖىض مباقغتها لخل٠ الهى٪ط ى بلى بزًإ طلٞؤ
ُض٣الخ
ّ ًاثُت٣ل ال٧بل الهُا٢ ًباإلاباصت الٗامت والًىابِ ؤلاظغاثُت اإلاٗخمضة م
ىاٖض٣واإلاخهلت ؤؾاؾا ب
.ًاثُت٢ ابت٢ الهُئاث مً ع٪ جل٫هاء ؤٖما٢ مً ب٪ طل٫مت الٗاصلت وصون ؤن ًدى٦ويماهاث املخا
ّ
،بل بغوػها٣ٞ ،اهىن الٗام٣لت ٖلى ال٣ُحراث التي ؤصزلها بغوػ الهُئاث اإلاؿخٛت الخٞومً الًغوعي مٗغ
ّ غؾت ٖبر وظىص " ابُحن ًٖىٍحن" ٖلى٨م
ّ اهذ وخضة ؤلاصاعة٧
 هماJacques CHEVALIER خض حٗبحر
ع

2

PORROND, Thomas. La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni ;
« Alors que la notion d’autorité administrative indépendante met en relief une caractéristique organique, la
notion d’autorité de régulation met, elle, l’accent sur un élément fonctionnel et, celle d’autorité de marché le
contexte dans lequel ces instances se sont développées, c’est-à-dire l’économie de marché ». p 63.
3
Jean-Bernard Auby ; La bataille de San Romano Réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif ;
« En revanche, la période récente a réveillé une question qui paraissait tout à fait stabilisée, et qui est celle de la
distinction des organes administratifs et des organes juridictionnels. C’est le développement des autorités
administratives indépendantes qui est à l’origine du retour de cette question ; ou, plus exactement, c’est ce
développement passé au crible de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Parce que les
autorités administratives indépendantes exercent des fonctions qui sont parfois proches de celles des juges,
l’article 6, qui ne s’arrête pas aux qualifications légales, leur applique en certaines circonstances les mêmes
règles qu’aux juges. Une certaine zone grise s’installe entre le pôle juridiction administrative et le pôle autorité
administrative » ; p 14.
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الهغمُت التي جإزظ ق٩ل ٖال٢اث ّ
ّ
جبُٗت مباقغة ،وؾلُت ؤلاقغا ٝالتي جسً٘ الهُا٧ل اإلاصخهت بلى ع٢ابت
الضولت.4
و٢ض بغػث في ٖالم ؤلاصاعة هُا٧ل زاعظت ًٖ ّ
هغمُت ؤلاصاعة ،ومٟٗاة مً ّ
٧ل ؾلُت جىظُه ؤو ع٢ابت
بقغا ،ٝو ّ
بدغٍت ّ
جخمخ٘ ّ
جهغ ٝمًمىهت ٢اهىهُا.
وٍض ٘ٞهظا البروػ بلى بٖاصة الىٓغ في ؤؾـ ُ٢ام ؤلاصاعة ،وفي مباصت الخىُٓم ؤلاصاعي و الؿُاس ي
للضولت .وٖلى خض حٗبحر  " Pierre ROSANVALLONبن الهٗىص ال٣ىي لهظه الهُئاث ًضزل حُٛحرا زىعٍا
اإلاكغٕ ّ
اَُت ٣ٞض ّ
ّ
ّ
الخ٣لُضًت لهُاٚت اإلاؿإلت الضًم٣غ ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت ٖبر
وظضص الخى٦مت ال
ٚحر
اإلاغظُٗت
ٖلى
ّ
بوكاء الهُئاث اإلاؿخ٣لت ،ل٨ىه لم ًبلىع هٓغٍت مخ٩املت لهظا الهى ٠الجضًض مً ؤشخام ال٣اهىن
الٗام".5
و٢ض ّهبه بٌٗ ال٣ٟهاء الٟغوؿُحن بلى حجم هظا الخُٛحر ،باٖخباع ّؤهه وبلى خضوص الشماهِىاث مً ال٣غن
الٗكغًٍ٧ ،اهذ الدؿائالث والى٣اقاث جىضعط يمً خ٣ل انُالحي لم ًخٛحر ٦شحرا 6،بط بُ٣ذ الدؿائالث
ّ
الىُابُت ،وهٓغٍت الٟهل بحن الؿلِ ،ويماهاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،جُغح يمً هٟـ
خى ٫الضًم٣غاَُت
ّ
الؿُاؾُت ج٣غٍبا.
الخضوص ،وبىٟـ اإلاهُلخاث
ّ
ؿخ٣لتّ ،
سجلذ ال٣ىاٖض اإلاغجبُت بالؿعي لضم٣غَت ّ
اإلااؾؿاث ،هىٖا مً الُ٘٣
ل ً٨وم٘ الهُئاث اإلا
ّ
ٗمىمُت ًجم٘ بحن بٌٗ ال٣ىاٖض
م٘ الخهىعاث الؿاب٣تٖ ،بر جغ٦حز ق٩ل ظضًض مً الخىُٓم للهُا٧ل ال
ّ
الكٟاُٞت في بصاعة الكإن
الضًم٣غاَُت والخهغ ٝؤلاصاعي الخضًض ج٣ىم ٖلى مٟاهُم الىجاٖت والخُاص و
ّ
حؿخد٣ه ،وٍبضو ؤهه "واٖخباعا للخ٣هحر
الٗام .وهٓغا لل٣هىع في بلىعتها ٨ٞغٍا ،لم جإزظ الدجم الظي
ّ
ؤنلُت ،لم ججض هظه ا ّ
ؾُاؾُت ّ
ّ
حؿخد٣ها يمً الىٓام
إلااؾؿاث اإلا٩اهت التي
هٓغٍا في اٖخباعها ؤق٩اال
الضًم٣غاَي ".7
4

En effet, avant l’apparition de telles autorités, l’unité de l’administration était généralement, comme l’explique
Jacques Chevallier, «assurée par l’existence de deux types de liens organiques: la hiérarchie, qui prend la
forme de rapports de subordination directe, et la tutelle, qui soumet les organes personnalisés au contrôle de
l’Etat.
5
Rosanvallon, Pierre. « la montée en puissance de telles institutions révolutionne le répertoire classique de la
; formulation de la question démocratique. La légitimité démocratique : Impartialité, réflexivité, proximité
Paris :2008 ; ed Du Seuil, p 22.
6
?Furnémont, Jean-François. Quelle gouvernance pour des autorités administratives indépendantes
https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/domaine/droit-public/carte-blanche-jean-francois-furnemontquelle-gouvernance-pour-des-autorites-administratives-independantes.
7
Ibid, La nouvelle grammaire des institutions démocratiques dans laquelle s’inscrivent les autorités
indépendantes marquent une rupture avec ce précédent univers. Mais faute d’avoir été élaborée
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ّ
ّ
ّ
ؿخ٣لت ًم ً٨ال٣ىّ ٫ؤهه ال هجض ال حٗغٍٟا ّ
٢اهىهُا لهظه
٣ٞهُا وال
الضؾخىعٍت اإلا
ولخٗغٍ ٠الهُئاث
ّ
اإلاٗىىٍت ،لً ً٨م ً٨اهُال٢ا مً الخهاثو التي ظاء بها الضؾخىع الخىوس ي ال٣ى ٫بإجها طواث
الظواث
ً٨غؾها الضؾخىع و ّ
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،وهي ال جسً٘ في ّ
ٖمىمُت ّ
اإلاهمت التي
صخهُت
جخمخ٘ بال
ّ
خضصها لها الضؾخىع ال بلى ؾلُت بقغا ٝو ال بلى ؾلُت حؿلؿلُت.

ّ
وهي ج ّ
ّ
ٗمىمُت اإلاؿخ٣لت في ؤؾاؾها الضؾخىعي بط ّؤن هظه ألازحرة جدضر ب٣اهىن،
خمحز ًٖ الهُئاث ال
ّ
ّ
ؿخ٣لتٞ ،هي ٖاصة ال ّ
ّ
صخهُت
جخمخ٘ بال
ؤما الهُئاث ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٣لت ،وهي الك٩ل ألاؾب ٤للهُئاث اإلا
ّ
ّ
ال٣اهىهُت ،و٢ض ؤ٦ض ال٣اهىن الٟغوس ي ٖضص  55لؿىت  2017اإلااعر في  20ظاهٟي  2017هظا الخمُحز في
ٞهله الشاويٖ .8لما ؤن ال٣اهىن ٖضص  54لؿىت  2017ماعر في  20ظاهٟي ّ ،2017
هو ٖلى ّؤن بخضار
ّ
ّ
ٗمىمُت ؤو ؤلاصاعٍّت منها ال ً٩ىن بال ب٣اهىن.
الهُئاث اإلاؿخ٣لت ؾىاء ال
ّ
ّ
ّ
ّ
مكغوُٖت
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ظاء ٧ةظابت ألػمت
ب ّن بغوػ الهُئاث اإلاؿخ٣لت ،وجدضًضا الهُئاث
الضولت اهُال٢ا مً ؾىىاث الؿبُٗىاث٣ٞ ،ض بغػث ؤػمت الش٣ت ججاه الضولت ،وزانت ججاه ألاؾالُب
الخ٣لُضًت للخضزل في املجا ٫الاظخماعي والا٢خهاصي ،و٧اهذ الدجج جتراوح بحن ظاهبحنّ ،
ّ
ألاو ٫هى ؤن
الضولت ؤزبدذ ٖضم ٢ضعتها ٖلى الاؾخجابت لخهىنُت بٌٗ الُ٣اٖاث ،والشاهُت ،هي الجزٖت الؿلُىٍت
ّ
ألاؾاؾُت .و٢ض ّ ٧
التي ّ
ّ
إن بغوػ الهُئاث ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٣لت في ٞغوؿا اهُال٢ا
هضصث بٌٗ الخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
ّ
مً الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي ،وجدضًضا ؾىت ّ ،1978
ٗمىمُت اإلاؿخ٣لت،
زم بغػث الهُئاث ال
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت اهُال٢ا مً ؾىت .2011
للىنى ٫بلى الهُئاث
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الضو ٫الضًم٣غ ّ
اَُت قهضث زال ٫ألاعبٗحن ؾىت اإلاايُت ،اهدؿاعا وجغاظٗا
ّ
ّ
جمشلذ ّ
ألاولى في ص ٘ٞالضولت بلى الخسلي ًٖ اخخ٩اع ؤو
مًاٖٟا لضوع الضولت 9بػاء الؿى ١وبػاء املجخم٘،
ّ
ّ
الخىاٞؿُت منها ،اؾدىاصا بلى وظىص
٢خهاصًت زانت طاث الهبٛت
ؤلاصاعة اإلاباقغة لٗضص مً الُ٣اٖاث الا
ّ
ّ
و٦مٗض ٫وماَغ لخل ٪ألاوكُت ،اهتهذ بلى خهغ صوع
جًاعب مهالر بحن صوع الضولت ٟ٦اٖل ا٢خهاصي
intellectuellement (elle n’a pas eu son Sieyès ou son Madison), son ampleur n’a pas été perçue à sa juste
mesure.
88
LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes
9
Jean-Bernard Auby « Quelles que soient les orientations politiques des leurs gouvernements ; les démocraties
occidentales ont connu, dans les trente dernières années un double mouvement de réduction de l’espace de l’Etat
au profit de celui du marché, et de réduction de l'espace de l’Etat au profit des citoyens. Ce double mouvement
peut être qualifié comme traduisant un phénomène commun de « désétatisation » de la société, même si, en
vérité, il apparaît à beaucoup d’égards comme abritant davantage une transformation des modalités de
l’intervention publique qu’une véritable régression de celle-ci » ; La bataille de San Ramano Réflexions sur les
évolutions récentes du droit administratif, p4.
رمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ

8

ّ
ّ
خٗضًلُت م٘ ٞخذ جلّ ٪
الا٢خهاصًحن وبيٟاء
اإلاهمت بلى مكاع٦ت ممشلحن ًٖ الٟاٖلحن
الضولت في الىُْٟت ال
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت الهُا٧ل اإلاكغٞت ٖلى
الكٟاُٞت وٞغى يىابِ مً قإجها يمان خُاصًت و
مؼٍض مً الىجاٖت
وُْٟت الخٗضًل في خحن جمشل جغاظ٘ الضولت بػاء املجخم٘ ؤؾاؾا ٖبر جسلي الضولت 10وزانت الؿلُت
الخىُٟظًت ٖل ى بصاعة ظملت مً املجاالث ّ
ّ
ّ
الخؿاؾت وزُ٣ت الهلت بالخغٍاث والخ٣ى١
ألاؾاؾُت وبؾىاصها
ّ
مؿخ٣لت ومداًضة جماما ٖنها م٘ بزًاٖها بلى الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت وبلى الغؤي الٗام ٖبر بزًإ
بلى هُا٧ل
ّ
الكٟاُٞت وخ ٤اإلاىاًَ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمت.
ؤٖمالها بلى يىابِ
ّ
ؿخ٣لت٣ٞ ،ض بغػث اإلاىظت ّ
ألاولى اهُال٢ا
ّؤما في جىوـُٞ ،م ً٨الخضًض ًٖ زالر مىظاث للهُئاث اإلا
ّ
مً الدؿُٗيُاثٟٞ .ي ْل صؾخىع ّ ،111959
جم بخضار ٖضة هُئاث مؿخ٣لت ،ونٟذ ظمُٗها بالهُئاث
ّ
ّ
ّ
ّ
للخض مً هُمىت الضولت بهٟتها اإلااَغة لبٌٗ
حٗضًلُت
ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٣لت ،وج٨دس ي ؤؾاؾا نبٛت
ّ
ٖمىمُت وميكأث
الُ٣اٖاث الخىاٞؿُت واخخ٩اعها للجاهب ألا٦بر لخل ٪ألاوكُت مً زال ٫ماؾؿاث

ّ
ٖمىمُت في آن واخض ،عٚم ؤن الضؾخىع لم ًخًمً ؤي بقاعة لهظا الهى ،٠بال ؤن املجلـ الضؾخىعي
ّ
آهظاّ ،٥
خضص بك٩ل واضر َبُٗت بٌٗ ّ
اإلااؾؿاث املخضزت ٖلى ؤجها هُئاث بصاعٍّت مؿخ٣لت ،وهي هُئت
ىَىُت لالجهاالث ( ،13)2001والهُئت ال ّ
الؿى ١اإلاالُت ( ،12)1994والهُئت ال ّ
ىَىُت لخماًت اإلاُُٗاث
ّ
صخهُت ( 14)2004والهُئت الٗامت للخإمحن (.15)2008
ال

وٍىضعط هظا الجُل ّ
ّ
الضؾخىعٍت في بَاع ؾُاؾت الاهٟخاح الا٢خهاصي واهسغاٍ جىوـ
ألاو ٫مً الهُئاث
ّ
في ؾُاؾت الخباصّ ٫
ا٢خهاصًت لٗل ؤبغػها ؤلاجداص ألاوعوبي في جهاًت ال٣غن اإلااض ي
الخغ م٘ ٖضة ًٞاءاث
وما حؿدبٗه جل ٪الخُا اث مً يغو ة ّ
ّ
الخىُٟظًت في بصاعة
الخض مً الهُمىت والخضزل اإلاباقغ للؿلُت
ع
ع
ّ
٢خهاصًت الخىاٞؿُت ويمان خغٍت اإلاباصعة وجإمحن ّ
ٖملُت حٗضًل جل ٪ألاوكُت مً ٢بل هُئاث
ألاوكُت الا

ّ
ّ
الكٟاُٞت والجزاهت والىجاٖت ٖلى
حٗضًلُت جًمً مكاع٦ت الٟاٖلحن في جل ٪املجالث وجٟ٨ل ٢ضعا ٦بحرا مً
ّ
ٖملُت الخٗضًل.

10

Marie-Charlotte ROQUES-BONNET ; « A cet égard, la montée en puissance des AAI relève d’une révolution
de la logique administrative : la décentralisation fonctionnelle. Elle signifie la fin de l’Etat omnipotent et
omniscient : en démembrant le pouvoir réglementaire et administratif en autorités spécialisés, l’Etat a opté
pour un éclatement de compétences, une délution des responsabilités mais surtout plus d’efficacité » ; » ; Les
blocs de pouvoirs « éclipsés » par les autorités administratives en réseau vers la fin de contrepouvoirs « , p 12.
 11غغٚتْ ،بصٚخ .انضؿزٕع ٔانٓٛئبد انًـزمهّخ ،انًجهخ انمبََٕٛخ نهضعاؿبد انمبََٕٛخ ٔانـٛبؿٛخ ،ػضص  ،2014-3ص .383
 12أدضصذ ْٛئخ انـٕق انًبنٛخ ثًمزؼٗ انمبٌَٕ ػضص  117نـُخ  1994انًزؼهك ثئػبصح رُظٛى انـٕق انًبنٛخ.
 13أدضصذ ثًٕجت انفظم  63يٍ انمبٌَٕ ػـضص  01نـُخ  2001انًؤعر ف 15 ٙجبَف. 2001 ٙ
 14أدضصذ يمزؼٗ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص  63نـُخ  2004انًؤعر ف 27 ٙجٕٚهٛخ . 2004
ّ
 15أدضصذ ثًمزؼٗ نمبٌَٕ ػضص  08نـُخ  2008انًؤعر ف 13 ٙفٛفغ٘  2008انًزؼهّك ثزُمٛخ ٔإرًبو يجهخ انزأي.ٍٛ
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و٧اهذ اإلاىظت الشاهُت مً الهُئاث اهُال٢ا مً ؾىت  ،2011وبلى ٚاًت اإلاهاص٢ت ٖلى صؾخىع  ،2014بط
جم بخضار ٖضة هُئاث في بضاًت الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ،و٢بل حٗلُ ٤الٗمل بالضؾخىع ،وجم ج ٠ُُ٨هظه
ّ
ّ
ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت ،ومً الًغوعي ؤلاقاعة بلى ؤن بخضار الهُئاث اإلاؿخ٣لت جمحز
الهُئاث ٖلى ؤجها هُئاث
ّ
ّ
ال٣اهىهُت لهظه الهُئاث٣ٞ .ض ّ
جم بخضار ؤعب٘ هُئاث
بالخظبظب وٖضم الض٢ت في جدضًض الخهاثو
ّ
ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت هي :الهُئت الٗلُا لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالشىعة وؤلانالح الؿُاس ي والاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي (18
ّ
ّ
ىَىُت ّ
اللجىت ال ّ
لخ٣ص ي الخ٣اث ٤خى ٫الغقىة والٟؿاص (ُٟٞ 18غي  16)2011واللجىت
ُٟٞغي  ،)2011و
ّ
ّ
ال ّ
اإلامخضة مً  17صٌؿمبر  ،2010بلى خحن
اإلاسجلت زال ٫الٟترة
ىَىُت الؾخ٣هاء الخ٣اث ٤في الخجاوػاث
ّ
ػوا ٫مىظبها( ُٟٞ 18غي  ،17)2011والهُئت ال ّ
ىَىُت اإلاؿخ٣لت إلنالح ؤلاٖالم والاجها 2( ٫ماعؽ
.18)2011
ّ
ومً الًغوعي ؤلاقاعة بلى ّؤن بغوػ هظه الهُئاث جمحز بمٟاع٢ت ٢اهىهُت جمشلذ ؤوال في الازخالٞاث ال٨بحرة
في الدؿمُاث عٚم نضوع اإلاغاؾُم ألاعب٘ في هٟـ الُىمٞ ،تراوخذ الدؿمُاث بحن هُئت ٖلُا ،ولجىت ّ
وَىُت
ّ
ّ
وهُئت ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت ،ل ً٨صون ؤلاقاعة
وَىُت ،بالغٚم مً ؤن الىهىم ألاعبٗت حكحر بلى ؤجها هُئاث
ّ
ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت اإلاؿخ٣لت ،ظاء
ال٣اهىهُت ؤو الاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،والخا ٫ؤهىا وٗلم ؤن نى ٠الهُئاث ال
صخهُت
بلى ال
ّ
ؿخ٣لت والتي ال ّ
في ٞغوؿا ،لُمحز الهُئاث التي ّ
ّ
ّ
جخمخ٘
ال٣اهىهُت ًٖ ،الهُئاث ؤلاصاعٍّت اإلا
صخهُت
جخمخ٘ بال
ّ
صخهُت .و٢ض ٌٗؼي طل ٪بلى َبُٗت اإلاهام اإلاى٧ىلت بلى جل ٪الهُئاث واإلادؿمت ؤؾاؾا بالهبٛت
بهظه ال
الاؾدكاعٍت والاؾخ٣هاثُت خى ٫مؿاثل مُٗىت وبالىٓغ بلى الهبٛت الٓغُٞت إلاهامها اإلاخمشلت ؤؾاؾا في
جإَحر وجإمحن الٟترة ّ
ألاولى مً مغخلت الاهخ٣ا ٫الؿُاس يًٞ ،ال ًٖ ٖضم جمخ٘ جل ٪الهُئاث بىالًت ٖامت
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت في الخهغٝ
شخهُت ٢اهىهُت و
لئلقغا ٝوبصاعة مجا ٫مٗحن مما جيخٟي مٗه الخاظت إلاىدها
اإلاالي.
ّ
ّ
مؿخ٣لت ّ
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت هي الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث
صخهُت
جخمخ٘ بال
ٖمىمُت
و٧اهذ ّؤو ٫هُئت
والتي ؤخضزذ في ْل الخىُٓم اإلاا٢ذ للؿلِ وبٗض حٗلُ ٤الٗمل بالضؾخىع بم٣خط ى اإلاغؾىم ٖضص 14
لؿىت  2011مخٗل ٤بالخىُٓم اإلاا٢ذ للؿلِ .و٢ض جمذ مغاظٗت زهاثو هُئخحن ؾاب٣خحن بخمخُٗهما
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت وؤلاؾخ٣ال ٫اإلاالي ،وهما الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي البهغي بم٣خط ى
صخهُت
بال
مغؾىم ٖضص  116لؿىت  2011ماعر في  2هىٞمبر ً 2011خٗل ٤بدغٍت الاجها ٫الؿمعي والبهغي وبةخضار هُئت ٖلُا
16يغؿٕو ػضص  7نـُخ  2011يؤعر ف 18 ٙفٛفغ٘ ٚ 2011زؼهك ثئدضاس نجُخ ٔؽُٛخ نزمظ ٙانذمبئك دٕل انغشٕح ٔانفـبص.
17يغؿٕو ػضص  8نـُخ  2011يؤعر ف 18 ٙفٛفغ٘ ٚ 2011زؼهك ثئدضاس انهجُخ انٕؽُٛخ الؿزمظبء انذمبئك ف ٙانزجبٔػاد انًـجهخ سالل انفزغح
انًًزضح يٍ  17صٚـًجغ  2010إنٗ د ٍٛػٔال يٕججٓب.
18يغؿٕو ػضص  10نـُخ  2011يؤعر ف 2 ٙيبعؽ ٚ 2011زؼهك ثئدضاس ْٛئخ ٔؽُٛخ يـزمهخ إلطالح اإلػالو ٔاالرظبل.
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ّ
ّ
اللجىت ال ّ
مؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي .والهُئت ال ّ
ىَىُت لخ٣ص ي
ىَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص التي ٖىيذ
الخ٣اث ٤خى ٫الغقىة والٟؿاص ،والتي ّ
ٖىيذ بضوعها ؾىت  2017بهُئت الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت
الٟؿاص.19
ّ
وبزغ جى ٤ٞالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث املخضزت بم٣خط ى اإلاغؾىم ٖضص  27لؿىت  2011في
جىُٓم وبصاعة ؤو ٫اهخساباث هؼحهت وقٟاٞت وجإمحن جغ٦حز املجلـ الىَجي الخإؾِس ي ،جىظه ّ
اإلااؾـ يمً
ّ
ّ
ؤو ٫هو جإؾِس ي بلى ج٨غَـ ٨ٞغة الهُئاث اإلاؿخ٣لت الضاثمتٖ 20بر بعؾاء الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث بالغٚم مً الهبٛت اإلاا٢خت للىو الخإؾِس ي وطل٢ ٪هض ال ُ٘٣جهاثُا م٘ بعر الاؾدبضاص وما
جمحز به مً ٖضم قٟاُٞت وُٚاب هؼاهت الاهخساباث التي جم جىُٓمها زال ٫ؤ٦ثر مً هه٢ ٠غن وما ؤًٞذ
بلُه جل ٪الخجغبت مً مهاصعة ألنىاث الىازبحن مما خا ٫صون جإمحن الخضاو ٫الؿلمي ٖلى الؿلُت.
ّ
ّ
ّ
و٢ض جىانل بخضار الهُئاث اإلاؿخ٣لت ،بط ؤوكئذ زالر هُئاث مؿخ٣لت هي الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث بم٣خط ى ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012ماعر في  20صٌؿمبر ً 2012خٗل ٤بالهُئت
ّ
ؿخ٣لت لالهخساباث و الهُئت ال ّ
ىَىُت للى٢اًت مً الخٗظًب بم٣خط ى ٢اهىن ؤؾاس ي  ،21وهُئت
الٗلُا اإلا
الخ٣ُ٣ت وال٨غامت بم٣خط ى ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  53لؿىت  2013ماعر في  24صٌؿمبر ً 2013خٗل٤
بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها.
ّ
و٧اهذ اإلاىظت الشالشت للهُئاث اإلاؿخ٣لت ،م٘ نضوع صؾخىع  27ظاهٟي  ،2014بط جم جسهُو باب
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،هى الباب الؿاصؽ .وم٘ ؤهمُت هظا الباب في البىاء الضؾخىعي
٧امل للهُئاث

ّ
الضؾخىعٍت لم ً٘٣
الخىوس ي ،بال ؤهه وبلى الُىم لم ًخم جُبُ ٤مسخل ٠ؤخ٩امه ،بل ّؤن بٌٗ الهُئاث
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت،
ال٣اهىهُت الؿاب٣ت لبروػ نى ٠الهُئاث
بخضاثها باإلاغة ،وجىانل جُبُ ٤الىهىم
ّ
الضؾخىعٍت
و٢ض ٢ضمذ الخ٩ىمت في هظا الهضص مكغوٕ ٢اهىن ؤؾاس ي مخٗل ٤بال٣اهىن ؤلاَاعي للهُئاث
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت مٗاعيت ٦بحرة جبلىعث
اإلاؿخ٣لت ،و٢ض القى هظا اإلاكغوٕ ٖىض ٖغيه ٖلى الهُئاث
ّ
زانت في اإلاالخٓاث اإلا٨خىبت التي ٢ضمتها الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بك٩ل عؾمي بلى وػاعة الٗال٢ت
ّ
بحن الهُئاث الضؾخىعي وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والغؤي اإلاىظه مً ّ
٧ل مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها٫
الؿمعي والبهغي والهُئت الىَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص بلى مجلـ هىاب الكٗب .و٢ض ّ
جم التراظ٘ ًٖ
19لبٌَٕ أؿبؿ ٙػضص  59نـُخ  2017يؤعر ف 24 ٙأٔد ٚ 2017زؼهّك ثٓٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيكبفذخ انفـبص.
 2020نمض أفغص انًؤؿؾ ثبثب سبطب ثٓٛئخ االَزشبثبد ( انجبة انـبثغ) ػهٗ غغاع كم يٍ انـهطخ انزشغٚؼٛخ ٔانـهطخ انزُفٛظٚخ ٔانـهطخ انمؼبئٛخ دٛش
رؼًٍ انفظم  25يٍ انمبٌَٕ انزأؿٛـ ٙانًؤعر ف 16 ٙصٚـًجغ ٔ 2011انًزؼهك ثبنزُظٛى انًؤلذ نهـهؾ انؼًٕيّٛخ انزُظٛض ػهٗ أَّ ٚزٕنٗ انًجهؾ
انٕؽُ ٙانزأؿٛـ ٙإدضاس ْٛئخ ػًٕيٛخ يـزمهخ صائًخ نالَزشبثبد.
21لبٌَٕ أؿبؿ ٙػضص  23نـُخ  2012يؤعر ف 20 ٙصٚـًجغ ،2012
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الهُٛت ألانلُت لل٣اهىن لهالر نُٛت ؤزغي ٖىىاجها مكغوٕ ٢اهىن ؤؾاس ي مخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت .و٢ض ؤزاع هظا اإلاكغوٕ بضوعه ه٣اقاث ٦بحرة بلٛذ الًُٗ في
بحن الهُئاث
صؾخىعٍخه ،و٢ض ؤنضعث الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت صؾخىعٍت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ٢غاعها ٖضص  2017/04بخاعٍش
 8ؤوث  2017اإلاخٗل ٤بمكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  2016/30اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
الضؾخ ّ
ؿخ٣لت ،والتي ّ
ؤ٢غث ُٞه بٗضم صؾخىعٍت ؤخض ٞهى ٫مكغوٕ ال٣اهىن م٘ الخظ٦حر بهضوع
ىعٍت اإلا
ّ
ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  59لؿىت  2017ماعر في  24ؤوث ً 2017خٗل ٤بهُئت الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت
الٟؿاص.
ّ
و٢ض ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بخىوـ ببروػ مىا ٠٢عاًٞت لهظا الهى ٠الجضًض مً
جمحزث وكإة الهُئاث
الهُئاث اؾدىاصا بلى اعجٟإ ٧لٟت جغ٦حزها وبصاعتها واٖخباعها ٖبئا بياُٞا ًدمل ٖلى محزاهُت الضولت ؤو
ججاوػها لىُا ١نالخُتها ،بلى ّ
ّ
ّ
بالخٛى ٫بػاء الضولت
ٗمىمُت لهظه الهُئاث
خض وٗذ البٌٗ مً الؿلِ ال
و٧إن جل ٪الهُئاث جيكِ زاعط ًٞاء الضولت وصون ألازظ بٗحن ؤلاٖخباع ؤهه ّ
جم بخضاثها لئليُالٕ
ّ
الخىُٟظًت .في خحن ٌُٗب البٌٗ آلازغ ٖلى جل٪
بهالخُاث ٧اهذ مى٧ىلت في و٢ذ ٢غٍب بلى الؿلُت
الهُئاث ٖضم بيُالٖها ب٩امل الهالخُاث اإلاى٧ىلت بليها ٖلى ٚغاع حٗضًل بٌٗ ألاوكُت املجاوعة
للمكهض الؿمعي البهغي باليؿبت بلى الهُئت لئلجها ٫الؿمعي البهغي ،ؤو ختى جل ٪املجاالث التي ال
ّ
ّ
الؿُاؾُت باليؿبت بلى الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
جسً٘ بلى مغظ٘ هٓغها ٖلى ٚغاع مجا ٫ع٢ابت جمىٍل الخُاة
لالهخساباث.
ّ
الضؾخىعٍت بٌٗ الهىاث في زهىم الخٗهض باإلاهام
وخُض ولئن قاب اهُالٖ ١مل بٌٗ الهُئاث
ّ
الكٟاُٞت اإلاُلىبت ،وُٚاب الخىػَ٘ الىاضر ل٣ىاٖض الازخهام
اإلاى٧ىلت بليها ،وٖضم احؿام ٖملها ب
ّ
ّ
الخىُٟظًت ؤو ٖضم جُ٣ضها في بٌٗ الهىع باألخ٩ام الً٣اثُت وآلاعاء
الدؿُحرًت وؤظهؼتها
صازل هُا٧لها
ّ
ال٣اهىهُت اإلاىٓمت ملجا٫
الهاصعة ًٖ جل ٪الهُئاث الً٣اثُت ٞةن خضازت الخجغبت وٖضم مالثمت ألاَغ
ٖمل جل ٪الهُئاث م٘ ؤخ٩ام الضؾخىع مً ظهت ،والُبُٗت الخانت لخل ٪الهُا٧ل الٗمىمي ،مً ظهت
ّ
ال٣اهىهُت والترجُبُت وؤلاظغاثُت التي جد٨م ٖمل الهُئاث الضؾخى ّعٍت
ؤزغي ،جض ٘ٞبلى صعاؾت اإلاىٓىمت

ومضي مالءمتها م٘ بعاصة ّ
اإلااؾـ مً بٗض جل ٪الهُئاث ،وبلى مغاظٗت ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بًبِ جغُ٦بت
ّ
الضؾخىعٍت وُُٟ٦ت اهخ٣اء ؤًٖاء مجلؿها والخى ٤ٞبلى جىػَ٘ واضر للهالخُاث بحن مسخل٠
الهُئاث
ّ
ّ
ّ
الكٟاُٞت
ال٣اهىهُت والً٣اثُت وب٣ىاٖض
والدؿُحرًت وٞغى الخُ٣ض بالًىابِ
هُا٧لها الخ٣غٍغٍت
ّ
الخىُٟظًت وَٗؼػ
والخى٦مت الغقُضة بما ًغ ٘ٞمً هجاٖت ؤصائها وٍضٖم اؾخ٣اللُتها زانت ًٖ الؿلُت
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عنُض ز٣ت اإلاىاًَ في جل ٪الهُئاث وٍض ٘ٞبلى جُىٍغ ؤقمل إلصاعة الكإن الٗام والغ ٘ٞمً ؤصاء بُ٣ت
ّ
ٗمىمُت.
الهُا٧ل ال
ّ
الضؾخىعٍت حِٗل الُىم في جىوـ نٗىباث ٦بحرةٞ ،بًٗها لم جغي الىىع
ومً الىاضر ؤن الهُئاث
بٗض ،في خحن ال ػالذ ألازغي جىاظه نٗىباث جخٗل ٤في ٖضم مالثمت ال٣ىاٖض الدكغ ّ
َُٗت ال٣ضًمت ألخ٩ام
الضؾخىع الىاعصة في الباب الؿاصؽ ،وهى ما ًسل ٤مٟاع٢ت جخمشل في بزًإ هُا٧ل صؾخىعٍت ظضًضة بلى
ههىم اإلااض ي ،وفي بًجاص اإلاىاعص الًغوعٍت ألصاء اإلاهام .باإلا٣ابل حِٗل بٌٗ الهُئاث ؤػماث صازلُت
اوٗ٨ؿذ ؾلبا ٖلى نىعة هظه الهُئاثًٞ ،ال ًٖ ٖضم جم ً٨بًٗها مً جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالتي بٗشذ
مً ؤظلها ،مما ؾاهم في عواط اهُبإ ب ّ
إن هظه الهُئاث طاث ٧لٟت ٖالُت باإلا٣اعهت م٘ ه٣و هجاٖتها ،مما
ّ
ٗمىمُت.
ًُغح حؿائالث خى ٫مضي اخترمها ٢ىاٖض الخى٦مت وخؿً الخهغ ٝفي اإلاىاعص ال
ّ
ّ
الضؾخىعٍت الُىم يمً البىاء الضؾخىعي الجضًض؟ وًٖ
٧ل هظا ًض ٘ٞبلى الدؿائ ًٖ ٫مى ٘٢الهُئاث
آلالُاث التي ًجب اٖخماصها لًمان صًمىمت الهُئاث وهجاٖتها في ؤصاء مهامها؟ وًٖ ؤؾالُب الغ٢ابت التي
ّ
اؾخ٣اللُت الهُئاث؟
ؾخًمً مباصت املخاؾبت وصولت ال٣اهىن صون اإلاؿاؽ ب
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت في
وجهب هظه الدؿائالث يمً بق٩الُت مدىعٍت هي الدؿائ ًٖ ٫ؤٞا ١الهُئاث
جىوـ ،وًٖ ُُٟ٦ت جضُٖم الخُاع الظي ٦غؾه ّ
اإلااؾـ ختى ال ً ٘٣التراظ٘ ًٖ م٣ىماجه؟
ؾُداو ٫هظا الخ٣غٍغ البضء بخ٣ضًم زهىنُت الخُاع الضؾخىعي الخىوس ي (الجؼء  ،)1للى٢ىٖ ٝىض
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت (الجؼء )3
الضؾخىعٍت (الجؼء  )2مغوعا بالغ٢ابت ٖلى الهُئاث
اؾخ٣اللُت الهُئاث
ب٢غاع مبضؤ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت (الجؼء .)4
للىنى ٫ؤزحرا بلى الخيؿُ ٤بحن الهُئاث
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الجصء ألاول :خصىصُت الخُازالدسخىزي الخىوس ي
ّ
الضؾخىعٍت ،بٗض ه٣اقاث وظلؿاث اؾخمإ بلى
ل٣ض ظاء الضؾخىع الخىوس ي في الباب اإلاخٗل ٤بالهُئاث
الخبراء في ال٣اهىن ،خى ٫الضعوؽ اإلاؿخسلهت مً ججغبت  ،2011وزانت ُٞما ًخٗل ٤بالهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث.
ولم ج ً٨الخجاعب اإلا٣اعهت مؿاٖضة في هظا املجا ،٫بط لم جخٗغى ؤٚلب الضؾاجحر بلى الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،في خحن ٧ان زُاع بٌٗ الضؾاجحر ألازغي مسخلٟا ًٖ مخُلباث الؿُا ١الضؾخىعي
الخىوس ي.
٧ل هظا ؤ٦ؿب الخُاع الضؾخىعي الخىوس ي زهىنُت هامت ،وظٗله مسخلٟا في آن واخض ًٖ الخُاعاث
ّ
ّ
الدكغَُٗت الؿاب٣ت للضؾخىع والتي ال جالثم في ؤٚلبها عوح الهُئاث
الضؾخىعٍت اإلا٣اعهت ،ومسالٟا لؤلَغ
ّ
الضؾخىعٍت ٦ما ظاء بها الباب الؿاصؽ مً الضؾخىع.

وٍم ً٨جدضًض زهىنُاث الخُاع الخىوس ي في الخإَحر ال٣اهىوي للهُئاث ( )1وٖضص الهُئاث)2(،
ّ
الضؾخىعٍت (.)3
والًماهاث

فلسة أولى :الخأطير اللاهىوي لّهُئاث
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت،
٦غؽ الضؾخىع الخىوس ي نىٟا ظضًضا مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ،هى الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت للهُئاث ؤو ٫يمان لٗضم الٗىصة بل ى الىعاء بةلٛاء وظىص هظه الهُئاث
ظاٖال مً اإلا٩اهت
ّ
الخىُٟظًتٞ ،ما جظ٦غه بٌٗ ألانىاث الُىم مً زُاع الٗىصة بلى جىُٓم
وبعظإ ازخهاناتها بلى الؿلُت
الاهخساباث مً ٢بل وػاعة الضازلُت ًمشل اعجضاصا ًٖ ٞلؿٟت الضؾخىع وزغ٢ا واضخا ألخ٩امه .هظا ًٞال
ّ
ألاؾاؾُت إلَاعها
ًٖ ٖضم ا٦خٟاء الضؾخىع الخىوس ي بمجغص ج٨غَـ للماؾؿت بل ٦غؽ اإلا٣ىماث
الضؾخىعيٞ ،مً خُض ّ
اإلاهمت الجىهغٍت "حٗمل الهُئاث ٖلى صٖم الضًم٣غاَُت ،وٖلى ٧اٞت ماؾؿاث
الضولت جِؿحر ٖملها " (ٞهل  125مً الضؾخىع) ،وٍخم يبِ جغُ٦بتها والخمشُل ٞيها وَغ ١اهخسابها
وجىُٓمها وؾبل مؿاءلتها ًٖ َغٍ٢ ٤اهىن ؤؾاس ي (ٞهل  65مً الضؾخىع) وهى ما ظٗل مً ٚحر اإلامً٨
ّ
الضؾخىعٍت .وججضع ؤلاقاعة بلى ّؤن هظا الخُاع ؾاع في هٟـ الاججاه الظي
ب٢غاع ٢اهىن بَاعي للهُئاث
ّ
ٗمىمُت٣ٞ .ض
يبُه ٢اهىن جإؾِس ي ٖضص  6لؿىت  2011اإلااعر في  16صٌؿمبر ً 2011خٗل ٤بالخىُٓم اإلاا٢ذ للؿلِ ال
ّ
هو في ٞهله الؿاصؽ ٖلى ؤهه جخسظ ق٩ل ٢ىاهحن ؤؾاؾُت الىهىم اإلاخٗل٣ت ب..جىُٓم ؤلاٖالم
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والصخاٞت واليكغ ،والىٓام الاهخسابي ،و الخغٍاث وخ٣ى ١ؤلاوؿان وخ ٤الكٛل والخ ٤الى٣ابي..و٢ض جم
ّ
ٖلى هظا ألاؾاؽ جىُٓم ٧ل مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ،وهُئه الخ٣ُ٣ت وال٨غامت ،وهُئت
م٣اومت الخٗظًب بم٣خط ى ٢ىاهحن ؤؾاؾُت ،بالغٚم مً ؤن ألازحرجحن لً جخدىال بلى هُئاث صؾخىعٍت.
ّ
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ج٨غَـ الهُئاث اإلاؿخ٣لت نلب الضؾخىع ٧ان حهضٖ ،ٝلى الىدى الظي ًبرػ مً
ّ
ّ
الضؾخىعٍت ،بلى مىذ جل ٪الهُا٧ل
الى٣اقاث التي وؾمذ ؤقٛا ٫اللجىت الخإؾِؿُت اإلا٩لٟت بالهُئاث
ٗمىمُت ٖلىٍت يمً هغم ا ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت ،22بما ًِؿغ ٖملها وٍٟغى اخترام بُ٣ت
إلااؾؿاث والهُا٧ل ال
ال
ؾخ٣اللُت جل ٪الهُئاث وطل ٪وُٖا مً ا ّ
إلااؾـ بش٣ل ؤلاعر الاؾدبضاصي ّ
ّ
وحٛى ٫الخؼب
ماؾؿاث الضولت ال
ّ
ّ
ٗمىمُت مً ظهت ،وجى٢ا مىه بلى
الخىُٟظًت ومسخل ٠مٟانل الهُا٧ل ال
الىاخض ؾىاء نلب الؿلُت
ّ
الكٟاُٞت والجزاهت ٖلى ٖمل جل ٪الهُئاث ،مً ظهت ؤزغي.
بيٟاء مؼٍض مً الىجاٖت و

ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لتٞ ،ىو ٖلى
ألاؾاؾُت للىٓام ال٣اهىوي للهُئاث
و٢ض يبِ الضؾخىع الٗىانغ
ّ
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت ؤلاصاعٍّت واإلاالُت" ،وٖلى اهخسابها مً ٢بل مجلـ
ال٣اهىهُت والا
صخهُت
جمخ٘ هظه الهُئاث بال
هىاب الكٗب بإٚلبُت مٗؼػة" صون ؤن ًدضص هظه ألاٚلبُت اإلاٗؼػة ،مما ٌٗجي ؤجها جٟى ١ألاٚلبُت اإلاُل٣ت.
وهو ٖلى واظب ع ٘ٞالهُئاث ج٣غٍغا ؾىىٍا ملجلـ هىاب الكٗبً ،ىا٢ل باليؿبت بلى ٧ل هُئت في
ظلؿت ٖامت م ّ
سههت للٛغى.
وهو ٖلى ؤن "ًًبِ ال٣اهىن (ألاؾاس ي) جغُ٦بت هظه الهُئاث والخمشُل ٞيها وَغ ١اهخسابها وجىُٓمها
وؾبل مؿاءلتها".
ّ
وخضص الضؾخىع ٖضص ؤًٖاء مجلـ الهُئت (حؿٗت ؤًٖاء) باليؿبت لهُئخحن صؾخىعٍخحن هما الهُئت
ّ
الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث والهُئت الٗلُا لالجها ٫الؿمعي البهغي ،في خحن ا٦خٟى باليؿبت لبُ٣ت
ّ
الهُئاث بالخضًض ًٖ قغوٍ ازخُاع ا ألاًٖاء وهي ؤن ً٩ىهىا " مؿخ٣لحن مداًضًً مً طوي الٟ٨اءة
والجزاهت" باؾخصىاء هُئت الخىمُت اإلاؿخضامت وخ٣ى ١ألاظُا ٫ال٣اصمت والتي لم ٌكترٍ ٞيها ؤن ً٩ىهىا
ّ
مؿخ٣لحن.

