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إّن فقدان ثقة املواطنين في املؤسسات وفي الطبقة السياسية اليوم في تزايد مستمّر في عدد كبير من الدول الديمقراطية. وقد كشفت 
في  يثقون  ال  منهم  و٪79  البرملانية  املجالس  في  يثقون  ال  الفرنسيين  من   ٪76 أّن   2016 نوفمبر  في  األوروبية  املفوضية  أجرتها  دراسة 
الغير مشمولة  الوحيدة  الدول  هي  االسكندنافية  الدول  أن  ويبدو  اليونان.  في  و٪89   ٪87 إلى  التوالي  النسبة على  وتصل هذه  الحكومة. 

بهذا الشعور بعدم الثقة املنتشر في عّدة بلدان وخاصة في تونس1.

ل “ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية” إحدى الحلول لهذه الظاهرة، ألّن من شأنه أن يعيد ثقة املواطنين في مؤسساتهم 
ّ
ويشك

الرئاسية  االنتخابات  خالل  خاّصة  باألخالقيات”  االلتزام  “بضمان  ق 
ّ
املتعل املطلب  هذا  عن  التعبير  تّم  تونس،  وفي  السياسية.  وطبقتهم 

نتائجها. يفّسر ولو جزئّيا  والتشريعية األخيرة، وهو 

إّن تفّحص الوضع في أهّم الدول الديمقراطية يسمح بتحديد “نواة” من التدابير الرامية إلى ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية: 
املسؤولين  بمكاسب  أو  املصالح  بتمثيل  أو  السياسية  الحياة  بتمويل  مثال  األمر  ق 

ّ
تعل سواء  الشفافية،  تدعيم  إلى  يهدف  بعضها 

ونزاهتهم  السياسيين  للمسؤولين  املثالي  السلوك  ضمان  إلى  ويهدف  العامة  الحياة  بأخالقيات  اآلخر  بعضها  ق 
ّ
يتعل حين  في  السياسيين، 

العائلية”  الصبغة  ذات  “الوظائف  من  والحّد  املصالح  تضارب  من  ي 
ّ
والتوق الفساد  بمكافحة  قة 

ّ
املتعل التدابير  في  بالخصوص  ل 

ّ
ويتمث

النيابية. املهاّم  بممارسة  املتصلة  املنح  والرقابة على استعمال 

املؤرخ   2017 لسنة   10 عدد  األسا�سي  )القانون  الفساد  ملكافحة  الرامية  التشريعية  اإلصالحات  من  العديد  إجراء  تم  تونس،  في 
22 لسنة 2016 املؤرخ في  2017 املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية املبلغين( أو لتعزيز الشفافية )القانون األسا�سي عدد  مارس   7 في 
ق بالتصريح باملكاسب 

ّ
1 أوت 2018 املتعل 24 مارس 2016 املتعلق بالحّق في النفاذ إلى املعلومة؛ القانون عدد 46 لسنة 2018 املؤرخ في 

بـ  ق 
ّ
القانون املتعل يبّينه مقترح  ُيعتبر غير كاٍف مثلما  واملصالح وبمكافحة اإلثراء غير املشروع وتضارب املصالح(. لكّن هذا التطور الزال 

2019 بصفة موازية ملقترح  للوطن” خالل شهر ماي  ‘الوالء  البرملانية  الكتلة  به  الذي تقدمت  السياسية”  الحياة  “الشفافية وأخالقيات 
به الحكومة.  الذي تقّدمت  مدونة األخالقيات السياسية 

تّم اعتمادها في عدد  لـ “ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية” والتي  ل موضوع هذه املذكرة في تقديم أهّم التدابير الرامية 
ّ
ويتمث

النظر  تعميق  مع  التون�سي،  الوضع  مع  مكافحتها  ثّم  املجال،  هذا  في  بها  املعمول  الدولية  املعايير  تحديد  أجل  من  األجنبية  الدول  من 
بالخصوص في املجاالت التي لم يشملها التشريع التون�سي بعد، مّما سيتسنى معه صياغة عدد من التوصيات من أجل تحسين النصوص 
القائمة أو سّد بعض الثغرات. إّن شفافية تمويل األنشطة السياسية من شأنها أن تحّد من عدم ثقة الرأي العام في األحزاب السياسية 
على  الشفافية  من  قدر  أكبر  إضفاء  إلى  ترمي  السياسية  الحياة  بتمويل  املتعلقة  التشريعات  فمعظم  السيا�سي.  املجال  في  العاملين  وفي 

السياسية. الحياة  في  الفاعلين  موارد ونفقات مختلف 

1 حسب البارومتر السيا�سي الذي أعّدته مؤسسة سيغما كونساي  )Sigma Conseil(سنة 2016، 13٪ من التونسيين صّرحوا بأنهم يثقون في مجلس نواب الشعب و14.7٪ في الحكومة و25.3٪ في رئاسة الجمهورية و10.7٪ في اإلدارة العمومية و4.7٪ في األحزاب 

السياسية. أّما املؤسسة العسكرية التونسية فهي تحظى بنسبة ثقة عالية )89٪(. راجع:
>http://www.sigma.tn/upload/1474892391.pdf< 

وحسب البارومتر السيا�سي الذي أعّدته مؤسسة سيغما في شهر نوفمبر 2019، شهدت هذه النسب انخفاضا نسبيا بالنسبة ملجلس نواب الشعب )3.5٪( والحكومة )6.6٪( واإلدارة العمومية )5.2٪(. أّما الثقة في رئاسة الجمهورية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ 
)48٪( منذ تولي املنصب من طرف الرئيس قيس سعيد الذي تّم انتخابه بأغلبية واسعة في االنتخابات الرئاسية لسنة 2019. وظلت الثقة في الجيش تقريبا على حالها بنسبة تساوي 76.9٪. راجع:  

  >http://www.sigma.tn/upload/1574239662.jpg<

مذكرة حول اإلصالحات التشريعية المتعّلقة
بضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية 

شفافية تمويل األنشطة السياسية

شفافية مكاسب الفاعلين السياسيين

ي الفاعلين السياسيين بسلوك مثالي وبالنزاهة
ّ

تحل

الشفافية في تمثيل املصالح

التوقي من تضارب املصالح

ص التوصيات في مجال ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية في تونس
ّ

ملخ

I

III

V

II

IV

VI

http://www.sigma.tn/upload/1474892391.pdf
http://www.sigma.tn/upload/1574239662.jpg


مذكرة حول اإلصالحات التشريعية المتعّلقة بضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية

شفافية تمويل
األنشطة السياسية

6

1

6

احترام  من  للتثّبت  ضروريا  أمًرا  الحملة  حسابات  شفافّية   
ً
وتحديدا االنتخابية  الحمالت  تمويل  شفافية  ل 

ّ
تشك أّول،  مستوى  على  أ. 

التمويل. سقف اإلنفاق والتعّرف على مصادر 

ويشترط  للمترشح.  املوّجهة  املساهمات  يتلّقى  انتخابي  وكيل  تعيين  التشريعية  لالنتخابات  ح 
ّ

مترش كل  على  يجب  املتحدة،  اململكة  في 
عن  جنيه   600 قيمتها  تتجاوز  التي  النفقات  جميع  أداء  يتّم  أن  ويجب  فاتورة.  مقابل  جنيًها   20 عن  يزيد  أو  يساوي  مالي  مبلغ  كّل  دفع 
في  كشفا  يتضّمن  مفّصل  بتقرير  االنتخابات  موعد  من  يوًما   35 أجل  في  املختّصة  السلط  مّد  االنتخابي  الوكيل  وعلى  الوكيل.  طريق 
الواليات املتحدة، يجب كذلك على املترشحين التصريح بمواردهم ونفقاتهم وتعيين وكيل انتخابي.  تّم إنجازها. وفي  جميع النفقات التي 
)قانون  بالشفافية  املتصلة  وللواجبات  بها  املعمول  لألسقف  احترامهم  مدى  تبّين  للغاية  مفّصلة  دورّية  تقارير  إعداد  عليهم  يتعّين  كما 
األحزاب  1977 على  لسنة  االنتخابي  القانون  يفرض  إسبانيا،  وفي   .)1977 في  تنقيحه  تّم  كما   1972 لسنة  الفيدرالية  االنتخابات  حملة 

انتخابات عامة. السياسية تقديم حسابات مالية مفصلة حول مواردها ومصاريفها االنتخابية بعد كل 

في فرنسا، منذ سنة 1988 أصبح يتعّين على كّل مترشح “مسك حساب خاّص بالحملة تسّجل فيه بحسب مصدرها جميع املوارد التي تّم 
الحملة  حسابات  إيداع  ويجب  لفائدته”.  نجَزة 

ُ
امل أو  بنفسه  أنجزها  والتي  النتخابه  الّرامية  املصاريف  جميع  طبيعتها  وبحسب  تحصيلها، 

ب عن رفض 
ّ
فة باملصادقة عليها أو رفضها قبل نشرها. ويترت

ّ
لدى اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويل السيا�سي )CNCCFP( املكل

تّم  ح 
ّ

ق األمر بمترش
ّ
ح وإلغاء االنتخابات في حال تعل

ّ
الترش إلى الحرمان من  آليا  إلى كونه يؤّدي  حسابات الحملة نتائج وخيمة. فباإلضافة 

انتخابه، فإنه يحول دون استرجاع مصاريف الحملة من الدولة.

