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محضرجلسة مداوالت مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في الجلسة املنعقدة
بتاريخ  04سبتمبر2018
ـــ ۞۞۞۞۞۞ ــ
عمال يمقتضيات الفصل  18فقرة أولى من القانون األساس ي عدد  23لسنة  2012املؤرخ في  20ديسمبر 2012
واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعمال بأحكام الفصل  13فقرة أولى من قرار الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات عدد  5لسنة  2014املؤرخ في  24أفريل  2014واملتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،والذين يخوالن لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه،
تمت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم  04سبتمبر  2018بناء على طلب أعضائها السيدة والسادة :نجالء
ابراهم ونبيل بفون وأنور بلحسن وأنيس الجربوعي ونبيل العزيزي وفاروق بوعسكر وذلك للتداول في جدول األعمال
التالي:
-1مواصلة التداول والنقاش حول مشروع ميزانية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بعنوان سنة  2019واملعد
من اإلدارة التنفيذية.
-2النظر في ترتيبات االستعداد النطالق عملية التسجيل املستمر عمال بمقتضيات الفصل  36من قرار الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات عدد  06لسنة  2017املؤرخ في  11أفريل  2017املتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل
الناخبين لالنتخابات واالستفتاء.
-3النظر في طلب عضوي الهيئة السيد األنور بلحسن والسيد رياض بوحوش ي بإحالة تقرير الرد الصادر عن
السيد رئيس الهيئة واملوجه إلى مجلس نواب الشعب إلى هياكل الرقابة الداخلية والخارجية للتدقيق فيما ورد فيه
من شبهات فساد.
-4النظر في القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة املستقيل.
-5النظر في املصادقة على مذكرة التفاهم مع املؤسسات الدستورية واملصادقة على اتفاقية التعاون مع الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد.
-6النظر في النقاط املقترحة من طرف السيد املدير التنفيذي بموجب املراسالت اإللكترونية الصادرة عنه
بتاريخ  29أوت و 03سبتمبر .2018
-7النظر في تعيين ممثلين عن الهيئة للمشاركة في مهمة بكل من مصر وبوتسوانا.
-8النظر في تكليف جهة تنسيق ونقطة اتصال مكلفة بملف النوع االجتماعي (جندرة).
-9النظر في الوثيقة الواردة على مكتب الضبط بتاريخ  26فيفري  2018تحت عدد  2018-641واملتعلقة بطلب
نقلة داخلية لخبير تقني إلى وحدة الشؤون املالية واملحاسبة.
-10تقييم عمل املدير التنفيذي.
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وحضرالجلسة السيدة ّ
والسادة األعضاء:
محمد التليلي منصري :رئيس الهيئة
نجالء براهم :عضو الهيئة
أنيس الجربوعي :عضو الهيئة
فاروق بوعسكر :عضو الهيئة
نبيل بفون :عضو الهيئة
األنور بن حسن :عضو الهيئة
نبيل العزيزي :عضو الهيئة
رياض بوحوش ي :عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد املدير التنفيذي للهيئة :عمر بوستة.
وقبل الشروع في التداول في النقاط املعروضة ،يأذن مجلس الهيئة للمدير التنفيذي بالنشر الفوري ملحاضر جلسات
مداوالت مجلس الهيئة.
ّ
ّ
والتداولّ ،
تم االتفاق على ما يلي:
وبعد النقاش
ّأوال  :صادق مجلس الهيئة على املقترح الثاني ملشروع امليزانية واملقدرة ب ـ ـ ـ ـ  166 576 972د (حسب الوثيقة
املصاحبة) على أن يتم الحرص على تنفيذها في نطاق قواعد الحوكمة والشفافية ومعايير املحاسبة العمومية
وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب ،وإقرار إسناد منحة الساعات اإلضافية لألعوان الظرفيين وفق معايير
تحدد الحقا من قبل الهيئة.
وتوزع االعتمادات املصادق عليها كاآلتي:
الجزء ّ
األول
 11 708 466 :د
التأجير
 5 156 000 :د
وسائل املصالح
 420 000 :د
التدخالت
 135 492 506 :د
نفقات االنتخابات
الجزء الثاني
 10 000 000 :د
نفقات التجهيز
الجزء الثالث
منحة ّ
 3 800 000 :د
الساعات اإلضافية
املجموع  166 576 972 :د
ثانيا  :استعدادا لالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة  2019وتمهيدا النطالق عملية التسجيل املستمر ،قرر
مجلس الهيئة اإلذن بمهمة تدقيق خارجي لسجل الناخبين والتطبيقات اإلعالمية املتعلقة باملسار والسالمة
املعلوماتية تطبيقا ألحكام األمر عدد  1250لسنة  2004املؤرخ في  25ماي .2004
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على أن يتم تحديد بنود املراجع ( )Termes de référencesفي جلسة الحقة تجمع مجلس الهيئة باإلدارة وكذلك نفس
الش يء للمخططات العملياتية املتعلقة باملسارات االنتخابية السابقة .على أن تتخذ الهيئة اإلجراءات الحمائية
الالزمة لسالمة املعطيات الخاصة باالنتخابات.