 22لقد انقشت اللجنة التأسيسية ادلكلفة ابذليئات الدستوريّة مسألة التنصيص على علوية اذليئات ادلستقلّة وقد ذىب عدد من أعضاء اللجنة إىل عدم
احلاجة إىل التنصيص على علوية اذليئات الدستوريّة إستنادا إىل إكسائها الصبغة الدستوريّة والتنصيص عليها صلب الدستوريّة دينحها آليا علوية مقارنة

ببقية اذلياكل العموميّة .فقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة ادلذكورة بتاريخ  26سبتمرب  2012ضمن صفحتو السادسة أنو " إتفق أعضاء اللجنة
على عدم إعطاء صفة "العليا" ألي ىيئة دستورية ضمن تسميتها معتربين أن وجود ضمن الدستور يكسبها ضرورة ىذه ادلكانة".
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فلسة ثاهُت :عدد الهُئاث
ّ
ًخمحز الضؾخىع الخىوس ي في هظا الهضص بٗىهغًٍّ ،
ّ
الضؾخىعٍت
ألاو ٫هى يبِ ٖضص واضر للهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت والشاوي ٖضم الخمُحز بحن هٓامحن صؾخىعٍحن مسخلٟحن.
ٞباليؿبت للٗضص ،وبالغظىٕ بلى ال٣اهىن اإلا٣اعنً ،دبحن ب ّ
إن هظا الهى ٠مً الهُئاث ظضًض ،بط ؤن
ؤٚلب الضؾاجحر ال ج ّ
سهو ؤخ٩اما لهظا الهى ٠الجضًض مً الهُئاث ،وَٗخبر الضؾخىع الٟغوس ي في هظا
ّ
املجا ،٫مجضصا ٖىضما اخضر ؾىت  2008هُئت صؾخىعٍت مؿخ٣لت واخضة هي خامي الخ٣ى ١والتي ؤوكإث
بم٣خط ى ٢اهىن ؤؾاس ي ؾىت  ، 2011وؤوظض بهظا نىٟا ظضًضا مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام في ال٣اهىن
الٟغوس ي.
ّ
ّؤما في الجؼاثغٞ ،إخضزذ هُئت ٖلُا مؿخ٣لت إلاغا٢بت الاهخساباث جُبُ٣ا للماصة  194مً صؾخىع 6
ماعؽ. 2016
ّ
وفي اإلاٛغب ،لئن طهب الضؾخىع اإلاٛغبي بلى ج٨غَـ "ماؾؿاث و هُئاث" صؾخىعٍت مؿخ٣لت (الٟهى٫
 )170-161ظمٗها جدذ ٖىىان " ماؾؿاث وهُئاث خماًت الخ٣ى ١والخغٍاث والخ٩امت الجضًضة
ّ
الدكاعُ٦ت"ٞ ،إهه لم ٌُٗها هٟـ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ؤو ختى
والخىمُت البكغٍت واإلاؿخضامت والضًم٣غاَُت

ّ
ال٣اهىهُت ،بل ّمحز بدؿب زالر مجاالث بحن "هُئاث خماًت الخ٣ى ١والنهىى بها" ،وهي
هٟـ الدؿمُت
ؤعبٗت  :املجلـ الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والىؾُِ ،ومجلـ الجالُت اإلاٛغبُت بالخاعط والهُإة اإلا٩لٟت

باإلاىانٟت ومداعبت ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز  ،و"هُئاث الخى٦مت الجُضة والخ٣ىحن" وهي الهُئت الٗلُا
لالجها ٫الؿمعي والبهغي ،ومجلـ اإلاىاٞؿت ،والهُئت ال ّ
ىَىُت للجزاهت والى٢اًت مً الغقىة ومداعبتها،
وهُئاث النهىى بالخىمُت البكغٍت واإلاؿخضامت و الضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت ،و "هُئاث النهىى بالخىمُت
البكغٍت واإلاؿخضامت والضًم٣غاَُت الدكاعُ٦ت" ،وهي املجلـ ألاٖلى للتربُت والخ٩ىًٍ والبدض الٗلمي،
واملجلـ الاؾدكاعي لؤلؾغة والُٟىلت ،واملجلـ الاؾدكاعي للكباب والٗمل الجمٗىيٞ ،ةهه حٗغى في
ّ
اإلااؾؿت واإلاهام اإلاىاَت بها صون ؤن ً٨غؽ الًماهاث اإلاخٗل٣ت
الٟهى ٫بلى اإلاهام ،ؤي ؤهه صؾتر
باؾخ٣اللُتها٣ٞ ،ض ا٦خٟى الٟهل  171الظي ًىو ٖلى ؤهه " ًدضص ب٣ىاهحن جإلُ ٠ونالخُاث وجىُٓم
و٢ىاٖض حؿُحر ّ
اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاىهىم ٖليها في الٟهى 160 ٫بلى  170مً هظا الضؾخىع".
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ّ
ؤما مكغوٕ الضؾخىع اللُبي اإلا٣ضم في 29ظىٍلُت ٣ٞ ،2017ض ّ
الضؾخىعٍت
زهو بابا ؾابٗا للهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ،ل ً٨ؾاع في اججاه مٛاًغ إلاا ظاء في الضؾخىع الخىوس ي مً هاخُخحن٣ٞ ،ض ٦غؽ  6هُئاث
زهو ل٩ل منها ٞهال مؿخ٣ال ،زم ّ
صؾخىعٍتّ ،23
زهو الٟهل  163بلى هُئاث ؤزغي و٢ض ظاء ُٞه
"جىٓم ب٣اهىن هُئت للغ٢ابت ؤلاصاعٍّت  ،وهُئت للكٟاُٞت وم٩اٞدت الٟؿاص ،وهُئت لئلخهاء ،ومجلـ ؤٖلى
لئلٖالم والصخاٞت ،ومجلـ للٗلىم والخ٣ىُت وؤلابخ٩اع ،وٍدضص ال٣اهىن ج٩ىٍنها وازخهاناتها وهٓام
ٖملها ،ويماهاث اؾخ٣اللها وخُاص ؤًٖائها ،و ٤ٞما هى مىهىم ٖلُه في هظا الباب.
ّ
ّ
و٢ض ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت
زهو الضؾخىع الخىوس ي في بابه الؿاصؽ ٞهل ل٩ل هُئت مً الهُئاث
ّ
الخمؿت ،وهظا الٗضص مدضص خهغٍا ،ؤي ؤهه ال ًم ً٨الخضًض الُىم بال ًٖ  5هُئاث صؾخىعٍت مؿخ٣لت.
وٖلى زال ٝبٌٗ الضؾاجحر التي ؾب ٤ط٦غها ،ال هجض جمُحزا في اإلاغ٦ؼ الضؾخىعي للهُئاث اإلا٨غؾت
يمً الباب الؿاصؽ مً الضؾخىع.

فلسة ثالثت :الظماهاث الدسخىز ٍّت
ل٣ض ٖ٨ـ زُاع الضؾخىع الخىوس ي ،مً ظهت ؤولى الضعوؽ اإلاؿخسلهت مً ججغبت صولت الاؾخ٣ال٫
ّ
الخىُٟظًت مخماهُت م٘ الخؼب الىاخض ٖلى ظل
ٖلى مضي ؤعبٗحن ٖاما ،وما جمحزث به مً هُمىت للؿلُت
ّ
ألاؾاؾُت ومهاصعة ؤعاء وؤنىاث اإلاىاَىحن في الخٗبحر ًٖ آعائهم
املجاالث اإلاخهلت بالخ٣ى ١والخغٍاث

وازخُاع ممشليهم يمً املجالـ اإلاىخسبت في ُٚاب الاهخساباث الخغة والخٗضصًت والجزحهت ،وألازظ بٗحن
ّ
الاٖخباع ججغبت الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؾىتي  2011و 2014مً ظهت زاهُت ،وطل ٪بال ُ٘٣م٘
ٖمىمُت ّ
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت
جخمخ٘ ب٣ضع مً الا
الىمىطط الؿاثض وبؾىاص ؤلاصاعة وؤلاقغاٖ ٝلى جل ٪املجاالث لظواث
ؤلاصاعٍّت واإلاالُت ،ل٨ىه ّ
ؤ٢غ باإلا٣ابل يغوعة الخًىٕ لغ٢ابت البرإلاان.

ّ
وبالغظىٕ بلى مهض الهُئاث اإلاؿخ٣لت وهي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،هالخٔ الخمُحز بحن الى٧االث
ّ
ّ
ّ
اإلاؿخ٣لت وٚحر اإلاؿخ٣لت والتي حؿمى و٧االث جىُٟظًتٞ ،باليؿبت للى٧االث اإلاؿخ٣لت ،جخمحز بٗضم بم٩اهُت
ٖؼ ٫ظهاػها اإلاؿحر مً عثِـ الضولت بال لؿبب وظُه )ً (for causeخمشل في اعج٩اب ظغٍمت خٖ ٤ام ،ؤو
زُإ منهي ; (neglect of duty, inefficiency) ou une faute professionnelleؤو زُإ شخص ي (malfeasance in
23
ّ
انًـزمهخٔ ،لض كغؽ
ظظذ ثبثب ؿبثؼب ٚذٕ٘ ػشغح فظٕل نهٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ
ٔيـٕصح انضؿزٕع انهٛج ٙانًؤعسخ ف 29 ٙجٕٚهٛخ  ،2017فمض س ّ
ظض فظال سبطب نكم ْٛئخ يٍ انٓٛئبد انـزخ ْ ٙانًفٕػٛخ انؼهٛب انًـزمهّخ نإلَزشبثبد ،صٕٚاٌ
انًشغٔع طُف ٍٛيٍ انٓٛئبد ،فمض س ّ
انًذبؿجخ،انًجهؾ انٕؽُ ٙنذمٕق اإلَـبٌ ،انًجهؾ انٕؽُ ٙنذًبٚخ انًٕعٔس انضمبفٔ ٙانهغٕ٘ ،يجهؾ انجذٕس انشغػٛخْٛ ،ئخ انزًُٛخ انًـزضايخ،
ظض يٍ جبَت آسغ فظم ػُٕاَّ "ْٛئبد أسغٖ"،
ٔس ّ
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) ،officeوًٞال ًٖ هظه الًماهت ٠ًًُ ،ال٣ٟه ألامغٍ٩ي زمـ قغوٍ وهي ؤوال جدضًض مضة الىالًت
والتي ًم ً٨ؤن جهل بلى  14ؾىت باليؿبت ألًٖاء مجلـ مدآٞي البى ٪اإلاغ٦ؼي .زاهُا ججضًض الترُ٦بت
ظؼثُا لًمان الخجضًض الضوعي واإلاىٓم .زالشا :الترُ٦بت التي جإزظ بٗحن الاٖخباع جمشُل الخؼبحن الجمهىعي
والضًم٣غاَي ،عاب٘ :الُاب٘ املجلس ي إلصاعة الى٧الت .وزامؿا واظب ج٣ضًم ج٣غٍغ ؾىىي لل٩ىوٛغؽ الظي
ّ
الؿُاؾُت واإلاالُت.
ًماعؽ ع٢ابخه
وبالغظىٕ بلى ؤخ٩ام الباب الؿاصؽ مً الضؾخىع ،هالخٔ ج٨غَؿا ألهم هظه الٗىانغ في ما ٖضي
جمشُل الخؼبحن ،الظي ال ٌؿى ٙألازظ به في جىوـ.
و٢ض حٗغى الضؾخىع الخىوس ي ؤخُاها بلى بٌٗ الخٟانُل والجؼثُاث لًمان ٖضم الاهدغا ًٖ ٝعوح
الضؾخىع ،و٢ض جبحن مً زال ٫الى٣اقاث التي جمذ في بٖضاص الىهىم عصة ٗٞل بٌٗ الىىاب بالغظىٕ
بلى ججغبت .2011
.ل ً٨ال ّبض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ؤخ٩ام الباب الؿاصؽ مً صؾخىع  2014جٓ ّل بلى الُىم مً بحن ألاخ٩ام
التي لم جضزل بٗض خحز الخىُٟظٞ ،لم جغ بٌٗ الهُئاث الىىع بلى الُىم في خحن ،بُ٣ذ هُئخان بلى الُىم
حِٗكان و ٤ٞالترُ٦بت ال٣ضًمت التي ظاءث بها الىهىم الؿاب٣ت لضزى ٫الضؾخىع خحز الخىُٟظ .وٍبرػ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاىهىم ٖليها بالضؾخىع بزغ اهً٣اء ٞترة هاهؼث ؤعب٘
هظا الترصص والخإزحر في جغ٦حز الهُئاث
ّ
الخىُٟظًت ًٖ جم٨حن الهُئاث اإلاباقغة منها لٗملها
ؾىىاث ًٖ اإلاهاص٢ت ٖلى الضؾخىع ،وبحجام الؿلُت

ولى بهٟت ما٢خت مً وؾاثل ٖمل ٖلى ٚغاع جىٞحر م٣غاث ٖمل ومً محزاهُت يغوعٍت للكغوٕ في مباقغة
ّ
الخىُٟظًت في الخسلي ًٖ
ٖملها والايُالٕ باإلاهام اإلاى٧ىلت بليها بلى ٖضم وظىص بعاصة خُ٣ُ٣ت مً الؿلُت
ّ
ّ
ألاؾاؾُت لٟاثضة هُئاث مؿخ٣لتَ ،اإلاا وؤن بخضار
بصاعة مجاالث خؿاؾت وزُ٣ت الهلت بالخغٍاث
ّ
الهُئاث اإلاؿخ٣لت جٟط ي في ألازحر بلى سخب نالخُت بصاعة وؤلاقغاٖ ٝلى ٖضص مً املجاالث ،مً الؿلُت
ّ
الخىُٟظًت وحٗؼٍؼ ع٢ابت البرإلاان ٖلى الهُئاث اإلا٩لٟت باإلقغاٖ ٝلى جل ٪املجاالث بمىاؾبت مىا٢كت ج٣اعٍغ
وكاَها وج٣اعٍغها اإلاالُت وؤزىاء مىا٢كت محزاهُاتها الؿىىٍت واإلاهاص٢ت ٖليها .
ّ
الضؾخىعٍت ّجمذ مسالٟتها ،مً طل ٪ال٣ٟغة ألازحرة مً الٟهل  126مً
وألاصهى هى ّؤن بٌٗ ألاخ٩ام
ّ
الضؾخىع الخىوس ي والتي ّ
جىو ٖلى ججضًض زلض ؤًٖاء الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث .وال ًسٟى ّؤن
هظه ال٣ٟغة ّجمذ مسالٟتها في مىاؾبخحن ،مما ًضٖى بلى الخ٨ٟحر في مؿخىي ؤو ٫في َغٍ٣ت لى ٠٢اؾخمغاع
املخالٟت ،ومً ظاهب زاوي في جهىع ًبٗضها ًٖ بم٩اهُت مسالٟت الضؾخىع مؿخ٣بال.
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الخىصُاث املخعّلت بالجصء ألاول
لئن جبحن بإن الخُاعاث التي طهب بليها ّ
اإلااؾـ لم ج ً٨صاثما ناثبت ،بط ؤهه ازخاع الضزى ٫ؤخُاها في
بٌٗ الجؼثُاث ،مً طل ٪جدضًض ٖضص ؤًٖاء مجلـ بٌٗ الهُئاث بدؿٗت ،وهى زُاع ٢ابل للى٣اف،
وجدضًض مً الخجضًض ،وهى ما ؾاهم في ّ
حٗ٣ض وي٘ ججضًض بٌٗ الهُئاث ،بط ؤنبدىا في وي٘ ٚحر
ػ
ّ
صؾخىعي ،باٖخباع ؤن صوعٍت الخجضًض ازخلذ لخإزحر البرإلاان في ججضًض زلض الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث ٖلى ؾبُل اإلاشا.٫
ولئن ٧ان مً ٚحر الهاثب َغح حٗضًل الضؾخىع ّ
لخل مشل هظه ؤلاق٩االث ،أل ّن هظا ٢ض ً٣ىص جضعٍجُا
ّ
الؿُاؾُت ،والخا ٫ؤن اإلاٟغوى ؤن اإلاماعؾت
بلى امتهان للضؾخىع ،بمداولت مالءمخه للمماعؾاث

ّ
الؿُاؾُت هي التي ًجب ؤن جخالءم م٘ م٣خًُاث الضؾخىع.

لخل الاهدغا ًٖ ٝؤخ٩ام الضؾخىع ّ
وٖلُه٢ ،ض ً٩ىن اللجىء بلى الدكغَ٘ ّ
الخل ألا٦ثر مىاؾبت .وٍ٩ىن
ؤلانالح الدكغَعي خال في آلان هٟؿه لخُٗل ججضًض ألاًٖاء ؤو لخُٗل اهخساب عثِـ الهُئت .وٍمً٨
ا٢تراح ٖضة خلى ٫لخٟاصي حُُٗل اهخساب عثِـ الهُئت ،مً طل ٪خهغ خ ٤الترشر للغثاؾت في بٌٗ
الازخهاناث مشلما هى الخا ٫باليؿبت لهُئت الىٟاط بلى اإلاٗلىمت٩ُٞ ،ىن خ ٤الترشر م٣خهغا ٖلى
ال٣ايُحن وألاؾخاط الجامعي مشال ،باٖخباع ج٣الُض الخُاص التي جغجبِ بهظه الازخهاناث.
مً ظاهب آزغ ً٩ىن مً الًغوعي مغاظٗت بظغاءاث اهخساب الغثِـ ،بك٩ل ًخٟاصي الٗىصة بلى مغب٘
الهٟغ ٧لما عجؼث الجلؿت الٗامت في ازخُاع اإلاترشر باألٚلبُت اإلاُل٣تُٞ ،م ً٨بياٞت صوع زالض ،في
خالت ٖضم جدهل ؤي مً اإلاترشخحن ألازحرًً ٖلى ألاٚلبُت اإلاُل٣ت ،وَٗلً ٞىػ اإلاترشر الخاثؼ ٖلى ؤ٦ثر
ألانىاث في الضوع الشالض.
الضؾخىعٍت ًبضو الُىم ألا٦ثر مىاؾبت في جىوـ ،بط ؤن ّ
ّ
ّ
جمؿ٪
ولٗل زُاع وي٘ مجلت زانت بالهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت،
اإلاكغٕ بىي٘ ٢اهىن لؤلخ٩ام اإلاكتر٦ت لً ًٟط ي بلى خل اإلاكا٧ل الٗال٣ت باليؿبت للهُئاث
بل ٢ض ًُغح مكا٧ل بياُٞت جخٗل ٤بخٗضص الىهىم وجًاعب ؤخ٩امهاٞ ،خ٩ىن املجلت ّ
م٩ىهت مً باب
ّ
ؤوٌ ٫كمل ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث  ،لخاَغ زهىنُت ٧ل هُئت ٖبر ؤبىاب زانت ب٩ل هُئت.
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ّ
اسخلاللُت الهُئاث الدسخىز ٍّت
الجصء الثاوي :إكسازمبدأ
لئن جباًيذ الٓغو ٝواإلاالبؿاث التي خضث بالؿلُت الخإؾِؿُت ألانلُت ؤو الؿلُت الخإؾِؿُت
الضؾخىعٍت وب٢غا ها نلب الضؾخىع ّ ٞ
إن هظا الخ٨غَـ ّ
ّ
ٌٗض جخىٍجا لخُىع
الٟغُٖت بلى بخضار الهُئاث
ع
ّ
جاعٍخي وحكغَعي ليكإة وجُىع نى ٠الهُئاث ؤلاصاعٍّت اإلاؿخ٣لت ومىدها صٗٞا ٢اهىهُا مهما لخ٨غَـ
ّ
ألاؾاؾُت ٖلى ٚغاع الخجغبت الٟغوؿُت في هظا املجا ،٫ؤو مً ؤظل
وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ٖمىمُت ّ
ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت للخض مً ججاوػاث هظه
ؾخ٣اللُت ًٖ الؿلُت
جخمخ٘ ب٣ضع ٦بحر مً الا
بخضار هُا٧ل
ّ
الكٟاُٞت والجزاهت ٖلى َغٍ٣ت بصاعة وؤلاقغاٖ ٝلى ٖضص مً الىْاث٠
الؿلُت وإليٟاء مؼٍض مً
ّ
الخؿاؾت طاث الهلت بالخ٣ى ١والخغٍاث لل ُ٘٣م٘ ؤلاعر الاؾدبضاصيٖ ،لى ٚغاع الىمىطط الخىوس ي،

ّ
الخىُٟظًت،24
وبما ؤًٞذ بلُه جل ٪اإلا٣اعبت مً جغاظ٘ هام لغنُض ز٣ت اإلاىاًَ في هؼاهت وخُاصًت الؿلُت
ّ
ّ
الخىُٟظًت اإلاخىاضخت م٘ الخؼب
الؿُاؾُت وجضازل بحن ؤلاصاعة والؿلُت
زانت في ْل ُٚاب الخٗضصًت

الىاخض ،في بصاعتها لخل ٪اإلاؿاثل واٖخباعها ٖىهغا مهضصا لضولت ال٣اهىن و ّ
اإلااؾؿاث مً ظهت ،وبؾخجابت
ّ
الكٟاُٞت في الايُالٕ بخل ٪اإلاهام مً ظهت ؤزغي.
للُلباث اإلالخت واإلاخُىعة اإلاخٗل٣ت بةيٟاء مؼٍض مً

ّ
الخىُٟظًت ٖبر
بن ج٨غَـ هظه الهُئاث يمً الضؾخىع ًإحي يمً بٖاصة جىػَ٘ ؤ٣ٞي 25صازل الؿلُت
ّ
ّ
الخىُٟظًت ،وبلى جىػَ٘ للؿلِ بحن الؿلُت
بؾىاص بصاعة مهام مُٗىت بلى هُا٧ل مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت

اؾخ٣اللُت هظه الهُئاث ًٖ الؿلُت الخ ّ
ّ
ّ
ّ
الدكغَُٗت بما ًٟ٨ل وَٗؼػ
ىُٟظًت ،مً
الخىُٟظًت والؿلُت
هاخُت ،م٘ مىدها ٖلىٍت لهظه الهُئاث نلب الخىُٓم ؤلاصاعي ،مً هاخُت ؤزغي.
وجغجِبا ٖلى ما ج٣ضم بُاههٞ ،ةهه ولئن ٧اهذ اإلاهام اإلاى٧ىلت لخل ٪الهُئاث ج٨دس ي نبٛت جىُٟظًت ٞةجها
ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت وفي خ ّل مً ؤي وظه مً
ؾخ٣اللُت ًٖ الؿلُت
جخمخ٘ ،ؤزىاء مباقغتها إلاهامها ،ب٣ضع ٦بحر مً الا
ؤوظه الغ٢ابت عثاؾُت ٧اهذ ؤو بقغا ٝمً ٢بل هظه ألازحرة.

ّ
الضؾخىعٍت وحٗضصث مجاالث جضزلها ٞةن الؿمت اإلاكتر٦ت
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ولئن جباًيذ الهُئاث
اؾخ٣اللُت الهُئاث ّ
ّ
ّ
ٌٗض الخانُت ألابغػ لهظه الهُا٧ل
ؾخ٣اللُت ،بط ؤن ب٢غاع
لها جخمشل في جمخٗها باال
ّ
ؾخ٣اللُت ًجض ؤؾاؾه في َبُٗت
وقغَا ؤؾاؾُا لاليُالٕ بمهامها يغوعة ؤن الخاٞؼ مً مىدها الا
 " 24أن اذليئة الدستوريّة ىي اليت يتم التنصيص عليها صلب الدستور مفهوما أو ختصيصا.....واليت يرى ادلؤسس أنو من األفضل إسنادىا ذليئات
مستقلة نظرا لعدم ثقتو يف السلطة أو جتنبا إلثقال كاىلها" ،تقرير جلنة اذليئات الدستوريّة حول مشروع الدستور  ،بتاريخ  26سبتمرب .2012

25تضمن دستور  27جانفي  2014إعادة لتوزيع أفقي للسلط التنفيذية عرب إرساء ىيئات دستورية مستقلة وإعادة لتوزيع للسلطة على ادلستوى
العمودي عرب تكريس السلطة احمللية اليت دتارسها كل من البلدايت واجلهات واألقاليم.
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ّ
الخؿاؾت واإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بضٖم الضًم٣غاَُت وخماًت الخ٣ى ١والخغٍاث
ومجا ٫جضزل جل ٪الهُئاث
ّ 26
ّ
ّ
الخىُٟظًتٖ 27لى هظه املجاالث ويمان اخترام صولت ال٣اهىن
للخض مً هُمىت الؿلُت
ألاؾاؾُت
ّ
ّ
و ّ
ّ
ٗمىمُت
الخىُٟظًت والهُا٧ل ال
وللخض مً ٖضم مالثمت آلالُاث ال٨الؾُُ٨ت للؿلُت
اإلااؾؿاث ،مً ظهت،
ّ
الكٟاُٞت
في بصاعتها لٗضص مً اإلاؿاثل م٘ جىامي الُلباث الجضًضة واإلالخت للمىاَىحن في بيٟاء مؼٍض مً
والجزاهت واإلاكاع٦ت في بصاعة الكإن الٗام ،مً ظهت ؤزغي.
و ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت مٟ٨ىلت بالضؾخىع وبٗضص مً ال٣ىاهحن
اؾخ٣اللُت ًٖ الؿلُت
جخمخ٘ هظه الهُئاث ب
املخضزت لها وطل ٪بضعظاث مخٟاوجت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الهُ٨لي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الىُْٟي .
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت جل ٪الهُئاث،
الضؾخىعٍتٖ ،لى
ولئن جىاجغ الخىهُو ،نلب ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت جباًيذ مً بَاع ٢اهىوي بلى آزغ بدؿب َبُٗت ومجا ٫جضزل
الدكغَُٗت إلاٟهىم الا
ٞةن اإلا٣اعبت

ّ
ؾخ٣اللُت وخضوصها .ولئن باصع
٧ل هُئت وبدؿب الٓغو ٝالتي خٟذ بةخضاثها مً خُض مالمذ جل ٪الا
اإلاكغٕ بىي٘ بَاع ٢اهىوي مكتر ٥لهظه الهُئاث مً زال ٫ؾً ٢اهىن ًخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن
ّ
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت جل ٪الهُئاث ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لتٞ ،ةهه لم ًٟلر في ج٨غَـ
الهُئاث
الهُ٨لي ؤو الىُْٟي بما ًخالءم وبعاصة ّ
اإلااؾـ وبما ًخالءم واإلاماعؾاث الًٟلى في هظا الخهىم.

ّ
سخلاللُت الهُكُّت
الفلسة ألاولى :لا
ا٢خًذ ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل  125مً الضؾخىع ؤهه " ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت
صخهُت
جخمخ٘ هظه الهُئاث بال
ّ
ؾخ٣اللُت ؤلاصاعٍّت واإلاالُت وجيخسب مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب بإٚلبُت مٗؼػة...
والا
ًًبِ ال٣اهىن جغُ٦بت هظه الهُئاث والخمشُل ٞيها وجىُٓمها وؾبل مؿاءلتها".
ّ
ّ
الضؾخىعٍت ال ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى يمان ٖضم
اؾخ٣اللُت هُ٩لُت للهُئاث
بن الضا ٘ٞالغثِس ي إلاىذ
ّ
الخىُٟظًت في مجا ٫وكاٍ جل ٪الهُئاث والخإزحر ٖليها وبهما ؤًًا بلى الغ ٘ٞمً هجاٖت
جضزل الؿلُت

Abdoulaye DIARRA ; « La redéfinition des rapports entre administration et administrés par la création d’organes

26

de régulation et de contrôle semble être l’un des moyens les plus efficaces pour protéger les libertés et les droits des
citoyens dans les domaines les plus sensibles de la vie politique » ; Les autorités administratives indépendantes dans
les Etats francophones d’Afrique noire ; p2.
27

A.DIARRA « Le législateur va s’employer à limiter l’emprise de l’administration sur les secteurs sensibles de la
vie politique » ; op cit ; p 7.
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ٖملها و٢ضعتها ٖلى الخالئم م٘ جىامي الخاظت بلى مؼٍض الخ ّ
سهو والخبرة زانت بػاء جُىع الخ٨ىىلىظُا
الخضًشت وؤزغها ٖلى الخغٍاث الٟغصًت والٗامت.
ّ
ؾخ٣اللُت الهُ٩لُت مً زال ٫بؾىاص مهمت حؿُحر الهُئاث بلى هُ٩ل ظماعي (ٞغٕ ؤو)٫
وجبرػ مالمذ الا
وفي َغٍ٣ت حُٗحن ؤًٖائها (ٞغٕ زان) ومضص هُابتهم (ٞغٕ زالض) والخإُ٦ض ٖلى جٟاصي جًاعب اإلاهالر ؤزىاء
مضة الًٗىٍت عاب٘).
ّ
الدسخىزٍت
فسع أول :الصبغت الجماعُت إلدازة الهُئاث
ؤ٢غ ا ّ
لئن ّ
إلااؾـ نلب الٟهل  125مً الضؾخىع ٖلى مبضؤ الؿلُت الخ٣غٍغٍت وؤلاقغاٖ ٝلى الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت مً ٢بل هُئت ظماُٖت جخمشل في مجلـ الهُئت ٞةن جدضًض ٖضص ؤًٖاء املجالـ جباًً مً
ّ
هُئت بلى ؤزغيٞ .لئن جم جدضًض ٖضص ؤًٖاء ٧ل مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث وهُئت الاجها٫
الؿمعي والبهغي بدؿٗت ؤًٖاءٞ ،ةهه جغ ٥جدضًض ٖضص ؤًٖاء مجلـ ٧ل مً هُئت خ٣ى ١ؤلاوؿان
وهُئت الخىمُت اإلاؿخضامت وخ٣ى ١ألاظُا ٫ال٣اصمت وهُئت الخى٦مت الغقُضة وم٣اومت الٟؿاص ،بلى
الدكغَُٗت  .وَاإلاا ؤن يبِ ٖضص ؤًٖاء مجالـ الهُئاث ال ّ
ّ
ّ
ألاؾاؾُت
ٌٗض مً الًماهاث
الؿلُت
ّ
ؾخ٣اللُت جل ٪الهُئاث ٞةهه ٧ان مً اإلاخجه بيٟاء مؼٍض اإلاغوهت والخىاٚم بحن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
ال
ّ
الضؾخىعٍت ٖبر بخالت يبِ ٖضص ؤًٖاء مجالـ الهُئاث بلى الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت.
ّ
ّ
ألاؾاؾُت والجىهغٍت
وحٗض الهبٛت الجماُٖت لُغٍ٣ت الدؿُحر ٦ما ؾب ٤وؤن عؤًىا ،مً الٗىانغ
ّ
اؾخ٣اللُت الهُئاث ويامىا لخُاصها مً زال ٫الؿماح بٗضم الاؾخئشاع باجساط ال٣غاع مً ٢بل
اإلا٩ىهت إلابضؤ
شخو واخض وٞسر املجا ٫إلم٩اهُت جضاعؽ ومىا٢كت ٖضص مً اإلاؿاثل الهامت و ّ
الخؿاؾت بهىعة
ظماُٖت28مً ٢بل مسخل ٠ؤًٖاء مجلـ الهُئت الظًً ًمشلىن ازخهاناث مخىىٖت ومخٗضصة بما ًٟ٨ل
اإلاىيىُٖت والجضًت ٖلى ٖملها .ولخإمحن جل ٪ألاهضاٞ ٝةهه ًخجه ؤن ج٩ىن الهبٛت الجماُٖت لٗمل
مجالـ الهُئاث ٗٞلُت 29وٚحر نىعٍت وطل ٪ؾىاء مً زالٞ ٫غى جىٞغ ههاب مٗحن إلم٩اهُت الخئام
مجلـ الهُئت بدًىع ومكاع٦ت ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً ألاًٖاء ويمان مكاع٦ت ٗٞلُه ألٚلب ؤًٖاثه،
مً طل ٪ؤن الٟهل  18مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012اإلااعر في  20صٌؿمبر  2012واإلاخٗل٤
ّ
ّ
بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤهه " حٗ٣ض اظخماٖاث مجلـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بُلب
28
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مً عثِؿها ؤو مً هه ٠ؤًٖاء مجلؿها وال جىٗ٣ض بال بدًىع زلثي ؤًٖائهاّ ."30
وهو ٦ظلٖ ٪لى يغوعة
جىٞغ ؤٚلبُت مُٗىت للمهاص٢ت ٖلى ٢غاعاث املجلـ إل٦ؿابها مكغوُٖت ويمان ٢ضع مً اإلاىيىُٖت صون
ؤن ًٟط ي بٖما ٫طل ٪الكغٍ بلى حُُٗل ٖمل جل ٪املجالـ .ولًمان الهبٛت الجماُٖت بهىعة ٗٞلُت
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت
ال٣اهىهُت اإلااَغة لٗمل الهُئاث
وهاظٗت لٗمل مجالـ الهُئاث ٞةهه جخجه ؤٚلب الىهىم
بلى حؿلُِ ٖ٣ىبت الخسلي آلالي في نىعة جىاجغ ُٚاب الًٗى ًٖ ؤقٛا ٫اظخماٖاث مجلـ الهُئت صون
ّ
مبرع قغعي.31
ٚحر ؤن طل ٪الجؼاء ًخىٖ ٠٢لى مضي اهخٓام صوعٍت اظخماٖاث مجلـ الهُئت زانت باليؿبت بلى
ّ
الهُئاث التي حكهضث حٛحرا ٦بحرا في وؿٖ ٤ملها زال ٫الؿىت ( ٖلى ٚغاع الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث
وهُئت الاجها ٫الؿمعي والبهغي زانت زاعط الٟتراث الاهخسابُت ) وهى ما ٌؿخضعي الخىهُو نلب
الضؾخىعٍتٖ 32لى ّ
ّ
الخض ألاصوى مً صوعٍت اظخمإ مجلؿها زانت وؤن ؤًٖاء
ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت مخٟغٚحن بم٣خط ى ال٣اهىن إلاباقغة مهامهم نلب الهُئت بما ًٟترى مخابٗتهم
ظل الهُئاث
اإلاىخٓمت ألٖما ٫الجهاػ الخىُٟظي ومكاع٦تهم اإلاخىانلت في ٖمل ُّت ؤلاقغاٖ ٝلى حؿُحر الهُئت.
مً ظاهب آزغ ،ال ٌٗجي الُاب٘ املجلس ي ؤن ًخدى ٫ألامغ بلى بصاعة ظماُٖتٞ ،ال ّبض مً الخمُحز بحن
نالخُاث مجلـ الهُئت ،الظي ً٩ىن صوعه ؤؾاؾا جدضًض ؤلاؾتراجُجُت وجدضًض الؿُاؾاث والخُاعاث
ال٨بري ،ويمان ؤلاقغاٖ ٝلى خؿً ؾحر الهُئت وٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣غاعاث الترجُبُت ،وٖلى اإلاحزاهُت
وٖلى هخاثج الاهخساباث ،ونالخُاث الجهاػ الخىُٟظي .وال ّبض ؤن ً٩ىن الجهاػ الخىُٟظي ظهاػا مهىُا
مداًضا وصاثما ،بك٩ل ًمشل يماهت في نىعة حُٗل املجلـ ؤو في نىعة ؤزظ ٢غاعاث جسال٢ ٠ىاٖض
الخهغ ٝالؿلُم.
ّ
الدسخىزٍت لم جخظمً مفاهُم دكُلُت وجىشَع
غير أن الىصىص املخعّلت بمخخّف الهُئاث
واضحا لّصالحُاث داخل مجّس الهُئت أو بين املجّس وزئِس الهُئت وبين املجّس والجهاش
ّ
الضؾخىعٍت ،بالغٚم مً ٢هغ مضة مباقغتها لٗملها ،نٗىباث
الخىفُري .وكد قهضث بٌٗ الهُئاث
30اشًتط ادلشرع صلب الفصل  44من القانون األساسي عدد  59لسنة  2017ادلؤرخ يف  24أوت  2017وادلتعلق هبيئة احلوكمة ومكافحة الفساد
توفر نفس النصاب إلمكانية التئام رللس اذليئة.
 31الفصل  16من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012سالف الذكر.،
الفصل  47من القانون األساسي عدد  59لسنة  2017سالف الذكر

 32يتعني اإلشارة إىل أنو يف فًتة أتسيس اذليئات الدستوريّة فإن رلالس اذليئة مدعوة إىل ختصيص القسط األكرب من رلال عملها لبناء وتركيز سلتلف
أجهزهتا التنفيذية وبناء قدراهتا البشرية واللوجستية وضبط سلتلف األطر الًتتيبية واإلجرائية شلا يتطلب حضورا مكثفا ومنتظما ألعضاء اذليئة.
رمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ

23

ّ
الخُ٣ض بالخىػَ٘ الؿلُم للهالخُاث بحن ٧ل مً املجلـ والجهاػ الخىُٟظي وبحن
ظضًت في زهىم
املجلـ وعثِـ الهُئت ،ؤٞط ى بلى ججاوػ مجلـ الهُئت لؿلُخه الخ٣غٍغٍت ونالخُاث ؤلاقغا ،ٝللخضزل
اإلاباقغ في ٖمل الجهاػ الخىُٟظي ٖلى ٚغاع الخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت ( اهخضاباث /ه٣ل /جإظحر )..ؤو في
جىُٟظ اإلاحزاهُت والخا ٫ؤن املجلـ جىلى يبِ اإلاحزاهُت واإلاهاص٢ت ٖليها ٦ما جىلى صعاؾت واإلاهاص٢ت ٖلى
البرهامج الؿىىي للمىاعص البكغٍت الظي ًخًمً عئٍت املجلـ بسهىم الخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت ؾىاء
مً خُض الاهخضاب ؤو الترُ٢ت ؤو جىُٓم صوعاث ج٩ىٍيُت للؿىت اإلاكمىلت بهظا لبرهامج ٖلى ؤن ًخىلى الجهاػ
الخىُٟظي جدذ ع٢ابت وؾلُت عثِـ الهُئت جىُٟظ ٧ل مً اإلاحزاهُت وبغهامج اإلاىاعص البكغٍت ،وللمجلـ
جُُ٣م مضي جُ٣ض الجهاػ الخىُٟظي بالترازُو اإلامىىخت له في هظا الٛغى بمىاؾبت بٖضاصه للمحزاهُت
بٗىىان الؿىت الالخ٣ت ؤو بمىاؾبت صعاؾخه ومىا٢كخه إلاكغوٕ الخ٣غٍغ اإلاالي.
وؤزبدذ الخجغبت ؤن الهُئاث حك٩ىا مً ججاوػ املجالـ لهالخُاتها الخ٣غٍغٍت والغ٢ابُت ومىاٞؿتهم
للهالخُاث ألانلُت وألانُلت اإلاٗ٣ىصة بضاهت بلى عثِـ الهُئت بهٟخه عثِؿا لئلصاعة وآمغا لهغ ٝمحزاهُتها
ؤو بلى الجهاػ الخىُٟظي .وٍبرػ طل ٪مً زال ٫جضزل ؤًٖاء مجالـ الهُئاث في ؤٖما ٫الخهغ ٝالُىمي
مما ؾاهم في حُُٗل ٖمل جل ٪الهُئاث وخا ٫صون اؾخ٨ما ٫جغ٦حز ظهاػ جىُٟظي ٌؿخىفي قغوٍ اإلاهىُت
والخغُٞت وًٍمً اؾخضامت طل ٪الجهاػ وبالخبُٗت اؾخضامت الهُئاث مً ظهت ،وبلى نٗىبت مؿاءلت طل٪
الجهاػ وجدضًض اإلاؿاولُاث وبزًاٖه للخُُ٣م الضوعي للغ ٘ٞمً هجاٖت ٖمل جل ٪الهُئاث ،مً ظهت
ؤزغي.
ّ
وٍخٗؼػ ؤلاق٩ا ٫اإلاخٗل٣ت بالخى٦مت صازل الهُئاث اإلاؿخ٣لت في ْل ُٚاب جىػَ٘ واضر بحن نالخُاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت ؤو نلب
ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
املجلـ ونالخُاث عثِـ الهُئت ؾىاء يمً الىهىم
ؤهٓمتها الضازلُت ،والخا ٫ؤن عثِـ الهُئت ًًُل٘ بضوع مغ٦ؼي لجمٗه بحن نٟت عثِـ مجلـ الهُئت
بسهىم جىُٓم صوعٍت الاظخماٖاث والضٖىة بليها ويبِ ظضو ٫ؤٖمالها وجدضًض ّ
ألاولىٍاث بسهىم
اإلاؿاثل التي ٌؿخضعي ٖغيها ٖلى ؤهٓاع املجلـ ،وبحن نٟخه ٦غثِـ لئلصاعة ًخىلى حؿُحر الجهاػ
الخىُٟظي ٖبر حٗهضه بإٖما ٫الخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت وؤلاطن بهغ ٝاإلاحزاهُت اإلاهاصٖ ١ليها مً
ّ
الدكغَُٗت وبنضاع اإلا٣غعاث لخىُٓم اإلاهالر الضازلُت للهُئت وجمشُله لها ؤمام مسخل ٠الجهاث
الؿلُت
الً٣اثُت وؤلاصاعٍّت.
و٢ض ؤٞط ى هظا الٛمىى الظي ً٨خىّ ٠
ٖملُت جىػَ٘ الازخهام بحن عثِـ الهُئت ومجلؿها بلى جىاػٕ
في الازخهام بحن هاجحن الجهخحن و حُُٗل ٖمل بٌٗ الهُئاث بالىٓغ بلى ٖضم مالثمت آلُت الٗمل نلب
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مجلـ الهُئت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الهبٛت الجماُٖت بما ٌؿخضعي طل ٪مً جىٞغ للىهاب ال٣اهىوي لًمان
الخئام ظلؿاث املجلـ ويغوعة خهى ٫مسخل ٠اإلاؿاثل اإلاٗغويت ٖلى ؤهٓاعه ٖلى ألاٚلبُت اإلاُل٣ت
ومخُلباث الخهغ ٝوالُىمي والخاظت بلى ؤلاًٟاء بخٗهضاث الهُئت الٗاظلت والضوعٍت منها ،مً ظهت،
وبٖما ٫املجلـ لؿلُخه ج٣ضًغٍت ؤزىاء بخه في ٖضص مً اإلاؿاثل اإلاخهلت بالخهغ ٝالُىمي ؾىاء اإلاخهل
منها بالخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت ؤو الخهغ ٝاإلاالي والخا ٫ؤن ؤٖما ٫الخهغ ٝالٗاصي للهُئت جسً٘
إلاىٓىمت ٢اهىهُت وجغجُبُت ناعمت جدى ٫صون بٖما ٫ألي مالثمت للخؿم والبذ ٞيها.
ول٣ض ؤصي جإػم ألاويإ في بٌٗ الهُئاث بلى اؾخ٣الت بٌٗ ؤًٖاءها ،ولئن ٧اهذ الاؾخ٣االث التي
ٖغٞتها بٌٗ الهُئاث مشل الهُئت الٗلُا لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالشىعة والاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي وؤلانالح
الؿُاس يْ ،اهغة َبُُٗت في ؾُا ١الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ،وزانت ّؤن بٌٗ ألاًٖاء لم ً٣ضمىا جغشخهم
وبهما جم ا٢تراخهمٞ ،ةن اَغاصها في ؤ٦ثر مً هُئت صؾخىعٍت ،وبك٩ل ًمـ ؤخُاها مً بم٩اهُت اؾخمغاع
الٗمل بك٩ل هاظ٘ وٍدى ٫صون جىٞغ الىهاب إلم٩اهُت اظخمإ مجلـ الهُئتً ،ض ٘ٞبلى الى٢ىٖ ٝىض
هظه الٓاهغة الؾخسالم الضعوؽ ومٗغٞت ما ًجب الُ٣ام بها لخٟاصي ألاػماث صازل الهُئاث ؤو ٖلى
ألا٢ل لخؿً بصاعتها.
ٞبهغ ٝالىٓغ ًٖ اوسخاب بٌٗ اإلاترشخحن بٗض اهخسابهم مً البرإلاان ،لٗضم اهخسابهم في عثاؾت
الهُئت ،بضؤث مىظت الاؾخ٣االث بهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت التي ٖغٞذ زالر مىظاث مً الاؾخ٣االث ،زم
ّ
جلتها الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت للُ٣إ الؿمعي البهغي ،والتي ٖغٞذ  4اؾخ٣االث ٖلى زالر صٗٞاث ،زم
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث التي ٖغٞذ زالر اؾخ٣االث صٗٞت واخضة مً بُنها اؾخ٣الت الغثِـ
وهاثبه.
ّ
وٍم٢ ً٨غاءة ؤلازىا ٖكغ اؾخ٣الت ،بالغظىٕ ؤوال بلى ؤؾبابها ،وبال الخ٩ىًٍ الاهخماء اإلانهي للمؿخ٣لحن،
ٞباليؿبت ألؾباب الاؾخ٣االث ،صاعث ألاٚلبُت خى ٫الخال ٝاملخخض صازل املجالـ ،وبلى الاتهاماث خى٫
ٖضم اخترام الغؾالت التي بٗشذ مً ؤظلها الهُئت.
ّ
ّ
ؤما بسهىم الاهخماء اإلانهي للمؿخ٣لحنُٞ ،دبحن بإن ؾبٗت مً اإلاؿخ٣لحن هم مً عظا ٫ال٣اهىن ؾىاء
٧اهىا ً٢اة ؤو ظامُٗحن ،وٍغج ٟ٘الٗضص بلى زماهُت مً طوي الخ٩ىًٍ ال٣اهىوي ،بط ٖضها بلى َبُٗت الخ٩ىًٍ
ّ
الجامعي للمؿخ٣لحن ،وهى ما ٌٗجي ؤن ألامغ ًخٗل ٤بك٩ل مٗحن بدؿً جُبُ ٤ال٣اهىن.
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ّ
وللخض مً خاالث جىاػٕ الازخهام بحن مجلـ الهُئت وعثِؿها وبحن املجلـ والجهاػ الخىُٟظي ٞةهه
ًخجه جًمحن نالخُاث ٧ل مً مجلـ الهُئت وعثِؿها بك٩ل مض ٤٢وحٗضاص ؤهم الهالخُاث اإلاؿىضة
ل٩ل ظهت صون ؤن ج٨دس ي ّ
ٖملُت الخٗضاص نبٛت خهغٍتٖ ،لى ؤن ًخم جٟهُل جل ٪الهالخُاث ويبِ
اإلاؿاثل الٟغُٖت اإلاخهلت بها يمً الىٓام الضازلي للهُئت الظي ًخٗحن بزًاٖه لالؾدكاعة الىظىبُت
للمد٨مت ؤلاصاعٍّت ًٞال ًٖ يغوعة الخ٨ٟحر في مغاظٗت جغُ٦بت مجالـ الهُئاث وطلٖ ٪بر بظغاء مؼصوط

ًخمشل ّ
ألاو ٫في ج٣لُو ٖضص ؤًٖاء مجالـ الهُئاث َاإلاا وؤن ؤًٖاء جل ٪املجالـ مضٖىون ٢اهىها
للخٟغ ٙؤزىاء مباقغتهم إلاهامهم نلب الهُئت في خحن ًخٗل ٤ؤلاظغاء الشاوي بمغاظٗت الازخهاناث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بالىٓغ بلى َبُٗت اإلاهام اإلاى٧ىلت بليهم واجها٫
الًغوعٍت واإلاُلىبت لدؿُحر الهُئاث
ّ
ألاؾاؾُت 33وما ٌؿخضُٖه
ظاهب منها بالخٗضًل إلاؿاثل خؿاؾت طاث اجها ٫وزُ ٤بالخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
ّ
ّ
ألاؾاؾُت
ال٣اهىهُت
ال٣اهىهُت ومغاٖاة ظملت مً اإلاباصت
ٖملها مً يغوعة الخُ٣ض الهاعم بالًىابِ
ّ
ألاؾاؾُت لؤلٞغاص واملجمىٖاث
الجهالها بجىهغ اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت بما ًٟ٨ل للخ٣ى ١والخغٍاث
ٗٞالُت وهجاٖت.
ومً الًغوعي الخمُحز بحن صوع عثِـ الهُئت بىنٟه اإلامشل ال٣اهىوي وآمغ الهغ ٝوعثِـ ؤلاصاعة ًٖ
صوعه ٦غثِـ ملجلـ الهُئتٞ .مً الُبُعي ؤن ًيكإ جىاػٕ الازخهام بحن الغثِـ وبحن املجلـ باٖخباع ؤن
ّ
الضؾخىعٍت حكترٍ جٟغ ٙألاًٖاء٨ٖ ،ـ بٌٗ الهُئاث في ال٣اهىن اإلا٣اعن والتي ججٗل مً
ؤٚلب الهُئاث
خًىع ؤًٖاء مجالـ الهُئاث ،مغجبُا بضٖىاث لخًىع اظخماٖاث مجلـ الهُئت للمهاص٢ت ٖلى
ال٣غاعاث الهامت ،مً طل ٪لجىت الاهخساباث اإلاغ٦ؼٍت بٟلؿُحنٞ .ةطا ٧ان ال٣اهىن ٌكترٍ الخٟغ ٙال٨لي
ّ
لجمُ٘ ألاًٖاءٞ ،مً اإلاٟغوى جىػَ٘ الازخهاناث بك٩ل ً٣لو مً مؿإلت الخىاػٕ مً طل ٪وجدضًض
ازخهام مؿىض بلى مجلـ الهُئت وطل ٪بخٗضاص ٢اثمت الازخهاناث التي حٗىص بلى ؾلُت املجلـ،
وٍ٩ىن ما زغط منها مً نالخُت عثِـ الهُئت.
ّ
ّ
مً ظاهب آزغ بغػ ٢هىع في الدكغَ٘ والىهىم اإلاخٗل٣ت بالهُئاث جغجب ٖىه ايُغاب في الدؿُحر
وقلل في ألاصاء جمٓهغ زانت في ُٚاب ؤخ٩ام ص٣ُ٢ت ّ
جِؿغ جىانل الٗمل صون ؤي حُُٗل ٖلى ٚغاع ُٚاب
ؤخ٩ام زانت بخٟىٌٍ الهالخُاث اإلامىىخت للغثِـ ؤو للمجلـ ؤو للجهاػ الخىُٟظي ،و٢ض بغػ هظا
33ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٧ل مً ٣ٞه الً٣اء ؤلاصاعي الخىوس ي والٟغوس ي و٦ظل٣ٞ ٪ه الً٣اء ألاوعوبيٖ ،لى ٚغاع ٣ٞه ً٢اء اإلامد٨مت ألاوعوبُت لخ ٤ؤلاوؿان ،بلى بزًإ
ّ
ّ
وجخمخ٘ بهالخُاث الخدب٘ والخد ٤ُ٣وحؿلُِ الٗ٣ىباث بلى وظىب مغاٖاة قغوٍ ويابِ املخا٦مت الٗاصلت التي جسً٘
الهُئاث اإلاؿخ٣لت التي جًُل٘ بىْاث ٠حٗضًلُت
بليها الهُئاث الً٣اثُت مً طل ٪يغوعة الٟهل بحن ؤظهؼة الخد ٤ُ٣والخدب٘ ًٖ ألاظهؼة اإلاالت لدؿلُِ الٗ٣ىباث ويمان خ ٤الضٞإ وبٖخماص بظغاءاث مخٗاعيت وحٗلُل
ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ جل ٪الهُئاث.
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ّ
بك٩ل زام بزغ اؾخ٣الت عثِـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بط جبحن بإن هاثب الغثِـ الظي ُٖىه
مجلـ الهُئت ،ال ًم ً٨له حٗىًٍه بك٩ل ٧امل في اجساط مسخل ٠ال٣غاعاث.
ّ
الدسخىزٍت
فسع ثاوي :طسٍلت حعُين أعظاء الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت في الىٓم اإلا٣اعهت بحن بؾىاص جلّ ٪
اإلاهمت بلى
لئن جباًيذ َغٍ٣ت حُٗحن ؤًٖاء الهُئاث
ّ
الخىُٟظًت بالىٓغ بلى الُبُٗت ؤلاصاعٍّت إلاهام جل ٪الهُئاث ولؿاب ٤بصاعتها مً ٢بل الؿلُت
الؿلُت

ّ
ّ
الدكغَُٗت باٖخباع جمخٗها بمكغوُٖت اهخسابُت ،ؤو جىػَ٘ لهالخُت
الخىُٟظًت ،ؤو بؾىاصها بلى الؿلُت
الخُٗحن بحن جل ٪الؿلُخحن م٘ جىظه اإلاكغٕ الٟغوس ي ،زال ٫الؿىىاث ألازحرة ،هدى بؾىاص نالخُاث
ّ
الدكغَُٗت في حُٗحن ؤًٖاء جل ٪الهُئاث ومىدها خ ٤الاٖتراى ًٖ م٣ترخاث الؿلُت
ؤوؾ٘ للؿلُت
ّ
ؿخ٣لتٞ ،ةن ا ّ
ّ
إلااؾـ الخىوس ي طهب،
الخىُٟظًت بسهىم ازخُاع مترشخحن لًٗىٍت مجا ٫الهُئاث اإلا
ّ
الدكغَُٗت هي الُغ ٝاإلااهل الهخساب " ؤًٖاء جل ٪الهُئاث"
مىظ مٟخخذ ؤقٛاله ،بلى اٖخباع ؤن "الؿلُت

لخمخٗها بكغُٖت الضًم٣غاَُت" ٖ34لى ؤن ًخم بخالت مؿإلت جدضًض جغُ٦بت املجالـ وُُٟ٦ت ازخُاع
ألاًٖاء بلى ال٣ىاهحن الخانت ب٩ل هُئت.
ّ
ولًمان ٖضم هُمىت خؼب ؤو ظهت ؾُاؾُت مُٗىت ٖلى ّ
ٖملُت ازخُاع ؤًٖاء الهُئاث اإلاؿخ٣لتٞ ،ةن
ؤٚلب الخ٣اعٍغ والضعاؾاث في هظا املجا ٫جىص ي بإن ًخم اهخساب ؤًٖاء مجالـ الهُئاث بإٚلبُت مٗؼػة
وهى ما جم ب٢غاعه نلب الضؾخىع م٘ ؤلاخالت بلى الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت مؿإلت ُُٟ٦ت ازخُاع واهخساب ؤًٖاء
مجالـ الهُئت.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اٖخماص ؤٚلبُت مٗؼػة في َغٍ٣ت اهخساب وازخُاع ؤًٖاء مجالـ الهُئاث ٌٗض
قغَا يغوعٍا لًمان ٖضم هُمىت خؼب ؤو ظهت ؾُاؾُت ٖلى ّ
ٖملُت الازخُاع ألاًٖاء ل٨ىه ٚحر ٧اٝ
لًمان ازخُاع مترشخحن مً طوي الٟ٨اءة والجزاهت ٖلى الىدى الظي ا٢خًاه الضؾخىع والىهىم
ّ
الضؾخىعٍت ،يغوعة ؤن ّ
ّ
ٖملُت ازخُاع اإلاترشخحن واهخ٣ائهم ًجب ؤن جخم و٤ٞ
ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
بظغاءاث قٟاٞت وحؿدىض بلى مىيىُٖت والخُ٣ض بما جٟط ي بلُه ّ
ٖملُت الٟغػ والخُُ٣م ملٟاث اإلاترشخحن

في مسخل ٠مٟانل بظغاءاث ازخُاع واهخساب ألاًٖاء.
ولئن اٖخمض اإلاكغٕ الخىوس ي آلُت ٞغػ وجُُ٣م ملٟاث اإلاترشخحن لًٗىٍت مجالـ الهُئاث و ٤ٞؾلم
جُُ٣مي لترجِب ويبِ ال٣اثمت ّ
ألاولُت للمترشخحن اإلا٣بىلحن ؤولُا والتي جخم بخالتها ٖلى الجلؿت الٗامت
34تقرير جلنة اذليئات الدستوريّة حول مشروع الدستور  ،بتاريخ  26سبتمرب  ،.2012ص .6
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للمجلـ الىُابي الهخساب ألاًٖاء خؿب الازخهام ٞةهه زبذ في اإلا٣ابل ٖضم جُ٣ض لجان الٟغػ بما
جٟط ي ّ
ٖملُت الخُُ٣م و٣ٞا للمٗاًحر اإلاًمىت بالؿلم الخُُ٣مي وهى ما ٌٗض بهضاعا لًماهت ؤؾاؾُت ؤ٢غها
اإلاكغٕ 35لًمان جىٞغ قغٍ الخبرة والٟ٨اءة لضي الًٗى اإلاترشر وهى ما ًىا ٫مً قغُٖت ؤٖما ٫جل٪
اللجان وٍهحرها ٖغيت لئللٛاء مً ٢بل ال٣اض ي ؤلاصاعي.36
ّ
وٍدبحن باالَالٕ ؾىاء ٖلى ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو بهُئت الخى٦مت
الغقُضة وم٣اومت الٟؿاص ؤن اإلاكغٕ ولئن اٖخمض آلُت الترشر اإلاٟخىخت ٞةهه ؤؾىض ّ
ٖملُت ٞغػ مُالب
والترشر والبذ ٞيها بلى لجىت زانت باملجلـ الدكغَعي التي حٗ٨ـ جمشُلُت ألاخؼاب باملجلـ اإلاظ٧ىع
والتي جخىلى يبِ ؾلم جُُ٣مي ٌٗخمض ظملت مً اإلاٗاًحر لخ٣ضًغ ٖىهغ الٟ٨اءة والخبرة لضي اإلاترشخحن
وجغجُبهم خؿب الجضاعة وبخالت ٢اثمت في طل ٪خؿب الازخهام بلى الجلؿت الٗامت .ولئن ا٢خط ى
الٟهل  37لل٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  59لؿىت  2017اإلاخٗل ٤بهُئت الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت الٟؿاص في
ّ
ّ
والبذ
٣ٞغجه الشاهُت ؤهه "جخىلى اللجىت اإلا٩لٟت َب٣ا للىٓام الضازلي ملجلـ هىاب الكٗب جل٣ي الترشخاث
ٞيها َب٣ا لؿلم جُُ٣مي ًًبِ للٛغى و ٤ٞمٗاًحر مىيىُٖت وقٟاٞت وٍخم وكغه بالغاثض الغؾمي
للجمهىعٍت الخىوؿُت ٖىض ٞخذ باب الترشخاث" بما ًُٟض يغوعة اٖخماص مٗاًحر مىيىُٖت وقٟاٞت نلب
الؿلم الخُُ٣مي ويغوعة الخُ٣ض بهظا الؿلم في ّ
ٖملُت جُُ٣م اإلالٟاث وجغجِب اإلاترشخحن ٞةن طل ٪ؤلاظغاء
ًب٣ى مدضوص وٚحر ٧ا ٝلًمان ازخُاع ألاظضع ومً طوي الٟ٨اءة يغوعة ؤن الجلؿت الٗامت ٚحر مُالبت
بالخُ٣ض ؤزىاء جهىٍتها بترجِب اإلاترشخحن خؿب ٧ل ازخهام وهى ما ًبرػ مً هخاثج ّ
ٖملُت الخهىٍذ
 35لقد أكد قاضي توقيف التنفيذ ضمن قرارات متواترة وصادرة يف ذات التاريخ خبصوص الطعن يف نتائج أعمال جلنة الفرز ادلنصوص عليها ابلفصل 6
من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012ادلتعلق ابذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت حسب الصيغة الواردة قبل التنقيح على أنو" طادلا أوجب ادلشرع
ترتيب ادلًتشحني إبعتماد السلم التقييمي الذي تقوم اللجنة اخلاصة إبقراره ونشره ابلرائد الرمسي للجمهورية التونسية ،فإن مهام اللجنة اخلاصة ادلكلفة
بدراسة وفرز ملفات الًتشح لعضوية رللس اذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت تنحصر يف دراسة ملفات ادلًتشحني وفرزىا وتطبيق السلم التقييمي طبقا
لصريح الفقرة الثانية ابلفصل  6من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012ادلتعلق ابذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت وأن التصويت أبغلبية ثالثة أربع
أعضائها وفق نتائج السلم التقييمي ذلك أن عدم التقيد ابلًتتيب من خالل وجوب وضع السلم التقييمي ،وأن اجللسة العامة وحدىا تستأثر سلطة
تقديرية يف إختيار األعضاء عن طريق التصويت السري".
يراجع :قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضية عدد  416045بتاريخ  19سبتمرب .2013
قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضية عدد  416047بتاريخ  19سبتمرب 2013
قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضية عدد  416048بتاريخ  19سبتمرب 2013
 " 36طادلا ثبت أن اللجنة اخلاصة ادلكلفة بدراسة وفرز ملفات الًتشح لعضوية رللس اذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت تولت إختيار قائمة ادلًتشحني اليت
ستحال على اجللسة العامة للمجلس الوطين التأسيسي دون التقيد مبا أفضت إليو دراسة ملفاهتم وفرزىا إعتمادا على السلم التقييمي ادلنصوص عليو

ابلفصل  6من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012ادلتعلق ابذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت ،فإن طلب توقيف التنفيذ يغدو قائما على أسباب
جدية يف ظاىرىا" ،قرار يف توقيف التنفيذ الصادر يف القضية عدد  416045بتاريخ  19سبتمرب .2013
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ّ
زال ٫ازخُاع بٌٗ ؤًٖاء مجلـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؾىت  2013ؤو بمىاؾبت الخجضًض
الجؼجي ملجلؿها ؤو حؿضًض الكٛىع الخانل بمجلؿها زال ٫ؾىت  2017واٖخماص آلُت الخىا ٤ٞفي ازخُاع
ّ
اإلاترشر ب ٌٛالىٓغ ٖما ؤًٞذ بلُه ّ
ٖملُت جغجِب اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن ؤولُا مً ٢بل اللجىت الخانت
ّ
وهى ما ًٟغٖ ٙمل هظه اللجىت مً مدخىاه وٍدى ٫صون اٖخماص آلُت هاظٗت الزخُاع طوي الٟ٨اءة والخبرة
وبزًإ ّ
ٖملُت ازخُاع ؤًٖاء مجالـ الهُئاث للمدانهت الخؼبُت ،بالغٚم مً اٖخماص الخهىٍذ
ّ
الضؾخىعٍت.
باألٚلبُت اإلاٗؼػة ٖلى الىدى الظي ً٣خًُه الضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
وٍخٗؼػ هظا الاؾخيخاط مً زالَ ٫ى ٫اإلاضة التي اؾخٛغ٢تها ٖملُاث اهخساب ؤًٖاء مجلـ الهُئت
ّ
الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ،ؾىاء ػمً بخضاثها ؤو ػمً الخجضًض الجؼجي ملجلؿها ،ؤو بمىاؾبت حؿضًض
الكٛىع الخانل بها مً زال ٫مخابٗت حٛحر وؿ ٤الخهىٍذ وألانىاث اإلاؿىضة للمترشخحن مً ظلؿت
ّ
ٖملُت الترجِب التي ؤًٞذ بليها ٖملُاث الٟغػ وصعاؾت ملٟاث
ٖامت بلى ؤزغي ،وصون الخٟاث بلى
ّ
اإلاترشخحن مً ٢بل اللجىت الخانت ،وصون مبرع للخُٛحر الظي ًُغؤ ٖلى هخاثج الخهىٍذ مً ظلؿت ٖامت
ألزغي ،وهى ما ًجزٕ ٖلى آلُت بزخُاع اإلاترشخحن ؤي نبٛت مىيىُٖت وٍدى ٫صون يمان جىاظض مترشخحن
مً طوي الٟ٨اءة والخبرة يمً مجالـ الهُئاث مما ًضٖى بلى مغاظٗت ّ
ٖملُت ازخُاع اإلاترشخحن وطل٪
ٖبر مغاظٗت الؿلم الخُُ٣مي اإلاٗخمضٚ .حر ؤن جل ٪ؤلاظغاءاث وٖلى ؤهمُتها ٞةجها ال جغج٣ي بلى ؤن ج٩ىن
يماهت ٧اُٞت لخإمحن ازخُاع مترشخحن مً طوي الٟ٨اءة والخبرة َاإلاا ؤهه جم جغ٦حز نالخُاث بٖضاص الؿلم
الخُُ٣مي ونالخُت ٞغػ ملٟاث اإلاترشخحن ونالخُت البذ ٞيها وجغجِب اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن ؤولُا لكغوٍ
الترشر ًٞال ًٖ نالخُت ٢بى ٫الاٖتراياث ٖلى جل ٪ال٣اثمت والبذ ٞيها لضي ظهت وخُضة مخمشلت في
ّ
اللجىت الخانت والتي ًخم يبِ جغُ٦بتها واهخساب ؤًٖائها و٢ ٤ٞاٖضة الخمشُل اليؿببي ٖلى ٚغاع
ال٣اٖضة اإلاٗخمضة في ازخُاع ؤًٖاء اللجان ال٣اعة والخانت وبك٩ل ٌٗ٨ـ جغُ٦بت الجلؿت الٗامت.
وهظا التر٦حز لهالخُاث مخىاٞغة مً قإهه ؤن ًدى ٫صون يمان ازخُاع ؤًٖاء مً طوي الٟ٨اءة
ّ
الؿُاؾُت.
والخبرة وٍدى ٫صون الىإي بمؿاع ازخُاع اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن ؤولُا ًٖ الاٖخباعاث الخؼبُت ؤو
ّ
هظا ًٞال ًٖ ٢هغ آظا ٫الاٖتراى وٖضم حٗلُل ٢غاع ع ٌٞاإلاترشخحن مً ٢بل اللجىت ووكغها للٗمىم
بما ًٟ٨ل الخٗٞ ٤لُا في الاٖتراى ًٖ جل ٪ال٣غاعاث ويمان خ٣ى ١الضٞإ.
وخُض ولئن ٧ان مً اإلاؿلم به ؤن الجلؿت الٗامت ّ
جخمخ٘ بؿلُت ج٣ضًغٍت في ّ
ٖملُت ازخُاع ؤًٖاء
مجالـ الهُئاث ٞةهه ًخٗحن ؤن ال جٟط ي اإلاالثماث التي ججغحها الجلؿت الٗامت بلى بٞغا ٙالٟهل  125مً
الضؾخىع مً مًمىهه الظي ؤ٦ض ٖلى ؤهه ًخم ازخُاع ؤًٖاء الهُئاث مً طوي الخبرة والٟ٨اءة والجزاهت
رمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ

29

الدكغَُٗت إلعاصة ّ
ّ
اإلااؾـ ٖلى الىدى اإلابحن ؾلٟا ٞةهه ًخجه الخمُحز بحن
والخُاص .ولخإمحن اخترام الؿلُت
ّ
الجهت التي جخىلى ج٣ضًم الترشخاث والجهت التي جخىلى البذ ٞيها ٖلى ؤن جخىلى اللجىت الخانت يبِ ٢اثمت
بؾمُت مهٛغة للمترشخحن اإلا٣بىلحن ؤولُا وطل ٪في خضوص  3ؤو  4ؤؾماء وبخالتها ٖلى الجلؿت الٗامت،
ًٞال ًٖ يغوعة بزًإ بظغاءاث ج٣ضًم وصعاؾت الاٖتراياث ٖلى ال٣اثماث ّ
ألاولُت للمترشخحن والبذ
ٞيها بلى يىابِ جٟ٨ل خ ٤الضٞإ وجضٖم قٟاُٞت ٖمل الجهت التي جخىلى البذ في مُالب الاٖتراى وطل٪
ٖلى ٚغاع :
ّ
اللجىت التي جخىلى يبِ ال٣اثمت ّ
ألاولُت للمترشخحن،
- وظىبُت وكغ ٢غاعاث
 يبِ آظا ٫مٗ٣ىلت لخ٣ضًم مُالب الاٖتراى،

ّ
 جم٨حن اإلاٗترى مً ؤلاَالٕ ٖلى ال٣غاع اإلاٗترى ٖلُه واإلااٍضاث التي بؾدىض بليها اللجىت
إلنضاع ال٣غاع اإلاظ٧ىع ،
 جمُ٨ىه بٖضاص وؾاثل صٞاٖه وجإمحن ظلؿت لئلؾخمإ بلُه ٢هض ج٣ضًم حججه وؤلاصاء
بماٍضاجه،
 يغوعة حٗلُل ٢غاع اث الجهت التي جخىلى البذ في مُالب ؤلاٖتراى ووكغها بما ًٟ٨ل للمٗترى
مً الًُٗ ُٞه ؤمام املخ٨مت املخخهت وٍِؿغ ٖمل هظه ألازحرة في بؿِ ع٢ابتها ٖلى ؤٖما٫
ّ
اللجىت .
فسع ثالث :املدة الىُابُت
ّ
ؤٖخمض ّ
الضؾخىعٍت
اإلااؾـ ٢اٖضة مىخضة لخدضًض اإلاضة الىُابُت لًٗىٍت مسخل ٠مجالـ الهُئاث
مضة هُابُت واخضة لًٗىٍت جل ٪املجالـ37وطل ٪إلاضة ّ
واإلاخمشل في جدضًض ّ
ؾذ ؾىىاثٚ38حر ٢ابلت
للخمضًض.
ّ
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت
الضؾخىعٍت مً الًماهاث الهامت ال
وَٗض جدضًض اإلاضة الىُابُت لًٗىٍت مجالـ الهُئاث
ّ
ؤًٖائها .و٢ض جًمً الخ٣غٍغ الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت الٟغوؿُت بسهىم الهُئاث اإلاؿخ٣لت جىنُت
ّ
ؿخ٣لت ٚحر ٢ابلت للخجضًض م٘ اٖخماص ّ
مضة
بًغوعة حٗمُم ب٢غاع مضة هُابُت وخُضة لًٗىٍت الهُئاث اإلا

37رغاجغ انفظٕل  130 ٔ 129 ٔ 128 ٔ 127يٍ انضؿزٕع
ٚٔ 38ـزضُٗ ف ٙطنك انًضح انُٛبثٛخ نهجؼء األكجغ يٍ أػؼبء أٔل يجهؾ يُزشت انظ٘ ٚش غ إنٗ لبػضح انزجضٚض انجؼئ ٙثًب ركٌٕ يؼّ انًضح انُٛبثٛخ نضهضٙ
أػؼبء يجهؾ كم يٍ انٓٛئخ انؼهٛب انًـزمهّخ نالَزشبثبد ْٔٛئخ االرظبل انـًؼٔ ٙانجظغ٘ ْٔٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيكبفذخ انفـبص ألم يٍ  6ؿُٕاد.
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مٗ٣ىلت و٧اُٞت للُ٣ام باإلاهام ومخابٗت اإلاكاعَ٘ التي ً٣غعها مجلـ الهُئت جتراوح بحن  5و 7ؾىىاث
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بدؿب َبُٗت مهام ٧ل هُئت.
ّ
اؾخ٣اللُت الًٗى اإلاىخسب،
وَٗخبر اٖخماص مضة هُابُت وخُضة ،مً الٗىانغ التي مً قإجها حٗؼٍؼ
وطل ٪بخٟاصي بم٩اهُت زًىٖه بلى يٛىٍ مً ٢بل الجهت التي جىلذ اهخسابه ،ؤو جٟاصي جسلي الًٗى في
جهاًت اإلاضة الىُابُت ًٖ خُاصه واؾخ٣اللُخه لٟاثضة خؼب ؤو ٖضص مً ألاخؼاب اإلامشلت في البرإلاان٢ ،هض
يمان ججضًض اهخسابه لىالًت زاهُتًٞ .ال ًٖ ؤن خهغ مضة الًٗىٍت إلاضة هُابُت واخضة مً قإهه ؤن
ًدى ٫صون بم٩اهُت بٖٟاء 40ؤو حٗلًُٖ ٤ىٍت ًٖى مىخسب بال في خاالث مدضصة خهغا نلب ال٣اهىن
ٖلى ٚغاع نىعة اعج٩اب الًٗى زُإ ظؿُم ،41وال ًخم هظا بال باخترام ظملت مً ؤلاظغاءاث التي جٟ٨ل
خ ٤الضٞإ42والخ٣اض ي43ؤو ٖلى بزغ بصاهخه بم٣خط ى خ٨م باث مً ؤظل ظىدت ٢هضًت ؤو ظىاًت
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن جدغٍ ٪ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلٖٟاء ًخم خهغها في مجلـ الهُئت م٘ اٖخماص
ّ
اؾخ٣اللُت الًٗى اإلاٗجي باإلظغاء
ؤٚلبُت مُٗىت ؾىاء ٧اهذ بؿُُت ؤو مٗؼػة ،وطل٢ ٪هض يمان
ّ
الدكغَُٗت ؤو ًٖ ؤًٖاء مجلـ الهُئت ،م٘ يغوعة ؤن ًخىلى املجلـ يمان
ؤلاٖٟاء ،ؾىاء ًٖ الؿلُت
خ٣ى ١الضٞإ للًٗى اإلاٗجي ٖبر ؾماٖه وجمُ٨ىه مً مىا٢كت ما ًيؿب بلُه مً ؤزُاء وجًمحن طل٪
ّ
الدكغَُٗت .و٢ض جباًيذ ألاٚلبُت اإلاكترَت للمهاص٢ت ٖلى ال٣غاع
نلب ج٣غٍغ مٗلل ًداٖ ٫لى الؿلُت
ّ
اإلاخٗل ٤بةٖٟاء ًٖى مً ؤٚلبُت بؿُُت باليؿبت بلى الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث 44والهُئت الٗلُا
39

Assemblée Nationale ; rapport d’information ; Les autorités administratives indépendantes ; Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques sur les autorités administratives indépendantes ; 28 octobre 2010 ; p
99.
ٚ40غاجغ انفظم  8يٍ انًغؿٕو ػضص  116نـُخ  2011انًؤعر فَٕ 2 ٙفًجغ ٔ 2011انًزؼهك ثذغٚخ االرظبل انـًؼٔ ٙانجظغ٘ ٔثئدضاس ْٛئخ
ػهٛب يـزمهخ نالرظبل انـًؼٔ ٙانجظغ٘.
ٚ41غاجغ انفظم  15يٍ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص  23نـُخ 2012
ٚغاجغ انفظم  45يٍ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص  59نـُخ 2017
ْظا ٔلض اَزٓذ انٓٛئخ انٕلزٛخ نًغالجخ يشبعٚغ انمٕاَ ٍٛطهت لغاعْب ػضص  2017/7ثزبعٚز  17أٔد  2017انًزؼهك ثًشغٔع انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص
 2017/38انًزؼهك ثٓٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيكبفذخ انفـبص ف ٙعصْب ػٍ انطؼٍ انًزؼهك ثبػزًبص يفٕٓو انشطأ انجـٛى انظ٘ رجبشغ ؿهطخ اإلػفبء ػهٗ
أؿبؽ ٔجٕصِ ْٕ يفٕٓو يجٓى ُٔٚبل يٍ يجضأ االؿزمالنٛخ انًؼًٌٕ صؿزٕعٚب إنٗ أَّ " ٔدٛش سالفب نًب طْت إ ّٚانطبػٌُٕ فئٌ يفٕٓو انشطأ
انجـٛى يٍ انًفبْٛى انًؼزًضح ف ٙانفمّ ٔانمؼبء ْٕٔ ف ٙؿهى رضعط األسطبء ػًبَخ إلؿزمالنٛخ انؼؼٕ انًؼزغع نإلػفبء ثًب ٚؼؼػ إؿزمالنٛخ انٓٛئخ".
كًب إػزجغد انٓٛئخ ف ٙطاد انمغاع أَّ "ال ٔجٕص نشجٓخ ػضو صؿزٕعٚخ ف ٙإؿُبص طالدٛخ إػفبء أدض أػؼبء رهك انٓٛئبد انًُظٕص ػهٓٛب ثبنفظم
 11يٍ يشغٔع انمبٌَٕ انًطؼٌٕ ف ّٛف ٙفمغرّ األسٛغح ؽبنًب ٔأٌ اإلػفبء ٚزى ثضاٚخ ثطهت يؼهم ٔيذبؽ ثؼًبَبد كبفٛخ ْٔ ٙأغهجٛخ انضهض ٍٛف ٙؽهت
اإلػفبء ٔف ٙارشبط انمغاع يٍ َبدٛخ ٔانف ظم ث ٍٛانجٓخ انًمضيخ نهًطهت ْٔ ٙيجهؾ انٓٛئخ ٔانجٓخ انًزشظح نهمغاع ْٔ ٙيجهؾ َٕاة انشؼت يٍ
َبدٛخ أسغٖ ،ػهٗ أٌ ٚذزفظ انًؼُ ٙثبأليغ ف ٙكم انذبالد ثذمّ ف ٙانطؼٍ".
 42يٍ سالل ؿًبع انؼؼٕ انًؼُ ٙيٍ لجم يجهؾ انٓٛئخ ٔػًبٌ دمّ ف ٙيُبلشخ يب ُٚـت إن ّٛيٍ إسالالد ٔٔجٕة طضٔع رمغٚغ يؼبل ػٍ يجهؾ
ٚـًخ نمبػ ٙاإلنغبء يٍ ثـؾ علبثزّ ػهٗ شغػٛخ انمغاع انًزؼهك ثبإلػفبء.
ٚ43ؼض انطؼٍ ف ٙشغػٛخ انمغاعاد انظبصعح ػٍ انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ يكفٕنخ ثضاْخ ثًٕجت يجضأ سؼٕع رهك انٓٛئبد إنٗ علبثخ انمبػ ٙاإلصاع٘
ٔثبنُظغ إنٗ انظجغخ انؼبيخ نضػٕٖ رجبٔػ انـهطخ انزٚ ٙزى إػًبنٓب دزٗ ف ٙغٛبة َض طغٚخ ٔ .اٌ انزُظٛض ػهٗ دك انؼؼٕ انًؼُ ٙثئجغاء
اإلػفبء يٍ ػضيّ طهت َض انمبٌَٕ ال ٚذٕل صٌٔ ػًبٌ دمّ ف ٙانطؼٍ ف ٙان مغاعاد انظبصعح ثشأَّ ثٓظا انؼُٕاٌ ْٕٔ .يب سهظذ إنّ انٓٛئخ
انٕلزٛخ نًغالجخ صؿزٕعٚخ يشبعٚغ انمٕاَ ٍٛػًٍ لغاعْب ػضص  2017/7ثزبعٚز  17أٔد  2017انًزؼهك ثًشغٔع انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص 2017/38
انًزؼهك ثٓٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيكبفذخ انفـبص.
ٚ 44غاجغ انفظم  15يٍ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص  23نـُخ .2012
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لالجها ٫الؿمعي والبهغي 45بلى اقتراٍ جىٞغ ؤٚلبُت مٗؼػة باليؿبت بلى هُئت الخى٦مت الغقُضة
وم٣اومت الٟؿاص 46جخمشل في زلثي ؤًٖاء مجلـ الهُئت وبخالخه بلى مجلـ هىاب الكٗب.
و٢ض اهخهى مجلـ الضولت الٟغوس ي بلى اٖخباع ؤهه ًخٗحن مغاٖاة ٢اٖضة ٖضم ظىاػ عٞذ ؤو حٗلُ٤
ًٖىٍت ًٖى مىخسب َُلت مضة ًٖىٍخه ختى في ُٚاب هو نغٍذ في الٛغى .47لظاٞ ،ةن جدضًض خاالث
ّ
ؤلاٖٟاء م٘ جىٞحر يماهاث خ ٤الضٞإ للًٗى اإلاٗجي 48بظل ٪ؤلاظغاء مً قإهه ؤن ٌٗؼػ
اؾخ٣اللُت الهُئت

وخُاصًت ؤًٖائها ّ
ّ
الخىُٟظًت ومسخل ٠ظهاث الً ِٛبما ًضٖم خُاصًت الهُئاث
وٍدض مً جضزل الؿلُت

وهؼاهتهاٚ .حر ؤن اإلاكغٕ ؤصعط نلب مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت في ٞهله  33خالت ظضًضة مً خاالث بجهاء الًٗىٍت لم جغص في ال٣اهىن ألاؾاس ي
ّ
ّ
اإلاىٓم للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو اإلاغؾىم اإلاخٗل ٤بةخضار هُئت ٖلُا مؿخ٣لت لالجها٫
الؿمعي والبهغي جخمشل في سخب الش٣ت في ًٖى مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب بإٚلبُت زلثي ؤًٖاثه
وطل ٪بىاء ٖلى ج٣غٍغ مٗلل مً زلض ؤًٖاء مجلـ الىىاب في خالت مٗاًىت اعج٩اب الًٗى اإلاٗجي إلزالالث
ٞاصخت لىاظب الخُاص ؤو بالىاظباث املخمىلت ٖلُه بمىظب ال٣اهىن.
وخُض ؤن بصعاط آلُت سخب الش٣ت مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب ًخٗاعى وآلُت حُٗحن ؤًٖاء الهُئاث
وَبُٗت مهامهمَ ،اإلاا وؤهه ًخم اهخسابهم مباقغة مً ٢بل الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت إلاضة وخُضة وهى ما ًدى٫
صون بم٩اهُت سخب الش٣ت منهم يغوعة ّؤن هظه آلالُت جىُبٖ ٤لى ٖملُاث التزُ٦ت في الخُٗحن مً ٢بل
املجالـ الىُابُت ٖلى ٚغاع بزًإ مباقغة ٖمل الخ٩ىمت بلى جؼُ٦ت البرإلاان ،والخا ٫ؤن ؤًٖاء الهُئاث
اإلاىخسبحن ًخمخٗىن بمكغوُٖت اهخسابُت التي ال ًجىػ الخض منها بال في خاالث مدضصة ظضا ٖلى ٚغاع خالت
ؤلاٖٟاء العج٩اب الًٗى لخُإ ظؿُم ؤو بصاهخه بمىظب خ٨م جهاجي مً ؤظل ظغاثم ٢هضًت ؤو ظىاًت.
ولئن اهتهذ الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن يمً ٢غاعها ٖضص 2017/04بخاعٍش  8ؤوث 2017
ّ
الضؾخىعٍت
واإلاخٗل ٤بمكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  2016/30اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ٚ 45غاجغ انفظم  8يٍ انًغؿٕو ػضص  116نـُخ  2011انًؤعر فَٕ 2 ٙفًجغ .2011
46رغاجغ انفمغح انضبَٛخ يٍ انفظم  45يٍ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙػضص 59نـُخ .2017
47
Etudes et documents du Conseil d’Etat ; n 52 ; 2001 ; la documentation française op cit; p 291.
48
32 « Or, votre rapporteur estime qu'une telle procédure doit constituer une garantie statutaire de l'indépendance
des membres des AAI à l'égard de l'extérieur mais aussi des autres membres de l'autorité à laquelle ils
appartiennent, ce qui devrait motiver l'intervention du législateur. Aussi votre rapporteur estime-t-il que la loi
devrait énumérer de manière exhaustive les cas justifiant une révocation (empêchement, manquement à une
obligation, incompatibilité) en exigeant qu'elle soit prononcée par le collège à une majorité qualifiée. Cette
procédure devrait être adaptée pour les autorités ne comptant pas de collège, en recourant à un tiers » ;Sénat,
Rapport d’information sur les autorités administratives autonomes 2006-2014 : bilan ; Patrice Gélard ; p41.
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ّ
اإلاؿخ٣لت بلى الخهغٍذ بٗضم صؾخىعٍت الٟهل  33مً مكغوٕ ال٣اهىن الظي جًمً الخىهُو ٖلى آلُت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت ٞةجها لم حٗلل مىٟ٢ها
اؾخ٣اللُت الهُئاث
سخب الش٣ت باٖخباع طل ٪ؤلاظغاء ًدىافى ومبضؤ
ّ
الضؾخىعٍت ٖلى الىدى اإلابحن
اؾدىاصا بلى ٖضم الخالئم بحن هظه آلالُت وزهىنُت حُٗحن ؤًٖاء الهُئاث
ؤٖاله وبهما ؤٖملذ هٓغٍت اإلاىاػهت اإلاٗخمضة مً ٢بل ال٣اض ي ؤلاصاعي إلاا اٖخبرث ؤن آلُت السخب ال جد٤٣
ّ
ؾخ٣اللُت ٦ما ًدىافى وم٣خًُاث مؿاءلت هظه الهُئاث
"الخىاؾب اإلاُلىب بحن مبضؤي اإلاؿاءلت والا
اإلاىهىم ٖليها بالضؾخىع" والخا ٫ؤن الهىعة الىاعصة بالٟهل  33مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل٤
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت جىضعط يمً خاالث ؤلاٖٟاء ولِـ يمً
بًبِ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بمؿاءلت الهُئاث التي جخهل ؤؾاؾا بةزًإ ؤٖمالها بلى ع٢ابت الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت ؾىاء
بمىاؾبت مىا٢كت محزاهُتها ؤو بمىاؾبت ج٣اعٍغها الضوعٍت ؾىاء حٗل ٤ألامغ بيكاَها ؤو بخهغٞها اإلاالي.
وهٓغا إلاا ًمشله هظا مً ّ
ّ
اؾخ٣اللُت ؤًٖاء مجالـ الهُئاث وحٗاعيها م٘ ؤخ٩ام الضؾخىع ٣ٞض
خض مً
جىلى اإلاكغٕ الخسلي ًٖ هظه ألاخ٩ام زال ٫الجلؿت الٗامت ملجلـ هىاب الكٗب بخاعٍش  27ؤ٦خىبغ 2017
وطل ٪بمغاظٗت الٟهل  33اإلاظ٧ىع ؤٖاله والخسلي ًٖ اٖخماص مٟهىم سخب الش٣ت والاؾخٗايت ٖىه
بمٟهىم ؤلاٖٟاء م٘ الخىهُو ٖلى يغوعة مغاٖاة خ٣ى ١الضٞإ والخ٣اض ي للًٗى اإلاٗجي.
ّ
الضؾخىعٍت
٣ٞض ؤ٢خط ى الٟهل  33مً مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت 49ؤهه "في خالت ؤلازال ٫بالىاظباث املخمىلت ٖلى ؤًٖاء مجلـ الهُئت واإلاىهىم ٖليها
بالٟهلحن  2و  9مً هظا ال٣اهىن ٞةهه ًم ً٨لشلض ؤًٖاء مجلـ هىاب الكٗب ا٢تراح بٖٟاء ًٖى ؤو
ؤ٦ثر مً ؤًٖاء مجلـ الهُئت بم٣خط ى مُلب مٗلل ً٣ضم لغثِـ مجلـ هىاب الكٗب وٍدا ٫وظىبا
ٖلى الًٗى اإلاٗجي .
وٍخم ّ
البذ في َلب ؤلاٖٟاء مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب بٗض ً 60ىما مً جاعٍش ج٣ضًم الُلب اإلاٗلل
وبٗض اجها ٫مجلـ هىاب الكٗب بالغص ال٨خابي للًٗى اإلاٗجي ٖلى َلب ؤلاٖٟاء ،الظي ًجب ؤن ًغص ٖلى
مجلـ هىاب الكٗب في ؤظل ؤ٢هاه قهغ مً جاعٍش بٖالمه بالُلب اإلاكاع بلُه  .وال ًدىٖ ٫ضم جل٣ي
مجلـ هىاب الكٗب عص الًٗى اإلاٗجي في ألاظل اإلا٣غع ؤٖاله صون الخهىٍذ بالجلؿت الٗامت التي ج٩ىن
مهاص٢تها ٖلى َلب ؤلاٖٟاء بشلثي ألاًٖاء" .