تعيين وكيل لجمع  في  ل 
ّ
يتمث بإضافة واجب جديد  آليات شفافية املصاريف واملداخيل   1990 15 جانفي  ناحية أخرى، عّزز قانون  ومن 

هو  املالي  الوكيل  تعيين  أّن  االنتخابي  القا�سي  ويعتبر  الحملة.  فترة  خالل  املترشح  بنفقات  والتعّهد  الحملة  لتمويل  املخّصصة  األموال 
الوحيدة  الجهة  هو  معنوّيا،  أو  طبيعًيا  شخًصا  إّما  يكون  أن  يمكن  الذي  الوكيل  هذا  مخالفتها”.   يمكن  ال  جوهرّية  “شكلّية  عن  عبارة 
املخّولة لتحصيل املوارد املخّصصة لتمويل حملة املترشح ودفع النفقات التي تّم التعّهد بها من أجل االنتخابات، باستثناء النفقات التي 
يتحملها حزب أو تجّمع سيا�سي ما. كما يتعّين عليه فتح حساب إيداع بنكي وحيد ُيجِري عبره جميع معامالته املالية. ويؤّدي عدم احترام 

املالي لحملة املترشح. إلى رفض الحساب  آلّيا  املالي  بالوكيل  القواعد املتعلقة 

شاملة  غير  املترشحين  من  املقدمة  الحسابات  تكون  أن  الوارد  من  وكان  الدقة  إلى  يفتقر  الحملة  حساب  مسك  واجب  كان  البداية،  في 
بشكل  النفقات  تتّبع  لضمان  املترشح”  “لفائدة  املنجزة  املصاريف  ملفهوم  موّضحا   1990 جانفي   15 قانون  فجاء  مصداقية.  ذي  غير  أو 
أفضل، وخاصة تلك التي يتّم إجراؤها “مباشرة لفائدة املترشح من ِقَبل املجموعات واألحزاب التي تدعمه”. وبذلك، عّزز املشّرع شفافية 
ومنذ  النفقات.  ضمن  السياسية  األحزاب  من  املتأتي  العينية،  االمتيازات  ذلك  في  بما  املالي،  الدعم  بإدراج  املترشحين  بإلزام  الحسابات 
 
ّ
ذلك الحين، وبشكل عام، أصبح القا�سي االنتخابي يتثّبت من شمولية حسابات الحملة ومصداقّيتها. وتبعا لذلك يتعّين على املترشح أال

 من قيمة أّي نفقة من النفقات االنتخابية، أي كّل نفقة “يكون الهدف منها الحصول على أصوات الناخبين”.
ّ
ين�سى أو يحط

الوكيل  ويتثّبت  املترشح.  حملة  لتمويل  املخّصصة  األموال  تحصيل  عن  املسؤول  هو  املالي  الوكيل  فإن  باملداخيل،  يتعلق  وفيما 
إال  ُيسمح  ال   ،1995 جانفي   19 قانون  صدور  فمنذ  بالتبرعات.  قة 

ّ
املتعل القواعد  احترام  من  املترشح،  مسؤولية  وتحت  بالخصوص، 

تمويل  في  أساسًيا  دوًرا  تلعب  التي  السياسية  باألحزاب  ق 
ّ
متعل استثناء  هناك  يزال  ال  لكن  الطبيعيين.  األشخاص  من  املتأتية  بالتبرعات 

الحمالت االنتخابية والتي يمكن أن تقّدم مساهمات للمترشحين الذين تدعمهم قد تكون في شكل منح أو مساعدات عينية أو قروض أو 
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حتى في شكل خدمات بمقابل. وقد نتجت عن ذلك صعوبة مّتصلة بتعريف الحزب أو املجموعة السياسية. وفي كّل الحاالت، يجب على 
املالية في حساب حملة املترشح.  العمليات  املالي تسجيل هذه  الوكيل 

إلى  الطبيعيين  األشخاص  من  املقّدمة  التبرعات  تخضع  السياسية،  واملجموعات  األحزاب  من  املتأتية  للتبرعات  خالفا  أخرى،  جهة  من 
املبلغ  توزيع هذا  يمكنه  لكن  يورو،   4600 أكثر من  االنتخابات  إطار نفس  في  يدفع  أن  الطبيعي  للشخص  يمكن  سقف معّين. فعملّيا ال 
األق�سى بين عّدة مترشحين. كما تخضع هذه التبرعات لقواعد خاّصة تهدف إلى ضمان تتّبعها، حيث قّيد املشّرع إمكانية دفع التبرعات 

النقدية بإخضاعها إلى سقف فردّي يساوي 150 يورو.

وإتمامه  تنقيحه  تّم  كما  واالستفتاء  باالنتخابات  املتعلق   2014 ماي   26 في  املؤرخ   2014 لسنة   16 األسا�سي  القانون  أوجب  تونس،  في 
بنكي  أو حزب فتح حساب  أو مترشح  2017، على كل قائمة مترشحة  14 فيفري  املؤرخ   2017 7 لسنة  القانون األسا�سي عدد  بمقت�سى 
وحيد مخّصص للحملة االنتخابية أو حملة االستفتاء وتعيين وكيل مالي للتصّرف فيه. كما يتعّين على األحزاب واملترشحين مسك سجل 
إنجازها  تاريخ  حسب  مسترسلة  بصفة  واملصاريف  املداخيل  جميع  لتسجيل  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  قبل  من  ومختوم  م 

ّ
مرق

مع التنصيص على مرجع الوثائق اإلثبات. وتشمل املصاريف االنتخابية جميع النفقات النقدية والعينية التي تّم التعهد بها خالل الفترة 
أصبح   2017 سنة  ومنذ  ذلك  إلى  باإلضافة  لفائدتهم.  أو  الحزب  أو  املترشحة  القائمة  أو  املترشح  قبل  من  االستفتاء  فترة  أو  االنتخابية 
مختلف  في  املنجزة  العمليات  لكل  جامعة  تأليفية  حسابّية  يمسك  أن  مترشحة  قائمة  من  أكثر  يقّدم  ائتالف  أو  حزب  كّل  على  يتعّين 
العليا املستقلة لالنتخابات مراقبة مدى احترام قواعد  للهيئة  التي قّدم فيها قائمات مترشحة. وخالل الحملة، يمكن  الدوائر االنتخابية 

أو حملة االستفتاء. االنتخابية  الحملة  تمويل  ووسائل 

إثر ذلك يجب إحالة حسابات الحملة إلى محكمة املحاسبات في أجل أقصاه 45 يوًما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج االنتخابات، ولهذه 
للمحكمة.  اإللكتروني  املوقع  الرسمي وعلى  الرائد  في  نشره  يتّم  الحملة  تمويل  مراقبة  نتائج  تقرير عام يشمل  أشهر إلعداد  األخيرة ستة 
ظرف  في  التونسية  البالد  في  الصادرة  الجرائد  إحدى  في  واألحزاب  املترشحة  والقائمات  للمترشحين  املالية  الحسابات  نشر  يتعّين  كما 

النهائية لالنتخابات أو االستفتاء. النتائج  شهرين من تاريخ اإلعالن عن 

يتعلق بشفافية تمويل الحمالت االنتخابية. الكفاية فيما  بما فيه  التون�سي دقيقا وكامال  التشريع  يبدو  وهكذا 

املحاسبات  محكمة  تمارسها  التي  الرقابة  أّن  تبّين  مالءمتها،  وعدم  اإلجراءات  وبطء  البشرية  املوارد  لضعف  نظرا  يبدو،  ما  على  لكن 
واألحزاب  بالجمعيات  املكلفة  املحاسبات2  بمحكمة  القاضية  به  صّرحت  مثلما  متأخرة،  مرحلة  في  تأتي  وأّنها  الكافي  بالشكل  ناجعة  غير 
السياسية في سبتمبر 2019. وبالتالي يمكن لألحزاب وللمترشحين املرتكبين ملخالفات اإلفالت فعليا من العقاب. وعالوة على ذلك، يبدو 
االنتخابية،  الفترة  بداية  من  انطالقا   

ّ
إال حتسب 

ُ
ت ال  االنتخابية  فاملصاريف  إشكاال.  يثير  ذاته  حّد  في  االنتخابية”  “املصاريف  تعريف  أن 

مّما يسمح للحزب أو للمترشح بالتعّهد بنفقات دعائية هاّمة خالل األسابيع السابقة الفتتاح الحملة، دون أن يقع أخذها بعين االعتبار 
عند احتساب سقف اإلنفاق املسموح به.