على أن تنطلق عملية التسجيل املستمر فور االنتهاء من مهام التدقيق املذكورة آنفا.
ثالثا  :قرر املجلس اإلذن للمدير التنفيذي بإشعار هياكل الرقابة الداخلية والخارجية (محكمة املحاسبات ومراقبي
الحسابات) للتدقيق فيما ورد من شبهة فساد املضمنة في تقرير الرد الصادر عن السيد رئيس الهيئة واملوجه إلى
مجلس نواب الشعب.
وقد الحظ السيد رئيس الهيئة أنه لم يوجه أي إتهام أو أي شبهة فساد ضد أي عضو من األعضاء بل كان التقرير
مجرد ردود على طلب اإلعفاء لوجود أخطاء جسيمة.
رابعا  :قرر املجلس الرجوع في القرار الصادر عن رئيس الهيئة املستقيل املتعلق بإعادة تصنيف في الخطة للسيد
مراد املاجري لعدم اختصاصه في فترة أخذ القرار املوافق ليوم  13جويلية  2018مثلما هو مسجل بمكتب الضبط،
فضال عن أن انتداب املعني كان بمقتض ى مداوالت لجنة املناظرة ومجلس الهيئة بتاريخ  12أوت  ،2015األمر الذي
يجعل إمكانية الرجوع في هذا القرار يكون من اختصاص مجلس الهيئة كما طالب مجلس الهيئة بالتنفيذ الفوري
لهذا القرار.
والحظ رئيس الهيئة أن القرار تم اتخاذه بتاريخ  07جوان  2018واإلعالم كان في  13جويلية  2018بعد رجوعه من
عطلة مرضية كما أن مجلس الهيئة غير مختص في الرجوع في قرار إداري ويرجع األمر إلى الجهات القضائية (املحكمة
اإلدارية).
خامسا  :املصادقة على مشروع االتفاقية مع املركز الوطني اإلعالمي الخاصة باالنتخابات البلدية  .2018بمبلغ قدره
( 579 530د باحتساب جميع األداءات).
سادسا  :قرر املجلس رفض إمضاء مشروع االتفاقية مع الهيئات الدستورية في صيغتها الحالية.
سابعا  :املصادقة على تقرير تقييم العروض عدد  2018/06واملتعلق باقتناء وتجديد رخص اإلعالمية (الوثيقة
املصاحبة).
ثامنا  :قرر املجلس املصادقة على مقترح اإلدارة التنفيذية بخصوص تأجير أعوان مراقبة الحملة والنزاعات (السيدة
فدوى الطرابلس ي والسيدة سماح بن املولى).
تاسعا  :املوافقة على التفويت في مواد انتخابية زال االنتفاع بها (خلوات  2014و 2018وصناديق كرتونية).
عاشرا  :املوافقة على تنظيم يوم دراس ي حول حوكمة االنتخابات بالشراكة مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وطلب
عرض مشروع اتفاقية شراكة من الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد على مجلس الهيئة.
حادي عشر :املوافقة على تجديد عقد مساعدة عضو الهيئة السد أنيس الجربوعي ابتداء من  07سبتمبر .2018
ثاني عشر :قرر املجلس تكليف عضو الهيئة السيدة نجالء ابراهم بمهمة نقطة اتصال مكلفة بملف النوع االجتماعي.
ثالث عشر  :مطالبة املدير التنفيذي بتنفيذ النقطة الثالثة الواردة بمداولة مجلس الهيئة بتاريخ  19أفريل 2018
واملتعلقة بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بجدول تفصيلي حول جميع املهمات بالخارج املسندة لألعضاء منذ سنة
 2014إلى هذا التاريخ استعدادا لتطبيق مبدأ التناوب في توزيع املأموريات بين جميع األعضاء بالتساوي بينهم.
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رابع عشر :عرض أعمال لجنة املناظرة الخاصة بإدماج أعوان التنفيذ على مجلس الهيئة.
خامس عشر :اعتبار أعوان التنفيذ املدمجين مترسمين من دون الحاجة إلى فترة تربص.
سادس عشر :قرر املجلس عقد الجلسة القادمة يوم الثالثاء  11سبتمبر .2018
وأغلق املحضر في تاريخه على الساعة السابعة مساء و 30دق.
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