 49مت اعتماد الصيغة النهائية للفصل  33اليت دتت ادلصادقة عليها من قبل رللس نواب الشعب خالل جلستو العامة بتاريخ  27أكتوبر 2017
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وخُض ولئن جسلى اإلاكغٕ يمً الهُاٚت النهاثُت للٟهل  33اإلاظ٧ىع ؤٖاله ٖلى مٟهىم سخب الش٣ت
ل٨ىه اٖخمض مٟهىما في ْاهغه ًخٗل ٤بةظغاء ؤلاٖٟاء ل٨ىه في ٦نهه وفي مىٓىمت ؤلاظغاءاث اإلاخهلت به ًخٗل٤
بمىٓىمت سخب الش٣ت ،يغوعة ؤن مجلـ هىاب الكٗب ًدخ٨غ ،في هظه الهىعة ،آلُت الخٗهض الخل٣اجي
بُلب بٖٟاء ًٖى الهُئت بىاء ٖلى َلب ناصع ٖلى ألا٢ل مً زلض ؤًٖاء مجلـ هىاب الكٗبٖ .لى ؤهه
ال ّ
ًخم الخضاو ٫ومىا٢كت جل ٪ؤلاخالت مً ٢بل الجلؿت الٗامت ٢بل مط ي ً 60ىما مً جاعٍش ج٣ضًم اإلاُلب
اإلاٗلل بةٖٟاء الًٗى ،وؤن بزًإ اإلاهاص٢ت ألٚلبُت مٗؼػة بض ٫ألاٚلبُت البؿُُت اإلاٗخمضة لسخب
الش٣ت مً الخ٩ىمت ال حٗضو ؤن ج٩ىن ؾىي بٖماال آلُا إلابضؤ جىاػي الهُ ٜوألاق٩ا ٫والخا ٫ؤن ؤلاٖٟاء ال
ًسً٘ ٖاصة بلى مبضؤ جىاػي الهُ ٜوألاق٩ا ٫وبهما ٌؿخضعي مً الؿلُت اإلااهلت الجساط ٢غاع ؤلاٖٟاء،
مغاٖاة ويمان خ٣ى ١الضٞإ للمٗجي بةظغاء ؤلاٖٟاء.
وجغجِبا ٖلى ما ج٣ضمٞ ،ةن مغاظٗت اإلاكغٕ إلاًمىن الٟهل  33مً ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ
الضؾخىعٍتٖ ،لى بزغ جهغٍذ الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت مكا َ٘ ال٣ىاهحن ال ّ
ّ
ٌٗض
ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ع
جُبُ٣ا ؤمُىا ل٣غاع الهُئت اإلاظ٧ىع يغوعة ؤن الهُئت إلاا عًٞذ الًُٗ بٗضم صؾخىعٍت الٟهل  11مً
مكغوٕ ال٣اهىن ؾال ٠الظ٦غ وزانت ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألازحرة مىه 50اإلاخٗل٣ت منها بةٖٟاء ًٖى باملجلـ
بهما اؾدىاصا بلى جىٞغ يماهت ظىهغٍت جخمشل في الٟهل بحن الجهت التي جخٗهض بةزاعة جىٞغ خاالث ؤلاٖٟاء
ّ
الدكغَُٗت واإلاخمشلت في مجلـ ،مً ظهت ،والجهت اإلااهلت
وبخالت مل ٠الًٗى اإلاٗجي ٖلى ؤهٓاع الؿلُت
للبذ في جل ٪ؤلاخالت وج٣ضًغ مضي جىٞغ قغوٍ ؤلاٖٟاء مً ٖضمها واإلاى٧ىلت بلى مجلـ هىاب الكٗب
والخهضًٖ ٤لى طل ٪اإلا٣ترح ؤو عًٞه ،مً ظهت ؤزغي ،51وهى ما ال ًخىٞغ في الهىعة الىاعصة بالٟهل 33
في نُٛخه اإلاٗضلت بزغ نضوع ٢غاع الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن يغوعة ؤن جم ظم٘ ٧ل مً
ؾلُت الخٗهض وؤلاخالت وؾلُت الخ٣ضًغ واإلاهاص٢ت ٖلى م٣ترح ؤلاٖٟاء لضي مجلـ الىىاب الكٗب وهى ما

50ينص الفصل  ( 11فقرة أخرية ) من مشروع القانون ادلتعلق بضبط أحكام مشًتكة بني اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة أنو  ".ديكن إعفاء عضو ابجمللس
بقرار من ثلثيأعضاء رللس نواب الشعب و بطلب معلّل من ثلثي أعضاء رللس اذليئة طبق األسباب والشروط واإلجراءات ادلنصوص عليها ضمن
بكل ىيئة.
القانون
ّ
اخلاص ّ
51وحيث إنتهت اذليئة الوقتية دلراقبة دستورية مشاريع القوانني صلب قرارىا عدد  2017/04بتاريخ  8أوت  2017ادلتعلق مبشروع القانون األساسي
عدد  2016/30ادلتعلق ابألحكام ادلشًتكة بني اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة "وعليو فإنو ال وجود لشبهة عدم دستورية يف إسناد صالحية إعفاء أحد
أعضاء تلك اذليئات ادلنصوص عليها ابلفصل  11من مشروع القانون ادلطعون فيو يف فقرتو األخرية طادلا أن اإلعفاء يتم بداية بطلب معلل وزلاط

بضماانت كافية وىي أغلبية الثلثني يف طلب اإلعفاء ويف إختاذ القرار من انحية والفصل بني اجلهة ادلقدمة للطلب وىي رللس اذليئة واجلهة ادلتخذة

للقرار وىي رللس نواب الشعب من انحية أخرى ،على أن حيتفظ ادلعين ابألمر يف كل احلاالت قحقو يف الطعن".
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ًمشل بهضاع لخل ٪الًماهت الجىهغٍت وَٗض مسالٟت نغٍدت ل٣غاع الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت صؾخىعٍت
مكاعَ٘ ال٣ىاهحن.
وجغجِبا ٖلى طلٞ ٪ةن الخٗضًل اإلاضزل ٖلى نُاٚت الٟهل  33مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل٤
ّ
الضؾخىعٍت ٌٗض مسالٟا 52ل٣غاع الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت صؾخىعٍت
بًبِ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ومخٗاعيا م٘ ؤخ٩ام الٟهل  11مً طاث ال٣اهىن ال جىٞغ ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت مً جضزل
يمً الهُاٚت النهاثُت للٟهل اإلاظ٧ىع يماهت هامت و٧اُٞت للهُئاث
ّ
ّ
الؿُاؾُت في ؤٖما ٫الهُئت ،وخضا للًماهاث التي ًخٗحن ؤن ًخمخ٘ بها
الدكغَُٗت وألاخؼاب
الؿلُت
ّ
ؾخ٣اللُت وٍدىافى وم٘ ٞلؿٟت ؤلاظغاء اإلاخٗل ٤بةزًإ ازخُاع
ؤًٖاء جل ٪الهُئاث وؤو٦ضها مبضؤ الا
ّ
الضؾخىعٍت بلى الاهخساب .
ؤًٖاء الهُئاث
وه ـ ـ ــى اإلاى ٢ـ ـ ــ ٠ال ـ ـ ــظي جإً ـ ـ ــض ن ـ ـ ــلب ٢ـ ـ ـ ـغاع الهُئ ـ ـ ــت الى٢خُ ـ ـ ــت ٖ ـ ـ ــضص  2017/09م ـ ـ ــاعر ف ـ ـ ــي  23ه ـ ـ ــىٞمبر
ّ
 ،2017التـ ـ ــي اهتهـ ـ ــذ بلـ ـ ــى اٖخبـ ـ ــاع ّؤن الا٦خٟـ ـ ــاء بخٗـ ـ ــىٌٍ ٖبـ ـ ــاعة "سـ ـ ــخب الش٣ـ ـ ــت مـ ـ ــً مجلـ ـ ـــ الهُئـ ـ ــت ؤو
ًٖـ ـ ــى ؤو ؤ٦ثـ ـ ــر" بٗبـ ـ ــاعة "بٖ ٟـ ـ ــاء ًٖـ ـ ــى ؤو ؤ٦ثـ ـ ــر م ـ ـ ــً ؤًٖـ ـ ــاء مجلـ ـ ـــ الهُئ ـ ـ ــت" ال ًغٞـ ـ ــ٘ ٖـ ـ ــً الٟه ـ ـ ــل
ّ
الضؾخىعٍت.
اإلاظ٧ىع ُٖب ٖضم
وخُ ـ ــض ّؤن م ـ ــا جً ـ ـ ّـمىه الٟه ـ ــل  33م ـ ــً مك ـ ــغوٕ ال ٣ـ ــاهىن ف ـ ــي ن ـ ــُٛخه اإلاٗ ّضل ـ ــت م ـ ــً بم٩اهُ ـ ــت بٖ ٟـ ــاء
ًٖ ـ ـ ــى ؤو ؤ٦ثـ ـ ـ ـر م ـ ـ ــً ؤًٖ ـ ـ ــاء مجل ـ ـ ـــ الهُئ ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي ّ
اله ـ ـ ــىع اإلاىه ـ ـ ــىم ٖليه ـ ـ ــا بالٟه ـ ـ ــلحن  2و ً 9دى ـ ـ ــافى

ـخىعٍت م ـ ــً ظه ـ ــت ومؿ ـ ــاءلتها م ـ ــً ظه ـ ــت ؤز ـ ــغي وٍ ـ ـ ّ
ـخ٣اللُت الهُئ ـ ــاث الضؾ ـ ـ ّ
ّ
ـاصي
ومب ـ ــضؤ الخىاؾ ـ ــب ب ـ ــحن اؾ ـ ـ

بل ـ ــى الخل ـ ــِ ب ـ ــحن اظ ـ ـغاءاث اإلاؿ ـ ــاءلت الٟغصً ـ ــت ألًٖ ـ ــاء مجل ـ ـــ الهُئ ـ ــت واظ ـ ـغاءاث مؿ ـ ــاءلت الهُئ ـ ــت وه ـ ــى
ّ
مـ ـ ــا مـ ـ ــً قـ ـ ــإهه ؤن ًدـ ـ ــضر جًـ ـ ــاعبا وٖـ ـ ــضم ويـ ـ ــىح وؾـ ـ ــىء م٣غوثُـ ـ ــت لؤلخ٩ـ ـ ــام اإلاىٓمـ ـ ــت لئلٖٟـ ـ ــاء صازـ ـ ــل
الهُئ ـ ــاث الضؾـ ـ ـ ّ
ـخىعٍت طلـ ـ ــّ ٪ؤن بظـ ـ ـغاءاث اإلاؿـ ـ ــاءلت الٟغصًـ ـ ــت الت ـ ــي ّ
ؤ٢غه ـ ــا الٟه ـ ــل  11وخ ـ ـ ّـضص الٟه ـ ــل 9
ف ـ ــي ٣ٞغجُ ـ ــه ّ
ألاولـ ـ ـى و الشاهُ ـ ــت مجاله ـ ــا ال ًم ٨ـ ــً ؤن جىُل ـ ــ ٤بال بمب ـ ــاصعة م ـ ــً ؤًٖ ـ ــاء مجل ـ ـــ الهُئ ـ ــت بم ـ ــا
مؿـ ـ ــاءلت الهُئـ ـ ــت ؤمـ ـ ــام مجلـ ـ ـــ هـ ـ ــىاب الكـ ـ ــٗب ٖلـ ـ ــى مٗجـ ـ ــى ؤخ٩ـ ـ ــام الٟهـ ـ ــل  24مـ ـ ــً مكـ ـ ــغوٕ ال٣ـ ـ ــاهىن
ّ
ّ
اإلاٗ ـ ــغوى والت ـ ــي م ـ ــً اإلام ٨ـ ــً ان جىُل ـ ــ ٤بمب ـ ــاصعة م ـ ــً ؤًٖ ـ ــاء مجل ـ ـــ ه ـ ـ ّـىاب الك ـ ــٗب ٞةه ـ ــه ال ًم ٨ـ ــً
 52وتطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  23من القانون األساسي عدد  14لسنة  2014ادلؤرخ يف  18أفريل  2014وادلتعلق ابذليئة الوقتية
دلراقبة دستورية مشاريع القوانني فإنو سيتم عرض الصياغة احلديدة للفصل  33من مشروع القانون األساسي ادلتعلق بضبط األحكام ادلشًتكة بني اذليئات
الدستوريّة على اذليئة الوقتية دلراقبة دستورية مشاريع القوانني لتبدي رأيها خبصوص مدى دستورية تلك األحكام من عدمها  .وأنو ترتيبا على ما سلف

بيانو فإن الصياغة اجلديدة ادلدخلة على الفصل  33من قبل رللس نواب الشعب تعد بداىة سلالفة للدستور وفقا دلا خلصت إليو اذليئة صلب وقفها
عدد  2017/04بتاريخ  8أوت  2017سلف الذكر وىو ما من ادلفًتض أن يفضي إىل رفض تلك الصيغة من الفصل  33من قبل اذليئة..
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ؤن ج ـ ـ ـ ــاصي بإً ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــا ٫بل ـ ـ ـ ــى الىُ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــً الىه ـ ـ ـ ــاب ال ٣ـ ـ ـ ــاهىوي اإلاؿ ـ ـ ـ ــخىظب إلاىان ـ ـ ـ ــلت الهُئ ـ ـ ـ ــت مهامه ـ ـ ـ ــا
الضؾ ـ ـ ـ ـ ّ
ـخىعٍت ،ألام ـ ـ ـ ــغ ال ـ ـ ـ ــظي ًد ـ ـ ـ ـ ّـخم ن ـ ـ ـ ــُاٚت م ٛـ ـ ـ ــاًغة للٟه ـ ـ ـ ــل  33جخُ ـ ـ ـ ــاب ٤ومب ـ ـ ـ ــضؤ الخىاؾ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ــحن
ـخ٣اللُت الهُئـ ـ ــاث الضؾـ ـ ـ ّ
ّ
ـخىعٍت مـ ـ ــً ظهـ ـ ــت ومؿـ ـ ــاءلتها مـ ـ ــً ظهـ ـ ــت ؤزـ ـ ــغي اإلاىهـ ـ ــىم ٖلُـ ـ ــه بالٟهـ ـ ــل
اؾ ـ ـ ـ
 125مـ ـ ــً الضؾـ ـ ــخىع وجخٟـ ـ ــاصي الخلـ ـ ــِ بـ ـ ــحن بظ ـ ـ ـغاءاث اإلاؿـ ـ ــاءلت الٟغصًـ ـ ــت ألًٖـ ـ ــاء املجلـ ـ ـــ وبظ ـ ـ ـغاءاث
مؿاءلت الهُئت طاتها".
فسع زابع :واجب الخصسٍح بحاالث جظازب املصالح
ّ
ّ
ألاؾاؾُت وبيٟاء الخُاص
َاإلاا ؤن بخضار الهُئاث اإلاؿخ٣لت حهض ٝبلى خماًت الخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت هظه الهُئاث ٞةن
الخؿاؾت ٖبر ج٨غَـ وجضُٖم
الكٟاُٞت ٖلى بصاعة ٖضص مً اإلاؿاثل
و
خؿاؾُت مهمت الًٗى بمجلـ الهُئت حؿخضعي مىه الخغم ٖلى يغوعة الخهغٍذ بإي خالت مً خاالث
جًاعب اإلاهالر وؤلامخىإ ٖلى اإلاكاع٦ت في بجساط ال٣غاعاث بكإجها بما ٌٗؼػ بؾخ٣اللُخه وٍ٣لو مً
بم٩اهُت زًىٖه لًٛىَاث ؤزىاء مباقغجه إلاهامه بما ًدض مً بؾخ٣اللُخه في بجساط ال٣غاع وبما ٌٗؼػ
خُاصًت الهُئت وٍضٖم عنُض الش٣ت ٞيها.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٖاصة ما ًخم الخىهُو ٖلى خاالث جًاعب اإلاهالر بالىٓغ بلى زهىنُت بٌٗ
الىْاث ،٠ؤو ًخم الا٢خهاع ٖلى ج٨غَـ اإلابضؤ ٖلى ؤن ًخم ج٣ضًغه مً ٢بل مجلـ الهُئت خالت بدالت
ّ
ال٣اهىهُت اإلاىٓمت
بدؿب الٓغو ٝومالبؿاث ٖمل ٧ل هُئت .وهى ما اٖخمضه اإلاكغٕ نلب الىهىم
ّ
ل٩ل مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث والهُئت الٗلُا لالجها ٫الؿمعي والبهغي 53وهُئت الخى٦مت
الغقُضة وم٩اٞدت الٟؿاص .وجب٣ى مؿإلت مٗاًىت وظىص جًاعب مهالر لضي الًٗى مً ٖضمه مً
اإلاالثماث اإلاترو٦ت الظتهاص مجلـ الهُئت الظي ًخٗحن ٖلُه اٖخماص مٟهىم مىسع 54لخاالث جًاعب
اؾخ٣اللُت الهُئت وحٗؼٍؼ الش٣ت ٞيها وجب٣ى ّ
ّ
ٖملُت ج٣ضًغ وظىص خالت جًاعب اإلاهالر مً
اإلاهالر لخٗؼٍؼ
ٖضمه زايٗت لغ٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي.

 53تراجع الفقرة األخرية من الفصل  11من ادلرسوم عدد 116لسنة  2011ادلؤرخ يف  2نوفمرب  2011وادلتعلق قحرية االتصال السمعي والبصري
وإبحداث ىيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري.

54

« Certes, l’on pourrait considérer que les causes d’incompatibilités doivent être strictement interpréter en
ce qu’elles limitent le pouvoir de nomination et l’accès aux charges publiques, mais il faut au contraire affirmer
que les incompatibilités étant ce qui établit l’indépendance qui se donne à voir, principe consubstantiel aux
autorités administratives, doivent être interpréter largement » ;Sénat; Les autorités administratives
indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié ( Tome 2 : Annexes ).
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ّ
ّ
ؾخ٣اللُت الهُئاث اإلاؿخ٣لت ٞةن اإلاكغٕ ّهؼ ٫بزٟاء ًٖى الهُئت ،لخالت جًاعب مهالر
وجضُٖما ال
مجزلت الخُإ الجؿُم 55الظي ًترجب ٖىه بٖٟاءه مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب ،بٖماال إلابضؤ جىاػي الهُٜ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،56وطل ٪بىاء ٖلى
وألاق٩ا ،٫باٖخباعه الجهت التي جىلذ اهخساب ؤًٖاء الهُئاث
ج٣غٍغ مٗلل في الٛغى ناصع ًٖ مجلـ الهُئت م٘ يمان خ ٤اإلاٗجي باألمغ في الضٞإ.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت جًمً ؤهم الٗىانغ
وٍسلو مما ؾل ٠بُاهه ؤن الدكغَ٘ اإلاخٗل ٤بالهُئاث
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت حؿخضعي مؼٍضا مً الخضُٖم والٗمل ٖلى جإمحن
ؾخ٣اللُت الهُ٩لُت ٚحر ؤن جل ٪الا
الًامىت لال
ّ
ال٣اهىهُت زانت اإلاخٗل٣ت منها باٖخماص م٣اًِـ مىيىُٖت لخُُ٣م ماهالث وٟ٦اءة
الخىاٚم بحن ألاخ٩ام
ّ
ٖملُت الخُُ٣م بما ًًٟي ٖلى ازخُاع ؤًٖاء
اإلاترشخحن لًٗىٍت جل ٪الهُئاث والخُ٣ض بما جًُٟه
الهُئاث الهبٛت اإلاىيىُٖت وٍامً جىٞغ ٢ضع ٦بحر مً الٟ٨اءة والخبرة لضي الًٗى اإلاىخسب لاليُالٕ
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت الهُئاث اإلاؿخ٣لت وهؼاهتها وقٟاُٞت وٍغ ٘ٞمً
بمهامه ب٩ل خغُٞت وخُاصًت بما ًضٖم وٍغسخ
مكغوُٖت ٖملها.
ّ
ّ
ّ
اؾخ٣اللُت هظا
الضؾخىعٍت وبن ٧اهذ قغَا يغوعٍا لخإمحن
ؾخ٣اللُت الهُ٩لُت للهُئاث
ٚحر ؤن الا
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت الىُُْٟت ٌٗض الًامً لخد ٤ُ٣جل٪
ٗمىمُتٞ ،ةن جإمحن الا
الهى ٠الجضًض مً الهُا٧ل ال
ّ
ّ
الخىُٟظًت والخؼب الىاخض الٟٗلي ٖلى ؤلاصاعة وٖلى
ؾخ٣اللُت ٗٞلُا في ْل مىار بحؿم بهُمىت الؿلُت
الا
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت إلاضة ججاوػث الىه٢ ٠غن.
املجاالث اإلاؿىضة خالُا للهُئاث

ّ
سخلاللُت الىظُفُت لّهُئاث الدسخىز ٍّت
فلسة ثاهُت :لا
ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت في نُٛتها ال٣ضًمت الايُالٕ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت هدُجت ل٣هىع الهُا٧ل ال
ْهغث الهُئاث
ّ
ألاؾاؾُت ب٩ل خُاصًت وقٟاُٞت ،باإلياٞت بلى البدض ًٖ
باإلاهام وزُ٣ت الهلت بالخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
ٗمىمُت للكإن الٗام وطلٖ ٪بر بؾىاص جل ٪اإلاهام
جضُٖم عنُض ز٣ت اإلاىاًَ 57في ُُٟ٦ت بصاعة الهُا٧ل ال
55يراجع الفصل  13من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012والفصل 55من القانون األساسي عدد  59لسنة  2017سالفي اإلشارة.
56وجتدر اإلشارة إىل اذليئة الوقتية دلراقبة دستورية مشاريع القوانني إنتهت ضمن قرارىا عدد  7403/40بتاريخ  8أوت  2017ادلتعلق مبشروع القانون
األساسي عدد 2017/50ادلتعلق ابألحكام ادلشًتكة بني اذليئات الدستوريّة إىل إعتبار أنو " وحيث أن مسؤولية اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة أمام رللس
نواب الشعب ىي نتيجة ما خيتص بو ىذا اجمللس بعيني أعضائها ،وعليو فإنو ال وجود لشبهة عدم دستورية يف إسناد صالحية إعفاء أحد أعضاء تلك
اذليئات ادلنصوص عليها ابلفصل  11من مشروع القانون ادلطعون فيو يف فقرتو األخرية طادلا وأن اإلعفاء يتم بداية بطلب معلل وزلاط بضماانت كافية
وىي أغلبية الثلثني يف طلب اإلعفاء ويف إختاذ القرار من انحية والفص ل بني اجلهة ادلقدمة للمطلب وىي رللس اذليئة واجلهة ادلتخذة للقرار وىي رللس
نواب الشعب من انحية أخرى ،على أن حيتفظ ادلعين ابألمر يف كل احلاالت قحقو يف الطعن".

57

« Instruments de la transparence démocratique, les AAI doivent « rassurer » l’électeur, en dehors de toute
intervention des pouvoirs publics, qui ne sauraient en l’espèce être juges et parties » ;Marie-Charlotte Roquesرمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ
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والىْاث ٠بلى هُئاث ّ
ّ
ّ
الكٟاُٞت ،وهى ما ًخُلب جىٞحر ٢ضع
ؾخ٣اللُت والخُاصًت و
جخمخ٘ ب٣ضع ٦بحر مً الا
ّ
ّ
الضؾخىعٍت حؿخىظب ٖضم بزًاٖها في مباقغتها إلاهامها لؿلُت
ؾخ٣اللُت الىُُْٟت للهُئاث
هام مً الا
عثاؾُت ؤو لغ٢ابت بقغاٞ ( ٝغٕ ؤو)٫والٗمل ٖلى مالءمت مىاعصها م٘ اإلاهام اإلاى٧ىلت بليها ؤو ٖبر جإمحن
اإلاىاعص البكغٍت واإلاالُت الًغوعٍت لخإمحن مهامها ( ٞغٕ زان ).
فسع أول :عدم الخظىع إلى سّطت زئاسُت أو زكابت إشساف
ّ
ٌٗض بخضار الهُئاث اإلاؿخ٣لت ،اؾخصىاء لٗضم زًىٕ ؤلاصاعة للؿلُت الغثاؾُت ؤو ع٢ابت ؤلاقغاٝ
ّ
ّ
ّ
ٖمىمُت مؿخ٣لت
الخىُٟظًت اإلامشلت في الخ٩ىمت ،وطلٖ ٪بر بؾىاص مهام ووْاث ٠بصاعٍّت بلى هُا٧ل
للؿلُت
ّ
الخىُٟظًت ٖلى ؤلاصاعة،
ال جسً٘ بلى الؿلُت الغثاؾُت ؤو ع٢ابت ؤلاقغا ٝوطل ٪جٟاصًا لهُمىت الؿلُت

ّ
ؾخ٣اللُت لضي هظه ألازحرة بما ؤٞط ى بلى ج٣لو عنُض ز٣ت اإلاىاًَ في
هٓغا لٗضم جىٞغ قغَي الخُاص والا
ّ
ّ
ٗمىمُت وقٟاٞخيها .لظاٞ ،ةن الهُئاث صؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت جخىاظض نلب الضولت لً٨
خُاصًت ؤلاصاعاث ال

زاعط التر ّ
اجبُت ؤلاصاعٍّت 58ال٨الؾُُ٨ت وال جسً٘ في مجا ٫وكاَها ألي وظه مً ؤوظه الغ٢ابت ٖبر ٖضم
زًىٕ ؤٖمالها ألي ع٢ابت ؤو مهاص٢تـ
ّ
الضؾخىعٍت
و٢ض ا٢خط ى الٟهل  4مً مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ؿخ٣لت ؤهه " ّ
ّ
اؾخ٣اللُت بصاعٍّت ومالُت َب ٤الضؾخىع وؤخ٩ام هظا ال٣اهىن .ال جسً٘
جخمخ٘ الهُئاث ب
اإلا
الهُئاث في مماعؾت مهامها ألي ؾلُت عثاؾُت ؤو ؾلُت بقغا ،ٝوال جخل٣ى ؤي حٗلُماث .وٍذجغ ٧ل جضزل
مً ؤي ظهت ٧اهذ في ؾحر ٖملها".
وبالغٚم مً الُبُٗت ؤلاصاعٍّت ألٖما ٫ووكاٍ جل ٪الهُئاث ٞةجها ال جسً٘ ألي ع٢ابت عثاؾُت بضاهت
َاإلاا وؤن ا ّ
ّ
شخهُت ٢اهىهُت٦ 59ما ال جسً٘ بلى ع٢ابت بقغا ٝوما ٌؿخضُٖه ٖاصة هظا
إلااؾـ مىدها
الهى ٠مً الغ٢ابت اإلاٗخمض في ٖال٢ت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت بالؿلُت الالمغ٦ؼٍت جغابُت ٧اهذ ؤو ٞىُت وما
ٌؿخدبٗه طل ٪مً يغوعة مسخل ٠هُا٧ل الالمغ٦ؼٍت الخُ٣ض بالخٗلُماث ؤو زًىٕ ؤٖمالها للمهاص٢ت
ّ
الخىُٟظًت ؤو بم٩اهُت بلٛاء ٢غاعاتها مً ٢بل ؾلُت ؤلاقغا ٝؾىاء في
٦كغٍ إل٦ؿاب ٢غاعاتها الهبٛت

Bonnet ; Les blocs de pouvoirs « éclipsés » par les autorités administratives en réseau : vers la fin des
contrepouvoirs ; p 5.
58
A.DIARRA « ….les autorités administratives indépendantes le sont précisément parce qu'elles sont tout
simplement extérieures à l’administration centrale et déconcentrée de l’Etat tout en faisant partie de
l’administration de l’Etat. Ce sont donc des autorités de l’administration de l’Etat » ; op cit ; p 20.
 59رجضع اإلشبعح إنٗ إػًبل انـهطخ انغئبؿٛخ رزى ث ٍٛانـهطخ انًغكؼٚخ رجبِ انـهطخ اناليذٕعٚخ انز ٙال رزًزّغ ثششظٛخ لبََٕٛخ يـزمهخ ػٍ انضٔنخ.
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بَاع ع٢ابت الكغُٖت ؤو ع٢ابت اإلاالءمت التي ججغحها ؾلُت ؤلاقغاٖ ٝلى ؤٖما ٫ؤلاصاعاث الالمغ٦ؼٍت و هى ما
ٌؿمذ لؿلُت ؤلاقغا ٝمً الخضزل في وكاٍ ونالخُاث هظه ألازحرة.
ّ
وجغجِبا ٖلى طلٞ ،٪ةن الهُئاث اإلاؿخ٣لت ماهلت الجساط ال٣غاعاث ؾىاء طاث الهبٛت الترجُبُت 60ؤو
ّ
الخىُٟظًت 61بما ًمىذ خغٍت في الخهغٝ
الٟغصًت صون واظب بخالتها وبزًاٖها إلاهاص٢ت الؿلُت
ّ
ّ
الخىُٟظًت في بصاعة وحؿُحر
اؾخ٣اللُت وٍدى ٫صون جضزل الؿلُت
والايُالٕ باإلاهام لهظه الهُئاث ب٩ل
ّ
ٗمىمُت ؾىاء ؤمام
هظه الهُئاثٚ .حر ؤجها جب٣ى زايٗت بلى ع٢ابت ً٢اثُت ٖلى ٚغاع بُ٣ت الهُا٧ل ال

ال٣اض ي ؤلاصاعي باٖخباعه ال٣اض ي الُبُعي لهظا الهى ٠مً الجزاٖاث بالىٓغ بلى الهبٛت ؤلاصاعٍّت لهظه
الهُئاث وملجا ٫جضزلها ووكاَها62ؤو ؤمام ال٣اض ي الٗضلي بطا ما ؤؾىض اإلاكغٕ نغاخت ازخهام ّ
البذ في
الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بال٣غاعاث وألاٖما ٫الهاصعة ًٖ جل ٪الهُئاث بلى ال٣اض ي الٗضلي زانت باليؿبت بلى

الجزاٖاث اإلاخهلت بمماعؾت بٌٗ الهُئاث لهالخُاث الخدب٘ وحؿلُِ الٗ٣ىباث.
ّ
ولئن ّ
الضؾخىعٍت ؤو
ؤ٢غ اإلاكغٕ الخىوس ي ؾىاء يمً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
نلب ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الهُئاث ٖلى ٚغاع الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساب وهُئت الخى٦مت
ّ
اؾخ٣اللُت اجساط ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ مجلـ الهُئتٞ ،ةن جل٪
الغقُضة وم٣اومت الٟؿاص ٖلى

ّ
ّ
ؾخ٣اللُت جب٣ى مدضوصة زانت ٖلى مؿخىي
اؾخ٣اللُت الهُئاث في يبِ ؤلاَاع ال٣اهىوي اإلاىٓم
الا
للخهغ ٝفي اإلاؿاعاث اإلاهىُت ألٖىاجها )  ( 1ؤو ٖبر بزًإ جهغٞها اإلاالي لغ٢ابت ؤلاقغا ٝللؿلُت
ّ
الدكغَُٗت ) . (2

60
ظظخ يٍ ػضيّ ال ٚؼض يٍ انؼُبطغ انًذضصح الؿزمالنٛخ انٓٛئبد ػغٔعح أٌ
رجضع اإلشبعح إنٗ أٌ إؿُبص انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ نـهطخ رغرٛجٛخ يزش ّ
ؽجٛؼخ يٓبو ثؼغ انٓٛئبد ال رـزضػ ٙرًزؼٓب ثـهطخ رغرٛجٛخ ؽبنًب ٔأٌ صٔعْب ٚمزظغ ػهٗ إثضاء آعاء ْٕٔ .يب ٚجغػ يٍ سالل انضؿزٕع انزَٕـ ٙفهئٍ
الغ انًؤؿؾ ثزًزغ كم يٍ انٓٛئخ انؼهٛب انًـزمهّخ نالَزشبثبد ْٔٛئخ االرظبل انـًؼٔ ٙانجظغ٘ ْٔٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيكبفذخ انفـبص ثـهطخ رغرٛجٛخ
ظظ خ فئَّ نى ًُٚخ ْظِ انظالدٛخ إنٗ ْٛئخ دمٕق اإلَـبٌ ْٔٛئخ انزًُٛخ انًـزضايخ ٔدمٕق األجٛبل انمبصيخ.
يزش ّ
ظظخ طهت أدكبو ركغٚـب نفمّ لؼبء انًذكًخ اإلصاعٚخ ؿُخ  ،2011ثًُبؿجخ انطؼٍ
ٔٚؼض إلغاع رًزغ ثؼغ انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ ثـهطخ رغرٛجٛخ يزش ّ
ف ٙانمغاع انًزؼهك ثزُظٛى لٕاػض انذًهخ ٔػجؾ أدكبو رزؼهك ثمزغح يب لجم انذًهخ ف ٙغٛبة رُظٛض ػهٗ طنك طهت انًغؿٕو ػضص  35نـُخ 2011،
ظظخ ْٕٔ .يب ًُٚخ رهك
نًب ألغد ٔف ٙغٛبة َض طغٚخ ثًُخ انٓٛئخ انؼهٛب انًـزمهّخ نالَزشبثبد ؿهطخ رغرٛجٛخ ثزًزغ ْظِ األسٛغح ثـهطخ رغرٛجٛخ يزش ّ
انٓٛئبد اؿزمالنٛخ أٔؿغ ف ٙارشبط انزضاثٛغ انزغرٛجٛخ طاد انؼاللخ ثًجبل انزضسم رذذ علبثخ انمبػ ٙاإلصاع٘.
62