بطريقتين: الحالية  املنظومة  تحسين  يمكن  وبالتالي 

في  املوجودة  السيا�سي  والتمويل  الحملة  الوطنية لحسابات  اللجنة  إدارية مستقلة على شاكلة  إحداث هيئة  1. عن طريق   
بالتثبت  فة بالخصوص 

ّ
التي يمكن أن يكون جزء من أعضائها من محكمة املحاسبات ستكون مكل الهيئة الجديدة  فرنسا. هذه 

خروقات.  وجود  صورة  في  القضائية  السلط  على  اإلحالة  ويمكنها  السياسية(  األحزاب  )وحسابات  الحملة  حسابات  صّحة  من 
في الحسابات3.  النظر  يتعّين تبسيط إجراءات  كما 

بعين  أخذها  يتّم  االنتخابية،  الحملة  انطالق  قبل  سنة  إلى  أشهر  ستة  بين  ما  تتراوح  أن  يمكن  فترة  تحديد  طريق  عن   .2  
حي األحزاب السياسية في عالقة باالنتخابات املقبلة. ِقَبل ُمرشَّ النفقات املنجزة من  االعتبار في تسجيل 

فة بالجمعيات واألحزاب السياسية. انظر: صحيفة لوموند، إفريقيا Le Monde, Afrique(، 7/9/19(L ، حوار مع محّمد حّداد )باللغة الفرنسية(. 
ّ
ق األمر بالسيدة فضيلة قرقوري القاضية بمحكمة املحاسبات املكل

ّ
2 يتعل

ف 
ّ
ق بتنقيح القانون األسا�سي املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، اقترحت محكمة املحاسبات عند االستماع إليها من طرف اللجنة البرملانية املختّصة إحداث هيكل مستقّل مكل

ّ
3 تجدر اإلشارة إلى أنه خالل النظر في مشروع القانون األسا�سي عدد 01/2016 املتعل

بالرقابة الالحقة على تمويل الحملة االنتخابية على غرار ما هو معمول به في القانون املقارن وال سيما في فرنسا. راجع تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرملانية واالنتخابية املنشور في شهر ماي 2016، 
 >https://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/5735daab12bdaa7d59e5b732<

https://majles.marsad.tn/2014/fr/docs/5735daab12bdaa7d59e5b732
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السياسية لألحزاب  املحاسبية  بالواجبات  قة 
ّ
املتعل القواعد  ب . خصوصية 

وفي  ونفقاتها.  تتضّمن مداخيلها  السياسية مسك حسابات  األحزاب  يتعّين على  واليونان(،  والدنمارك وفنلندا  )كأملانيا  البلدان  في بعض 
 1967 لسنة  األملاني  القانون  ُيَعّد  شّك  دون  ومن  )فنلندا(.  عموميا  تمويال  تلّقت  التي  األحزاب  على  الشرط  هذا  يقتصر  األحيان  بعض 
والتبرعات  املمتلكات  وعائدات  واملساعدات  االشتراكات  بين  التمييز  مع  سنوًيا  مداخيلها  نشر  األحزاب  على  يجب  إذ  اكتماال:  األكثر 
أّنها ملزمة بأن ترفق هذه الحسابات بأسماء وعناوين األشخاص الطبيعيين الذين قدموا تبرعات إذا ما تجاوزت قيمتها  والقروض. كما 

معينا. سقفا 

املالية للحياة السياسية على األحزاب إحالة حساباتها السنوية على هيئة  بالشفافية  ق 
ّ
11 مارس 1988 املتعل وفي فرنسا، أوجب قانون 

ل في اللجنة الوطنية لحسابات الحمالت والتمويل السيا�سي. ويجب أن تحتوي هذه الحسابات ال فقط على حساب 
ّ
إدارية مستقلة تتمث

الحزب بل أيًضا على حسابات جميع “الهياكل أو الشركات أو املؤسسات التي يملك فيها الحزب نصف رأس املال أو املقاعد داخل الهيئة 
املديرة أو يمارس فيها سلطة مهيمنة في اتخاذ القرار أو التصّرف”. فمن الشائع مثال أن يكون لألحزاب السياسية، على األقل “األحزاب 
الواجبات املحاسبية املحمولة  بتعزيز  ق 

ّ
املتعل  2017 6 مارس  أّما قانون  لها.  التابعين  بين 

َ
نَتخ

ُ
امل تكوين  في  الكبرى” منها، جمعية مختّصة 

على األحزاب السياسية واملترشحين، فهو يهدف إلى ضمان شفافية القروض املبرمة من طرف األحزاب السياسية واملترشحين لالنتخابات 
واملعامالت  املانحين،  املمنوحة، وهوية  أو  في شأنها  املتعاقد  القروض  إسناد  “مبالغ وشروط  بإحالة  إلزامهم  السياسية وذلك من خالل 
 .)CNCCFP( السيا�سي  والتمويل  الحملة  لحسابات  الوطنية  اللجنة  إلى  بالحملة”  خاّص  حساب  بمسك  املطالبين  املترشحين  مع  املالية 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  إحدى  في  كائنا  االجتماعي  مقّرها  يكون  ال  التي  املعنوية  الذوات  على   2017 سبتمبر   15 قانون  حّجر  وأخيًرا، 
سم هذا القانون بالصرامة في تأطيره 

ّ
األوروبي أو األطراف في اتفاقية املنطقة االقتصادية األوروبية منح قروض لألحزاب السياسية. ويت

للقروض املمنوحة من قبل األشخاص الطبيعيين وذلك مثال من خالل منع ابرام هذه القروض “بشكل منتظم”. وللغرض، حّدد القانون 
املذكور املدة القصوى للقرض بخمس سنوات من جهة، وأحال من جهة أخرى إلى أمر ترتيبي صادر بعد استشارة مجلس الدولة مهّمة 
تبّرع مقّنع. إلى  ضبط سقف وشروط تأطير غايتها ضمان عدم تحّول القروض املمنوحة لألحزاب وللمترشحين في االنتخابات السياسية 

ق بالحّد من املصاريف االنتخابية وتوضيح تمويل األنشطة السياسية، أسند املشرع إلى اللجنة 
ّ
منذ صدور قانون 15 جانفي 1990 املتعل

موجزة،  صيغة  في  الرسمي  بالرائد  السياسية  األحزاب  حسابات  نشر  مهّمة   )CNCCFP( السيا�سي  والتمويل  الحملة  لحسابات  الوطنية 
باإلضافة إلى نشر رأي تقّدم فيه مالحظات حول تطبيق القانون.

بتنظيم األحزاب السياسية شروط تمويل األحزاب  ق 
ّ
املتعل  2011 24 سبتمبر  في  2011 املؤرخ  87 لسنة  في تونس، ضبط املرسوم عدد 

قيمتها  تفوق  التي  التبرعات  )بالخصوص  املمنوعة  واملوارد  بها  املسموح  املوارد  مختلف  مفّصل  بشكل  وحّدد  الثالث(.  )الباب  السياسية 
التمويل  باستثناء  أو عمومية  أو من ذات معنوية خاّصة  أجنبّية  املتأتي من جهة  التمويل  أو  املجهول املصدر  التمويل  أو  دينار   60000
الحسابات،  )مراقب  حساباتها  مراقبة  وشروط  املالية،  والسجالت  املحاسبة  بمسك  قة 

ّ
املتعل والواجبات  الدولة(،  ميزانية  على  املحمول 

لجنة مراقبة خاّصة يترأسها الرئيس األول للمحكمة اإلدارية، محكمة املحاسبات(، وقواعد النشر، والعقوبات املستوجبة في حالة عدم 
بتنظيم  يتعلق  أسا�سي  قانون  مشروع  اعداد   2018 سنة  تّم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الحزب.  حّل  حّد  إلى  تصل  قد  والتي  الواجبات  احترام 
ق بتمويل ومراقبة األحزاب 

ّ
2011 فيما يتعل األحزاب السياسية وتمويلها. وتضّمن هذا املشروع تعديال لعّدة أحكام واردة في مرسوم سنة 

 100000 )إلى  بها  املسموح  التبرعات  سقف  في  والترفيع  السياسية  لألحزاب  العمومي  التمويل  إدراج  خالل  من  خاّصة  وذلك  السياسية 
دينار( واعتماد آلية رقابة مبّسطة )املصادقة على تقرير مراقب الحسابات مباشرة من قبل الحزب السيا�سي، وحذف اللجنة الخاّصة(. 
تّم تعزيز االلتزام بنشر املعلومات املالية من خالل مطالبة جميع األحزاب بنشر قوائمها املالية مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات  كما 
في جريدة يومية وعلى املوقع اإللكتروني للحزب في أجل ال يتجاوز يوم 30 جوان من السنة املوالية. ومن بين املقتضيات الجديدة األخرى 
التي جاء بها مشروع القانون إلزام األحزاب السياسية بنشر جميع التبرعات وغيرها من املداخيل املتأتية من مصادر خاصة على املنّصة 
على  املصادقة  تّمت  ولو  عليها.  الحصول  وتاريخ  مقّدمها  وهوية  قيمتها  على  التنصيص  مع  قبولها،  تاريخ  من  شهر  أجل  في  اإللكترونية 
ل تقّدما على مستوى شفافية تمويل األحزاب السياسية وبالتالي في ضمان االلتزام 