Marc Gjidara ; Le contrôle exercé par le juge administratif sur les autorités administratif indépendantes ; « Si
l’Etat a transféré aux AAI une partie de ses pouvoirs (notamment de sanction), cela n’a pu se faire qu’en
contrepartie d’un contrôle équivalent à celui qui s’exerce généralement sur l’appareil de l’Etat. Toute autorité qui
n’est ni juridictionnelle ni législative ne peut être qu’administrative. S’agissant d’un mode d’administration
dérogatoire, il est normal que son fonctionnement obéisse à certains principes. De la façon dont sont contrôlés
les AAI, dépendent leur légitimité et leur efficacité. Ne pouvant se situer hors du droit, leurs décisions doivent
pouvoir être contestées devant le juge administratif, dans le cadre d’un contentieux objectif d’annulation ou d’un
contentieux subjectif de responsabilité. Les mécanismes de contrôle de leur mise en œuvre sont les mêmes que
ceux usuellement pratiqués ; p 279.
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ّ
ّ
ّ
الخىفُرًت
الدسخىزٍت ملصادكت التسّطت
ألاساسُت املخعّلت بأعىان الهُئاث
( (1إخظاع ألاهظمت
ا٢خط ى الٟهل  15مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت".
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ؤهه " ًسً٘ ؤٖىان الهُئت لىٓام ؤؾاس ي ٖام ألٖىان الهُئاث
ّ
ألاؾاؾُت
وفي هُا ١اإلاباصت الٗامت اإلاؿُغة في ال٣اهىن اإلاكاع بلُه ؤٖاله ل٩ل هُئت ؤن جًبِ ال٣ىاٖض
الخانت بها بىٓام ؤؾاس ي زام ًهاصٖ ١لُه بإمغ خ٩ىمي" .وا٢خط ى الٟهل  31مً ال٣اهىن ألاؾاس ي
ّ
ٖضص  23لؿىت  2012ؾال ٠الظ ٦غ ؤهه "ًًبِ الىٓام ألاؾاس ي الخام بإٖىان الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث بإمغ با٢تراح مً مجلؿه" .63ولئن لم ّ
ّ
الخىُٟظًت
ًدضص اإلاكغٕ َبُٗت وهُا ١جضزل الؿلُت
بسهىم ؤمغ اإلاهاص٢ت ،وٖ ٤ٞباعاث الٟهل  31ؾال ٠الظ٦غ ،بالغٚم مً ؤهه ؾىاء بالغظىٕ بلى
ٖىىان ألامغ الخ٩ىمي ٖضص  1137لؿىت  2016اإلااعر في  26ؤوث  2016اإلاخٗل ٤باإلاهاص٢ت ٖلى الىٓام
ّ
ؿخ٣لت لالهخساباث ،ؤو الٟهل ّ
ألاو ٫مىه وؿخسلو ا٢خهاع صوع
ألاؾاس ي الخام بإٖىان الهُئت الٗلُا اإلا
ّ
الخىُٟظًت ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى الىٓام ألاؾاس ي ألٖىان الهُئتٞ ،ةن نُاٚت الٟهل  31مً
الؿلُت
ّ
الخىُٟظًت في يبِ وجدضًض مًمىن وؤهم
ال٣اهىن ألاؾاس ي لؿىت  2012حؿمذ بخضزل الؿلُت
ّ
الخُاعاث اإلاخٗل٣ت بخإَحر ّ
الخىُٟظًت في
ٖملُت الخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت للهُئت ،بما ٌٗجي جضزل الؿلُت
الخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت للهُئت يغوعة ؤن مكغوٕ ألامغ اإلاٗض مً ٢بل مجلـ الهُئت ًب٣ى مجغص م٣ترح
ّ
الخىُٟظًت ظمُ٘ نالخُتها في بؿِ ع٢ابتها ٖلى ؤٖما ٫مجلـ الهُئت ،ولها ؤن جضزل
وحؿترظ٘ الؿلُت
جدىٍغاث ظىهغٍت ٖلى مكغوٕ ألامغ اإلاٗغوى ؤو جمخى٘ ًٖ بنضاعه بما ٌُٗل ٖمل الهُئت وٍدغمها مً
اٖخماص بَاع ٢اهىوي عؾمي للخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت .وهى ما جمذ مٗاًيخه ٖلى مؿخىي الخُبُ ٤بط
ّ
جىلذ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بٖضاص مكغوٕ هٓام ؤؾاس ي زام بإٖىاجها وبخالخه ٖلى
الخ٩ىمت زال ٫قهغ ظىان  2014بالتزامً م٘ جىُٓمها الهخساباث حكغَُٗت وعثاؾُت ٚحر ؤن الخ٩ىمت
ؤٖغيذ ًٖ بنضاع ألامغ اإلاخٗل ٤بًبِ الىٓام ألاؾاس ي ألٖىان الهُئت في آظا ٫مٗ٣ىلت ولم جخم
اإلاهاص٢ت ٖلُه بال بخاعٍش  26ؾبخمبر  2016بما ؤزغ ؾلبا ٖلى ٢ضعة الهُئت ٖلى اؾخُ٣اب الٟ٨اءاث وٖلى
اإلاىار الاظخماعي نلب الهُئت .وق٩ل الخإزحر في بنضاع ؤمغ اإلاهاص٢ت بخضي املخاَغ التي ٧اهذ تهضص
ؾالمت اإلاؿاع الاهخسابي.
ٚ 63زجّ اإلشبعح إنٗ ػضو إػزًبص انًشغع نًمبعثخ يٕدضح ثشظٕص ػجؾ أٔ إطضاع انُظٕص انزغرٛجٛخ انًزؼهمخ ثؼجؾ انُظبو األؿبؿ ٙانشبص
ثأػٕاٌ انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ فجًُٛب إشزغؽ أٌ ٚزى إطضاع انُظبو األؿبؿ ٙثأػٕاٌ انٓٛئخ انؼهٛب انًـزمهّخ نإلَزشبثبد ثًمزؼٗ أيغ دكٕي ٙفئَّ انُض
انًزؼهك ثٓٛئخ انذٕكًخ انغشٛضح ٔيمبٔيخ انفـبص نى ٚزؼًٍ أدكبيب رزؼهك ثٓظا انظُف يٍ انمغاعاد ٔانجٓخ انًؤْهخ إلطضاعِٔ .نؼم إػضاص ْظا
انمبٌَٕ ٔيُبلشزّ ػهٗ إصغ طٛبغخ ٔيُبلشخ يشغٔع انمبٌَٕ انًزؼهك ثؼجؾ أدكبو يشزغكخ ث ٍٛانٓٛئبد انؼهٛب انًـزمهّخ نالَزشبثبد لض ٚجغع طنك سبطخ
ٔأٌ انمبٌَٕ األؿبؿ ٙرؼًٍ طهت انفظم  2يُّ أَّ " ُٚطجك ػهٗ انٓٛئخ انزشغٚغ انًزؼهك ثؼجؾ األدكبو انًشزغكخ ث ٍٛانٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ
ٔأدكبو ْظا انمبٌَٕ األؿبؿ."ٙ
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وججضع ؤلاقاعة ؤًًا بلى ؤن ج٣ىُت اإلاهاص٢ت ٖلى ال٣غاعاث ؤلاصاعٍّت ؾىاء ٧اهذ ج٨دس ي نبٛت ٞغصًت ؤو
جغجُبُت حٗخمض في ٖال٢ت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت بالؿلُت الالمغ٦ؼٍت ،بما ٌؿمذ بةظغاء ع٢ابت واؾٗت مً ٢بل
الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت ٖلى بٖما ٫الؿلُت الالمغ٦ؼٍت ،بط ال ج٣خهغ ٖلى مغا٢بت قغُٖت ال٣غاعاث التي جهضعها
جل ٪الهُا٧ل بل جمخض بلى بظغاء مغا٢بت مالثمت ألٖمالها لخ٣ضًغ مضي جالءم جل ٪ألاٖما ٫وال٣غاعاث م٘
الهالر الٗام وألاهضا ٝالتي جغؾمها الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت ،وحؿمذ لهظه ألازحرة بالخضزل في َغٍ٣ت بصاعة
الؿلُت الالمغ٦ؼٍت ؤو ختى حُُٗلها والخلى ٫مدلها في بٌٗ الهىع.
ّ
الضؾخىعٍت بلى مهاص٢ت الؿلُت
وجغجِبا ٖلى طلٞ ٪ةن بزًإ بٌٗ ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الهُئاث
ّ
ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت.
ٖمىمُت مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت
الخىُٟظًتً ،خٗاعى وزهىنُت هظه الهُئاث باٖخباعها هُا٧ل

ّ
ألاؾاؾُت للهُئاث
وهى ما ٌؿخضعي مالثمت هظه ألاخ٩ام بٗضم بزًإ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بًبِ ألاهٓمت
ّ
ّ
الخىُٟظًتٚ .حر ؤهه ًخجه في اإلا٣ابل ،الخ٨ٟحر في وي٘ هٓام ؤؾاس ي ٖام
الضؾخىعٍت بلى مهاص٢ت الؿلُت
ّ
ؿخ٣لت ٖلى ؤن ّ
ًخم يبِ الىٓام
ًخٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت للهُئاث اإلا
ألاؾاس ي الخام ل٩ل هُئت جُبُ٣ا لؤلخ٩ام اإلاًمىت بالىٓام ألاؾاس ي الٗام ،وٍم ً٨يمان ّ
جُ٣ض الهُئاث
ّ
ألاؾاؾُت الخانت بلى الاؾدكاعة الىظىبُت للمد٨مت ؤلاصاعٍّت.
بخل ٪ألاخ٩ام ٖبر بزًإ مكاعَ٘ ألاهٓمت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بىٓام ؤؾاس ي ٖام بالىٓغ بلى زهىنُت اإلاهام
وجخإ٦ض الخاظت بلى بٞغاص الهُئاث
ّ
ؾخ٣اللُت والخُاص وٖضم جًاعب اإلاهالر 64باإلياٞت بلى
اإلاى٧ىلت بليها ويغوعة بزًإ ؤٖىاجها لىاظب الا
جىٞحر مغوهت في َغٍ٣ت اهخضابهم والخهغ ٝفي مؿاعهم اإلانهي بالىٓغ بلى الهبٛت الٟىُت لٗضص مً مهام جل٪
الهُئاث والهبٛت الٓغُٞت إلاضة الاهخضاب في بٌٗ الهىع ٖلى ٚغاع الاهخضاباث نلب الهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث والهُئت الٗلُا لالجها ٫الؿمعي والبهغي.
ّ
الخىُٟظًت ال ً٣خهغ ٞدؿب ٖلى اإلاهاص٢ت مً ٖضمه ٖلى ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت
بن جضزل الؿلُت
ّ
ال٣اهىهُت للخهغ ٝالهُئاث في ؤٖىاجها بل ًمخض طل ٪بسهىم يبِ محزاهُتها وؤوظه
بًبِ ألاَغ
الغ٢ابت ٖلى الخهغ ٝفي جل ٪اإلاحزاهُت.

 64قد تستدعي بعض االختصاصات صلب اذليئات الدستوريّة إخضاع األعوان حىت بعض مغادرهتم للعمل صلب اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة إىل واجب
احلياد وتفادي تضارب ادلصاحل على غرار اإلطارات ادلكلفة ابإلعالمية أو ابلعمليات ادليدانية صلب اذليئة العليا ادلستقلّة لالنتخاابت.
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ّ
ّ
الدشسَعُت
الدسخىزٍت لسكابت إشساف لّتسّطت
( (2إخظاع الخصسف املالي لّهُئاث
لئن ا٢خط ى الٟهل  125مً الضؾخىع في ٣ٞغجه الشاهُت ٖلى ؤهه " ّ
ّ
صخهُت
جخمخ٘ هظه الهُئاث بال
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت ؤلاصاعٍّت واإلاالُت وجيخسب مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗب بإٚلبُت مٗؼػة ،وجغ ٘ٞبلُه
ال٣اهىهُت والا

٧ل هُئت في ظلؿت ٖامت م ّ
ج٣غٍغا ؾىىٍا ًىا٢ل باليؿبت بّ ٫
سههت للٛغى" ٞةن الٟهل  25مً مكغوٕ
الضؾخىعٍت ا٢خط ى ؤن ّ
ّ
"حٗض الهُئت ج٣غٍغا مالُا
ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ؾىىٍا وحٗغيه في ؤظل ؤ٢هاه  30ظىان مً الؿىت اإلاىالُت ٖلى مجلـ هىاب الكٗب مغ٣ٞا بال٣ىاثم
اإلاالُت وج٣غٍغ مغا٢ب ؤو مغا٢بي الخؿاباث.
ًصادق مجلـ هىاب الكٗب ٖلى الخ٣غٍغ اإلاالي بإٚلبُت ؤًٖاثه الخايغًٍ٦ ."...ما جًمىذ في طاث
الؿُا ١ال٣ٟغة الشاهُت مً الٟهل  30مً ال٣اهىن ؤؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012اإلاخٗل ٤بالهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى ؤخ٩ام ممازلت.
وجبرػ ٢غاءة ألاخ٩ام اإلاكاع بليها ؤٖاله ،ؤهه ولئن اججهذ ّهُت ا ّ
إلااؾـ بلى بزًإ ؤٖما ٫الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بلى ع٢ابت ؾُاؾُت ملجلـ هىاب الكٗب اإلاخمشلت في يغوعة جًمحن ؤٖما ٫جل٪
الهُئاث يمً ج٣غٍغ ؾىىي مىخض صون الخمُحز بحن الجاهب اإلاخٗل ٤باليكاٍ والجاهب اإلاخٗل ٤بالخهغٝ
اإلاالي ،وٖغيها ٖلى مىا٢كت املجلـ في ظلؿت ٖامت ٞةن اإلاكغٕ ؤيا ،ٝنلب ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ؤخ٩اما ظضًضة جخٗل ٤بًغوعة بٞغاص الخهغ ٝاإلاالي
ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
بخ٣غٍغ زام وبزًاٖه إلاهاص٢ت مجلـ هىاب الكٗب م٘ ب٢غاع ؤخ٩ام زانت في نىعة بطا لم ًدٌ
الخ٣غٍغ اإلاالي بمهاص٢ت املجلـ ؤو جم ججاوػ آلاظا ٫املخضصة إلخالت الخ٣غٍغ ٖلى املجلـ وهى ما ًخٗاعى
ّ
ؿخ٣لت يغوعة ؤن ا ّ
ّ
إلااؾـ ا٢خهغ ٖلى بزًإ
الضؾخىعٍت اإلا
م٘ ؤخ٩ام الضؾخىع وم٘ َبُٗت الهُئاث
ؤٖما ٫الهُئاث بلى مىا٢كت مجلـ هىاب الكٗب صون وظىب اإلاهاص٢ت ،يغوعة ؤن اإلاهاص٢ت جٟط ي
بالًغوعة بلى جضزل املجلـ في ؤٖما ٫الهُئاثٖ ،بر بٖما ٫آلُاث ع٢ابت ؤلاقغا ٝالتي جخٗل ٤ؾىاء بالبدض
في قغُٖت ؤٖما ٫الخهغ ٝؤو بؿِ ع٢ابت مالثمت ٖليها بما ًخٗاعى م٘ مبضؤ اؾخ٣اللُتها التي ً٣خط ي ٖضم
زًىٖها ألي ؤوظه مً ع٢ابت ؤلاقغا .ٝوالخا ٫ؤن هُت ا ّ
إلااؾـ اججهذ بلى بزًإ جل ٪الهُئاث بلى ع٢ابت
ؾُاؾُت للمجلـ الىُابي باٖخباعه الجهت اإلاخمخٗت بالكغُٖت الاهخسابُت واإلااهلت الهخساب ؤًٖاء جل٪
الهُئاث ؤو بٖٟائها .
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت مكاعَ٘ ال٣ىاهحن اهتهذ يمً ٢غاع ٖضص  2017/04اإلاخٗل٤
ّ
الضؾخىعٍت بلى اٖخباع
بمكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  2016/30اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
"ؤن بؾىاص مجلـ هىاب الكٗب ؾلُت اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣اعٍغ اإلاالُت 65للهُئاث اإلاىهىم ٖلُه بالٟهل
 24مً ٣ٞغاجه ألاعب٘ ّ
ّ
اؾخ٣اللُت هظه الهُئاث َاإلاا ّؤن هظه اإلاهاص٢ت جىدهغ في
ألاولى ،ال ًخٗاعى ومبضؤ
الخشبذ مً ؾالمت بُاهاتها اإلاالُت مً خُض ٢اهىهُتها ومهضاُ٢تها صون الخىى في ظضوي اعجباَها بهمُم
ّ
الضؾخىعٍت التي ؤخضزذ مً ؤظلها".
اإلاهام
وزالٞا إلاا اهتهذ بلُه الهُئت الى٢خُت إلاغا٢بت مكاعَ٘ ال٣ىاهحنٞ ،ةن بزًإ الخهغ ٝاإلاالي للهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت بلى هٓام مسهىم مً الغ٢ابت ًماعؾه مجلـ الىىاب بهىعة مؿخ٣لت ًٖ ع٢ابخه التي ًجغحها
ّ
الضؾخىعٍت ًخٗاعى وؤخ٩ام الضؾخىع الظي خهغ صوع املجلـ في
ٖلى الخهغ ٝالٗام ووكاٍ الهُئاث

مىا٢كت الخ٣غٍغ الؿىىي ليكاٍ جل ٪الهُئاث .ولٗل ال٣غاءة الؿلُمت للٟهل  125مً الضؾخىع جظهب
ّ
الضؾخىعٍت ًخًمً في آلان هٟؿه ج٣غٍغا خى ٫وكاٍ الهُئت َُلت
هدى ٖغى ج٣غٍغ ؾىىي مىخض للهُئاث
الؿىت ؤلاصاعٍّت وج٣غٍغا خى ٫جهغٞها اإلاالي مكٟىٖا بال٣ىاثم اإلاالُت ومهاص٢ت مغا٢بي الخؿاباث وهى ما
ٌؿمذ ملجلـ هىاب الكٗب مً بؿِ ع٢ابخه في طاث الى٢ذ ٖلى وكاٍ الهُئت وجهغٞها اإلاالي ومضي
نضُ٢ت ٢ىاثمها اإلاالُت باإلؾدىاص بلى وزُ٣ت مىخضة بالىٓغ بلى الهلت الىزُ٣ت بحن ج٣غٍغ اليكاٍ والخ٣غٍغ
اإلاالي وبما ٌؿمذ مً ّ
الخض مً بعجٟإ ٖضص الىزاث ٤املخالت ٖلى الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت وجإمحن ظلؿاث
إلاىا٢كتها ؾىاء ٖلى مؿخىي اللجان ؤو ٖلى مؿخىي الجلؿت الٗامت .وبن بٖخماص هظا الخمص ي مً قإهه ؤن
ًٟ٨ل الخُبُ ٤الؿلُم للٟهل  125مً الضؾخىع وًٍمً ٞاٖلُت الغ٢ابت التي ًجغحها مجلـ هىاب
الكٗب ٖلى ج٣اعٍغ الهُئاث بما ًًمً صوعجيها وٍغ ٘ٞمً هجاٖت جل ٪الغ٢ابت ًٞال ًٖ ؤهه باإلؾخئىاؽ
بالخجاعب اإلا٣اعهت ٞةن الخ٣اعٍغ املخالت ٖلى الؿلُت الدكغ ّ
َُٗت حٗخمض هٟـ الهُٛت اإلابِىت ؾلٟا
بةٖخباعها الهُٛت التي جدؿم بالكمىلُت والىيىح وجِؿغ ٖمل الؿلُت اإلااهلت إلظغاء الغ٢ابت ٖلى ٖمل
الهُئاث.

 65حيث ولئن مل يتمسك الطاعنون أمام اذليئة الوقتية بعدم تنصيص ادلؤسس صراحة على التمييز بني تقرير النشاط والتقرير ادلايل وإخضاع كل تقرير
على حده إىل رقابة اجمللس ،فإن اذليئة الوقتية مل تستند إىل الصياغة الواضحة للفقرة الثانية من الفصل  125من الدستور الذي إستعمل صيغة ادلفرد
ووضع واجبا على كاىل اذليئات الدستوريّة أبن تعد وحتيل تقريرا سنواي على رللس الشعب دلناقشتو شلا يكون معو إفراد التصرف ادلايل بتقرير خاص
وإخضاعو إلجراءات سلصوصة صلب مشروع القانون ادلتعلق بضبط األحكام ادلشًتكة بني اذليئات الدستوريّة سلالف ألحكام الدستور خاصة وأنو ال

ديكن جمللس نواب الشعب دراسة ومناقشة التقرير ادلايل مبعزل عن تقرير النشاط ضرورة أن التقرير ادلايل ديثل الًتمجة ادلالية واألثر ادلايل لنشاط اذليئة طيلة
السنة اإلدارية.
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وججضع ؤلاقاعة ؤًًا بلى ؤن اٖخماص اإلاكغٕ ٖلى مٟهىم اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣اعٍغ اإلاالُت للهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ًخٗاعى والىٓام ال٣اهىوي الخا٦م لخل ٪الهُئاث وال٣اثم ٖلى الاؾخ٣ال ّلُت وٖضم
زًىٖها ألي ع٢ابت بقغا ٝيغوعة ؤن مٟهىم اإلاهاص٢ت ٌٗجي بضاهت مماعؾت ع٢ابت بقغا ٝمً ٢بل
ؾلُت ؤلاقغاٖ ٝلى الهُ٩ل الخاي٘ لغ٢ابتها بىىٖيها ؾىاء حٗل ٤ألامغ بغ٢ابت ٖلى قغُٖت الخهغ ٝؤو
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لتًٞ ،ال ًٖ اػصواط في آلُاث
اؾخ٣اللُت الهُئاث
بمغا٢بت مالثمت وهى ما ًخٗاعى م٘
الغ٢ابت يغوعة ؤن اإلاكغٕ ؤؾىض الغ٢ابت الٟىُت والخإ٦ض مً قغُٖت ؤوظه الخهغ ٝاإلاالي بلى ٧ل مً مغا٢بي
الخؿاباث وصاثغة املخاؾباث ٖلى ؤن ًخىلى مجلـ هىاب الكٗب بؿِ ع٢ابخه ٖلى الخهغ ٝاإلاالي للهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت الهُئاث وطل ٪ؾىاء بمىاؾبت مىا٢كت الخ٣غٍغ اإلاالي ؤو بمىاؾبت مىا٢كخه لخ٣غٍغ
اليكاٍ الؿىىي و٦ظل ٪بمىاؾبت مىا٢كخه إلاكغوٕ محزاهُت جل ٪الهُئاث.
وبالغٚم مً حٗضص ؤوظه الغ٢ابت ٖلى الخهغ ٝاإلاالي مً ٢بل مجلـ هىاب الكٗبٖ ،لى الىدى اإلابحن
ؤٖاله ٞةن بؾىاص هظه الغ٢ابت بلى الجلؿت الٗامت ملجلـ هىاب الكٗب ًدى ٫صون مماعؾت ٗٞلُت وهاظٗت
لهظه الغ٢ابت وطل ٪بالىٓغ بلى حجم هظه الخ٣اعٍغ وحٗضصها زال ٫هٟـ الؿىت ؤلاصاعٍّت وبالىٓغ ؤًًا بلى
حجم مكاعَ٘ ال٣ىاهحن اإلاٗغوى ٖلى الجلؿت الٗامت وظضو ٫ؤٖمالها ،مما حٗظع ٖليها مىا٢كت ؤي ج٣غٍغ
مالي عٚم وعوص ٖضص مً الخ٣اعٍغ اإلاالُت ٖلى املجلـ صون ؤن ًخم ٖغيها ومىا٢كتها .وما ٌٗؼػ هظا
ّ
الاؾخيخاط جىلى الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖغى زالر ج٣اعٍغ مالُت ٖلى ؤهٓاع مجلـ هىاب
الكٗب جخٗل ٤جباٖا بخهغ ٝؾىىاث  2014و  2015و  2016صون ؤن ّ
ًخم ،بلى ٚاًت هظا الخاعٍش ،مىا٢كتها
ّ
ؾىاء مً ٢بل اللجىت املخخهت بال٣ىاهحن الاهخسابُت والخهاهت ؤو مً ٢بل الجلؿت الٗامت 66وهى ما ً٣ٟض
هظه آلالُت هجاٖتها والٛاًت اإلاغظىة منها.
فسع ثان :حسٍت وتسبُت في الخصسف في املىازد املالُت
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت الهُئاث،
ال٣اهىهُت مً ٖضمه ال ٌٗض قغَا ال
صخهُت
لئن ٧ان مىذ الهُئاث اإلاؿخ٣لت ال
ّ
ّ
شخهُت ٢اهىهُت
يغوعة ؤن ٖضًض ألاهٓمت اإلا٣اعهت اٖخمضث بخضار هُئاث مؿخ٣لت صون بؾىاصها
ّ
ال٣اهىهُتٖ ،لى الىدى الظي اٖخمضه ّ
ّ
ّ
اإلااؾـ،
صخهُت
مؿخ٣لت ًٖ الضولتٞ ،ةن جمخ٘ جل ٪الهُئاث بال
مً قإهه ؤن ٌٗؼػ اؾخ ّ
٣اللُت جل ٪الهُئاث وٍمىدها خغٍت ٗٞلُت ٖلى مؿخىي الخهغ ٝفي مىاعصها اإلاالُت.
 66غٛغ أٌ إلغاع ْظا انظُف يٍ انغلبثخ نًجهؾ َٕاة انشؼت ٔانظ٘ ٚكزـ ٙطجغخ فُٛخ ثئيزٛبػ ٚطغح إشكبال ثشظٕص رٕفغ اٜنٛبد انؼغٔعٚخ
ٔانشجغح انفُٛخ نضٖ انـهطخ انزشغٚؼٛخ نًًبعؿخ رهك انغلبثخ ػهٗ انزظغف انًبن ٙنهٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ ْٕٔ يب رفزمغ إن ّٛانـهطخ انزشغٚؼٛخ ثًب ٚؼفٙ
ػهٗ رهك انظالدٛبد يٍ انغلبثخ انظجغخ انُظغٚخ انظغفخ ٔٚذٕل صٌٔ رفؼٛهٓب ػهٗ أعع انٕالغ.
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ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت مً زال ٫يمان خغٍت يبِ محزاهُتها وهي خغٍت
وجبرػ خغٍت جهغ ٝالهُئاث
ّ
الخىُٟظًت في يبِ جل ٪اإلاحزاهُت( ؤ ) وؤوظه الخهغٞ ٝيها ( ب ).
مدضوصة بالىٓغ بلى جضزل الؿلُت
( )1حسٍت محدودة في طبط ميزاهُت الهُئاث
ا٢خط ى الٟهل  125مً الضؾخىع في ٣ٞغجه الشاهُت ؤهه " ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت
صخهُت
جخمخ٘ هظه الهُئاث بال
ّ
ؾخ٣اللُت ؤلاصاعٍّت واإلاالُت٦ ،"...ما ا٢خط ى الٟهل  17مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت
والا
ّ
ّ
ؿخ٣لت ؤهه " ّ
ّ
جخمخ٘ ٧ل هُئت بمحزاهُت مؿخ٣لت ٌٗضها مضًغ ظهاػها ؤلاصاعي
الضؾخىعٍت اإلا
بحن الهُئاث
وٍهاصٖ ١لُه املجلـ".
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ال جسً٘ ألي ؾلُت عثاؾُت ؤو ع٢ابت بقغا ٝمما ًٟط ي بلى
وَاإلاا وؤن الهُئاث
مىدها خغٍت في يبِ محزاهُتها ،م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض محزاهُت الضولت .وفي ْل ٖضم جًمً
ّ
الضؾخىعٍت
ال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت ؤخ٩اما جخٗل ٤بُُٟ٨ت ؤلاٖضاص واإلاهاص٢ت ٖلى محزاهُت الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت بالىٓغ بلى خضازت وكإة هظه الهُا٧ل ٞةن الىٓام ال٣اهىوي اإلاخٗل ٤باإلاىا٢كت واإلاهاص٢ت ٖلى
ّ
ّ
الخىُٟظًت ببؿِ ع٢ابتها ٖلى
الضؾخىعٍت ًدؿم بالٛمىى بما ًٟسر املجا ٫للؿلُت
محزاهُت الهُئاث
ّ
والخض مً خغٍتها في يبِ محزاهُتها.
ُُٟ٦ت يبِ محزاهُت جل ٪الهُئاث

ّ
الضؾخىعٍت
٣ٞض ا٢خط ى الٟهل  18مً مكغوٕ ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بًبِ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ٖلى ؤهه "جدُل الهُئت مكغوٕ محزاهُتها بلى الخ٩ىمت إلاىا٢كخه .وجخىلى اللجىت اإلا٩لٟت باإلاالُت بمجلـ هىاب
الكٗب بدًىع الُغٞحن للخدُ٨م ٖىض الا٢خًاء .وٍخم طل ٪خؿب ؤلاظغاءاث اإلاىهىم ٖليها بال٣اهىن
ألاؾاس ي للمحزاهُتً .غ ٤ٞمكغوٕ محزاهُت الهُئت املخاٖ ٫لى مجلـ هىاب الكٗب ببرهامج الٗمل الؿىىي
للهُئت"٦ ،ما ا٢خط ى الٟهل  20مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012اإلاخٗل ٤بالهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤهه "جًبِ محزاهُت الهُئت با٢تراح مً مجلؿها وحٗغى ٖلى الخ٩ىمت إلبضاء الغؤي
٢بل بخالتها ٖلى املجلـ الدكغَعي للمهاص٢ت ٖليها َب ٤ؤلاظغاءاث الخانت بمحزاهُت الضولت "ٚحر ؤن
ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت ؾاعي اإلاٟٗى ٫جمىذ نالخُاث واؾٗت لىػٍغ اإلاالُتٖ67ىض
 67جتدر اإلشارة إىل أن مشروع القانون األساسي ادلعروض على رللس نواب الشعب ولئن صنف ميزانيات اذليئات الدستوريّة كربامج تدرج ضمن
ادلهمات اخلاصة فإنو أسند ضمن الفصل  42منو صالحيات واسعة لوزير ادلالية يف حتديد ميزانية اذليئات الدستوريّة مبا حيد من إستقالليتها ويتعارض مع
األحكام ادلضمنة مبشروع القانون ادلتعلق ابألحكام ادلشًتكة بني اذليئات الدستوريّة أو ادلتعلقة ابذليئة العليا ادلستقلّة لإلنتخاابت.

الفصل  " 42تعد اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة ميزانيتها حسب الروزانمة ادلشار إليها ابلفصل  37من ىذا القانون وحتيلو إىل الوزير ادلكلف ابدلالية
دلناقشة حجم اإلعتمادات ادلسندة إليها من ميزانية الدولة".
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ّ
الخىُٟظًت نالخُت
بٖضاص محزاهُت الضولت وٖغيها ٖلى مجلـ الىػعاء للمهاص٢ت ٖليها ،مما ًمىذ الؿلُت
ّ
الضؾخىعٍت التي ؾِخم بصعاظها نلب مكغوٕ محزاهُت الضولت املخالت
واؾٗت في جدضًض محزاهُاث الهُئاث
ٖلى ؤهٓاع مجلـ هىاب الكٗب ،زانت بالىٓغ بلى ال٣ىاٖض الهاعمت التي جد٨م محزاهُت الضولت مً
ّ
الضؾخىعٍت الٟانلت بحن جاعٍش
يغوعة جإمحن الخىاػن نلبها بحن اإلاىاعص والى٣ٟاث باإلياٞت بلى ٢هغ آلاظا٫
صعاؾتها واإلاهاص٢ت ٖليها مً ٢بل مجلـ الىػعاء وجاعٍش ٖغيها ومىا٢كتها مً ٢بل مجلـ هىاب زانت
ّ
ّ
الخىُٟظًت ممشلت في وػاعة اإلاالُت بخٗضًل
ٖلى مؿخىي اللجىت اإلاالُت .68و٢ض ؤٞط ى طل ٪بلى مباصعة الؿلُت
ّ
الضؾخىعٍت اإلاهاصٖ ١ليها مً ٢بل مجالؿها صون ؾاب ٤مىا٢كتها
وجىُ٣ذ مكاعَ٘ محزاهُاث بٌٗ الهُئاث

م٘ هظه ألازحرة ؤو بقٗاعها بما َغؤ ٖلى جل ٪اإلاحزاهُاث مً حٗضًالث وجىُ٣داث ٢بل ؤو ؤزىاء بخالتها ٖلى
ّ
مجلـ هىاب الكٗب ،مما ص ٘ٞمشال الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ،في مىاؾبخحن ؾىت  2015و 2016
ّ
َلب ٖ٣ض ظلؿت جدُ٨م نلب اللجىت اإلاالُت بدًىع وػٍغ اإلاالُت إلاىا٢كت والضٞإ ًٖ زُاعاتها اإلاالُت
ووظاهت َلباتها اإلاالُت اإلاًمىت باإلاحزاهُت اإلاهاصٖ ١ليها مً ٢بل مجلؿهاّ .
وحٗض مباصعة الخ٩ىمت بخٗضًل
محزاهُتها املخالت ٖلى مجلـ هىاب الكٗب مسالٟت نغٍدت ألخ٩ام الٟهل  20مً ٢اهىجها ألاؾاس ي الظي
ً٣خط ي ؤن الهُئت جخىلى بٖضاص واإلاهاص٢ت ٖلى اإلاحزاهُت وجدُلها للخ٩ىمت إلبضاء الغؤي ٞدؿب.
ّ
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بعؾاء ج٣الُض َلب الخدُ٨م مً ٢بل اللجىت اإلا٩لٟت باإلاالُت نلب مجلـ
ّ
الىىاب ،ولئن ٌٗض جُبُ٣ا ؾلُما لغوح الٟهل  20مً ال٣اهىن ألاؾاس ي للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت ،وَُٗض
الؿلُت ألانلُت في يبِ محزاهُاث الهُئاث بلى الؿلُت املخخهت واإلااهلت ٢اهىها لظلٞ ،٪ةهه ًب٣ى
ّ
مدضوص الىجاٖت َاإلاا وؤهه ًخم بٖماله في زخام ؤقٛا ٫اللجىت اإلاالُت ٖىض مىا٢كتها ل٣اهىهُت اإلاالُت
بالتزامً م٘ بوكٛالها بمىا٢كت ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاالُت التي حؿخإزغ بدحز هام مً مجاٖ ٫مل لجىت اإلاالُت،
مما ًٟط ي في ؤٚلب الخاالث بلى ب٢غاع الخٗضًالث التي ؤصزلتها الخ٩ىمت ٖلى مكاعَ٘ محزاهُاث الهُئاث وهى
ّ
اؾخ٣اللُت ٢غاعها في يبِ البرامج
ما ًمشل في ألازحر ج٣لُها لخغٍت الهُئاث في يبِ محزاهُاتها وٍدض مً
وؾُاؾاتها.
وَاإلاا ؤن اإلاىا٢كت واإلاهاص٢ت ٖلى اإلاحزاهُت ًسً٘ بلى يىابِ مسهىنت ،والتي جٟط ي بلى ّ
الخض مً
ّ
الدكغَُٗت في اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىن اإلاالُتٞ ،ةهه ًخجه جًمحن آلُاث واضخت وهاظٗت
نالخُاث الؿلُت
جٟ٨ل للجىت اإلاالُت جُٟٗل نالخُاتها في بظغاء ٖم ّلُت الخدُ٨م وبصزا ٫حٗضًالث ٖلى مكاعَ٘ محزاهُاث
68
خصص ة دلناقشة مشروع ميزانية اذليئة صلب رللس النواب وخاصة على مستوى اللجان أفضى خالل السنوات
جتدر اإلشارة إىل أن ضيق اآلجال ادل ّ
األخرية عدم إحتكار منا قشة ادليزانية من قبل اللجنة ادلالية بل إىل توزيع سلتلف أبواب ادليزانية على سلتلف اللجان القارة واخلاصة.
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الهُئت بما جٟط ي بلُه ٖملُاث الخدُ٨م بىاء ٖلى بغامج ٖمل الهُئاث ومدضصاث وكاَها وزهىنِخه،
ّ
ٗمىمُت ،مً ظهت ؤزغي.
مً ظهت ،وؤزظا بٗحن الاٖخباع ب٦غاهاث اإلاالُت ال
ّ
الدسخىزٍت
( )2هظام كاهىوي لّخصسف في امليزاهُت غيرمخالئم مع خصىصُت الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت مخإجُت ؤؾاؾا مً محزاهُت الضولت في ق٩ل مىذ،
لئن ٧اهذ مىاعص محزاهُت الهُئاث
ٗمىمُت بال بسهىم ّ
ّ
ٖملُت ٞخذ
ٞةن طل ٪ال ًٟط ي آلُا بلى بزًاٖها بلى ع٢ابت مؿب٣ت للمهاعٍ ٠ال
ؤلاٖخماصاث وبخالتها بلى محزاهُت الهُئت ٞدؿب  ، 69يغوعة ؤن ؤلاٖخماصاث املخالت مً محزاهُت الضولت ج٩ىن
في ق٩ل مىذ اؾخٛال ٫مىػٖت في خضوص الخ٣ؿُم اإلاٗخمض في ال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت بحن مىذ اؾخٛال٫
وحؿُحر ،ومىذ جىمُت واؾدشماع ،صون جىػَ٘ ٞغعي نلب ٧ل ٢ؿم٦ .ما ؤن بزًإ الخهغ ٝفي الى٣ٟاث
اإلاغؾمت بمحزاهُت الهُئت بلى مغا٢ب اإلاهاعٍ ٠مً قإهه ؤن ًىا ٫مً بؾخ٣اللُتها َاإلاا وؤن ع٢ابخه ال ج٣خهغ
ٖلى الخإ٦ض مً جىٞغ ؤلاٖخماصاث مً ٖضمه ومً قغُٖت الى٣ٟاث بل بلى مؿاثل جخٗل ٤باإلاالثمت.
و٢ض ا٢خط ى الٟهل  27مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ّ
ٗمىمُت.70
الضؾخىعٍت ؤهه " حٟٗى ه٣ٟاث الهُئت مً الغ٢ابت اإلاؿب٣ت للمهاعٍ ٠ال
جسً٘ الهُئت بلى الغ٢ابت الالخ٣ت لضاثغة املخاؾباث"٦ ،ما ا٢خط ى الٟهل  22مً طاث اإلاكغوٕ ؤهه
"جمؿ ٪الهُئت مداؾبتها َب٣ا لىٓام املخاؾبت للماؾؿاث م٘ مغاٖاة الُاب٘ ٚحر الغبحي للهُئاث".
ّ
ٗمىمُت وبزًاٖها
ولئن ؤٖٟى اإلاكغٕ الخهغ ٝفي محزاهُت الهُئت مً الغ٢ابت اإلاؿب٣ت للمهاعٍ ٠ال
ّ
اؾخ٣اللُت هامت في الخهغ ٝفي محزاهُتها ومغوهت ؤ٦بر في
لىٓام املخاؾبت للماؾؿاث بما ًمىدها
الخهغٞ ،ٝةهه ؤب٣ى ٖلى ظاهب مً مىٓىمت الغ٢ابت اإلاؿب٣ت ٖلى الى٣ٟاث مً زال ٫بزًإ اله٣ٟاث
ّ
ّ
ٗمىمُتَ ،71اإلاا وؤن جل٪
ٗمىمُت اإلاىُب٣ت ٖلى اإلايكأث ال
التي جبرمها جل ٪الهُئاث بلى ؤخ٩ام اله٣ٟاث ال
ّ
ٗمىمُت بما ًجٗل جل ٪اإلاىٓىمت الترجُبُت
ألاخ٩ام حٗض نىٟا مً ؤنىا ٝالغ٢ابت اإلاؿب٣ت ٖلى الى٣ٟاث ال
 69مبا ينحصر معو تطبيق قواعد رللة احملاسبة العموميّة على عملية فتح اإلعتمادات ادلرخص فيها بقانون ادلالية وإحالتو إىل ميزانية اذليئة .وترتيبا على
ذلك فإن و ال يسوغ إحداث خطط آمري الصرف ادلساعدين على غرار ما ىو معتمد ابلنسبة بقية اذلياكل العموميّة اخلاضعة جمللة احملاسبة العموميّة وان
إدخال درجة من ادلرونة على عملية التصرف يف ادليزانية سواء صلب اإلدارة ادلركزية للهيئات أو إداراهتا الفرعية عرب التفويض يف اإلمضاء للتصرف يف
وكاالت دفوعات وال ديكن أبي حال من األحوال التصرف يف ميزانيات أو إعتمادات زلالة.
 70تضمن الفصل  28من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012ادلتعلق ابذليئة العليا ادلستقلّة لالنتخاابت أحكاما شلاثلة.
71يراجع كل من :الفصل  28من مشروع القانون األساسي ادلتعلق بضبط أحكام مشًتكة بني اذليئات الدستوريّة ادلستقلّة
الفصل  28من القانون األساسي عدد  23لسنة  2012ادلتعلق ابذليئة العليا ادلستقلّة لالنتخاابت
الفصل  60من القانون األساسي عدد  59لسنة  2017ادلتعلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
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ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،زانت وؤجها ج٣خط ي خًىع ومكاع٦ت مغا٢ب
ٚحر مخالثمت م٘ زهىنُت الهُئاث
الضولت نلب مسخل ٠لجان الهٟا٢اث ،يغوعة ؤن خًىع مغا٢ب الضولت ٌٗض امخضاصا إلاىٓىمت ع٢ابت
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ال
ٗمىمُت مً ٢بل ؾلُت ؤلاقغا ،ٝوالخا ٫ؤن الهُئاث
ؤلاقغاٖ ٝلى اإلايكأث ال
جسً٘ ألي ؾلُت عثاؾُت وال لغ٢ابت بقغا ٝبما ٌؿخضعي جإمحن الخالئم بحن ؤخ٩ام الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت
ّ
ّ
ّ
ال٣اهىهُت
ٗمىمُت بما ًخالءم وَبُٗتها
الضؾخىعٍت وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي اله٣ٟاث ال
بالهُئاث
وَٗؼػ اؾخ٣اللُتها م٘ يمان قٟاُٞت َغ ١جهغٞها.
ّ
ألاؾاؾُت مً ٢بل جل٪
بن بؾىاص الخهغ ٝفي مجاالث خؿاؾت وزُ٣ت الهلت بالخ٣ى ١والخغٍاث
الهُئاث ،مً قإهه ؤن ًمىذ خماًت ٗٞالت للخ٣ى ١والخغٍاث ،وبخُىٍغ الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة ومىٓىعحها ٖبر
ّ
ّ
ٗمىمُت ٚحر ؤن طلً ٪خىٖ ٠٢لى مضي جمخ٘ جل٪
الكٟاُٞت ٖلى ٖمل الهُا٧ل ال
بيٟاء مؼٍض مً الخُاص و
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت مً لٗب صوع مهم في
اؾخ٣اللُت ٗٞلُت هُ٩لُا ووُُْٟا ،بما ًم ً٨الهُئاث
الهُا٧ل ب
ّ
الؿُاؾُت زانت في البلضان التي حكهض اهخ٣ا٫
صٖم الخٗضصًت وجغؾُش الضًم٣غاَُت وجُىٍغ الخُاة
صًم٣غاَي.
ّ
وٍسلو مما ج٣ضم بُاهه ،ؤهه بالغٚم مً خغم ا ّ
ّ
اؾخ٣اللُت
الضؾخىعٍت
إلااؾـ ٖلى مىذ الهُئاث
مالُتٞ ،ةن ألاخ٩ام اإلاًمىت ؾىاء نلب مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ؤخ٩ام مكتر٦ت بحن
ّ
الضؾخىعٍت ؤو نلب ال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت ؤو نلب الىٓام الضازلي ملجلـ هىاب الكٗب ال
الهُئاث
جخالءم وزهىنُت هظه الهُئاث ولم ج ُ٘٣م٘ اإلا٣اعبت الخ٣لُضًت لؿلُت ؤلاقغا ٝالتي ججغحها الؿلُت
ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت في يبِ محزاهُت
ٗمىمُت بما ًمىذ ؾلُاث هامت للؿلُت
الخىُٟظًت ٖلى بُ٣ت الهُا٧ل ال
ّ
ّ
الدكغَُٗت في هظا املجا.٫
الهُئاث اإلاؿخ٣لت وجضزلها في نالخُاث الؿلُت
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الخىصُاث املخعّلت بالجصء الثاوي
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت في جد ٤ُ٣الٛاًت التي ؤوكئذ مً ؤظلها ً٣خط ي
بن الٗمل ٖلى يمان هجاٖت الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت ،وٍم ً٨في هظا ج٣ضًم
اؾخسالم صعوؽ الخجغبت ال٣هحرة التي ٖاقتها بٌٗ الهُئاث
الخىنُاث الخالُت:
 ال ّبض مً الخمُحز بحن نالخُاث مجلـ الهُئت ،ونالخُاث عثِـ الهُئت ،ونالخُاث الجهاػ
ّ
الخىُٟظي .وال ّبض ؤن ً٩ىن الجهاػ الخىُٟظي ظهاػا مهىُا مداًضا وصاثما ،بك٩ل ًمشل يماهت في
ّ
نىعة حُٗل املجلـ ؤو في نىعة ؤزظ ٢غاعاث جسال٢ ٠ىاٖض الخهغ ٝالؿلُم.
ّ
وللخض مً خاالث جىاػٕ الازخهام بحن مجلـ الهُئت وعثِؿها وبحن املجلـ والجهاػ الخىُٟظي

ٞةهه ًخجه جًمحن نالخُاث ٧ل مً مجلـ الهُئت وعثِؿها بك٩ل مض ٤٢وحٗضاص ؤهم الهالخُاث
ّ
ٖملُت الخٗضاص نبٛت خهغٍتٖ .لى ؤن ًخم جٟهُل جل٪
اإلاؿىضة ل٩ل ظهت صون ؤن ج٨دس ي
الهالخُاث ويبِ اإلاؿاثل الٟغُٖت اإلاخهلت بها يمً الىٓام الضازلي للهُئت الظي ًخٗحن
بزًاٖه لالؾدكاعة الىظىبُت للمد٨مت ؤلاصاعٍّت.
 مً اإلاهم الخ٨ٟحر في مغاظٗت جغُ٦بت مجالـ الهُئاث وطلٖ ٪بر مغاظٗت الازخهاناث الًغوعٍت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بالىٓغ بلى َبُٗت اإلاهام اإلاى٧ىلت بليهم.
واإلاُلىبت لدؿُحر الهُئاث
 مً الًغوعي الٗمل ٖلى يمان اؾخمغاعٍت ٖمل الهُئت ختى في خالت قٛىع عثاؾت الهُئت ،وطل٪
بىي٘ ؤخ٩ام ص٣ُ٢ت ّ
جِؿغ جىانل الٗمل صون ؤي حُُٗل ٖلى ٚغاع ُٚاب ؤخ٩ام زانت بخٟىٌٍ
الهالخُاث اإلامىىخت للغثِـ ؤو للمجلـ ؤو للجهاػ الخىُٟظي.
 الٗمل ٖلى ازخُاع ؤًٖاء مً طوي الٟ٨اءة والخبرة ،بما ًدى ٫صون الىإي بمؿاع ازخُاع اإلاترشخحن
الؿُاؾُت .ولخإمحن اخترام الؿلُت الدكغ ّ
ّ
َُٗت إلعاصة
اإلا٣بىلحن ؤولُا ًٖ الاٖخباعاث الخؼبُت ؤو
ّ
ّ
اإلااؾـ ٖلى الىدى اإلابحن ؾلٟا ٞةهه ًخجه الخمُحز بحن الجهت التي جخىلى ج٣ضًم الترشخاث والجهت
ّ
ّ
جخىلى ّ
البذ ٞيها ٖلى ؤن جخىلى اللجىت الخانت يبِ ٢اثمت بؾمُت مهٛغة للمترشخحن
التي
اإلا٣بىلحن ؤولُا وطل ٪في خضوص  3ؤو  4ؤؾماء وبخالتها ٖلى الجلؿت الٗامتًٞ ،ال ًٖ يغوعة
بزًإ بظغاءاث ج٣ضًم وصعاؾت الاٖتراياث ٖلى ال٣اثماث ّ
ألاولُت للمترشخحن والبذ ٞيها بلى
يىابِ جٟ٨ل خ ٤الضٞإ وجضٖم قٟاُٞت ٖمل الجهت التي جخىلى البذ في مُالب الاٖتراى وطل٪
ٖلى ٚغاع :
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ّ
اللجىت التي جخىلى يبِ ال٣اثمت ّ
ألاولُت للمترشخحن،
 وظىبُت وكغ ٢غاعاث -يبِ آظا ٫مٗ٣ىلت لخ٣ضًم مُالب الاٖتراى،

ّ
 -جم٨حن اإلاٗترى مً الاَالٕ ٖلى ال٣غاع اإلاٗترى ٖلُه واإلااٍضاث التي اؾدىض بليها اللجىتإلنضاع ال٣غاع اإلاظ٧ىع ،
 جمُ٨ىه بٖضاص وؾاثل صٞاٖه وجإمحن ظلؿت لالؾخمإ بلُه ٢هض ج٣ضًم حججه وؤلاصاءبماٍضاجه،
 يغوعة حٗلُل ٢غاعاث الجهت التي جخىلى البذ في مُالب الاٖتراى ووكغها بما ًٟ٨ل للمٗترىمً الًُٗ ُٞه ؤمام املخ٨مت املخخهت وٍِؿغ ٖمل هظه ألازحرة في بؿِ ع٢ابتها ٖلى ؤٖما٫
ّ
اللجىت .
 الخ٨ٟحر في وي٘ هٓام ؤؾاس ي ٖام ًخٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت
ّ
ؿخ٣لت ٖلى ؤن ّ
ًخم يبِ الىٓام ألاؾاس ي الخام ل٩ل هُئت جُبُ٣ا لؤلخ٩ام اإلاًمىت
للهُئاث اإلا
بالىٓام ألاؾاس ي الٗام ،وٍم ً٨يمان ّ
جُ٣ض الهُئاث بخل ٪ألاخ٩ام ٖبر بزًإ مكاعَ٘ ألاهٓمت
ّ
ألاؾاؾُت الخانت بلى الاؾدكاعة الىظىبُت للمد٨مت ؤلاصاعٍّت.
ّ
الضؾخىعٍت ًخًمً في آلان هٟؿه ج٣غٍغا خى ٫وكاٍ الهُئت
ٖ غى ج٣غٍغ ؾىىي مىخض للهُئاث
َُلت الؿىت ؤلاصاعٍّت وج٣غٍغا خى ٫جهغٞها اإلاالي مكٟىٖا بال٣ىاثم اإلاالُت ومهاص٢ت مغا٢بي
الخؿاباث وهى ما ٌؿمذ ملجلـ هىاب الكٗب مً بؿِ ع٢ابخه في طاث الى٢ذ ٖلى وكاٍ الهُئت
وجهغٞها اإلاالي ومضي نضُ٢ت ٢ىاثمها اإلاالُت باالؾدىاص بلى وزُ٣ت مىخضة بالىٓغ بلى الهلت الىزُ٣ت
بحن ج٣غٍغ اليكاٍ والخ٣غٍغ اإلاالي وبما ٌؿمذ مً ّ
الخض مً اعجٟإ ٖضص الىزاث ٤املخالت ٖلى الؿلُت
ّ
الدكغَُٗت وجإمحن ظلؿاث إلاىا٢كتها ؾىاء ٖلى مؿخىي اللجان ؤو ٖلى مؿخىي الجلؿت الٗامت.

ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ووػاعة اإلاالُت
 جًمحن آلُاث واضخت وهاظٗت جٟ٨ل في خالت الخال ٝبحن الهُئت
جدُ٨ما ٗٞلُا مً َغ ٝلجىت اإلاالُت.
وججضع ؤلاقاعة ؤًًا بلى ؤن اٖخماص اإلاكغٕ ٖلى مٟهىم اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣اعٍغ اإلاالُت للهُئاث
ّ
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت وٖضم
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ًخٗاعى والىٓام ال٣اهىوي الخا٦م لخل ٪الهُئاث وال٣اثم ٖلى الا
زًىٖها ألي ع٢ابت بقغا ٝيغوعة ؤن مٟهىم اإلاهاص٢ت ٌٗجي بضاهت مماعؾت ع٢ابت بقغا ٝمً ٢بل
ؾلُت ؤلاقغاٖ ٝلى الهُ٩ل الخاي٘ لغ٢ابتها بىىٖيها ؾىاء حٗل ٤ألامغ بغ٢ابت ٖلى قغُٖت الخهغ ٝؤو
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
اؾخ٣اللُت الهُئاث
بمغا٢بت مالثمت وهى ما ًخٗاعى م٘
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الجصء الثالث :السكابت على الهُئاث الدسخىز ٍّت
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ال ٌٗجي ٖضم زًىٖها للغ٢ابتٖ ،لى الٗ٨ـ مً طل،٪
اؾخ٣اللُت الهُئاث
بن
ّ
الضؾخىعٍت
ًىضعط بخضاثها يمً خى٦مت ظضًضة للماؾؿاث .وحٗجي املخاؾبت مؿاولُت الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ًٖ ٧اٞت ما ج٣ىم به مً ؤٖما ،٫ويغوعة ج٣ضًمها بك٩ل قٟا ٝومؿخمغ ؤو صوعي ما ٌؿمذ
ّ
ال٣اهىهُت ،وألازالُ٢ت ،واإلاالُت املخضصة لها .وٍخُلب جد٤ُ٣
بالخإ٦ض مً ؤن ؤٖمالها جخُاب ٤م٘ اإلاٗاًحر
مبضؤ املخاؾبت جىٞحر مٗلىماث قاملت للجمهىع خى ٫ؾُاؾاتها ،والىخاثج اإلاخىزاة منها ،وؤصائها ،باإلياٞت
بلى اإلاىاعص التي اؾخسضمتها وجىىي اؾخسضامها ،بما ٞيها اإلاىاعص اإلاالُت الٗامت وٚحرها.
ّ
وللمداؾبت مجمىٖت مً الاوٗ٩اؾاث ؤلاًجابُت ٖلى ٖمل وؤصاء الهُئاث اإلاؿخ٣لتٞ ،هي حؿهم في
ّ
الكٟاُٞت وحٗؼٍؼ مباصت ؤلاصاعة الغقُضة ،وحؿهم في هُل ز٣ت اإلاىاَىحن ومسخل ٠الٟاٖلحن
جد ٤ُ٣مبضؤ
ّ
ّ
الؿُاؾُت بك٩ل زام .
الؿُاؾُت والؿلُت
الغثِؿُحن ،بمً ٞيهم ألاخؼاب

ّ
ٖمىمُت ظضًضة يمً الخىُٓم ؤلاصاعي الخىوس ي ٦ما خضصه الضؾخىعٖ ،بر بعؾاء
بن بخضار طواث
ّ
هُئاث صؾخىعٍت مؿخ٣لت مً ؤظل الغ ٘ٞمً هجاٖت الخهغ ٝفي مجاالث جخهل بالخ٣ى ١والخغٍاث
ّ
ألاؾاؾُت ويمان خُاصًت وقٟاُٞت الجهاث اإلااجمىت ٖلى ؤلاقغا ٝوبصاعة جل ٪املجاالثٌ ،ؿخضعي
بالًغوعة وي٘ ٢ىاٖض ظضًضة جخالءم وزهىنُت هظه الهُئاث ،وجٟ٨ل في آن واخض بؾخ٣اللُتها في
الايُالٕ باإلاهام اإلاؿىضة بليها ،مً ظهت ،وجضٖم هجاٖتها وقٟاُٞت ؤوظه جهغٞها ،مً ظهت ؤزغي بما
ٌؿخضعي مً ؤن ج٩ىن مىٓىمت الغ٢ابت ٢اثمت ؤؾاؾا ٖلى الخشبذ مً مضي بخترام الهُئاث لًىابِ
الخى٦مت الغقُضة وٖلى هجاٖت جضزلها وقٟاُٞت َغ ١جهغٞها ولِـ ٖلى م٣اعبت مضي الخُ٣ض بًىابِ
الخهغ ٝالٗمىمي بهغ ٝالىٓغ ًٖ الىجاٖت وخؿً جىُْ ٠اإلاىاعص الٗمىميٖ ،لى ٚغاع ما هى مٗخمض
ّ
ٗمىمُت .
في بُ٣ت اإلاغا ٤ٞال
ّ
الضؾخىعٍت ،بل بن بَاع
وال ًم ً٨الخضًض ًٖ مغظُٗت مخ٩املت ؤو مالثمت للغ٢ابت ٖلى الهُئاث
الغ٢ابت ٖلى الهُئاث ٌٗ٨ـ ظؼءا مً ٖضم الخالئم بحن زُاع الضؾخىع في ج٨غَـ طواث ٢اهىهُت ظضًضة،
لها مهام صؾخىعٍت جخهل بدىُٓم ظضًض للؿلُت ،وبحن ههىم ٢اهىهُت ٚلب ٖليها َاب٘ الاهخ٣الُت
الضًم٣غاَُت مً ظهت ،وعصة الٟٗل مً ٢بل الؿُاؾُحن ٖلى ؾاب٣ت ؤو ٗٞل مٗحن.
ّ
ّ
ٗمىمُت اإلاؿخ٣لت وبحن
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤو ٫هو ٢اهىوي في جىوـ خاو ٫اإلاىاػهت بحن مهمت الهُئت ال
َبُٗت الخى٦مت التي ًجب ؤن جسً٘ بليها ٧ان اإلاغؾىم ٖضص  27لؿىت ً 2011خٗل ٤بةخضار هُئت ٖلُا
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ّ
مؿخ٣لت لالهخساباث٣ٞ ،ض ؤٖٟى الٟهل  3مً هظا اإلاغؾىم ،الهُئت الجضًضة والتي ٧لٟذ بدىُٓم
اهخساباث خغة وحٗضصًت وصًم٣غاَُت في بدغ زالزت ؤقهغ (٧ان مىٖض الاهخساباث ًىم  24ظىٍلُت ،2011
ّ
ٗمىمُت ومً
٢بل ؤن ً ٘٣جإظُله بلى  23ؤ٦خىبغ مً هٟـ الؿىت) ،مً الغ٢ابت اإلاؿب٣ت للمهاعٍ ٠ال

ّ
ٗمىمُت .باإلا٣ابل ؤزً٘ هٟـ الٟهل ٧ل الٗملُاث اإلاالُت التي جخىلى
ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باله٣ٟاث ال
الهُئت الُ٣ام بها بلى الغ٢ابت الالخ٣ت لضاثغة املخاؾباث التي جيكغ بٗض اهتهاء ّ
ٖملُت الغ٢ابت ج٣غٍغا مالُا في
ّ
طل ٪بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت .وج٩ىن للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث محزاهُت زانت
وجدمل مهاعٍٟها ٖلى خؿاب مٟخىح باؾمها ًخىلى عثِـ الهُئت بصاعجه بمغا٢بت ًٖىًٍ مً صاثغة
املخاؾباث وزبحر مداؾب .وجخىلى الهُئت وكغ ج٣غٍغها اإلاالي بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وٖلى
مى ٘٢الىاب الخام بها بٗض اهتهاء ّ
ٖملُت الاهخساباث.
و٢ض ٧ان الٛغى ألاؾاس ي مً هظا الخُاع ٖ ،ضم حُُٗل ال ّ
ٗملُت الاهخسابُت ،وفي هٟـ الى٢ذ ب٢غاع
مبضؤ املخاؾبت٦ ،مبضؤ يغوعي للخى٦مت الغقُضة وم٣اومت الٟؿاص.
ل ً٨وبٗض اهتهاء الاؾخد٣ا ١الاهخسابي لؿىت  2011بىجاح ؤ٢غث به مسخل ٠ألاَغا ٝالضازلُت
والخاعظُت٧ ،ان ٞخذ مل ٠الغ٢ابت اإلاالُت للهُئت ٞغنت للبٌٗ للدك ٪ُ٨في مهضاُ٢تها وهؼاهتها ،ومضزال
ّ
ّ
ّ
الخىُٟظًت الخضزل في مجا٫
اؾخ٣اللُت الهُئت وبزًاٖها إلظغاءاث ع٢ابُت ،بما ًسى ٫للؿلُت
للخض مً
الخهغٖ ،ٝبر بزًإ بٌٗ مً ؤٖمالها بلى وظىب اإلاهاص٢ت اإلاٗخمضة ٖاصة في مىٓىمت ع٢ابت ؤلاقغاٝ
وطلٖ ٪لى ٚغاع بنضاع الىٓام ألاؾاس ي ألٖىان الهُئت وبزًإ محزاهُتها لىظىب اإلاهاص٢ت اإلاؿب٣ت ٢بل
بخالتها ٖلى مجلـ هىاب الكٗب .وهى ما ص ٘ٞبلى مغاظٗت مىٓىمت الغ٢ابت باليؿبت للهُئت ؾىت .2012
في ألازىاء ،ؤوكئذ الهُئت الٗلُا لالجها ٫الؿمعي والبهغي بم٣خط ى اإلاغؾىم مغؾىم ٖضص  116لؿىت
ّ
 2011ماعر في  2هىٞمبر ً 2011خٗل ٤بدغٍت الاجها ٫الؿمعي والبهغي وبةخضار هُئت ٖلُا مؿخ٣لت
لالجها ٫الؿمعي والبهغي وهُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت بم٣خط ى ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  53لؿىت 2013
ماعر في  24صٌؿمبر ً 2013خٗل ٤بةعؾاء الٗضالت الاهخ٣الُت وجىُٓمها ،و٢ض ٧اهذ اإلاىٓىمت الغ٢ابُت
باليؿبت للهُئخحن ؤ٢ل وَإة مً الغ٢ابت امل ّ
خههت للهُئت.
و٢ض ظاء ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012ماعر في  20صٌؿمبر ً 2012خٗل ٤بالهُئت الٗلُا
ّ
ّ
ٗمىمُت
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث لُبرػ مً ظهت مضي جىظـ املجلـ الىَجي الخإؾِس ي مً الهُئاث ال
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ّ
ّ
اإلاؿخ٣لت وجدضًضا مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباثٞ ،خم ب٢غاع ظملت مً آلُاث الغ٢ابت ،جبحن الخ٣ا
ٖضم جالثمها م٘ َبُٗت الهُئت.
ّ
ّ
ٗمىمُت،
ُٟٞما ٖضا بٖٟاء ه٣ٟاث الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث مً الغ٢ابت اإلاؿب٣ت للمهاعٍ ٠ال

ّ
قضص ٢اهىن  2012آلُاث الغ٢ابت ٖلى الهُئت٣ٞ ،ض هو الٟهل  29مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖلى ؤهه حؿهغ
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى بعؾاء هٓام ع٢ابت صازلُت لئلظغاءاث ؤلاصاعٍّت واإلاالُت واملخاؾبُت

جًمً ؾالمت ال٣ىاثم اإلاالُت وهؼاهتها وقٟاُٞتها ومُاب٣تها لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل وجيص ئ للٛغى
وخضة جض ٤ُ٢وع٢ابت صازلُت ًترؤؾها زبحر مداؾب.
ّ
وهو الٟهل  30مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى ؤهه "حٗغى الخؿاباث اإلاالُت للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث ٖلى مغا٢بي خؿاباث مغؾمحن بجضو ٫هُئت الخبراء املخاؾبحن ٌُٗنهما مجلـ الهُئت َب٣ا
للدكغَ٘ الجاعي به الٗمل باليؿبت بلى ّ
ّ
ٗمىمُت إلاضة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض
اإلااؾؿاث واإلايكأث ال
مغة واخضة".
وههذ ال٣ٟغة  6مً الٟهل ٖ 3لى بٖضاص ج٣غٍغ جهغ ٝمالي وبصاعي ٌٗغى صخبت الخ٣غٍغ الؿىىي
ٖلى مغا٢ب الخؿاباث وٖلى مهاص٢ت مجلـ الهُئت بإٚلبُت ألاًٖاء.
وفي نىعة ٖضم مهاص٢ت املجلـ الدكغَعي ٖلى الخ٣غٍغ اإلاالي ج ٘٣الضٖىة بلى حكُ٨ل لجىت جد٤ُ٣
م٩ىهت مً زالزت زبراء مداؾبحن مغؾمحن بجضو ٫هُئت الخبراء املخاؾبحن ًسخاعهم املجلـ الدكغَعي.
ّ
جسً٘ الخؿاباث اإلاالُت للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بلى الغ٢ابت الالخ٣ت لضاثغة املخاؾباث.
وحٗض صاثغة املخاؾباث ج٣غٍغا زانا خى ٫الخهغ ٝاإلاالي للهُئت بسهىم ٧ل ّ
ٖملُت اهخسابُت ؤو اؾخٟخاء
وٍيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت.
ًهاص ١مجلـ الهُئت ٖلى الخؿاباث اإلاالُت الؿىىٍت للهُئت ٖلى يىء ج٣غٍغ مغا٢بي الخؿاباث
وَٗغى الخ٣غٍغ ٖلى املجلـ الدكغَعي للمهاص٢ت ٖلُه وٍيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وٖلى
اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي للهُئت في ؤظل ؤ٢هاه  30ظىان مً الؿىت اإلاىالُت.
وج٣ىم وخضة الخض ٤ُ٢والغ٢ابت الضازلُت بإٖمالها و٣ٞا للمٗاًحر الضولُت اإلاهىُت إلاماعؾت الخض٤ُ٢
الضازلي مً زال ٫بجبإ مسُِ ؾىىي ًهاصٖ ١لُه مجلـ الهُئت وحهض ٝبلى جدؿحن ألاصاء وبصاعة
املخاَغ والغ٢ابت ل٩امل ؤٖما ٫الهُئت .وج٣ىم الىخضة بةُٖاء ج٣اعٍغها بلى مجلـ الهُئت مباقغة وبهٟت
صوعٍت.
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ّ
وهو الٟهل ٖ 28لى ؤهه "جبرم وجىٟظ ظمُ٘ ن٣ٟاث الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث َب٤
ّ
ّ
ٗمىمُت ما لم جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن".
ٗمىمُت للميكأث ال
ؤلاظغاءاث الخانت باله٣ٟاث ال
و٢ض ّبُيذ الخجغبت ؾغَٗا ه٣اثو هظه اإلاىٓىمت الغ٢ابُت وٖضم واُٗ٢تها ،بط ٧ان ؤو ٫مك٩ل واظه
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت ٖ٣ب اهخساب مجلؿها واإلاهاص٢ت ٖلى صؾخىع  27ظاهٟي ٖ ،2014ضم ام٩اهُت
ّ
ٗمىمُت في ؤلاٖضاص الهخساباث حكغَُٗت وعثاؾُت ال ٌٗغٝ
جدمل مساَغة جُبُ ٤ؤخ٩ام ؤمغ اله٣ٟاث ال
ؾىي ؤجها ًجب ؤن ججغي ٢بل مىفى  ،2014وهظا ما صٖا املجلـ الىَجي الخإؾِس ي بلى حٗلُ ٤الٗمل بهظه
ال٣اٖضة بة٢غاع اؾخصىاء نلب الٟهل 175مً ال٣اهىن ؤؾاس ي ٖضص  16لؿىت  2014ماعر في  26ماي
ً 2014خٗل ٤باالهخساباث والاؾخٟخاء "بهغ ٝالىٓغ ًٖ ألاخ٩ام الىاعصة بالٟهل  28مً ال٣اهىن
ّ
ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012اإلااعر في  20صٌؿمبر  2012واإلاخٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث،
وبلى ٚاًت اهً٣اء مضة زالزت ؤقهغ مً ؤلاٖالن ًٖ الىخاثج النهاثُت لالهخساباث الدكغ ّ
َُٗت والغثاؾُت
ّ
ٗمىمُت".
ال٣اصمت ،حٟٗى ه٣ٟاث الهُئت مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باله٣ٟاث ال
ولئن ؤ٢غ املجلـ الىَجي الخإؾِس ي بهظا الاؾخصىاء٣ٞ ،ض ٧ان مً باب ؤولى وؤخغي ب٢غاع هظا الاؾخصىاء
باليؿبت لالهخساباث الؿاب٣ت ألواجها ،ؾىاء لكٛىع في عثاؾت الجمهىعٍت ؤو خل للبرإلاان ،بط ٌؿخدُل
ّ
ٗمىمُت إلهجاػ اهخساباث في ؤظل ؤ٢هاه  3ؤقهغ ،والخاّ ٫ؤن بٌٗ
الالتزام بإخ٩ام اله٣ٟاث ال
اله٣ٟاث ٌؿخٛغ ١بٖضاصها واهجاػها هٟـ ألاظل ج٣غٍبا.
ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ال ًم ً٨ؤن ًخم ٖلى قا٧لت خى٦مت الؿلِ ال
بن خى٦مت الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت املخخلٟت بك٩ل همُي ،بل ال بض مً ؤن ًإزظ بٗحن
الخ٣لُضًت ،وال ًم ً٨ؤن ًخم للهُئاث
الاٖخباع َبُٗت اإلاهام اإلاى٧ىلت ،وج٣لب حجم اليكاٍ ،وٞلؿٟت الىجاح والٟكل في جد ٤ُ٣اإلاهام اإلاى٧ىلت،
ٞال ًم ً٨مغا٢بت ؤو جُُ٣م خؿاباث هُئت م٩لٟت بةصاعة اهخساباث مدلُت ،صون ؤن ً٩ىن لها مغظُٗت
ؾاب٣ت لخدضًض اإلاؿخلؼماث وال٩لٟت واملخاَغ  ،اؾدىاصا ٖلى هٟـ اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض التي ً ٘٣مغا٢بت
وجُُ٣م ماؾؿت لها زمؿىن ؾىت مً الخجغبت ،ولها وكاٍ ًغج٨ؼ ٖلى مغظُٗاث واضختٞ .هُئت
الاهخساباث لها واظب جىُٓم الاهخساباث في ؤ٦ثر مً  45صولت ،في ُٚاب اإلاىاعص البكغٍت املخخهت
والًغوعٍت للُ٣ام بهظه ألاٖما ،٫بط جًُغ الهُئت بلى الخٗىٍل ٖلى جىوؿُحن باإلاهجغ ٢ض ال ً٩ىن لهم ؤ ي
مٗغٞت بمىٓىمت الخهغ ٝاإلاالي في جىوـ ،وؾخاصي مُالبتهم باإللتزام بال٣ىاٖض التي ًلتزم بها اإلاؿاولىن
واإلاؿحرون ؤلاصاعٍىن واإلاالُىن اإلاهىُىن ،في جىوـ بما بلى بحجام الخىوؿُحن بالخاعط ًٖ اإلاكاع٦ت في بصاعة
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الاهخساباث بالخاعط ،ؤو بلى جىُٓم صوعاث ج٩ىٍيُت م٘ ما ٌٗىُه هظا مً واظب جٟغٚهم واؾخٗضاص الهُئت
لخدمل ال٩لٟت التي ً٣خًيها مشل هظا الخ٩ىًٍ.
ّ
الضؾخىعٍتًُ ،غح جدضًاث مؿخجضة ،وٍ٣خط ي بالخالي مالثمت ؤَغ الغ٢ابت بلى
بن الخهغ ٝفي الهُئاث
هظه الخهىنُاث.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت؟
وهى ما ًُغح ؾاا ٫ؤي خى٦مت للهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت للخى٦مت والتي جىُبٖ ٤لى الهُئاث
ل٣ض ٦غؽ صؾخىع  27ظاهٟي  2014ظملت مً اإلاباصت
ّ
الضؾخىعٍت٣ٞ ،ض ظاء في جىَئت الضؾخىع ؤلاقاعة بلى "هٓام ظمهىعي صًم٣غاَي حكاع٧ي٩ً ،ىن ُٞه خ٤
الخىٓم ال٣اثم ٖلى الخٗضصًت وخُاص ؤلاصاعة والخ٨م الغقُض" .ؤما ال٣ٟغة الشاوي مً الٟهل الٗاقغ٣ٞ ،ض
ههذ ٖلى واظب الضولت في "الخغم ٖلى خؿً الخهغ ٝفي اإلاا ٫الٗمىمي.. ،والٗمل ٖلى مى٘ الٟؿاص
و٧ل ما ممً قإهه اإلاؿاؽ بالؿُاصة ال ّ
ىَىُت .جدغم الضولت ٖلى خؿً الخهغ ٝفي اإلاا ٫الٗمىمي وجخسظ
الخضابحر الالػمت لهغٞه خؿب ؤولىٍاث الا٢خهاص الىَجي وحٗمل ٖلى مى٘ الٟؿاص و٧ل ما مً قإهه
اإلاؿاؽ بالؿُاصة ال ّ
ىَىُت.
وهو الٟهل ٖ 11لى واظب الخهغٍذ باإلا٩اؾب ،باليؿبت ل٩ل مً ًخىلى عثاؾت الجمهىعٍت ؤو عثاؾت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ؤو ؤي
الخ٩ىمت ؤو ًٖىٍتها ؤو ًٖىٍت مجلـ هىاب الكٗب ؤو ًٖىٍت الهُئاث
وُْٟت.
ّ
ٗمىمُت و ٤ٞمباصت الخُاص واإلاؿاواة واؾخمغاعٍت
و٦غؽ الٟهل  15مً الضؾخىع ٢ىاٖض ؾحر ؤلاصاعة ال
ّ
الكٟاُٞت والجزاهت والىجاٖت واإلاؿاءلت.
اإلاغ ٤ٞالٗام ،وو٢ ٤ٞىاٖض
في خحن هو الٟهل ٖ 32لى يمان الضولت لخ ٤ؤلاٖالم وخ ٤الىٟاط بل ى اإلاٗلىمت.
ّ
و٢ض نضع ؾىت ٢ ،2017اهىن ؤؾاس ي ٖضص  59لؿىت  2017ماعر في  24ؤوث ً 2017خٗل ٤بهُئت
الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت الٟؿاص ،وؾُهضع ٢غٍبا ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت للهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت وال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بمد٨مت املخاؾباث .وٍم ً٨الخإُ٦ض ٖلى ؤن نضوع هظه
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،وهى ما ًض ٘ٞبلى ٖغى
ال٣ىاهحن لً ًغس ي مىٓىمت مخ٩املت للغ٢ابت ٖلى الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت ٦ما جم ب٢غاعها في ال٣اهىن الخىوس ي بالغظىٕ بلى اإلاماعؾاث
مىٓىمت الغ٢ابت ٖلى الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت و٤ٞ
الًٟلى في ال٣اهىن اإلا٣اعن .وٍم ً٨جهيُ ٠الغ٢ابت التي جسً٘ بليها الهُئاث
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زالر مٗاًحر :ؤولها َبُٗت الهُ٩ل اإلاغا٢ب ٞخ٩ىن ع٢ابت ً٢اثُت بم٣ابل الغ٢ابت البرإلااهُت وع٢ابت املجخم٘
ّ
الؿُاؾُت  ،وٍم ً٨جهيُٟها و ٤ٞمُٗاع مىيىٕ الغ٢ابتٞ ،ىمحز بحن الغ٢ابت ٖلى
اإلاضوي وألاخؼاب
ألاشخام ،والغ٢ابت ٖلى الخؿاباث والغ٢ابت ٖلى قغُٖت ألاٖما ،٫وؾى ٝوٗخمض اإلاُٗاع ألازحر في ٖغى
مىٓىمت الغ٢ابت لجري ؤوال الغ٢ابت ٖلى ألاشخام (ٟٞغة ؤولى) لالهخ٣ا ٫للغ٢ابت ٖلى ال٣غاعاث (٣ٞغة زاهُت)
للىنى ٫ؤزحرا للغ٢ابت ٖلى الخؿاباث (٣ٞغة زالشت).

فلسة أولى :السكابت على ألاشخاص
جمشل الغ٢ابت ٖلى ألاشخام ؤ٦ثر ؤهىإ الغ٢ابت خؿاؾُت ،بط لئن ٧ان ألامغ َبُُٗا في خالت وظىص
ع٢ابت حؿلؿلُت  un pouvoir hiérarchiqueؤو في نىعة وظىص ؾلُت بقغاun pouvoir de tutelle ٝ
جمل ٪الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت نالخُت الخُٗحن ،الى٣ل و الخإصًب في خ ٤ألاشخام اإلاكغٞحن ٖلى اإلاؿخىي
املخلي٧ ،الىالة و اإلاضًغًٍ الخىُٟظًحن ٖلى مؿخىي الىالًاث ،ؤما باليؿبت للمىخسبحن ُٞجىػ لها وٟ٢هم ؤو
ّ
الضؾخىعٍت
ب٢هائهم مً املجالـ اإلاىخسبت و٣ٞا لئلظغاءاث املخضصة ٢اهىهاٞ ،ةن ألامغ ًسخل ٠م٘ الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ،بط هجض مً ظاهب ؤًٖاء مىخسبحن بإٚلبُاث مٗؼػة مً َغ ٝالبرإلاان ،وُٚاب ؾلُت بقغاٝ
ؤو ؾلُت حؿلؿلُت ًسًٗىن لها .هظا ًٞال ٖلى الخهاهت التي ًخمخٗىن بها .ل ً٨وٖمال بمبضؤ ٢ابلُت
املخاؾبتٞ ،ةهه مً الًغوعي ب٢غاع بم٩اهُت الغ٢ابت ٖلى ألاشخام وٍ٩ىن هظا ٖىض الترشر (ٞغٕ ؤو)٫
وٖىض ؤصاء اإلاهام (ٞغٕ زاوي).
فسع أول :السكابت عىد الترشح
ّ
ّ
ؾخ٣اللُت والخُاص والٟ٨اءة٣ٞ ،ض ظاء
الضؾخىعٍت قغوٍ جخٗل ٤باال
ٌكترٍ في الترشر لبٌٗ الهُئاث
ّ
ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث لِكترٍ في ٞهله الؿاب٘ للترشر لًٗىٍت مجلـ
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث:
 نٟت الىازب، ؾً ال ج٣ل ًٖ  35ؾىت،ّ
ؾخ٣اللُت والخُاص،
 الجزاهت والا ـالٟ٨اءة والخبرة، ؤن ال ً٩ىن ًٖىا مىخسبا في بخضي الهُئاث اإلاهىُت،ـ ٖضم الاهسغاٍ ؤو اليكاٍ في ؤي خؼبؾُاس ي زال ٫الخمـ ؾىىاث الؿاب٣ت لخاعٍش ٞخذ الترشخاث،
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 ٖضم جدمل ؤي مؿاولُت نلب خؼب الخجم٘ الضؾخىعي الضًم٣غاَي اإلاىدل ؤو مىاقضة عثِـالجمهىعٍت املخلىٕ للترشر إلاضة عثاؾُت ظضًضة،
 ٖضم جدمل مؿاولُت في الخ٩ىمت ؤو ج٣لض مىهب والي ؤو ٧اجب ٖام والًت ؤو مٗخمض ؤو ٖمضة َُلتخ٨م الغثِـ املخلىٕ.
ًضلي ٧ل مترشر يمً مل ٠جغشخه بخهغٍذ ٖلى الكغً ٝخٗل ٤بخىٞغ الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها
ؤٖاله.
ٌٗا٢ب بالسجً مضة ؾخت ؤقهغ وبسُُت ٢ضعها ؤل ٠صًىاع ٧ل شخو حٗمض ؤلاصالء بخهغٍداث زاَئت
ؤو ؤزٟى ماوٗا مً مىاو٘ الترشر هو ٖليها ال٣اهىن صون ؤن ًمى٘ طل ٪مً جدبٗه َب ٤ؤخ٩ام املجلت
الجؼاثُت.
و٢ض ٢ام عثِـ الهُئت الؿاب ٤ؾىت  2016بمغاؾلت عثِـ مجلـ هىاب الكٗب لُلٟذ الاهدباه بلى
وظىص مغشخحن جم ؤلاٖالن ًٖ ٢بىلهم ّ
ألاولي بالغٚم مً وظىص مىاو٘ ٢اهىهُت ،ولُبحن بإن الهُئت ٖلى
اؾخٗضاص إلبضاء الغؤي باليؿبت لٟ٨اءة اإلاترشخحن الظًً ٖمل ؤٚلبهم في الهُئت ،بلى ؤن مجلـ هىاب
الكٗب ا٦خٟى بُلب ؤؾماء مً لهم مىاو٘ ٢اهىهُت ،مما ًُغح الدؿائُُٟ٦ ًٖ ٫ت جُُ٣م ٟ٦اءة
اإلاترشخحن ،زانت ؤن ججغبت  2014و 2017بُيذ ؤن ألاٚلبُت ٢ض جخىاٖ ٤ٞلى ألا٢ل ٟ٦اءة ،وٍمً٨
الغظىٕ بلى ما وكغه مجلـ هىاب الكٗب في جُُ٣مه للمترشخحن ،وازخُاعه ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫باليؿبت
لهى ٠اإلا٩ل ٠باالجها ٫للمترشر الخاثؼ ٖلى الٗضص ألا٢ل ،والظي لم ج ً٨له ؤي زبرة في مجا٫
ّ
صخهُت للمترشر ٢بل
الاهخساباث .ولئن ٧ان ُٚاب الخبرة الاهخسابُت ؤمغا ًم ً٨جضاع٦ه باإلاحزاث ال
اهخساباث ؤ٦خىبغ ٞ ،2011ةن ألامغ مسخل ٠بٗض جىُٓم الجمهىعٍت الخىوؿُت ألعبٗت اؾخد٣ا٢اث اهخسابُت
٦بري ؾىت  2011و.2014
وهى ما ًضٖى بلى مغاظٗت مىهجُت جُُ٣م اإلاترشخحن ،وَغٍ٣ت جُُ٣مهم ختى ً٩ىن ؤلازخُاع مىا٣ٞا
للكغوٍ التي ظاء بها الضؾخىع.72