ّ
ه سيشك

ّ
مشروع القانون األسا�سي هذا، فمن األكيد أن

السياسية. الحياة  بأخالقيات 
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ومع ذلك، يمكن اقتراح بعض التحسينات:

أو  الهياكل  بجعلها تشمل حسابات  السياسية  الرقابة على تمويل األحزاب  أولى، من املستحسن توسيع مجال  ناحية   من 
سلطة  فيها  يمارس  أو  املديرة  الهيئة  داخل  املقاعد  نصف  أو  املال  رأس  نصف  الحزب  فيها  يملك  التي  املؤسسات  أو  الشركات 
تجميع هذه  بالجمعيات4.  األحزاب  تربط  أن  يمكن  التي  املالية  العالقات  بتوضيح  التصّرف، وكذلك  أو  القرار  اتخاذ  في  مهيمنة 
شاملة  رؤية  على  بالحصول  سيسمح  األحزاب   )”Satellites“( فلك”  في  تدور  التي  “الهياكل  حسابات  تشمل  التي  الحسابات 

وواقعية أكثر للشؤون املالية لألحزاب. كما يتعّين مزيد ضمان شفافية القروض املبرمة من طرف األحزاب.

ق بالرقابة الخارجية على تمويل األحزاب، يمنح مشروع القانون األسا�سي جملة من الصالحيات 
ّ
 من ناحية ثانية، وفيما يتعل

املستحسن،  من  لكن  العقوبات.  تسليط  أو  التتبعات  إجراء  مجال  في  أو  والتوضيحات  اإلرشادات  طلب  بخصوص  اإلدارة  إلى 
إلى هيئة إدارية مستقلة غير حزبية وتستجيب ملعايير  وفقا للمعايير الدولية، إسناد مهّمة مراقبة تمويل األحزاب السياسية 
مهمة  من  بإعفائها  وذلك  املحاسبات  محكمة  على  العبء  تخفيف  الجديدة  الهيئة  لهذه  يمكن  وبالتالي،  والحياد.  االستقاللية 
فكرة  يؤّيدون  املحاسبات  بمحكمة  القضاة  جّل  أّن  ويبدو  األعوان.  وفي  املوارد  في  النقص  بسبب  تحّملها  عملّيا  عليها  يصعب 

إحداث هيئة مستقلة جديدة.

ق بتنظيم األحزاب السياسية على منع األحزاب من تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين 
ّ
4 الزالت العالقات املالية بين األحزاب السياسية والجمعيات غير منظمة قانونيا بالقدر الكافي. الجمعيات ليس لها رأس مال. ويقتصر املرسوم عدد 87 لسنة 2011 املتعل

ق بتنظيم الجمعيات على مؤسسيها/ مسيريها االضطالع بمسؤوليات ضمن الهياكل املركزّية املسيرة لألحزاب السياسّية )الفصل 9(.
ّ
أو للمواطنات )الفصل 18(. ومن جهة أخرى، حّجر املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املتعل
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السياسيين.  والفاعلين  السياسية  املؤسسات  في  املواطنين  ثقة  بناء  إعادة  إلى  الضغط5  مجموعات  لنشاط  التشريعي  التأطير  يهدف 
الذي  الغير  بمصالح  يتأثروا  أن  املستبعد  غير  فمن  الذاتية،  بمصالحهم  قراراتهم  في  ر 

ّ
التأث عدم  العموميون  املسؤولين  على  كان  وإذا 

مصطلح  استخدام  يتّم  ما  وغالًبا  رفيعا.  خطا  والضغط  املعلومة  بين  الفاصل  الخط  يكون  وقد  عالقة.  أّي  مبدئيا  به  تربطهم  ال 
األوروبية  املفوضية  فضلت  لذلك  سلبية.  داللة  من  األحيان  أغلب  في  يحمله  ما  رغم  املؤثر،  النشاط  هذا  على  للداللة  “اللوبي” 
السياسات  في تحديد  التأثير  إلى  الرامية  به “جميع األنشطة  أكثر حيادية، والذي يقصد  باعتباره  “تمثيل املصالح”  استعمال مصطلح 

األوروبية”. املؤسسات  داخل  القرار  صنع  وعمليات 

أ. أمثلة مقارنة
والبرملان  األوروبية  املفوضية  وكذلك  إلخ.(  وفرنسا،  وكندا  املتحدة  واململكة  املتحدة  )كالواليات  الديمقراطية  الدول  من  العديد  قامت 
األوروبي، باتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان املزيد من الشفافية في تمثيل املصالح وااللتزام باألخالقيات. وبصفة عاّمة، تأخذ هذه التدابير 

آليات. شكل ثالثة 

1. “سجل مجموعات الضغط”. يوجد صنفان رئيسيان من السجالت:

- السجالت االختيارية:

تّمت   2014 العام. وفي  القرار  للتأثير على  2011 يتضّمن جردا ملمثلي املصالح ومحاوالتهم  تّم على املستوى األوروبي إحداث سجل سنة 
 ممثلي املصالح 

ّ
املصادقة على هذا السجل بمقت�سى اتفاق مبرم بين البرملان واملفوضية، كما تّم في إطار هذا االتفاق اقتراح آليات لحث

بشكل  املعلومات  إعطاء  أو  املقّرات،  داخل  أنشطة  تنظيم  في  الترخيص  أو  للبرملان،  التابعة  املباني  إلى  النفاذ  كتسهيل  التسجيل:  على 
بالبرملان واملفوضية. بالتسجيل  قاموا  الذين  أفضل ألولئك 

ويظل هذا السجل سجال اختيارًيا جامعا للعديد من املعلومات: اسم الكيان املعني باألمر، صنفه )منظمة غير حكومية، شركة، إلخ.(، 
معطيات االتصال به، هوية املسؤول، هوية الشخص املكلف بالعالقات مع االتحاد األوروبي، أهداف ومهام املنظمة، األنشطة املحّددة 
البرملان األوروبي، مجاالت االهتمام،  إلى مباني  للنفاذ  املشمولة بالسجل، عدد األشخاص املشاركين في األنشطة، األشخاص املعتمدين 
البرملان  صادق  وقد  بالسجل.  املشمولة  لألنشطة  السنوية  للتكلفة  تقدير  ذلك  في  بما  املالية  املعطيات  وانتماءاتها،  املنظمة  مكّونات 
 على الترسيم بالسجل: أصبح ممثلو املصالح املدرجون في السجل 

ّ
األوروبي في شهر جانفي 2019 على تعديل لنظامه الداخلي ملزيد الحث

داخل  رسمية  غير  املجموعات  أو  املشتركة  املجموعات  أنشطة  في  املشاركة  أو  البرملان  أعضاء  مقابلة  بإمكانّية  سواهم  دون  يتمتعون 
ممثلي  مع  املبرمجة  االجتماعات  كّل  والتنصيص على  عملهم  برنامج  بنشر  ملزمين  البرملان  أعضاء  أضحى  أخرى  ناحية  ومن  البرملان.  مقر 

املصالح املدرجين بالسجل. وباإلضافة إلى ذلك، يتم في إطار كّل تقرير نشر جميع هذه االجتماعات املنعقدة مع ممثلي املصالح.

5 يمكن تعريف مجموعة املصالح بأّنها “كّل مجموعة مهيكلة تقوم، داخل نظام سيا�سي ما، بالدفاع الجماعي عن مصلحة معينة، بالخصوص أمام السلط السياسية التي قد تسعى املجموعة إلى التأثير عليها”. راجع:

.DORMAGEN )J.-Y.( et MOUCHARD )D.(, Introduction à la sociologie politique, Louvain-la-Neuve, éditions De Boeck supérieur, 5ème édition, 2019, p. 232
ل أو قرار صادر عن السلط العامة”. راجع:

ّ
“ممارسة الضغط/اللوبي هو نشاط يتمثل في إجراء تدخالت بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات إعداد أو تطبيق أو تأويل التدابير التشريعية والقواعد والتراتيب، وبصفة عاّمة، أّي تدخ

.FARNEL )F.J.(, Le lobbying : stratégies et techniques d‘intervention, Paris, Éditions d‘Organisation, 1994, p. 22
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- السجالت اإلجبارية:

في كندا، تم إحداث سجل إجباري ملجموعات الضغط املحترفة يعرف تحت اسم “مجموعات الضغط -االستشارية”، للموظفين الذين 
يمارسون أنشطة الضغط. كما وضعت كّل من الواليات املتحدة وبولونيا واملجّر أنظمة مماثلة. في أملانيا، يجب على مجموعات املصالح 
تقديم معلومات عن تسميتها ومقّرها وتركيبة  نفسها من خالل  أن تسّجل  الفيدرالية  الحكومة  و/أو  البرملان  التواصل مع  في  ترغب  التي 
 أّن هذا السجّل العمومي يقتصر على النقابات 

ّ
مجلس إدارتها وهوية املديرين ومجال نشاطها وعدد أعضائها وأسماء وعناوين ممثليها. إال

الشركات. املهنية دون  واملنظمات 

ق بالشفافية ومكافحة الفساد وتعصير الحياة االقتصادية املؤرخ في 9 ديسمبر 2016 هو النّص املؤطر 
ّ
أّما في فرنسا، فإّن القانون املتعل

املسؤولين  مع  التواصل  في  املنتظم  أو  الرئي�سي  نشاطهم  ل 
ّ
املتمث األشخاص  بكونهم  املصالح  ممثلي  تعريف  تّم  وقد  الضغط.  ملجموعات 

املصالح  تمثيل  ضمن  تندرج  ألعمال  نشاطه  من   ٪50 من  أكثر  يكّرس  شخص  كّل  على  ويجب  العامة.  القرارات  على  للتأثير  العموميين 
تّم استبعاد  املصالح. وقد  لي 

ّ
في سجّل ممث بالتسجيل  يقوم  أن  12 األخيرة  الـ  املصالح خالل األشهر  لتمثيل  أنشطة   10 بأكثر من  قام  أو 

السجّل تحت  تّم وضع  بالتسجيل. كما  بالقيام  بالتالي غير مطالبة  األحكام وهي  تطبيق هذه  الدينية من مجال  الصبغة  ذات  الجمعيات 
على  ويتعّين  االلكتروني.  موقعها  عبر  عليه  االطالع  وإتاحة  العامة  الحياة  لشفافية  العليا  الهيئة  في  لة 

ّ
متمث مستقلة  إدارية  هيئة  سلطة 

اختصاصهم  مجال  في  تدخل  التي  األنشطة  يمثلونها،  التي  الهياكل  أو  املصالح  لفائدتها،  يعملون  التي  الجهة  بـ:  التصريح  املصالح  لي 
ّ
ممث

إليها. لة والتي ينتمون 
ّ
لها صلة باملصالح املمث التي  أو الجمعيات  النقابات  أو  بها، واملنظمات املهنية  النفقات املتصلة  مع تحديد قيمة 

 11 ويؤّدي كّل خرق لقواعد حسن مسك هذا السجّل إلى عقوبات قد تصل إلى سنة سجن وخطية مالية قدرها 15000 يورو. وإلى حّد 
الحياة  لشفافية  العليا  الهيئة  سجّل  أن  املالحظين  بعض  ويعتبر  ا. 

ً
نشاط و6669  مصلحة  ممثل   1764 السجّل  تضّمن   2019 فيفري 

من  نشاط  بكّل  املستهدف  العمومي  للقرار  وال  املخصصة  للموارد  تحديدا  يتضّمن  ال  فهو  العمومية،  القرارات  لفهم  كاف  غير  العامة 
غير  املصالح  وممثلي  القرار  صانعي  بعض  أّن  باعتبار  مجاله  حيث  من  محدود  السجل  فإّن  أخيرة،  ناحية  ومن  املصالح.  تمثيل  أنشطة 
التقوا بهم. ولم يمنع إحداث  إلى ذلك فإّن ممثلي املصالح ليسوا ملزمين بإعطاء هوية أو وظيفة املسؤولين الذي  معنيين به. وباإلضافة 
 .2014 في   

ً
سجال أحدث  قد  كان  الذي  النواب  مجلس  عكس  على  وذلك  الخاص،  سجله  على  الحفاظ  من  الشيوخ  مجلس  السجل  هذا 

العامة. العليا لشفافية الحياة  الهيئة  بالتسجيل فيه حتى وإن كانت ُمدَرَجة في سجّل  القيام  حيث يتعّين على مجموعات الضغط 

2. مدّونة سلوك خاّصة بـ “مجموعات الضغط”

نشاط  لتأطير  سلوك  مدونات  املؤسسات  أو  الدول  بعض  اعتمدت  أنفسهم،  املصالح  ممثلي  عن  الصادرة  املبادرات  عن  النظر  بقطع 
البرملان األوروبي، يجب على ممثلي املصالح االلتزام باحترام مدّونة  مجموعات الضغط. فعند التسجيل في سجل املفوضية األوروبية أو 
أوجب  في فرنسا،  امليثاق محتويا على ضمانات مماثلة.  يكون هذا  أن  بهم وعلى  ميثاق خاص  باحترام  امللزمين  أولئك  باستثناء  السلوك، 
والتي  الضغط  مجموعات  من  املتأتية  الهدايا  كتحجير  معينة،  ألخالقيات  االمتثال  املصالح  ممثلي  على  الشيوخ  ومجلس  النواب  مجلس 

تزيد قيمتها على 150 يورو. ويمكن أن يؤدي خرق مدونة السلوك إلى الشطب من الّسجل.

عادة ما تتضمن املقتضيات الواردة بمثل هذه املدّونة واجب التنصيص على اسم الشخص والهيكل الذي يعمل لفائدته أو الذي يمثله، 
ومحّينة  وكاملة  موضوعية  بمعلومات  اإلدالء  وواجب  يمثلونهم،  الذين  بالحرفاء  الضرورة  وعند  بمصالحهم  التصريح  واجب  وكذلك 
وغير مضللة أو تحجير تعّمد تقديم معلومات غير صحيحة بهدف تضليل السلط، وواجب االمتثال للقواعد املؤطرة لنشاط املسؤولين 

يمثلونهم. الذين  أو  لديهم  املستخدمين  السابقين  العموميين 

العموميين باملسؤولين  3. مدونة سلوك خاصة 

أنفسهم من أجل مساعدتهم  العموميين  للمسؤولين  أن نجد توصيات موّجهة  يمكن  املفروضة على ممثلي املصالح  الواجبات  إلى جانب 
أو  أو ممّيزة  إلى تحجير تقديم معلومات سرية  املدنيين مثال  للموظفين  البريطانية  السلوك  في عالقاتهم مع ممثلي املصالح. وتشير مدونة 
الذين  العموميين  املوظفين  وعلى  الوزراء.  مع  ممّيزة  عالقات  على  بالحصول  لحرفائها  السماح  خالل  من  الضغط  مجموعات  مساعدة 
يلتقون مع مجموعة/أصحاب مصالح أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان من األنسب مقابلة مجموعات أخرى من أجل الحصول على رؤية 
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نفس  من  املتكررة  الدعوات  قبول  وعدم   ،
ً
مدينا العون  تجعل  أن  يمكن  التي  الهدايا  قبول  بعدم  ويو�سى  املطروحة.  للمسائل  متوازنة 

 متى كانت هنالك مصلحة عامة عليا، وعدم إعطاء االنطباع بأن مثل هذه املعلومات أو هذه الفكرة أو تلك يمكن أن يكون 
ّ
األشخاص إال

لها تأثير حاسم في عملية صنع القرار. وقد يتّم إلزام األعوان بواجب إعالم رؤسائهم باالتصاالت التي لديهم مع ممثلي املصالح.

تتحّدث  فالصحافة  املصالح.  ملمثلي  سجّل  إحداث  خالل  من  السياسية  الحياة  أخالقيات  تعزيز  يمكن  تونس،  ي 
�ف ب. 

هذا  بين  قائمة  حقيقية،  أو  مفترضة  عالقات،  وعن  اللوبيات”  “حرب  عن  وحتى  الضغط  مجموعات  وتأثير  دور  عن  بانتظام 
في  الشفافية  املزيد من  تلك. لضمان  أو  أو مجموعة املصالح  الشبكة  تلك وهذه  أو  أو هذه شخصية سياسية  أو ذاك  الحزب 
وفرض  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة  القادمة  الهيئة  سلطة  تحت  ووضعه  إجباري  سجل  إحداث  يتعّين  املجال،  هذا 
املسؤولين  مع  التواصل  إلى  رامية  بأنشطة  منتظمة  أو  رئيسية  بصفة  يقومون  الذين  األشخاص  جميع  على  فيه  التسجيل 
بـ:  فيه  يصّرحوا  أن  املصالح  ممثلي  وعلى  العاّمة.  القرارات  على  للتأثير  إلخ.(  النواب،  املوظفين،  كبار  )الوزراء،  العموميين 
قيمة  تحديد  مع  اختصاصهم  مجال  في  تدخل  التي  األنشطة  يمثلونها،  التي  الهياكل  أو  املصالح  لفائدتها،  يعملون  التي  الجهة 
أن  إليها. ويجب  ينتمون  والتي  لة 

ّ
املمث باملصالح  لها صلة  التي  الجمعيات  أو  النقابات  أو  املهنية  املنظمات  بها،  املتصلة  النفقات 

تكون هذه املعلومات قابلة للنفاذ إليها من طرف العموم وأن يتّم نشرها سنوًيا أو كّل ستة أشهر. ويمكن اتخاذ تدابير معينة، 
إحداث  استكمال  ويمكن  السجل.  في  الترسيم  على  املصالح  ممثلي   

ّ
لحث األوروبي،  البرملان  في  مثال  به  معمول  هو  ما  غرار  على 

وفًقا  العموميين  باملسؤولين  خاّصة  سلوك  مدونة  حتى  أو  الضغط  بمجموعات  خاّصة  سلوك  مدونة  بوضع  السجل  هذا 
أعاله. املذكورة  لألمثلة 
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عليها  الطارئة  التغييرات  ومراقبة  إشهارها  وعلى  بمكاسبهم  بالتصريح  السياسيين  املسؤولين  كبار  إلزام  على  املكاسب  شفافية  ف 
ّ
تتوق  

عند انقضاء مّدة نيابتهم أو ممارسة وظائفهم. هذا الواجب بالتصريح هو إجابة لحالة عدم الثقة التي ترّسخت لدى الرأي العاّم الذي 
قد ُيخّيل له أحيانا أّن القيام بمهمة نيابية أو ممارسة وظيفة عاّمة يمكن أن تكون فرصة لإلثراء عن غير وجه حّق.