 72إن اإلعتماد على معايري موضوعية وشفافة إلختيار ادلًتشحني وتقييم كفاءهتم يعد من ادلسائل ادلفروضة بداىة ضرورة أنو من بني الدواعي إلحداث
اذليئات ادلستقلّة يتمثل يف إسناد إدارة واإلشراف على رلاالت حساسة إىل ىيئة مجاعية من ذوي الكفاءة واخلربة مبا يرفع من صلاعة أداء اذليئات وحرفيتها
ومبا يعزز إستقالليتها عن السلطة التنفيذية.
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فسع ثان :املساكبت عىد أداء املهام
بن مسالٟت ًٖى مجلـ الهُئت للمباصت التي ظاء بها ال٣اهىن ؤو للكغوٍ التي ٧اهذ مُلىبت الهخسابه
لًٗىٍت الهُئت ،مً اإلاٟغوى ؤن ج ٘٣مداؾبتها ،وهظه املخاؾبت ٢ض ج٣ىص بلى بجهاء ًٖىٍت املخال.٠
ّ
و٢ض هو ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012مخٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث ٖلى
ّ
الىاظباث ٞجاء في الٟهل  12ـ ًسً٘ عثِـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث وؤًٖاء مجلؿها
زهىنا للىاظباث الخالُت:
 واظب الخُاص، واظب الخد،ٟٔ واظب خًىع ظلؿاث مجلـ الهُئت، الخٟغ ٙال٨لي إلاماعؾت اإلاهام نلب الهُئت، ٖضم الترشر ألًت اهخساباث َُلت مضة الًٗىٍت بالهُئت وبٗض اهً٣ائها إلاضة ال ج٣ل ًٖ زمـؾىىاث،
الخهغٍذ ٖلى الكغ ٝباإلا٩اؾب َب٣ا لئلظغاءاث اإلاىهىم ٖليها بال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالخهغٍذ ٖلى
الكغ ٝبم٩اؾب ؤًٖاء الخ٩ىمت وبٌٗ ألانىا ٝمً ألاٖىان الٗمىمُحن.
ّ
وهو الٟهل  13مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى واظب ٧ل مً عثِـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث
وؤًٖاء مجلؿها الخهغٍذ ب٩ل جًاعب مهالر َُلت ٞترة الًٗىٍت بالهُئت.
ّ
ّ
ّ
شخهُت مباقغة ؤو ٚحر
شخهُت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ؤو ٖال٢ت
ٌٗض جًاعبا للمهالر ٧ل مهلخت
مباقغة جازغ ٖلى التزام الًٗى اإلاٗجي بالكغوٍ والىاظباث املخمىلت ٖلُه وٖلى خؿً ؤصاء الهُئت إلاهامها.
وٖلى الًٗى اإلاٗجي بخًاعب اإلاهالر الخهغٍذ به لضي مجلـ الهُئت زم الامخىإ ًٖ اإلاكاع٦ت في
الجلؿاث ؤو اإلاضاوالث ؤو ال٣غاعاث طاث الٗال٢ت بلى خحن بذ مجلـ الهُئت في ألامغ في ْغٖ ٝكغة ؤًام
مً جاعٍش الخهغٍذ.
ًىٗ٣ض مجلـ الهُئت بٗض الخهغٍذ بخًاعب اإلاهالر وٍخىلى الخضاو ٫بإٚلبُت ألاًٖاء وصون خًىع
الًٗى اإلاٗجي ،وفي نىعة زبىث جًاعب مهالر و٢تي ً ٘٣بٖالم اإلاٗجي به الظي ًمخى٘ ًٖ اإلاكاع٦ت في
الجلؿاث ؤو اإلاضاوالث ؤو ال٣غاعاث طاث الٗال٢ت بلى خحن ػوا ٫اإلااو٘ .وفي نىعة زبىث جًاعب مهالر
صاثم ً ٘٣بٖالم اإلاٗجي به الظي ً٣ضم اؾخ٣الخه لغثِـ املجلـ زال ٫الشماهُت وألاعبٗحن ؾاٖت اإلاىالُت
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لئلٖالم.
ٖىض خهى ٫الٗلم ؤو ؤلاٖالم الجضي بدالت جًاعب مهالر ًخىلى مجلـ الهُئت بٗض ؾمإ الًٗى اإلاٗجي
الخدٞ ٤ُ٣يها وفي نىعة زبىث حٗمض الًٗى اإلاظ٧ىع بزٟاء جًاعب في اإلاهالر ٌٟٗى مً مهامه َب٤
بظغاءاث ؤلاٖٟاء اإلابِىت بالٟهل الخامـ ٖكغ مً هظا ال٣اهىن.
ّ
وهو الٟهل  14مً هٟـ ال٣اهىن ألاؾاس ي ؤهه ال ًم ً٨جدب٘ ؤو بً٣ا ٝعثِـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
لالهخساباث ؤو ؤخض ؤًٖاء مجلؿها مً ؤظل ؤٗٞا ٫جخٗل ٤بإٖمالهم ؤو بمماعؾت مهامهم نلب الهُئت بال
بٗض ع ٘ٞالخهاهت مً ٢بل الجلؿت الٗامت للمجلـ الدكغَعي باألٚلبُت اإلاُل٣ت ألًٖاثه بُلب مً
الًٗى اإلاٗجي ؤو مً زلثي ؤًٖاء مجلؿها ؤو مً الؿلُت الً٣اثُت.
وٍخم الىٓغ في  ٘ٞالخهاهت ٖلى ؤؾاؽ الُلب ّ
ّ
اإلا٣ضم مً الؿلُت الً٣اثُت مغ٣ٞا بمل ٠الًُ٣ت.
ع
وو ٤ٞمىُى ١الٟهل  15مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت ً ،2012خم بٖٟاء عثِـ الهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو ؤخض ؤًٖاء مجلؿهاًٞ ،ال ًٖ الهىعة اإلاىهىم ٖليها بال٣ٟغة الخامؿت مً
الٟهل الشالض ٖكغ مً هظا ال٣اهىن ،في نىعة اعج٩ابه لخُإ ظؿُم في الُ٣ام بالىاظباث املخمىلت ٖلُه
بم٣خط ى هظا ال٣اهىن ؤو في نىعة ؤلاصاهت بم٣خط ى خ٨م باث مً ؤظل ظىدت ٢هضًت ؤو ظىاًت ؤو في
ّ
نىعة ٣ٞضاهه لكغٍ مً قغوٍ الًٗىٍت بمجلـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث.
ًغَ ٘ٞلب ؤلاٖٟاء مً ٢بل هه ٠ؤًٖاء مجلـ الهُئت ٖلى ألا٢ل وَٗغى ٖلى الجلؿت الٗامت
للمجلـ الدكغَعي للمهاص٢ت ٖلُه باألٚلبُت اإلاُل٣ت ألًٖاثه.
وهٓم الٟهل  16ـدالت الكٛىع في جغُ٦بت الهُئت ،بط هو ٖلى ؤهه ٖلى ؤهه في "خالت الكٛىع الُاعت
ّ
ٖلى جغُ٦بت مجلـ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث لىٞاة ؤو اؾخ٣الت ؤو بٖٟاء ؤو عجؼ ؤو جسلٌٗ ،اًً
مجلـ الهُئت خالت الكٛىع وٍضوجها بمدًغ زام ًدُله صخبت باقي اإلال ٠للمجلـ الدكغَعي الظي
ًخىلى ؾض هظا الكٛىع َب٣ا لئلظغاءاث اإلاىهىم ٖليها بالٟهل الؿاصؽ مً هظا ال٣اهىن بىاءا ٖلى
َلب مً عثِـ الهُئت ؤو هه ٠ؤًٖاء مجلؿها".
ٌٗخبر مخسلُا الغثِـ ؤو الًٗى الظي ًخُٛب صون مبرع ًٖ زالر اظخماٖاث مخخالُت ملجلـ الهُئت
عٚم اؾخضٖاثه وبهظاعه ب٩ل وؾُلت جتر ٥ؤزغا ٦خابُا.
ّ
ؾخ٣اللُت الهُ٩لُت ًٖ بٌٗ ظىاهب مؿاءلت ألاشخام في
و٢ض ؾب ٤الخٗغى ٖىض الخضًض ًٖ الا
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
الهُئاث
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ؤما باليؿبت ألزُاء الخهغ ،ٝوهي ؤزُاء جم جدضًضها بم٣خط ى ال٣اهىن ٖضص  74لؿىت  1985ماعر
في  20ظىٍلُت ً 1985خٗل ٤بخدضًض ؤزُاء الخهغ ٝالتي جغج٨ب بػاء الضولت و ّ
ّ
ٗمىمُت
اإلااؾؿاث ال
ّ
ٗمىمُت ويبِ الٗ٣ىباث اإلاىُب٣ت ٖليها وبةخضار صاثغة الؼظغ اإلاالي٣ٞ ،ض ٖغٝ
املخلُت واإلاكاعَ٘ ال
الٟهل ّ
ّ
الضؾخىعٍت
ألاو ٫مً هظا ال٣اهىن ؤزُاء الخهغ ،ٝبك٩ل ًجٗله ٚحر مىُبٖ ٤لى الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ،عٚم ؤن الخٗغٍ ٠واؾ٘ وٍٟخذ ؾلُت ج٣ضًغٍت لضاثغة الؼظغ اإلاالي في هظا ؤلاَاع٣ٞ .ض ٖضص
الٟهل نىعا ألٖما ٫حٗخبر مً ٢بُل زُإ الخهغ ،ٝزم ؤيا٣ٞ ٝغة جىو ٖلى ؤهه "وبهٟت ٖامت ٧ل
ٖمل جهغ٩ً ٝىن الُ٣ام به مسالٟا لل٣ىاهحن وألاوامغ والتراجِب اإلاىُب٣ت في ماصة اإلا٣ابٌُ ومهاعٍ٠
الضولت و ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت املخلُت".
ٗمىمُت ؤلاصاعٍّت والجماٖاث ال
اإلااؾؿاث ال
و٢ض جضاع ٥مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ازخهاناث مد٨مت املخاؾبا ّث وجىُٓمها
وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت لضحها ،زانت في وسخخه اإلاٗضلت ،هظا ألامغ.
وال ب ّض مً ؤلاقاعة بلى ؤهه مً الًغوعي الدؿغَ٘ باؾخ٨ما ٫الىهىم الدكغ ّ
َُٗت التي ًخىٖ ٠٢لى
ّ
الضؾخىعٍت ،والخغم في هظا املجاٖ ٫لى مغاٖاة َاب٘ الخجضًض في اؾخ٨ما٫
بنضاعها بهٟاط بٌٗ ألاخ٩ام
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن اإلاكغٕ ً٣ىم في هظا املجا٫
ؤلاَاع ال٣اهىوي للهُئاث
ّ
ال٣اهىهُت بإشخام ٢اهىهُت ظضًضة ،مً اإلاٟغوى الخغم ٖلى وي٘ ال٣ىاٖض
بٗمل عاثض لئلخاَت
اإلاالثمت م٘ ٞلؿٟتها ،والاظتهاص في وي٘ ؤؾـ خى٦مت جخماش ى م٘ َبُٗت هظه الهُئاث ،والٗمل ٖلى
ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت ج٣خهغ ٖلى
الضؾخىعٍت وجدضًض مضاها ٞهل ؤن ال
ٗمىمُت" الظي ٌؿم الهُئاث
جإنُل مهُلر "ال
مىذ الهٟت للظاث اإلاٗىىٍت ؤم ًخهل بخُبُ٢ ٤ىاٖض الخهغ ٝالٗمىمي وفي هظه الهىعة حؿخضعي يمان
ّ
ٗمىمُت مؿخمضة خهغا مً مهاصع
اإلاالءمت بحن جل ٪ال٣ىاٖض وزهىنُت الهُئاث ؤم ؤن الهٟت ال
جمىٍلها صون ؤن ًٟط ي طل ٪آلُا بزًاٖها ل٣ىاٖض الخهغ ٝالٗمىمي اإلاٗخمضة لضي مسخل ٠الهُا٧ل
ّ
ٗمىمُت؟
ال
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فلسة ثاهُت :السكابت على اللسازاث
ّ
الضؾخىعٍت
وهي الغ٢ابت اإلابضثُت التي ًجب ؤن جماعؽ بك٩ل مؿخمغ ؤو صوعي ٖلى ؤٖما ٫الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ،وٍم ً٨ؤن ج٩ىن هظه الغ٢ابت ً٢اثُت ؤو ؾُاؾُت ؤو ٞىُت.
ٞباليؿبت للغ٢ابت الً٣اثُت ٖلى الهُئاث :جى٣ؿم هظه الغ٢ابت بلى ع٢ابت ٢اهىهُت ًماعؾها ال٣اض ي
ؤلاصاعي ؤو ال٣اض ي الٗضلي ،وع٢ابت مالُت جماعؾها مد٨مت املخاؾباث.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت بلى الغ٢ابت ،و٢ض ٧ان
ؾخ٣اللُت ال جمى٘ مً بزًإ الهُئاث
وٍجضع الخإُ٦ض ٖلى ؤن محزة الا
ّ
ٖمىمُت
للمد٨مت ؤلاصاعٍّت ؾىت ٞ 2011غنت الخظ٦حر بهظه اإلاؿلمت " ّؤن هُئت الاهخساباث هي هُئت
ّ
مؿخ٣لت ٚحر مٟٗاة مً ٧ل ع٢ابت ،وؤن ال٣ى ٫بسال ٝهظا ًجٗل مً ؾلُت الهُئت اإلاظ٧ىعة مُل٣ت،
وٍاو ٫في جهاًت اإلاُا ٝبلى بٖٟاء ال٣غاعاث الهاصعة ٖنها مً الخًىٕ بلى مبضؤ الكغُٖت مً ظهت،
والخ٣لُو مً خ٣ى ١ألاٞغاص في مماعؾت خ٣هم في الاٖتراى ٖليها وؤلاصالء بىؾاثل صٞاٖهم وم٣اعٖت
الدجج التي اؾدىضث بليها الهُئت مً ظهت ؤزغي".73
وٍإحي هظا الخمص ي ج٨غَؿا ل٣ٟه ً٢اء املجلـ الضؾخىعي الٟغوس ي

74

ومجلـ الضولت

الٟغوس ي75بةٖخباع مماعؾت جل ٪الهُئاث لهالخُاث الؿلُت الٗامت مما ٌؿخضعي زًىٖها ٦بُ٣ت الهُا٧ل
ّ
ٗمىمُت بلى الغ٢ابت ٖلى قغُٖت ؤٖمالها ؤو مؿاءلتها وحٗمحر طمتها في نىعة ما بطا ما جغجب ًٖ ؤٖمالها
ال
يغع للٛحر ؤمام ال٣اض ي ؤلاصاعي باٖخباعها ال٣اض ي الُبُعي ألٖما ٫جل ٪الهُئاث بالىٓغ بلى َبُٗت مجا٫
وكاَها وبجهاله الىزُ ٤باملجا ٫ؤلاصاعي وجلبؿها ؤزىاء مباقغتها إلاهامها بهالخُاث الؿلُت الٗامت لُخم
جًمحن طل ٪الخمص ي ال٣ٟه ً٢اء مً ٢بل اإلاكغٕ ؾىاء نلب ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ألاخ٩ام
ّ
الضؾخىعٍت ؤو نلب ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤ب٩ل هُئت صؾخىعٍت.
اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث

 73دكى اؿزئُبف ٙػضص  77 ، 74502ؿجزًجغ ,ٌ ،7400ف عئٛـخ لبئًخ انٕدضح انٕؽُٛخ ث ـٕؿخ ػض عئٛؾ انٓٛئخ انفغػٛخ ثـٕؿخ ،يجًٕػخ
انمغعاعاد ،ص .031
74
Conseil Constitutionnel ; Décision du 18 septembre 1986 ; déclarant à propos de la CNIL, que comme toute
autorité administrative elle est « soumise à un contrôle de légalité qui pourra être mis en œuvre tant par le
gouvernement qui est responsable devant le parlement de l’activité de l’administration de l’Etat, que par toute
autre personne qui est intérêt »Marc Gjidara ; Le contrôle exercé par le juge administratif sur les autorités
administratif indépendantes.
75
Le Conseil d’Etat avait consacré la notion elle-même dans un arrêt rendu le 6 décembre 1968,Ministre des
armées c/Ruffin. Et c’est par analogie que le Conseil d’Etat a appliqué ce label à la COB, considérée jusque-là
comme une institution spécifique créée en 1977 : C.E., 5 novembre 1993, COB (cette qualification par le juge
étant reprise par la loi du 2 juillet 1996) ; op cit..
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ّ
ّ
الضؾخىعٍت الىخُضة
وبالغظىٕ بلى ججغبت الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث باٖخباعها بلى آلان الهُئت
ال٣اثمت ٗٞلُاً ،م ً٨الخإُ٦ض ٖلى ؤن هؼاٖاث الهُئت جضزل يمً " ما ٌؿمى بالجزاٖاث الخهىنُت
اإلاؿخدضزت ،ؤو الً٣اء اإلاىيىعي اإلاؿخدضر ،ال٣اثم ٖلى الخضزل الشىاجي بحن ال٣اض ي الٗضلي وال٣اض ي
ؤلاصاعي" .76وٍم ً٨الخمُحز بحن الغ٢ابت ٖلى ألاٖماٚ ٫حر ؤلاهخسابُت والغ٢ابت ٖلى ألاٖما ٫ؤلاهخسابُت.
ٞباليؿبت لؤلٖماٚ ٫حر ؤلاهخسابُت ،جىىٕ جضزل الً٣اء باٖخباع ما للهُئت مً ؤهلُت بلؼام والتزام،
وجىىٖذ الضٖاوي مً صٖاوي قٛلُت ،بلى صٖاوي الخٗىٌٍ وصٖاوي ججاوػ الؿلُت وصٖاوي ظؼاثُت.
ؤما باليؿبت للجزاٖاث ؤلاهخسابُت ،وهي هؼاٖاث جدؿم بسهىنُت ٧ىجها هؼاٖاث واُٗ٢ت جٟترى ؤخُاها
خلىال بغاٚماجُت ،زانت في مؿخىي هؼاٖاث الىخاثج.
وججضع ؤلاقاعة في هظا اإلاؿخىي بلى بق٩الُت زانت بالجزاٖاث ؤلاهخسابُت ،ل ً٨لها جإزحر ٦بحر ٖلى إلصاعة
ّ
الضؾخىعٍت للخُبُ ٤وجخٗل ٤بالخُبُ ٤الكامل والخغفي إلابضؤ
ؤلاهخساباث وٖلى مضي ٢ابلُت بٌٗ ألاخ٩ام
الخ٣اض ي ٖلى صعظخحن ،و٢ض ٢اص هظا الخُبُ ٤بلى بهضاع ٦بحر لآلظا ٫الٛحر ال٣ابلت لالزتزا ٫مما ؤزغ ٖلى
َى ٫عوػهامت الاهخساباث ،وظٗل جىوـ ٚحر ٢اصعة ٖلى جىُٓم اهخساباث في آظا ٫ج٣ترب مً آلاظا٫
اإلاٗمى ٫بها في الخجاعب اإلا٣اعهت.
ّ
الضؾخىعٍت وهي الخض ٤ُ٢في
وٍب٣ى اإلاؿخىي ألازحر مً الغ٢ابت الٟىُت التي ًم ً٨ؤن جسً٘ لها الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت مضٖىة
مجا ٫الؿالمت اإلاٗلىماجُت و٢ىاٖض الخهغ ٝفي ٢ىاٖض البُاهاثٞ .إٚلب الهُئاث
ّ
شخهُت ،وهى ما ًضٖى
بُبُٗت ؤٖمالها بلى بصاعة مىا ،٘٢والخهغ ٝفي ٢ىاٖض بُاهاث واؾخٗما ٫مُُٗاث
ّ
ّ
صخهُت،
ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالؿالمت اإلاٗلىماجُت ،وخماًت اإلاُُٗاث ال
بلى الخغم بلى اخترام الىهىم
والىٟاط بلى اإلاٗلىمت .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الهُئاث مضٖىة بلى وي٘ ؾُاؾت ؾالمت مٗلىماجُت ،جلتزم ٞيها
مً ظاهب ؤو ٫بالدكغَ٘ الىَجي الخام بالؿالمت اإلاٗلىماجُت وجدضًضا ال٣اهىن ٖضص  5لؿىت  2004ماعر
في ُٟٞ 3غي ً 2004خٗل ٤بالؿالمت اإلاٗلىماجُت ،وباإلاىانٟاث واإلاماعؾاث الًٟلى في املجا ،٫وٍم ً٨في
هظا اللجىء و ٤ٞعوػهامت مُٗىت بلى ٖملُاث جض ٤ُ٢ججغحها قغ٧اث مسخهت و٦ ٤ٞغاؾاث قغوٍ مُٗىت،
وٍ٩ىن مً اإلاُٟض الخٗاون م٘ و٧الت الؿالمت اإلاٗلىماجُت لخُبُ ٤ؤًٞل اإلاٗاًحر الُٟ٨لت بدماًت اإلاُُٗاث
وخماًت ّ
اإلااؾؿت.

 76غغٚت ْ ،بصٚخ .يغجغ ؿبثك ،ص .004
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ّ
بن الهُئاث اإلاؿخ٣لت بمىظب الٓغو ٝالتي خٟذ بيكإتها اإلاخمشلت ؤؾاؾا في اوٗضام الش٣ت في الؿلُت
ّ
ّ
ّ
الخؿاؾت وزُ٣ت الهلت بالخغٍاث
الكٟاُٞت والخُاصًت في بصاعة ٖضص مً املجاالث
الخىُٟظًت ،وُٚاب

ّ
الكٟاُٞت ويمان خ ٤اإلاىاًَ في
والخ٣ى ١الخؿاؾُت ٞةجها مضٖىة بلى وظىب الخُ٣ض الهاعم ب٣ىاٖض
ّ
صخهُت منها بك٩ل ٌٗؼػ ز٣ت اإلاىاًَ ٞيها بما ًخٗحن م٘
الىٟاط بلى اإلاٗلىمت م٘ املخآٞت ٖلى اإلاُُٗاث ال

اخترام الًىابِ اإلاخٗل٣ت بؿالمت اإلاىٓىماث اإلاٗخمضة وَغٍ٣ت مٗالجتها ووظىب بزًاٖها بلى ع٢ابت
صوعٍت وبٖالم الٗمىم بيخاثجها بما ٌٗؼػ الش٣ت في ؾالمت جهغ ٝجل ٪الهُئاث .

فلسة ثالثت :السكابت على الحتساباث
جسً٘ الغ٢ابت ٖلى الخؿاباث بلى زالر مؿخىٍاث مً الغ٢ابت ،وهي جض ٤ُ٢الخؿاباث (ٞغٕ ؤو)٫
وع٢ابت صاثغة املخاؾباث (ٞغٕ زان) وع٢ابت البرإلاان للخ٣غٍغ اإلاالي (ٞغٕ زالض)
فسع أول :الخدكُم املالي
ًجب الخمُحز بحن الخض ٤ُ٢الضازلي والخض ٤ُ٢الخاعجيٞ ،باليؿبت للخض ٤ُ٢الضازلي مً واظب الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بعؾاء هٓام ع٢ابت صازلُت لئلظغاءاث ؤلاصاعٍّت واإلاالُت واملخاؾبُت جًمً ؾالمت
ال٣ىاثم اإلاالُت وهؼاهتها وقٟاُٞتها ومُاب٣تها لل٣ىاهحن الجاعي بها الٗمل وجيص ئ للٛغى وخضة جض٤ُ٢
وع٢ابت صازلُت ًترؤؾها زبحر مداؾب.
وج٣ىم هظه الىخضة بإٖمالها و٣ٞا للمٗاًحر الضولُت اإلاهىُت إلاماعؾت الخض ٤ُ٢الضازلي مً زال ٫بجبإ
مسُِ ؾىىي ًهاصٖ ١لُه مجلـ الهُئت وحهض ٝبلى جدؿحن ألاصاء وبصاعة املخاَغ والغ٢ابت ل٩امل
ؤٖما ٫الهُئت .و٢ض جم ج٣غٍبا حٗمُم هظا الخهىع لىخضة الغ٢ابت الضازلي باليؿبت لجمُ٘ الهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بم٣خط ى الٟهل  23مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
الهُئاث
ّ
ؤما باليؿبت للخض ٤ُ٢الخاعجيُٞ ،خىاله باليؿبت للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث و ٤ٞمىُى١
الٟهل  30مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  ،2012الٟهل  30ـ حٗغى الحتساباث املالُت للهُئت
ّ
الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث على مساكبي حتساباث مغؾمحن بجضو ٫هُئت الخبراء املخاؾبحن ٌُٗنهما
مجلـ الهُئت َب٣ا للدكغَ٘ الجاعي به الٗمل باليؿبت بلى ّ
ّ
ٗمىمُت إلاضة زالر
اإلااؾؿاث واإلايكأث ال
ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة .و٢ض ؤ٢غ الٟهل  24مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام
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ّ
الضؾخىعٍت هظا الخمص ي ،م٘ الخاُ٦ض ٖلى ؤن ازخُاع مغا٢بي الخؿاباث ؤو ؤ٦ثر ً٩ىن
اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
الكٟاُٞت واإلاؿاواة.
في ٦ى ٠اخترام مباصت اإلاىاٞؿت و
وجىو ال٣ٟغة  6مً الٟهل ٖ 27لى وظىب ُ٢ام الهُئت بةٖضاص جلسٍس جصسف مالي وإدازي ٌعسض
صحبت الخلسٍسالتسىىي ٖلى مغا٢ب الخؿاباث وٖلى مهاص٢ت مجلـ الهُئت بإٚلبُت ألاًٖاء.
فسع ثان :زكابت دائسة املحاسباث
ّ
جسً٘ الخؿاباث اإلاالُت للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بلى الغ٢ابت الالخ٣ت لضاثغة املخاؾباث.
ججضع ؤلاقاعة ٖلى ه٣و الىيىح في ؤخ٩ام ال٣اهىن ألاؾاس ي بسهىم بٖضاص الخ٣اعٍغ،
حٗض صاثغة املخاؾباث ج٣غٍغا زانا خى ٫الخهغ ٝاإلاالي للهُئت بسهىم ٧ل ّ
ٖملُت اهخسابُت ؤو اؾخٟخاء
وٍيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت.
بهظا ه٩ىن ٢ض ياٖٟىا الغ٢ابت الىاعصة في الضؾخىع.
ّ
الخهغ ٝاإلاالي للهُئت بلى ع٢ابت صاثغة املخاؾبتٞ ،ةن جدضًض َبُٗت جل ٪الغ٢ابت
ولئن ؤزً٘ اإلاكغٕ
ومضاها قهض جباًىا ٖلى مؿخىي الخُبُٞ .٤لئن ٧اهذ الغ٢ابت ٖلى الخهغ ٝاإلاالي جىدهغ بد٨م َبُٗت
هُ٩ل الغ٢ابت اإلاخمشل في صاثغة املخاؾباث بةٖخباعها الهُ٩ل الً٣اجي للغ٢ابت ٖلى الخهغ ٝفي اإلاالُت
ّ
ٗمىمُت  ،بما ًجٗلها مسخهت في مغا٢بت خؿً الخهغ ٝفي اإلاا ٫الٗام و٣ٞا إلاباصت االكغُٖت والىجاٖت
ال
ّ
ّ
الكٟاُٞتٞ ،ةن الضاثغة لم ج٣خهغ ،بمىاؾبت ع٢ابتها ٖلى الخهغ ٝاإلاالي للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت
و
لالهخساباث ؾىتي  2011و ٖ 2014لى بظغاء ع٢ابت قغُٖت والخشبذ مً خؿً اخترام الهُئت إلاباصت خؿً
ّ
الكٟاُٞت واإلاؿاواة بل امخضث بلى بؿِ ع٢ابتها ٖلى ؤصاء 77هظه ألازحرة والخا ٫ؤن ع٢ابت ٖلى
الخهغٝ
ألاصاء جسخل ٠ازخالٞا ّبِىا ٖلى ع٢ابت قغُٖت الخهغ ٝوجٟط ي بلى ع٢ابت مٗم٣ت ٖلى ُُٟ٦ت يبِ

ألاهضا ٝالاؾتراجُجُت ،ومضي جى ٤ٞالهُ٩ل الخاي٘ للغ٢ابت في جد٣ُ٣ها مغوعا ٖبر ج٣ضًغ هجاٖت آلالُاث
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; Clémence Monvoisin ; L’évaluation de la performance dans les organisations culturelles non lucratives
« « Afin de ne pas faire du dilemme lexical un facteur d’inertie, nous dirons, avec Annick Bourguignon, que
d’une façon générale, la performance désigne la réalisation des objectifs organisationnels… au sens strict
(résultat, aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat (action) ». Elle s’articule autour
des notions de succès, de résultat (d’une action), le plus souvent positif, rejoignant la notion de succès, et de
l’action elle-même, comme processus » ; p 14.
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اإلاٗخمضة في ؤلايُالٕ باإلاهام وخؿً الخىُْ ٠اإلاىاعص.78وهى ما ٌؿخضعي جض ٤ُ٢مٟهىم الغ٢ابت ٖلى
ّ
الضؾخىعٍت مً ٢بل صاثغة املخاؾباث ٦خدضًض َبُٗتها وآلُاتها ومضاها.
الخهغ ٝاإلاالي للهُئاث
وٍم ً٨الغظىٕ في هظا املجا ٫بلى مكغوعي ٢اهىهحن هما مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ومكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ازخهاناث
اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
مد٨مت املخاؾباث وجىُٓمها وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت لضحها.
٣ٞض ؤ٦ض الٟهل  27مً مكغوٕ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت ٖلى زًىٕ الهُئاث للغ٢ابت الالخ٣ت لضاثغة
املخاؾباث.
و٢ض جُىع مكغوٕ ال٣اهىن في اججه ٖضم خهغ مؿاولُت ؤزُاء الخهغ ٝفي عثِـ الهُئاث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خٗضًلُت.
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت والهُئاث ال
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،بل ظٗله حكمل "عئؾاء ؤٖىان" الهُئاث
وال جسلى ٖباعة "عئؾاء ألاٖىان مً ٚمىى" ،و٧ان ّ
ألاولى الخضًض ًٖ ؤٖىان ومخهغفي وممشلي الهُئت
مشلما هى الخا ٫باليؿبت لبُ٣ت الهُا٧ل الخايٗت بلى ع٢ابت مد٨مت املخاؾباث.
ًم ً٨ؤلاقاعة ؤًًا بلى ما وعص في الٟهل  13مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بهالخُاث مد٨مت
املخاؾباث ،والظي هو ٖلى ؤهه "ملخ٨مت املخاؾباث الخ ٤في الخهى ٫مً ؤًت ظهت ٧اهذ ٖلى ٧ل
ّ
ٗمىمُت مهما ٧ان هىٖها٦ .ما ًد ٤لها الىٟاط بلى ٢ىاٖض
اإلاٗلىماث والىزاث ٤اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي ألامىا ٫ال
اإلاٗلىماث الخابٗت للهُئاث الخايٗت لغ٢ابتها".
وٍُغح حؿائ ًٖ ٫اإلا٣هىص ب"٢ىاٖض اإلاٗلىماث الخابٗت للهُئاث" ،والخا ٫ؤن ع٢ابت صاثغة املخاؾباث
حكمل ٧ل الىزاث ٤التي في خىػة الهُئت ،و٢ض ً٩ىن جٟؿحر هظه الٗباعة الخال ٝالظي و ٘٢بحن ٞغٍ ٤صاثغة
ّ
املخاؾباث وبحن الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث بسهىم َلب الخهىٖ ٫لى وسخت مً السجل
ؤلاهخسابي ،ؤو خ ٤الىلىط بلُه ،وهى ما اٖخبرجه الهُئت ٚحر مبرع باٖخباع ؤجها مؿخإمىت ٖلى السجل ،وٍمً٨
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"Un système de mesure de la performance peut être considéré comme un portefeuille de mesures permettant de
délivrer une évaluation équilibrée de la performance de l’organisation, c’est-à-dire pondérée de tous les éléments
le constituant. Plus précisément, il s’agit d’un système qui « permet de prendre des décisions et de mener des
actions avisées à la lumière de l’efficience et l’efficacité des actions passées, grâce à l’acquisition, la vérification,
le tri, l’analyse, l’interprétation, et la diffusion des données appropriées ». Il s’agit donc d’un outil d’aide à la
décision pour les gestionnaires. L’efficacité du système repose sur l’optimisation des étapes énoncées ci-dessus,
et son infrastructure – le système d’information – mais avant tout sur la pertinence des mesures effectuées.
Traditionnellement, les indicateurs développés doivent être en mesure de quantifier les effets d’une décision et
de l’action corrélée : ce sont des variables construites pour caractériser la réalisation d’un processus, qui
permettent d’établir des objectifs précis et d’en vérifier l’atteinte. A ce titre, les systèmes de mesure de la
performance sont liés à l’élaboration de la stratégie de l’organisation "; op cit ; p 14..
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ج٣ضًم ٧ل اإلاُُٗاث واملخغظاث ،ؤو الؿماح لً٣اة املخ٨مت باؾخٗما ٫ؤظهؼة الهُئت بىظىص بَاعاث
الهُئت ،ل ً٨اٖخبر هظا ٚحر ٧ا ٝمً َغ ٝبٌٗ ً٢اة ٞغٍ ٤الغ٢ابت.79
باإلا٣ابل ٌٗخبر ما ظاء به الٟهل  118مً مكغوٕ ٢اهىن صاثغة املخاؾباث بياٞت لًمان خؿً
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ع ٘ٞصٖاوي مخٗل٣ت
ٗمىمُت٣ٞ ،ض زى ٫لغئؾاء الهُئاث
الخهغ ٝفي ألامىا ٫ال
بإزُاء الخهغ ٝلضي مد٨مت املخاؾباث.
فسع ثالث :زكابت البرملان
هو الٟهل  125مً الضؾخىع ٖلى ج٣غٍغ جغٗٞه ٧ل هُئت صؾخىعٍت ؾىىٍا بلى البرإلاان إلاىا٢كخه في
ّ
ظلؿت ٖامت م ّ
الكٟاُٞت واإلاؿاثلت.
سههت للٛغى .وهى ؤمغ هام باليؿبت إلابضؤ
وهو ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012مً ظاهبه ٖلى بٖضاص جلسٍس خاص حىل سير كل ّ
عمُّت
اهخخابُت ؤو اؾخٟخاثُت في ؤظل ؤ٢هاه زالزت ؤقهغ مً جاعٍش ؤلاٖالن ًٖ الىخاثج النهاثُت ٌٗغى ٖلى عثِـ
الجمهىعٍت وعثِـ املجلـ الدكغَعي وعثِـ الخ٩ىمت وٍيكغ بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وٖلى
اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي الخام بالهُئت.
إعداد جلسٍس سىىي خى ٫وكاٍ الهُئت للؿىت اإلاىًُ٣ت وبغهامج ٖملها للؿىت التي جليها ٌٗغى ٖلى
الجلؿت الٗامت للمجلـ الدكغَعي بمىاؾبت الخهىٍذ ٖلى اإلاحزاهُت الؿىىٍت للهُئت وٍيكغ بالغاثض
الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي الخام بالهُئت.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لتٞ ،خجضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ب٣ضع ما جمشل
ؤما باليؿبت لغ٢ابت البرإلاان ٖلى الهُئاث
هظه الغ٢ابت ؤمغا مىُُ٣ا ،باٖخباع ؤن الهُئاث جم اهخسابها مً َغ ٝالبرإلاان لخماًتها مً جضزل الؿلُت
ّ
الخىُٟظًت ،وجخم اإلاهاص٢ت ٖلى محزاهُتها مً َغ ٝالبرإلاان مما ًٟغى يغوعة مغا٢بت ُُٟ٦ت نغٝ

ّ
الضؾخىعٍت ال جسً٘ بلى مغا٢بت اإلاهاعٍ ٠مً َغٝ
ؤلاٖخماصاث مً َغ ٝالبرإلاان ،زانت ؤن الهُئاث

 79ضرورة أنو جيب التمييز بني مراقبة كيفية إعتماد اذليئة على قواعد البياانت العموميّة ادلتعلقة يف صور احلال ،ابلسجل اإلنتخايب لضبط العدد النهائي
للناخبني وتوزيعهم حسب الدوائر اإلنتخابية مبا يسمح لدائرة احملاسبات التأكد من سالمة الطريقة يف ضبط مبالغ ادلنح العموميّة لتمويل احلمالت
توصل اذليئة ابلبياانت من القواعد العموميّة ادلرجعية وإستغالذلا ذلا لتحيني
اإلنتخابية وأسقف اإلنفاق ادلسموح هبا قانوان بكل دائرة ،والرقابة وكيفية ّ
السجل اإلنتخايب وتطويره والتأكد من صحة تلك البياانت وأتمني حفظها والضوابط ادلعتمدة عند نشر جانب منها للعموم أو عند إحالتها للهياكل
العموميّة الشريكة يف إدارة ادلسار االنتخايب اليت خترج عن والية دائرة احملاسبات وال ختضع ىيئة اإلنتخاابت يف ذلك إال لرقابة قضائية قحسب طبيعة النزاع
أكان يكتسي طابعا إداراي أمام قاضي النتائج أو قاضي الًتشحات أو القاضي اجلزائي يف خصوص الدعاوى اليت تكتسي صبغة جناحية أو جنائي
حسب احلال.
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ّ
ّ
الضؾخىعٍت جغ ٘ٞبلى البرإلاان ج٣غٍغا
الخىُٟظًت .و٢ض هو الضؾخىع في ٞهله ٖ 125لى ؤن " الهُئاث
الؿلُت
ؾىىٍا ًىا٢ل باليؿبت بلى ٧ل هُئت في ظلؿت ٖامت م ّ
سههت للٛغى" .وج٩ىن هظه الجلؿت مىاؾبت
لى٣اف بحن الهُئت والىىاب ،للى٣ض والخىيُذ.
و٢ض جبحن ؤن ٖضًض الهُئاث لم جخم ً٨مً حؿلُم ج٣اعٍغها في آلاظا ٫التي خضصها ال٣اهىنٞ ،لم ج٣م
ّ
الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي بدؿلُم ؤي ج٣غٍغ مالي للبرإلاان ،ولم ج٣م هُئت الخ٣ُ٣ت
وال٨غامت
ولــم ج٣ــم الهُئــت ال ّ
ىَىُــت إلا٩اٞدــت الٟؿــاص بخ٣ــضًم ؤي ج٣غٍــغ ؾــىىي ٖــً وكــاَها بٗىــىان ؾــىىاث 2012
و 2013و 2014و.2015
ّ
ولئن جإزغث الهُئت الٗلُـا اإلاؿـخ٣لت لالهخسابـاث فـي حؿـلُم الخ٣غٍـغ اإلاـالي لؿـىت  ،2014باٖخبـاع ؤن جالخـ٤
الاؾــخد٣ا٢اث الاهخسابُــت الــشالر ؾــىت  2014ظٗــل مــً الهــٗب بهجــاػ الى٣ٟــاث اإلاخٗل٣ــت بالــضوعة الشاهُــت
الغثاؾ ــُت ٢ب ــل جهاً ــت الشالس ــي ّ
ألاو ٫م ــً ؾ ــىت  ،2015بال ؤجه ــا ج ــضاع٦ذ ألام ــغ بدؿ ــلُم ج٣غٍ ــغي ؾ ــىت  2015و

 2016ف ـي ألاظــا ،٫ل٨ــً وبلــى الُــىم لــم ً٣ــم البرإلاــان فــي الىٓــغ فــي الخ٣غٍــغ ّ
ألاو ٫لؿــىت  ،2014وهــى مــا ًُــغح
ؤؾئلت خى ٫ظضوي هظه الغ٢ابت ٖىض جإزحرها بهظا الك٩ل.

ّ
و٢ض ٧اهذ ججغبت الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث مهمت في هظا املجاٞ ،٫بٗض ج٣ضًمها للخ٣غٍغ خى٫
اهخساباث  ،2014جمذ صٖىتها إلاىا٢ك ت الخ٣غٍغ في ظلؿت ٖامت ،و٧ان الى٣اف ٞغنت لغ ٘ٞاللبـ الظي
ؤخاٍ ببٌٗ ظىاهب ٖمل الهُئت ،وٞغنت لخ٣ضًم جهىعاث الهُئت بسهىم الضعوؽ اإلاؿخسلهت مً
اهخساباث  ،2014ومىا٢كت جىنُاتها لخٗضًل ال٣اهىن الاهخسابي.
زم جمذ صٖىتها إلاىا٢كت مكغوٕ اإلاحزاهُت ،و٧اهذ ٞغنت ؤزغي للٗىصة بلى جُُ٣م ٖمل الهُئت وزانت
جُُ٣م مكاعَٗها باليؿبت لالؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت ال٣اصمت ،ؤو باليؿبت إلاكاعَٗها في ؾىت ٚحر اهخسابُت.
ؤزحرا ٧ان مً اإلاٟغوى مىا٢كت الخ٣غٍغ اإلاالي واإلاهاص٢ت ٖلُه ختى ًدؿجى وكغه بالغاثض الغؾمي ،لً٨
بالغٚم مً ؤن ال٣اهىن ٖضص  23لؿىت  2012هو ٖلى ؤظل ؤ٢ص ى لخ٣ضًم الخ٣غٍغ اإلاالي للمهاص٢ت ٖلُه
مً البرإلاان ،وخضص بظغاءاث زانت في خالت ٖضم اإلاهاص٢ت ،بال ؤن الخجغبت بُيذ ؤهه لم ًخم بلى آلان
اإلاهاص٢ت ٖلى ؤي مً الخ٣اعٍغ اإلاالُت الشالر التي ٢ضمتها الهُئت جباٖا ؾىىاث  2015و 2016و ،2017وهى
ما ٢ض ًُغح مؿإلت ظضوي اإلاهاص٢ت اإلاخإزغة ٖلى ج٣غٍغ مالي ،زانت ؤن ؤًٖاء مجلـ الهُئت الظًً
ؤصاع وا اهخساباث ٢ ،2014ض ٚاصع ؤٚلبهم الهُئت.
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وبالغٚم مً ؤهمُت آلُت مؿاءلت الهُئاث بمىاؾبت مىا٢كت ج٣اعٍغ وكاَها وج٣اعٍغها اإلاالُت وجُُ٣م
ؤصائها اإلاى٧ىلت بلى مجلـ هىاب الكٗبّ ٞ ،
إن هظا ألازحر ؤٖغى ًٖ مماعؾت جل ٪الهالخُت  .و ّ
لٗل مً

ّ
اإلاٟاع٢ت ؤهه ولئن ؤٞغص ا ّ
الضؾخىعٍت بباب ٧امل نلب الضؾخىعٞ ،ةن اإلاكغٕ لم ًٟغص
إلااؾـ للهُئاث
نلب هٓامه الضازلي آلُت مسهىنت لبؿِ ع٢ابخه ٖلى وكاٍ الهُئاث ٞلم ًخم جسهُو ؤو بخضار،
ّ
الضؾخىعٍت ال ٖلى مؿخىي اللجان ال٣اعة ؤو يمً اللجان الخانت .ولم جخًمً
لجىت حٗجى بالهُئاث
الٟهى ٫املخضصة ملجا ٫هٓغ جل ٪اللجان ولى بقاعة جخٗل ٤بغ٢ابت ؤقٛا ٫الهُئاث الضؾخىع وطل ٪زالٞا

إلاا جًمىخه ؤخ٩ام الٟهل  160مً الىٓام الضازلي للمجلـ الظي ؤ٢خط ى ؤهه " ًدُل م٨خب املجلـ
ّ
ج٣غٍغ ٧ل مً الهُئاث اإلاٗىُت خا ٫وعوصها بلى اللجىت املخخهت "...مما ً٩ىن مٗه جدضًض الجهت املخخهت
اإلااهلت لضعاؾت الخ٣غٍغ ومىا٢كخه وبٖضاص ج٣غٍغ بكإهه مً اإلاالثماث اإلاترو٦ت الظتهاص م٨خب املجلـ ،بما
ّ
ًدى ٫صون جدضًض واضر الزخهام اللجىت اإلا٩لٟت بضعاؾت الخ٣اعٍغ وبعؾاء ج٣الُض ويمان جغا٦م الخبرة
التي مً قإهه ؤن حؿمذ بالغ ٘ٞمً ؤصاء املجلـ إلاهامه الغ٢ابُت َُلت الٟترة الىُابُت.
ولئن ّ
جم جسهُو الباب الخاصي ٖكغ مً الىٓام الضازلي إلاا ؤنُلر ٖلُه اإلاكغٕ ب"الخىاع م٘
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت اإلاىهىم ٖليها خهغا بالضؾخىع،
الهُئاث" ٞةن طل ٪الباب لم ً٣خهغ ٖلى الهُئاث
بل قمل ؤًًا ؤنىاٞا ؤزغي ومخىىٖت ٖلى ٚغاع الهُئت ال ّ
ىَىُت للى٢اًت للى٢اًت مً الخٗظًب وهُئت
الخ٣ُ٣ت وال٨غامت والهُ٩ل اإلامشل للؿلُت الً٣اثُت اإلاخمشل في املجلـ ألاٖلى للً٣اء ملجلـ هىاب
الكٗب..80
ولئن جًمً الٟهل  160مً الىٓام الضازلي بظغاءاث وآظا ٫مًبىَت لضعاؾت ومىا٢كت الخ٣غٍغ مً
ّ
٢بل اللجىت املخخهت ،وجًمحن مالخٓاتها وجىنُاتها يمً ج٣غٍغ وبخالخه ٖلى الجلؿت الٗامتٞ ،ةهه لم
ًًبِ في اإلا٣ابل آظا ٫مدضصة ومسخهغة لٗغى جل ٪الخ٣اعٍغ ٖلى ؤهٓاع الجلؿت ٢هض مىا٢كتهاًٞ .ال
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت بإخ٩ام مسهىنت ،وطل٪
ًٖ ؤن الىٓام الضازلي لم ًٟغص الخ٣اعٍغ اإلاالُت للهُئاث

ّ
الضؾخىعٍت ؤو ألاخ٩ام اإلاًمىت
زالٞا إلاا جًمىه ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخًمً ألخ٩ام مكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
ّ
ألاؾاؾُت للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ؤو هُئت الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت الٟؿاص ،مما
بال٣ىاهحن
ًٟغ ٙهظه ألاخ٩ام مً مدخىاها وٍ٣ٟض طل ٪الهى ٠مً الغ٢ابت ؤي هجاٖت وٗٞالُت وٍدى ٫صون جُٟٗل
آلُت اإلاؿاءلت البرإلااهُت.