أ. غالبا ما يكون واجب التصريح باملكاسب محموال على أعضاء البرملان. وهو الحال مثال في إسبانيا واليونان والبرتغال واململكة املتحدة 
وإيطاليا. املتحدة وفرنسا  والواليات 

ينطبق فقط على أعضاء  1982 ال  5 جويلة  قانون  إيطاليا،  أحياًنا: ففي  تكون أطول  الواجب قد  لها  الخاضعين  قائمة األشخاص  لكّن 
املؤسسات  مديري  على  وكذلك  املحليين،  بين 

َ
واملنتخ والوزراء  الحكومة  رئيس  على  أيًضا  ينسحب  بل  الشيوخ  ومجلس  النواب  مجلس 

العمومية )2000 شخص عموما(. ويجب أن يكون التصريح باملكاسب مرفقا بالتصريح الضريبي على دخل الشخص املعني باألمر. 

ه ينسحب على كّل من يشغل او شغل منذ سنة 1946 منصب نائب أو وزير أّول أو رئيس 
ّ
وفي اليونان، لواجب التصريح أثر رجعي بما أن

حزب سيا�سي أو عضو حكومة.

الكونغرس  أعضاء  على  فقط  ال  الواجب  هذا   1978 سبتمبر   28 في  عليها  املصادق  األخالقيات  مدونة  فرضت  املتحدة،  الواليات  وفي 
املدونة  وتنّص هذه  الفدراليين.  والقضاة  العليا  املحكمة  املسؤولين وقضاة  الدولة وكبار  الرئيس وكتاب  ونائب  الرئيس  أيًضا على  ولكن 
وبالنسبة  للغاية.  منخفضة  بالدخل  للتصريح  عتبات  على  تنّص  كما  التصريح.  في  إدراجها  الواجب  املمتلكات  في  مفصلة  قائمة  على 
املتحدة  بالواليات  العام  للمراقب  ويحّق  املجلس.  رئاسة  إلى  ُيحال  املالية  وضعيتهم  عن  مفصل  تقرير  شكل  التصريح  يّتخذ  للبرملانيين، 

أّما التتبعات فهي من مرجع نظر كتابة الدولة للعدل. إجراء تحقيقات للتثّبت من مدى احترام القانون، 

يمكن  أو عدم صّحته  التصريح  فإّن غياب  اليونان،  في  أّما  التصريح.  بحالة عدم  لم تضع عقوبات خاّصة  )كإسبانيا مثال(  الدول  بعض 
 عن الحرمان املؤقت من الحقوق املدنية. وفي اململكة املتحدة، يمكن ملجلس 

ً
أن يؤدي إلى تسليط عقوبات سجنية وخطايا مالية، فضال

العموم أن يقرر، وفق إجراءات معقدة نوعا ما، تعليق عضوّية أحد أعضائه وحرمانه من أجره.

في فرنسا، شهد واجب التصريح باملكاسب منذ تكريسه في 1988 توّسعا مستمرا ملجال األشخاص املشمولين به )قوانين 1995 و2013(، 
رئيس  من  كّل  ومساعدي  الوزارية  الدواوين  وأعضاء  الجمهورية  لرئاسة  واملترشحين  البرملان  وأعضاء  الوزراء  على  اليوم  ينطبق  وهو 
البلديات  رؤساء  ومساعدي  العامين  واملستشارين  الجهويين  واملستشارين  الشيوخ،  مجلس  ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية 
الوطنية  باملنشآت  املساعدين  العامين  واملديرين  العامين  واملديرين  الرؤساء  إلى  باإلضافة  ساكن،   100000 عن  سكانها  عدد  يزيد  التي 
بالهياكل  املساعدين  العامين  واملديرين  العامين  واملديرين  الرؤساء  وكذلك  والتجارية،  الصناعية  الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات 
معينة،  عتبة  السنوي  معامالتها  رقم  يفوق  التي  املختلط  االقتصاد  ذات  والشركات  املعتدل  اإليجار  ذات  بالسكن  املعنّية  العمومية 
الذين  إلى األشخاص  بإضافة  العمومية مستقلة،  الهيئات اإلدارية املستقلة والهيئات  ل عّدة آالف من األشخاص، وأعضاء 

ّ
يمث وهو ما 

املؤرخ  القانون  بمقت�سى  وتّمت  السفراء(.  أو  الجامعات  رؤساء  أو  )كاملحافظون  الحكومة  لسلطة  خاضعة  وظائف  أو  خططا  يشغلون 
من  وظيفة  “في  املعّينين  والعسكريين  املدنيين  املوظفين  إضافة  املوظفين،  وواجبات  وحقوق  بأخالقيات  ق 

ّ
املتعل  2016 أفريل   20 في 

أخضع  ذلك،  إثر  أمر.  بمقت�سى  فيها  قائمة  ضبط  تّم  والتي  ذلك”  بها  املتصلة  املهاّم  طبيعة  أو  لها  املقابلة  الرتبة  بّررت  ما 
ّ
كل الوظائف 

التابعين لحوالي ثالثين هيكل عمومي  العامين ومساعديهم  العامين والكتاب  املديرين  كّل من  التصريح  إلى نفس   2016 9 ديسمبر  قانون 
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بهذا  معني  عمومي  مسؤول   15800 حوالي  هنالك  واليوم،  املستقلة.  العمومية  والهيئات  املستقلة  اإلدارية  الهيئات  ضمن  من  هم 
ّ
جل

ر السلطة 
ّ

القانون وتأخ في تحديد البعض منهم بسبب عدم دقة  العامة تواجه صعوبات  العليا لشفافية الحياة  الهيئة  اّن   
ّ
إال الواجب، 

التنفيذية في إصدار النصوص التنفيذية أو جّراء عدم الشفافية التي ال زالت تحيط باإلنتدابات صلب الدواوين الوزارية. وقد وضعت 
اإلنترنت  عبر  يتّم  الذي  باملكاسب  التصريح  ومضمون  طرق  يحّدد  للُمصّرح”  “دليال  اإلنترنت  على  العامة  الحياة  لشفافية  العليا  الهيئة 

أّن التصريح ال يشمل ممتلكات األبناء وممتلكات القرين. إلى  بواسطة تطبيقة خاصة. وتجدر اإلشارة 

ضرورة  إلى  السرّية  عن  املدافعون  يستند  حيث  جدل.  محّل  السياسيين  الفاعلين  بمكاسب  الخاّصة  اإلرشادات  إشهار  مسألة  عتبر 
ُ
وت

التدابير  هذه  عن  ينجّر  أن  يمكن  الذي  العك�سي  املفعول  على  يؤكدون  كما  للسياسيين.  بالنسبة  حتى  الخاّصة  الحياة  في  الحّق  ضمان 
اإلشهار  مؤّيدو  أّما  في مصداقّيتهم.  التشكيك  في  يزيد  أن  يمكن  السياسيين  ثروات  الشخصية حول  اإلرشادات  الكشف عن  أّن  باعتبار 
السياسيين  فعلى  الخاصة.  الحياة  حماية  على  م  قدَّ

ُ
ت أن  يجب  التي  السياسية  الحياة  وأخالقيات  شفافية  ضمان  بضرورة  يحتّجون  فهم 

أن يكونوا قدوة وأن ال يأتوا ما قد ُيالمون عليه وبالتالي أال يكون لديهم ما يخفونه. وتختلف الحلول التي تّم اعتمادها نسبّيا بخصوص 
كتلك  األخرى،  األنظمة  بعض  تشترط  بينما  السرية  ب 

ّ
تغل إسبانيا،  في  به  املعمول  النظام  غرار  على  األنظمة،  فبعض  اإلشهار.  مسألة 