ٚ 80غاجغ انفظم  051يٍ انُظبو انضاسه ٙنًجهؾ َٕاة انشؼت.
رمغٚغ دٕل ٔالغ ٔأفبق انٓٛئبد انضؿزٕعّٚخ انًـزمهّخ ف ٙرَٕؾ

68

ّ
ّ
ولٗل مً اإلاٟاع٢ت ؤن هجض بٌٗ الهُئاث اإلاؿخ٣لتٖ ،لى ٚغاع الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ،ؤ٦ثر
خغنا مً مجلـ هىاب الكٗب في جُٟٗل هظه آلالُت مً الغ٢ابت وطلٖ ٪بر مُالبت هظا ألازحر وجظ٦حره في
ؤ٦ثر مً مىاؾبت بلى يغوعة الكغوٕ في مىا٢كت الخ٣اعٍغ اإلاالُت اإلاىصٖت لضًه ٚحر ؤن املجلـ ؤحجم ًٖ
ّ
ال٣اهىهُت اإلاىُب٣ت في هظا الٛغى .وؤن جهغ ٝهظه
اؾدُٟاء اإلاُلىب وؤٖغى ًٖ جُبُ ٤ألاخ٩ام
الهُئاث ٖلى الىدى اإلاظ٧ىع بهما ٌٗ٨ـ خغنا منها ٖلى الخُ٣ض بال٣اهىن ،مً ظهت ،وخغنا منها ٖلى
جضُٖم قٟاُٞت جهغٞها وبزباث هجاٖت ٖملها ٢هض جضُٖم عنُض الش٣ت ٞيها ،مً ظهت ؤزغي ،زانت وؤجها
في ؤمـ الخاظت بلى بىاء وجضُٖم الش٣ت زالٞ ٫ترة الخإؾِـ.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت خغُٞا
و٢ض ؤٖاص مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
بما في طل ٪جاعٍش  30ظىان ٧إظل ؤ٢ص ى لخ٣ضًم الخ٣غٍغ اإلااليٖ ،لما ؤن اإلاىاُٖض الاهخسابُت ٢ض جدخم
ؤخُاها حُٛحرا في وؿ ٤بٖضاص اإلاحزاهُت مما ًجٗل مً جاعٍش  30ظىان ٚحر ص ٤ُ٢وٚحر مىاؾب باليؿبت للهُئت
ّ
الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى ؾبُل الظ٦غ.
ّ
الضؾخىعٍت
و ٢ض ظاء الٟهل  25مً مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ،ومً الٟهى ٫التي جمذ بياٞتها في آزغ وسخت مً اإلاكغوٕ ،لحرس ي ٖ٣ىبت ٖضم اخترام ؤظل
 30ظىان جهل بلى بٖٟاء ٦لي ملجلـ الهُئت٣ٞ .ض هو ٞهل اإلاكغوٕ ٖلى ؤهه"حٗض الهُئت ج٣غٍغا مالُا
ؾىىٍا وحٗغيه في ؤظل ؤ٢هاه  30ظىان مً الؿىت اإلاىالُت ٖلى مجلـ هىاب الكٗب مغ٣ٞا بال٣ىاثم
اإلاالُت وج٣غٍغ مغا٢ب ؤو مغا٢بي الخؿاباث.
وٍهاص ١مجلـ هىاب الكٗب ٖلى الخ٣غٍغ اإلاالي باألٚلبُت اليؿبُت ،81وٍيكغ الخ٣غٍغ اإلاالي وال٣ىاثم
اإلاالُت بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت وٖلى اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي للهُئت اإلاٗىُت .وفي نىعة ٖضم ج٣ضًم
 81جتدر اإلشارة إىل أنو فضال عن أن النظام الداخلي جمللس نواب الشعب مل يتضمن أحكاما خاصة تتعلق ابدلصادقة على التقارير ادلالية للهيئات
الدستوريّة ادلستقلّة ابلرغم من حرص ادلشرع صلب القانون ادلتعلق بضبط أحكام مشًتكة بني اذليئات ادلستقلّة أو صلب سلتلف القوانني األساسيّة لتلك
اذليئات فإن النظام الداخلي للمجلس تضمن صلب فصلو  159أنو " يضبط مكتب اجمللس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع اذليئات "..وىو

ما يتعارض أو حيول مبدئيا دون إق رار التقارير ادلالية جبلسات سلصوصة وابلتايل ال يسوغ مناقشة تلك التقارير إال مبناسبة مناقشة تقرير النشاط السنوي
مبا يتالءم وفلسفة الفصل  125من الدستور والصلة الوثيقة بني تقرير النشاط والتقرير ادلايل ضرورة أنو ال يسوغ مناقشة التقرير ادلايل مبعزل عن تقرير
النشاط والعكس صحيح.
 81تطرح ىذه الفرضية امتالك اجمللس خلربات كافية يف رلال التصرف ادلايل واحملاسيب ،واحلال أن اجمللس يفتقر إىل ىذه االختصاصات فضال عن أن
اجلان تفتقر إىل ادلساعدة الفنية ادلختصة يف ىذا اجملال خاصة وأن التقارير ادلالية تتضمن أوال نتائج التصرف ادلايل وفق قواعد التصرف احملاسيب ادلنطبق
ادلؤسسات واثنيا قوائم ماليا ترصد سلتلف العمليات احملاسبية وتعكس الوضعية ادلالية لذمة اذليئة واليت دتت مراقبتها وتدقيقها من قبل مراقيب
على ّ
للحساابت مرمسني جبدول اذليئة الوطنية للخرباء احملاسبني مبا تكون معو فرضية دراسة تلك التقارير ومعاينة اإلخالالت وتقدير جسامتها من قبل رللس
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ّ
ال٣اهىهُت صون مبرع ،ؤو ع ٌٞمجلـ هىاب الكٗب اإلاهاص٢ت ٖلُهً ،دضر
الهُئت ج٣غٍغها اإلاالي في آلاظا٫
ّ
املجلـ لجىت جد ٤ُ٣حكغَُٗت ،وجسخاع اللجىت زبحرًً مداؾبحن مغؾمحن بجضو ٫هُئت الخبراء
املخاؾبحن بالبالص الخىوؿُت ومغا٢ب عثِـ ٖلى ألا٢ل ؤو ما ٌٗاصله ًٖ بخضي هُئاث الغ٢ابت الٗامت ٢هض
ّ
بٖضاص وج٣ضًم ج٣غٍغ في الٛغى بلى اللجىت .وحٗغى لجىت الخد ٤ُ٣ج٣غٍغها مغ٣ٞا بخ٣غٍغ الخبراء ٖلى
مجلـ هىاب الكٗب ،الظي ًىا٢كه في ظلؿت ٖامت ،وٖلى يىء ج٣غٍغ لجىت الخد ٤ُ٣وج٣غٍغ الخبراء
وه٣اف الجلؿت الٗامتً ،م ً٨ملجلـ هىاب الكٗب اللجىء بلى م٣خًُاث الٟهل  36مً مكغوٕ
ال٣اهىن.
ّ
وٍىو الٟهل  36مً اإلاكغوٕ (٢بل حُٛحر جغجِبه) ٖلى بم٩اهُت البرإلاان سخب الش٣ت مً مجلـ الهُئت
ؤو ًٖى ؤو ؤ٦ثر وطل ٪بمهاص٢ت الشلشحن.
ّؤن هظه ألاخ٩ام التي ظاء بها مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت هي مً الخُىعة بم٩ان ،بط ؤن ج٣ضًم الخ٣غٍغ اإلاالي ّ
ٖملُت مغ٦بتً ،خضازل ٞيها ؤ٦ثر مً
َغ ،ٝوٍم ً٨ؤ ن جتزامً م٘ اؾخد٣ا٢اث اهخسابُت مشلما ٧ان الكإن ؾىت  ،2014خحن ظغث الضوعة
الشاهُت مً الاهخساباث الغثاؾُت ًىم  21صٌؿمبر وّ ٧
إن باإلم٩ان ؤن ججغي لى جم ج٣ضًم َٗىن بياُٞت ًىم
 28صٌؿمبرٞ ،لم ً ً٨باإلم٩ان ج٣ضًم الخ٣غٍغ اإلاالي ٢بل  30ظىان ،ولىا ؤن هخهىع جىُٓم ؤلاهخساباث
البلضًت و/ؤو الجهىٍت في  25ماعؽ ٖ ،2018لما ؤن ؤلاهخساباث الجؼثُت باليؿبت لضاثغة ؤإلااهُا ؾخجغي في
 17صٌؿمبر ٩ُٞ ،2017ىن مً الهٗب ؤلالتزام في هظه الخالت بمىٖض  30ظىان.
ّ
الضؾخىعٍت لم ًخم جغ٦حزها بٗضٞ ،هظا ٌٗجي ّؤن هظه الهُئاث ؾخىاظه
ولى ٖلمىا بإن ؤٚلب الهُئاث
ًٞال ٖلى نٗىباث جغ٦حز الجهاػ الخىُٟظي والهٗىباث اإلاالُت ،واظب ج٣ضًم ج٣غٍغها اإلاالي م٘ ال٣ىاثم
اإلاالُت وج٣غٍغ مغا٢بي الخؿاباث ٢بل  30ظىان مً الؿىت اإلا٣بلت .وهى ما ؾُجٗل مً هظا الٟهل بمشابت
الؿُ ٠اإلاٗل ٤الظي ًم ً٨اللجىء بلُه ٧لما ا٢خط ى الًٖ ِٛلى هُئت مُٗىت طل ،٪ؤو بلخماؽ ألاٖظاع
لهظا الخإزحر.
نواب الشعب بوسائلو اخلاصة من ادلسائل الصعبة إن مل نقل من ادلسائل ادلستحيلة  .وىو ما يربر يف جانب منو التأخري الكبري يف تفعيل رقابتو على
التقارير ادلالية للهيئات ادلستقلّة ادلودعة لديو منذ مدة طويلة.
ولعل ما يعزز ىذا اإلستنتاج تربير عدد من النواب عدم الشروع يف مناقشة التقرير ادلايل لتصرف اذليئة لسنة  2014والتقرير ادلايل لسنة  2015إنتظار
نتائج عملية التدقيق اليت جتريها دائرة احملاسبات على تصرف اذليئة واحلال أن أوجو الرقابة اليت جتريها ىذه األخرية سلتلف دتاما على أوجو الرقابة اليت
جيريها رللس النواب ضرورة أن األوىل تتعلق مبراقبة شرعية التصرف ومدى إحًتامها دلبادئ وقواعد التصرف السليم والرشيد يف حني دتتد الثانية إىل رقابة
مالءمة ورقابة سياسية أكثر منها رقابة فنية.
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مً ظاهب آزغ ٖ٨ـ اؾخٗما ٫مهُلر سخب الش٣ت زلُا لٛىٍا بحن مىٓىمت الهُئاث ومىٓىمت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ًٖ مىذ ز٣ت ؤو
ٖال٢ت الخ٩ىمت بالبرإلاانٞ ،ال ًم ً٨في الخضًض ًٖ ؤًٖاء الهُئاث
سخب ز٣ت ؤو ختى َغح ز٣تٞ ،هظه اإلاهُلخاث جغجبِ باألهٓمت البرإلااهُت التي جىبشٞ ٤يها الخ٩ىمت مً
البرإلاان ،وال ًم ً٨لها جُبُ ٤الؿُاؾت الٗامت بال باإلعج٩اػ ٖلى ز٣ت ألاٚلبُت البرإلااهُت ،في خحن ؤن الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت ًجب ؤن جًُل٘ بىاظباتها في بَاع ما ؤَلٖ ٤لُه بىاظب ه٨غان الجمُل le devoir
 d’ingratitudeوهى واظب مماعؾت اإلاهام صون ؤي اٖخباع للجهت التي ٢امذ بترقُذ الًٗى ؤو باهخسابه.
و ال ج٣ضم ؤلاظغاءاث التي ظاء بهام مكغوٕ ال٣اهىن الًماهاث ال٩اُٞت لٗضم الاهدغا ٝباإلظغاءاث
وجدىٍل اإلاؿإلت بلى آلُت يٖ ِٛلى الهُئاث.
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الخىصُاث املخعّلت بالجصء الثالث
ّ
ّ
ّ
ٗمىمُت
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،ال ًم ً٨ؤن جخم ٖلى قا٧لت خى٦مت الؿلِ ال
بن خى٦مت الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت املخخلٟت بك٩ل همُي ،بل ال بض مً ؤن جإزظ بٗحن
الخ٣لُضًت ،وال ًم ً٨ؤن جخم للهُئاث
الاٖخباع َبُٗت اإلاهام اإلاى٧ىلت ،وج٣لب حجم اليكاٍ ،وٞلؿٟت الىجاح والٟكل في جد ٤ُ٣اإلاهام اإلاى٧ىلت.
ّ
الضؾخىعٍتًُ ،غح جدضًاث مؿخجضة ،وٍ٣خط ي بالخالي مالثمت ؤَغ الغ٢ابت بلى
بن الخهغ ٝفي الهُئاث
هظه الخهىنُاث .وهى ما ٌؿخضعي بالًغوعة وي٘ ٢ىاٖض ظضًضة جخالءم وزهىنُت هظه الهُئاث،
وجٟ٨ل في آن واخض اؾخ٣اللُتها في الايُالٕ باإلاهام اإلاؿىضة بليها ،مً ظهت ،وجضٖم هجاٖتها وقٟاُٞت
ؤوظه جهغٞها ،مً ظهت ؤزغي بما ً٣خط ي ؤن ج٩ىن مىٓىمت الغ٢ابت ٢اثمت ؤؾاؾا ٖلى الخشبذ مً مضي
اخترام الهُئاث لًىابِ الخى٦مت الغقُضة وٖلى هجاٖت جضزلها وقٟاُٞت َغ ١جهغٞها ولِـ ٖلى
م٣اعبت مضي الخُ٣ض بًىابِ الخهغ ٝالٗمىمي بهغ ٝالىٓغ ًٖ الىجاٖت وخؿً جىُْ ٠اإلاىاعص
ّ
ٗمىمُت .
الٗمىميٖ ،لى ٚغاع ما هى مٗخمض في بُ٣ت اإلاغا ٤ٞال
الدؿائُُٟ٦ ًٖ ٫ت جُُ٣م ٟ٦اءة اإلاترشخحن ،زانت ؤن ججغبت  2014و 2017بُيذ ؤن ألاٚلبُت ٢ض
جخىاٖ ٤ٞلى ألا٢ل ٟ٦اءة،
وهى ما ًضٖى بلى مغاظٗت مىهجُت جُُ٣م اإلاترشخحن ،وَغٍ٣ت جُُ٣مهم ختى ً٩ىن ؤلازخُاع مىا٣ٞا
للكغوٍ التي ظاء بها الضؾخىع.
وججضع ؤلاقاعة في هظا اإلاؿخىي بلى بق٩الُت زانت بالجزاٖاث الاهخسابُت ،ل ً٨لها جإزحر ٦بحر ٖلى إلصاعة
ّ
الضؾخىعٍت للخُبُ ٤وجخٗل ٤بالخُبُ ٤الكامل والخغفي إلابضؤ
الاهخساباث وٖلى مضي ٢ابلُت بٌٗ ألاخ٩ام
الخ٣اض ي ٖلى صعظخحن ،و٢ض ٢اص هظا الخُبُ ٤بلى بهضاع ٦بحر لآلظا ٫الٛحر ال٣ابلت لالزتزا ٫مما ؤزغ ٖلى
َى ٫عوػهامت الاهخساباث ،وظٗل جىوـ ٚحر ٢اصعة ٖلى جىُٓم اهخساباث في آظا ٫ج٣ترب مً آلاظا٫
اإلاٗمى ٫بها في الخجاعب اإلا٣اعهت.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الهُئاث مضٖىة بلى وي٘ ؾُاؾت ؾالمت مٗلىماجُت ،جلتزم ٞيها مً ظاهب ؤو٫
بالدكغَ٘ الىَجي الخام بالؿالمت اإلاٗلىماجُت ،وباإلاىانٟاث واإلاماعؾاث الًٟلى في املجا ٫مً ظاهب
زان.
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ّ
الكٟاُٞت ويمان خ ٤اإلاىاًَ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمت م٘ املخآٞت ٖلى
وظىب الخُ٣ض الهاعم ب٣ىاٖض
ّ
صخهُت منها بك٩ل ٌٗؼػ ز٣ت اإلاىاًَ ٞيها بما ًخٗحن م٘ اخترام الًىابِ اإلاخٗل٣ت بؿالمت
اإلاُُٗاث ال
اإلاىٓىماث اإلاٗخمضة وَغٍ٣ت مٗالجتها ووظىب بزًاٖها بلى ع٢ابت صوعٍت وبٖالم الٗمىم بيخاثجها بما ٌٗؼػ
الش٣ت في ؾالمت جهغ ٝجل ٪الهُئاث .
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ٖىض مغاظٗت الدكغَ٘ اإلاخٗل٤
الٗمل ٖلى ألازظ بٗحن الاٖخباع زهىنُت الهُئاث
بال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت ومد٨مت املخاؾباث لًمان ألازظ بٗحن الاٖخباع ٢ىاٖض الخى٦مت الجضًضة في
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
ٖمل ومغا٢بت الهُئاث
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الجصء السابع :مً أجل جيتسُم هاجع بين الهُئاث الدسخىز ٍّت
هو الٟهل  125مً الضؾخىع الخىوس ي في ٣ٞغجه ّ
ألاولى ٖلى ٢اؾم مكترً ٥غبِ بحن مسخل ٠الهُئاث
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ؤال وهى صٖم الضًم٣غاَُت ،بط وعص في هظا الٟهل "حٗمل الهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ٖلى صٖم الضًم٣غاَُت".
ولئن ّ ٧
إن هظا ال٣اؾمً ،ىحي بىظىص هىٕ مً الخضازل في مهما بٌٗ الهُئاث ،مما ً٣خط ي يغوعة
الخيؿُ ٤بُنهاٞ ،ةهه ال ٌٗجي هُٟا لضوع بُ٣ت ّ
اإلااؾؿاث صازل الضولت في جد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت ،وفي جىُٟظ
ّ
بٌٗ اإلاهام اإلاى٧لت للهُئاث اإلاؿخ٣لت الخمؿت ،بط جىظض بٌٗ الهالخُاث التي جضزل يمً الىالًت
الخانت لبٌٗ الهُئاث ؤو ّ
اإلااؾؿاث ألازغي.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لتٞ ،ةهه
واٖخباعا بلى ؤهه بلى خحن ٦خابت هظا ال٣غٍغ ،لم ً٨خمل بخضار الهُئاث
ّ
ؾُ ٘٣الا٢خهاع ٖلى الخجغبت التي ٖاقتها الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث والهُئت الٗلُا لالجها٫
الؿمعي والبهغي بسهىم ٖىهغ ؤؾاس ي في صٖم الضًم٣غاَُت ؤال وهى اإلاؿاع الاهخسابي ،وٍمٖ ً٨لى
هظا ألاؾاؽ اؾخسالم الضعوؽ لخ٣ضًم جىنُاث باليؿبت للمؿخ٣بل.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن جيؿُ ٤الهُئخحن ٢ام ٖلى زالر مداوع ؤؾاؾُت هي:
ّ
ال٣اهىهُت
•  .1جهىع الىهىم
•  .2يمان الىٟاط الٗاص ٫بلى وؾاثل ؤلاٖالم
•  .3ع٢ابت الخُُٛت ؤلاٖالمُت

ّ
اللاهىهُت
فلسة أولى :جطىٍس املىظىمت
ّ
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،بك٩ل مخٟاوث بىُْٟت اؾدكاعٍت في
جخمخ٘ الهُئخانٖ ،لى ٚغاع ؤٚلب الهُئاث
جُىٍغ ال٣ىاهحن٣ٞ ،ض هو الٟهل  127مً الضؾخىع هو ٖلى الاؾدكاعة الىظىبُت لهُئت الاجها٫
الؿمعي والبهغي في مكاعَ٘ ال٣ىاهحن اإلاخهلت .في خحن هو الٟهل  3مً ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص 23
ّ
لؿىت  2012مخٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث ٖلى ؤن مً يمً نالخُاث الهُئت ،ج٣ضًم
م٣ترخاث لخُىٍغ اإلاىٓىمت الاهخسابُت ،وببضاء الغؤي في ظمُ٘ مكاعَ٘ الىهىم طاث الٗال٢ت باالهخساباث
والاؾخٟخاءاث،
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ّ
وهو الٟهل ٖ 66لى ؤن ”جخىلى الهُئت بالدكاوع م٘ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي
يبِ ال٣ىاٖض الخانت باؾخٗما ٫ال٣اثماث اإلاترشخت ًٖ الضواثغ الاهخسابُت في الخاعط لىؾاثل الاجها٫
ألاظىبُت الؿمُٗت والبهغٍت“.
ّ
وهو الٟهل  67ـ ٖلى ؤن جخىلى الهُئت بالدكاوع م٘ الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي
يبِ ال٣ىاٖض والكغوٍ الٗامت التي ّ
ًخٗحن ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم الخُ٣ض بها زال ٫الخملت الاهخسابُت.
ّ
وجدضص الهُئت والهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي ب٣غاع مكتر٢ ٥ىاٖض الخملت
الخانت بىؾاثل ؤلاٖالم والاجها ٫الؿمعي والبهغي وبظغاءاتها والكغوٍ اإلاخٗل٣ت بةهخاط البرامج
والخ٣اعٍغ وال٣ٟغاث اإلاخٗل٣ت بالخمالث الاهخسابُت.
ّ
و٢ض نضع في هظا الؿُا٢ ١غاع مكتر ٥بحن الهُئخحن ماعر في  5ظىٍلُت ً 2014خٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض
ّ
الخانت للخملت الاهخسابُت وخملت الاؾخٟخاء بىؾاثل ؤلاٖالم والاجها ٫الؿمعي والبهغي وبظغاءاتها .و٢ض
ظؿض هظا ال٣غاع الظي نضع في ْغو ٝنٗبت بالىٓغ بلى خضازت ج٩ىًٍ الهُئخحن بط جم حُٗحن مجلـ هُئت
جالُ٣إ الؿمعي والبهغي في قهغ ماي  2013في خحن لم ًخم اهخساب ؤًٖاء وعثِـ الهُئت الٗلُا
ّ
اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث بال ًىمي في ظاهٟي  ،2014هجاخا في مماعؾت ؾلُت جغجُبُت بك٩ل مكتر ،٥وبُغٍ٣ت
حكاعُ٦ت ،م٨ىذ الهُئخحن مً الٗمل ؾىٍا في جىُٓم خهو الخٗبحر اإلاباقغ باليؿبت لئلهخساباث
ّ
دكغَُٗت والغثاؾُت ،ومغا٢بت الضٖاًت ؤلاهخسابُت ؤزىاء الٟترة ؤلاهخسابُت .و٧ان مً اإلاٟغوى حٗضًل هظا
ال
ال٣غاع ختى ًالثم ؤلاهخساباث املخلُت ؾىاء منها البلضًت ؤو الجهىٍت ،بال ؤن ال٣غاع اإلاٗض ٫لم ًهضع بلى
آلان.
ّ
ولئن ؤؾىض اإلاكغٕ بلى الهُئاث اإلاؿخ٣لت مهمت بؾدكاعٍت في زهىم مكاعَ٘ ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت
اإلاهمت الهبٛت الىظىبُتٞ ،ةن الؿلُت الدكغ ّ
بمجا ٫جضزلها وؤيٟى ٖلى جلّ ٪
َُٗت لم جخُ٣ض صوما بخل٪
ّ
ألاخ٩ام ٣ٞ .ض ؤٖغى مجلـ الىىاب ًٖ بؾدكاعة الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث ًٖ َلب عؤحها
بسهىم ٖضص مً مكاعَ٘ ال٣ىاهحن ٖلى ٚغاع مكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض
ّ
اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث اإلاؿخ٣لت ومكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت ومكغوٕ مجلت الجماٖاث املخلُت
بالغٚم مً جًمً جل ٪اإلاكاعَ٘ ؤخ٩ام لها نلت وزُ٣ت بٗمل الهُئت .لظاٞ ،ةن بٖغاى املجلـ ًٖ َلب
ّ
الضؾخىعٍت بسهىم مكاعَ٘ ال٣ىاهحن طاث الهلت بمجا ٫جضزلها ًٞال ًٖ مسالٟخه
عؤي الهُئاث
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ّ
ال٣اهىهُت وٍدى ٫صون جىٞحر ؤَغ ٢اهىهُت مخالثمت م٘ َبُٗت وب٦غاهاث
لل٣اهىن ًمشل خضا لخُىٍغ اإلاىٓمت
ٖمل جل ٪الهُئاث.

فلسة ثاهُت :طمان الىفاذ إلى وسائل لاعالم
ّ
ؤؾىض الٟهل  65للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالجها ٫الؿمعي والبهغي يمان الخ ٤في الىٟاط بلى وؾاثل
ّ
الؿُاؾُت زال ٫مغخلت ما ٢بل الخملت الاهخسابُت ؤو ما ٢بل
الاجها ٫الؿمعي والبهغي ل٩ل املجمىٖاث
خملت الاؾخٟخاء ٖلى ؤؾاؽ الخٗضصًت.
و٦ظل ٪يمان حٗضصًت ؤلاٖالم الؿمعي والبهغي ّ
وجىىٖه زال ٫الخملت الاهخسابُت وبػالت الٗغاُ٢ل التي
ّ
جخٗاعى م٘ مبضؤ الىٟاط بلى وؾاثل الاجها ٫الؿمعي والبهغي ٖلى ؤؾاؽ ؤلاهها ٝبحن ظمُ٘ اإلاترشخحن
ؤو ال٣اثماث اإلاترشخت ؤو ألاخؼاب.
واٖخباعا بلى الى٣اثو التي قابذ الدكغَ٘ ؤلاهخسابي زانت ُٞما ًخٗل ٤باإلاى٘ الخام ألي وكغ لىخاثج ؾبر
آلاعاء َُلت الٟترة ؤلاهخسابُت ،وهى مى٘ حٗؿٟي صون ؤصوى ق ،٪و٦ظل ٪باليؿبت الؾخٗما ٫وؾاثل ؤلاٖالم
ّ
ّ
ألاظىبي٣ٞ ،ض حٗاعيذ آعاء ٧ل مً الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث والهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلجها٫
الؿمعي والبهغي ،خى٢ ٫غاع هظه ألازحرة بسهىم جإوٍل الهمذ ؤلاهخسابي ،وهى ما صٖا هُئت
ؤلاهخساباث بلى ج٣ضًم مُلب جى ٠ُ٢جىُٟظ بلى املخ٨مت ؤلاصاعٍّت .ولئن مشل هظا الجزإ بحن الهُئخحن صلُل
صخت ٖلى ؤن الضًم٣غاَُت ج٩ىن ٖبر ال٣اهىن وٖلى ؤن جىوـ ٢ض ج٣ضمذ بالٟٗل في مجا ٫جإَحر
الؿُاؾت ٖبر ال٣اهىن ،بال ؤهه ّ ٧
إن باإلم٩ان جٟاصي هظه ؤلاظغاءاث لى ٧ان هو ال٣اهىن ؤ٦ثر مالءمت ،ولى
جم الدكاوع ؤ٦ثر ٢بل نضوع ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه.

فلسة ثالثت :زكابت الخغطُت لاعالمُت
جم الخٗاون بحن الهُئخحن لًمان الُاب٘ الخٗضصي والضًم٣غاَي والخغ لالهخساباث٣ٞ ،ض جم الخيؿُ٤
بسهىم جباص ٫الخ٣اعٍغ خى ٫ججاوػاث الخُُٛت ؤلاٖالمُت ،وو ٘٢الخيؿُ ٤باليؿبت لخُُٛت وؾاثل
ؤلاٖالم ألاظىبُت.
وو ٘٢الخيؿُ ٤للخهىٖ ٫لى حسجُالث بٌٗ الجغاثم الاهخسابُت ،وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن الى٣و في
الخيؿُّ ٧ ٤
إن بسهىم ؤلاخاالث بلى صاثغة املخاؾباث ،وهى ما ًم ً٨مٗالجخه ٖبر هُ٩لت الخيؿُ ٤مضة
الٟترة الاهخسابُت ٖبر وخضة جيؿُ ٤بحن الهُئخحن.
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ومً اإلاٟغوى الُىم الٗمل ٖلى جُىٍغ ٢ىاٖض الخيؿُ ٤بحن الهُئخحن في اإلاهام اإلاكتر٦ت التي خضصها
ال٣اهىن ،زم جىؾُ٘ هُا ١هظا الخيؿُ ٤لِكمل ؤوال هُئت الخى٦مت الغقُضة وم٣اومت الٟؿاص ،مً هاخُت
ؤولى ،والخيؿُٖ ٤لى مؿخىي مٗالجت اإلاكا٧ل اإلاخ٣اعبت وجباص ٫الخجاعب وجضاعؽ ؤًٞل اإلاماعؾاث ُٞما
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
ًسو خى٦مت الهُئاث
ومً الًغوعي الُىم الخغم ٖلى ؤلاٖضاص للمغاخل ال٣اصمت لخجؿُض الٟلؿٟت التي جدضو ّ
اإلااؾـ في
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،وزانت في يمان ٖضم الٗىصة بلى الاؾدبضاص بمسخل ٠ؤوظهه
ج٨غَؿه للهُئاث
ّ
ألاؾاؾُت.
ؾىاء حٗل ٤باالؾدبضاص بالخ٨م ؤو بالٟؿاص ؤو بسغ ١الخ٣ى ١والخغٍاث
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الخىصُاث املخعّلت بالجصء السابع

ّ
ّ
الدكغَُٗت بٗغى مكاعَ٘ ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت
الخىُٟظًت والؿلُت
يغوعة التزام ٧ل مً الؿلُت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ؤو بمهامها ٖلى هظه الهُئاث لخٟاصي ما خهل باليؿبت إلاكغوٕ ال٣اهىن
بالهُئاث
ّ
ألاؾاس ي اإلاخٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث اإلاؿخ٣لت ،ومكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي للمحزاهُت
ومكغوٕ مجلت الجماٖاث املخلُت بالغٚم مً جًمً جل ٪اإلاكاعَ٘ ؤخ٩ام لها نلت وزُ٣ت بٗمل الهُئاث.
الٗمل ٖلى جُىٍغ ٢ىاٖض الخيؿُ ٤بحن الهُئاث في اإلاهام اإلاكتر٦ت التي خضصها ال٣اهىن ،زم جىؾُ٘
هُا ١هظا الخيؿُ ٤لِكمل مٗالجت اإلاكا٧ل اإلاخ٣اعبت وجباص ٫الخجاعب وجضاعؽ ؤًٞل اإلاماعؾاث ُٞما
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت.
ًسو خى٦مت الهُئاث
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الخىصُاث الخخامُت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت يمً البىاء الضؾخىعي الخىوس يً ،مشل بخضي ممحزاث صؾخىع
بن مى ٘٢الهُئاث
 27ظاهٟي  ،2014في جغجِبه للؿلِ إلاى٘ الٗىصة بلى الاؾدبضاص ٖبر الاهدغا ٝبٟهل الؿلِ وجُىَٗه
لخضمت ؤٚلبُت خؼبُت .ل ً٨ب٣ضع ما جمشل هظه ال٨ٟغة ججضًضا في مكغوُٖت مماعؾت الؿلُت ،وجُىٍغا
الضؾخىعٍت وؤلاصا ٍّت في الٗمل ؤلاصاعي ،بال ؤجها ال الذ حك٩ى ٖضًض الهٗىباث بلى ّ
ّ
خض ؤن البٌٗ
لؤلَغ
ػ
ع
ّ
ّ
الضؾخىعٍت
الؿُاؾُت في جُٟٗل مسخل ٠آلُاث الهُئاث
ؤنبذ ٌك ٪في مضي ظضًت التزام الُب٣ت
ّ
اإلاؿخ٣لت.

ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت وجُٟٗال
وهى ما ًض ٘ٞبلى ا٢تراح بٌٗ الخىنُاث خٟاْا ٖلى ٞلؿٟت الهُئاث
ّ
الضؾخىعٍت:
لضوعها في اإلاىٓىمت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت،
 مً اإلاهم الٗمل ٖلى زل ٤عؤي ٖام مىانغ لؤلهضا ٝالغثِؿُت للهُئاث
ّ
ّ
الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣لت ،وٖبر جضُٖم الخٟاٖل
وزانت وكغ ز٣اٞت الضًم٣غاَُت ،وجبؿُِ ٞلؿٟت الهُئاث
ّ
م٘ املجخم٘ اإلاضوي ،واإلاؿاهمت في بٖالء صعظت جمشل الضًم٣غاَُت وبهجاح ججغبت ؤلاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي
وحؿىٍ٣ها في ٖال٢اث جىوـ باملجخم٘ الضولي.
 مغاظٗت ّ
ٖملُت ازخُاع اإلاترشخحن وطلٖ ٪بر مغاظٗت الؿلم الخُُ٣مي اإلاٗخمض باٖخماص ٖىانغ
جُُ٣م مىيىُٖت وقٟاٞت و٢ابلت للخ٣ضًغ م٘ الخغم ٖلى الخُ٣ض بيخاثج ٖملُاث الخُُ٣م بما ًٟ٨ل
ّ
الضؾخىعٍت مً طوي الخبرة والٟ٨اءة والخُاص بالىٓغ زانت بلى
ازخُاع مترشخحن نلب مجالـ الهُئاث
خؿاؾُت وؤهمُت اإلاهام اإلاى٧ىلت بليها اإلاخهلت بدماًت الخ٣ى ١والخغٍاث ألا ّ
ؾاؾُت بما مً قإهه ؤن ٌٗؼػ
ّ
اؾخ٣اللُت جل ٪الهُئاث وٍغ ٘ٞمً خغُٞتها وهجاٖت ؤصائها.
 يغوعة جىخُض الخ٣اعٍغ التي حٗضها الهُئاث ؾىاء اإلاخٗل٣ت باليكاٍ ؤو بالخهغ ٝاإلاالي ويغوعة
جإمحن وكغها وبٖالم الٗمىم بها

ٖ ضم بزًإ الخ٣ا ٍغ التي ّ
حٗضها الهُئاث ؾىىٍا بلى بظغاء مهاص٢ت مجلـ هىاب الكٗب
ع

لخٗاعيها الهغٍذ م٘ ؤخ٩ام الٟهل  125مً الضؾخىع،

ّ
ّ
الضؾخىعٍت
ال٣اهىهُت للهُئاث
 يغوعة مالءمت الىٓام الضازلي ملجلـ هىاب الكٗب م٘ اإلاىٓىمت

بما ٌؿمذ بخُٟٗل الىُْٟت الغ٢ابُت للمجلـ ٖلى وكاٍ الهُئاث
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ّ
 يبِ نُ ٜوبظغاءاث واضخت ل ّ
ٗملُت الخدُ٨م مً ٢بل اللجىت اإلاالُت في نىعة وكىب زال ٝبحن
ّ
الخىُٟظًت في زهىم يبِ محزاهُتها
الهُئاث والؿلُت
ّ
ّ
الضؾخىعٍت م٘ التر٦حز ٖلى
ٗمىمُت بلى زهىنُت الهُئاث
 مالءمت الدكغَ٘ اإلاخٗل ٤باله٣ٟاث ال
ّ
الكٟاُٞت والخى٦مت الغقُضة.
يغوعة جُ٣ض هظه ألازحرة بًىابِ
 الخغم ٖلى الخىػَ٘ الىاضر واملخ٨م لالزخهام بحن الهُئاث زانت التي جيكِ في مجاالث
مخ٣اعبت ٢هض جٟاصي خاالث جىاػٕ الازخهام بًجابُا ٧ان ؤو ؾلبُا
 وي٘ نُّ ٜ
ٖملُت للخيؿُ ٤بحن الهُئاث لالؾخٟاصة مً جغا٦م الخبرة والغ ٘ٞمً خغُٞتها وهجاٖتها
والخد٨م في ه٣ٟاث حؿُحرها.
 وي٘ هٓام ؤؾاس ي ٖام ًخٗل ٤بًبِ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي اإلاىاعص البكغٍت للهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت ٖلى ؤن ًخم يبِ الىٓام ألاؾاس ي ل٩ل هُئت جُبُ٣ا لؤلخ٩ام اإلاًمىت بالىٓام ألاؾاس ي الٗام
ّ
ألاؾاؾُت الخانت بلى ؤلاؾدكاعة
وجإمحن يمان جُ٣ض الهُئاث بخل ٪ألاخ٩ام ٖبر بزًإ مكاعَ٘ ألاهٓمت
الىظىبُت للمد٨مت ؤلاصاعٍّت.

ّ
الضؾخىعٍت وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالخهغ ٝفي
- جإمحن الخالئم بحن ؤخ٩ام الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت بالهُئاث
ّ
ّ
ال٣اهىهُت وَٗؼػ اؾخ٣اللُتها م٘
ٗمىمُت واإلاحزاهُت ومد٨مت املخاؾباث ،بما ًخالءم وَبُٗتها
اله٣ٟاث ال
يمان قٟاُٞت َغ ١جهغٞها.
ّ
ّ
الضؾخىعٍت،
الدكغَُٗت التي ًخىٖ ٠٢لى بنضاعها بهٟاط بٌٗ ألاخ٩ام
 اؾخ٨ما ٫الىهىم
ّ
الضؾخىعٍت
والخغم في هظا املجاٖ ٫لى مغاٖاة َاب٘ الخجضًض في اؾخ٨ما ٫ؤلاَاع ال٣اهىوي للهُئاث
ّ
اإلاؿخ٣لت،
ّ
الكٟاُٞت ويمان خ ٤اإلاىاًَ في الىٟاط بلى اإلاٗلىمت م٘ املخآٞت
 وظىب الخُ٣ض الهاعم ب٣ىاٖض

ّ
صخهُت منها بك٩ل ٌٗؼػ ز٣ت اإلاىاًَ ٞيها بما ًخٗحن م٘ بخترام الًىابِ اإلاخٗل٣ت
ٖلى اإلاُُٗاث ال
بؿالمت اإلاىٓىماث اإلاٗخمضة وَغٍ٣ت مٗاالظتها ووظىب بزًاٖها بلى ع٢ابت صوعٍت وبٖالم الٗمىم بيخاثجها
بما ٌٗؼػ الش٣ت في ؾالمت جهغ ٝجل ٪الهُئاث .

ّ
الضؾخىعٍت مً ٢بل صاثغة املخاؾباث
 يغوعة جض ٤ُ٢مٟهىم الغ٢ابت ٖلى الخهغ ٝاإلاالي للهُئاث
٦خدضًض َبُٗتها وآلُاتها ومضاها.
ّ
الؿُاؾُت للغ ٘ٞمً هجاٖتها وجُىٍغ ؤؾالُبها.
 مغاظٗت الغ٢ابت
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 ٢غاع جى ٠ُ٢الخىُٟظ الهاصع في الًُ٣ت ٖضص  416048بخاعٍش  19ؾبخمبر 2013 خ٨م اؾخئىافي ٖضص  22 ، 28946ؾبخمبر  ،2011ن,ف عثِؿت ٢اثمت الىخضة الىَىُت بؿىؾتيض عثِـ الهُئت الٟغُٖت بؿىؾت ،مجمىٖت ال٣غعاعاث ،م .175
 ٢غاع الهُئت الى٢خُت لغ٢ابت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن ٖضص  2017/7بخاعٍش  17ؤوث  2017اإلاخٗل٤بمكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  2017/38اإلاخٗل ٤بهُئت الخى٦مت الغقُضة وم٩اٞدت الٟؿاص.
 ٢غاع الهُئت الى٢خُت لغ٢ابت صؾخىعٍت ال٣ىاهحن ٖضص 2017/04بخاعٍش  8ؤوث  2017واإلاخٗل٤بمكغوٕ ال٣اهىن ألاؾاس ي ٖضص  2016/30اإلاخٗل ٤باألخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن الهُئاث الضؾخىعٍت
اإلاؿخ٣لت

هصىص كاهىهُت وكسازاث
 مغؾىم ٖضص  7لؿىت  2011ماعر في ُٟٞ 18غي ً 2011خٗل ٤بةخضار لجىت وَىُت لخ٣ص يالخ٣اث ٤خى ٫الغقىة والٟؿاص.
 مغؾىم ٖضص  8لؿىت  2011ماعر في ُٟٞ 18غي ً 2011خٗل ٤بةخضار اللجىت الىَىُت الؾخ٣هاءالخ٣اث ٤في الخجاوػاث اإلاسجلت زال ٫الٟترة اإلامخضة مً  17صٌؿمبر  2010بلى خحن ػوا ٫مىظبها .
 مغؾىم ٖضص  10لؿىت  2011ماعر في  2ماعؽ ً 2011خٗل ٤بةخضار هُئت وَىُت مؿخ٣لتإلنالح ؤلاٖالم والاجها.٫
 ٢اهىن ؤؾاس ي ٖضص  23لؿىت  2012ماعر في  20صٌؿمبر ً 2012خٗل ٤بالهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لتلالهخساباث.
ّ
 ٢اهىن ؤؾاس ي ٖضص  59لؿىت  2017ماعر في  24ؤوث ً 2017خٗل ٤بهُئت الخى٦مت الغقُضةوم٩اٞدت الٟؿاص.
- LOI organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives
indépendantes et autorités publiques indépendantes
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- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
- DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 1ER OCTOBRE 2016 AU 30 MARS 2017
Lextenso | « Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel » 2017/2 N° 55-56 | pages
283 à 551.
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