تخضع  حيث  مختلفة.  إشهار  قواعد  إلى  التصاريح  تخضع  فرنسا،  وفي  أكبر.  شفافية  إيطاليا،  أو  هولندا  أو  املتحدة  باململكة  املعتمدة 
الحياة  لشفافية  العليا  للهيئة  اإللكتروني  املوقع  على  النشر  إلى  والوزراء  املنتخب  والرئيس  الرئاسية  لالنتخابات  املترشحين  تصاريح 
ِبين املحلّيين 

َ
العاّمة. كما يمكن االطالع على تصاريح أعضاء البرملان بمقرات املحافظات. أّما بقّية التصاريح )ال سيما تلك الخاّصة باملنتخ

للعموم. العموميين( فهي ال تنشر  واألعوان 

ي تونس، يتعّين التذكير بأّن الفصل 11 من الدستور ينّص على ما يلي: “على كّل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة 
ب. �ف

ما  وفق  بمكاسبه  يصرح  أن  عليا  وظيفة  أي  أو  املستقلة  الدستورية  الهيئات  عضوية  أو  الشعب  نواب  مجلس  عضوية  أو  عضويتها  أو 
وبمكافحة  واملصالح  باملكاسب  بالتصريح  ق 

ّ
املتعل  ،2018 أوت   1 في  املؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  القانون  وّسع  وقد  القانون”.  يضبطه 

ه صار يشمل حوالي 350000 شخصا. وحّدد األمر الحكومي 
ّ
اإلثراء غير املشروع وتضارب املصالح، بشكل كبير في هذا الواجب إلى حّد أن

عدد 818 لسنة 2018 املؤرخ في 11 أكتوبر 2018 نموذج التصريح باملكاسب واملصالح وضبط الحد األدنى للممتلكات وكذلك القروض 
املعايير  يتجاوز  فهو  املجال.  هذا  في  تقييًدا  واألكثر  ة 

ّ
دق األكثر  بالتشريع  تونس  تحظى  الناحية،  هذه  ومن  للتصريح.  الخاضعة  والهدايا 

الدولية بكثير سواء من حيث مجال تطبيق القانون أو من حيث محتوى التصريح الواجب اإلدالء به.

حصرّية  غير  وبصفة  بالخصوص  بينهم  من  ونذكر  باملصالح(  )وكذلك  باملكاسب  التصريح  لواجب  األشخاص  من  صنفا   37 إخضاع  تّم 
ومدير  البرملان  رئيس  ومستشاريهم،  دواوينهم  ومديرو  وأعضائها  الحكومة  رئيس  ومستشاريه،  ديوانه  ومدير  الجمهورية  رئيس  من  كّل 
التعديلية،  الهيئات  أو  الدستورية  الهيئات  وأعضاء  والقضاة  املحليون  واملنتخبون  النواب  مجلس  أعضاء  وكذلك  ومستشاريه،  ديوانه 
على  جزئّيا  ولو  مالها  رأس  يكون  التي  واملؤسسات  للبنوك  العامون  املديرون  إدارته،  مجلس  وأعضاء  التون�سي  املركزي  البنك  محافظ 
ملك للدولة ورؤسائها وأعضاء مجلس إدارتها، األعوان العموميون، بما فيهم الجامعيون، الذين يشغلون وظائف عليا أو وظائف مدنية 
عليا، وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد. وينطبق الواجب املنصوص عليه في القانون أيضا على املؤسسات العمومية والصحفيين 
املتعاقدة  الخاصة  الشركات  مديري  عن   

ً
فضال والنقابات،  السياسية  واألحزاب  الرياضية  والهياكل  والجمعيات  اإلعالم  وسائل  ومديري 

مع الدولة.

وأبنائهم  أزواجهم  ممتلكات  وكذلك  التونسية،  البالد  خارج  أو  داخل  املوجودة  بمكاسبهم  التصريح  األشخاص  هؤالء  كل  على  ويجب 
التي  املنقولة  وممتلكاتهم  وعقاراتهم  ودخلهم  وأتعابهم  رواتبهم  ذكر  عليهم  يتعّين  كما  مثال.  فرنسا  في  الحال  عليه  ما  ليس  وهو  القصر، 
تزيد قيمتها عن 10000 دينار، والعائدات املتأتية من التجارة وعائدات العقارات، باإلضافة إلى الهدايا. كذلك يجب التصريح بالسيارات 
تتجاوز  التي  النقدية  واملبالغ  التجارية  واألصول  الخزينة  وسندات  السندات(  )األسهم،  شركات  في  واملشاركة  والحيوانات  واملجوهرات 

5000 دينار واملبالغ املودعة في حساب بنكي وعقود التأمين على الحياة املبرم لفائدتهم أو لفائدة أزواجهم وأبنائهم القصر.

لدى  مباشرة  النفاذ،  حيز  القانون  دخول  أو  النيابية  املّدة  بداية  أو  املهاّم  تولي  عند  به  القيام  الواجب  األّول  التصريح  إيداع  ويتعّين 
وبالنسبة  بها.  املصرح  البيانات  صحة  من  التثبت  الهيئة  وتتولى  اإللكترونية،  بالطريقة   )INLUCC( الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
لتولي  أولّيا  شرط  األول  التصريح  يعتبر  الحكومة(  عضو  منصب  واملحلي،  الوطني  املستوى  على  املنتخبة  )املناصب  املناصب  لبعض 
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املهام. ويتّم إيداع تصريح ثان كل ثالث سنوات، ثم تصريح نهائي عند انقضاء املّدة النيابية أو انتهاء املهام. ويكون األشخاص أو الهياكل 
النهائي  األجل  تجاوز  ومّدة  باألمر  املعني  املنصب  بحسب  مختلفة  لعقوبات  عرضة  باملكاسب  بالتصريح  اإلدالء  عن  تتوانى  أو  تمتنع  التي 
للتصريح أو طبيعة املخالفة )خطية مالية، خصم من األجور أو من املنح(. وإذا تّم إثبات وجود إثراء غير مشروع، تحيل الهيئة الوطنية 
حرمانهم  يقع  أو  العمومية  الوظائف  ممارسة  من  إدانتهم  تّمت  الذين  األشخاص  وُيمنع  القضائية.  السلط  إلى  امللفات  الفساد  ملكافحة 
10 سنوات. وكل ستة أشهر، تنشر الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد قائمات في األشخاص الذين أودعوا تصاريحهم  من حّق الترشح ملدة 
وأولئك الذين لم يمتثلوا لهذا الواجب. ويتّم نشر تصاريح كبار املسؤولين )برئاسة الجمهورية والحكومة والبرملان والهيئات الدستورية 
القانون  يشملهم  الذين  األشخاص  بقّية  تصاريح  أّما  للهيئة.  االلكتروني  املوقع  على  إلخ.(  للقضاء،  األعلى  واملجلس  املحلية  والجماعات 

فهي ال تنشر للعموم.

تحظى تونس إذا بتشريع صارم بدرجة خاّصة، فهو أكثر تشّددا من التشريعات املعمول بها في بقية الدول الديمقراطية سواء من حيث 
عائلية  نواة  في  ينحصر  باملكاسب  التصريح  أّن  د 

ّ
املؤك من  التصريح.  محتوى  حيث  من  أو  باملكاسب  بالتصريح  املعنيين  األشخاص  عدد 

واردا.  أمرا  التجاوزات  في  الوقوع  ما قد يجعل  البالغين، وهو  الفروع  أو  ه ال يشمل مكاسب األصول 
ّ
أن بما  تّمت مالحظته،  مثلما  ضّيقة 

ه لم يتّم في أّي دولة من الدول توسيع مجال واجب التصريح إلى الحلقة العائلية املوّسعة.
ّ
لكن تجدر اإلشارة إلى أن

  وفي املقابل فإّن مسألة فعالّية القانون مطروحة. فرغم مرور عدة أشهر من دخوله حيز النفاذ، ال زال هنالك العديد من الهياكل 
 2019 مارس  شهر  في  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  بّين  وقد  باملكاسب.  التصريح  لواجب  بعد  يمتثلوا  لم  الذين  األشخاص  أو 
باألساس على  ف حسن تطبيق قانون وضمان فعاليته 

ّ
التصريح. ويتوق فين عن واجب 

ّ
املتخل إلى  تنبيه   8000 أكثر من  الهيئة أرسلت  أّن 

الوسائل التي يمكن منحها إلى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وإلى الهيئة القادمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. فقبل املصادقة 
قائمة  بتضييق  بالخصوص  وأوصت  البرملان  أعضاء  إلى  التوصيات  من  جملة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وجهت  القانون،  على 

الكبير من التصاريح.  للتعاطي مع مثل هذا العدد  أنها ال تملك الوسائل الالزمة  بالتصريح باملكاسب، معتبرة  األشخاص املعنيين 

املختّصة  الهيئة  ومّد  للغاية،  الواسع  تطبيقه  في مدى مالءمة مجال  والتفكير  القانون  لتطبيق هذا  تقييم  إجراء  املهم  لذا، من 
ومراقبتها. منها  والتثّبت  تلّقيها  عليها  الواجب  التصاريح  ملعالجة  الالزمة  والتقنية  واللوجستية  واملعلوماتية  البشرية  باملوارد 
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ر أو أن 
ّ
ف بمهاّم عمومية مصالح ذاتية، أي ذات طابع شخ�سي، من شأنها أن تؤث

ّ
تضارب املصالح هو الوضعّية التي يكون فيها للشخص املكل

تبدو مؤثرة على ممارسته ملهامه. والوقاية من تضارب املصالح من شأنها أن تدعم ثقة املواطنين في املسؤولين السياسيين وأن تساهم بالتالي 
ح ما بين 

ّ
في ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية. ويمكن أن تتجّسد هذه الوقاية من خالل وضع نظام لعدم الجمع أو عدم أهلية الترش

الوظائف السياسية وأنشطة أخرى، أو من خالل واجب التصريح من أجل ضمان املزيد من الشفافية في هذا املجال.

شح أ. عدم الجمع وعدم األهلية لل�ت
مناصب  أو  أنشطة  أو  مهام  مع  للجمع  قابلة  غير  السياسية  النيابية  املناصب  أو  املهام  بعض  جعل  املصالح  تضارب  من  التوقي  يفترض 
غير  من  يصبح  االنتخابات،  في  الفوز  بمجّرد  لكن  الترشح.  من  يمنع  ال  الجمع  عدم  فإن  ح 

ّ
للترش األهلية  عدم  خالف  وعلى  أخرى.  نيابية 

ه ال 
ّ
املمكن الحفاظ في نفس الوقت على جميع املناصب أو املهام. لذلك فإن وجود عدم الجمع ال تأثير له على صّحة االنتخابات كما أن

التي ال  للوضعّية  بوضع حّد  االنتخابات  بعد  مباشرة  ب 
َ

نتخ
ُ
امل الشخص  يبادر  أن  الحالة  في هذه  ُيفترض  لكن  الترشح.  قبول  يحول دون 

ي املنصبين أو ممارسة املهّمتين معا غير ممكن.
ّ
تتالءم مع املنصب النيابي الذي انتخب فيه باعتبار أّن تول

توجد  ال  أملانيا  ففي  أخرى:  إلى  دولة  من  كبير  بشكل  ويختلف  للغاية  متغير  ف  لماني�ي بال�ب الخاّصة  الجمع  عدم  حاالت  مجال   .1
اإلسباني  الشيوخ  املنطبقة على أعضاء مجلس  الجمع  البرملانية وممارسة وظائف خاصة، وحاالت عدم  النيابة  بين  أّي حالة عدم جمع 
واإليطالي أقّل صرامة بكثير من تلك الواردة في املجلة االنتخابية الفرنسية. في فرنسا، أّدى الوزن الذي تحظى به بعض املصالح في حياة 
املجتمع إلى منع البرملانيين من ممارسة وظائف معّينة في أصناف من املؤسسات تّم تحديدها على سبيل الحصر، باإلضافة إلى منعهم من 
القيام ببعض األعمال. حيث يحّجر عليهم الجمع مع مهام مدير داخل شركات وطنية أو مؤسسات عمومية وطنية، أو أي هياكل مرتبطة 
فيها  تعيينهم  حالة  عدى  ما  مستقلة،  عمومية  أو  إدارية  هيئة  في  أعضاء  يكونوا  أن  للبرملانيين  يحّق  ال  كما  العامة.  بالسلطة  وثيق  بشكل 
بصفتهم تلك. ومن جهة أخرى، يحّجر عليهم تلّقي أّي أجر أو مكافأة أو منحة بعنوان أّي وظيفة قاموا بها داخل مؤسسة أو هيكل خارجي 
املتمتعة  الخاصة  املؤسسات  أو  الشركات  بعض  في   )Fonctions d‘état-major( قيادية  مهاّم  ممارسة  مع  الجمع  ويحّجر  تلك.  بصفتهم 
مالية  صبغة  ذات  األسا�سي  نشاطها  يكون  التي  تلك  أو  خاص،  نظام  بمقت�سى  العمومية  الجماعات  أو  الدولة  من  بامتيازات  أو  بدعم 
الخاضعة  تلك  أو  أو الخدمات،  التزويد بمواد  أو  في إلنجاز أشغال  يتمثل نشاطها  التي  العام، والشركات  للتداول  التي تطرح أسهمها  أو 
لترخيص وفق السلطة التقديرية للدولة أو جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية، وكذلك الشركات التي تمارس بعض األنشطة العقارية 
أكثر  التي يكون  أو  التي تمارس رقابة فعلية على الشركات املذكورة أعاله  التحجير الشركات  في مجال  الربح. كما تدخل  الرامية لتحقيق 
من نصف رأس مالها متكّون من مساهمات في هذه الشركات أو التي يتمثل نشاطها أساًسا في اسداء خدمات استشارية لهذه الشركات 
ل مصالح سواء باسمه الخاّص أو صلب 

ّ
وكذلك الشركات ذات االقتصاد املختلط. ويمنع على كّل عضو في البرملان أن يمارس نشاط ممث

إحدى الذوات املعنوية أو املؤسسات أو املجموعات أو الهياكل املسجلة في سجّل ممثلي املصالح املنشور من ِقَبل الهيئة العليا لشفافية 
ق بالثقة في الحياة السياسية في 

ّ
الحياة العامة. كما شّدد القانون األسا�سي عدد 1338 لسنة 2017 املؤرخ في 15 سبتمبر 2017 واملتعل

انتخابه ال يمكن لعضو  تاريخ  انطالقا من  بالنشاط االستشاري ونشاط املحاماة. وتوجد حالًيا ثالث حاالت عدم جمع:  الخاّصة  القيود 
تجعله مهيمنا على شركة  يقتني مساهمات  أن  نيابته  مّدة  البرملان خالل  يمكن لعضو  في ممارسة نشاط مستشار؛ وال  أن يشرع  البرملان 
أعاله  املذكورة  املؤسسات  لفائدة  استشارية  أنشطة  تمارس  يهيمن على شركة  أن  نيابته  مّدة  البرملان خالل  لعضو  يحّق  استشارية؛ وال 
لهذه  استشارية  خدمات  إسداء  البرملان  لعضو  يمكن  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  ذكرها.  السالف  قيادية  مهاّم  فيها  يشغل  أن  عليه  واملمنوع 
عضو  منع  في  ل 

ّ
املتمث التحجير  النفاذ  حيز  سيدخل  النواب،  ملجلس  املقبل  التجديد  من  وانطالقا  أجنبية.  عمومية  لهياكل  أو  الشركات 
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تولى فيه مهاّمه  الذي  الشهر  اليوم األول من  اثني عشر شهًرا من  به قبل  القيام  في  الذي شرع  النشاط االستشاري  البرملان من ممارسة 
يحّجر  املحاماة،  ملهنة  ممارسته  وعند  منصبه.  توليه  قبل  شهرا  عشر  اثني  شراؤها  تّم  استشارية  شركة  على  الهيمنة  وممارسة  البرملانية 
التحجير على جميع  وينطبق هذا  العمومية.  املؤسسات  أو  الجماعات  أو  الوطنية  الشركات  أو  الدولة  يترافع ضّد  أن  البرملان  على عضو 

البرملان مهنته.  أعضاء مكتب املحاماة الذي يباشر فيه عضو 

األسا�سي  القانون  بمقت�سى  وذلك  منه  للحّد  نظام  وضع  تم  املحلية،  النيابية  واملهاّم  البرملانية  النيابة  بين  بالجمع  يتعلق  وفيما  أخيرا، 
ُيمنع  النظام  2014. وتبعا لهذا  2000 و22 جانفي  5 أفريل  في  القوانين األساسية املؤرخة  املنّقح بمقت�سى   1985 30 ديسمبر  في  املؤرخ 
الهاّمة  املحلية  النيابية  املناصب  بينها وبين أحد  الجمع  املمكن  يزال من  تنفيذية محلية، لكن ال  البرملانية وأي وظيفة  النيابة  بين  الجمع 

أّما في تونس فقد ورد تحجير الجمع مطلًقا. )كمستشار جهوي، مستشار بلدي(. 

من   35 الفصل  في  الشعب  نواب  مجلس  عضوية  وبين  بينها  الجمع  يمكن  ال  التي  والوظائف  النيابية  املهاّم  قائمة  تحديد  تّم  تونس،  في 
بين  الجمع  تحجير  ذلك  عن  ب 

ّ
وترت واالستفتاء.  باالنتخابات  واملتعلق   2014 ماي   26 املؤرخ   2014 لسنة   16 عدد  األسا�سي  القانون 

والجماعات  العمومية  واملنشآت  واملؤسسات  الدولة  لدى  وظيفة  الحكومة؛  “عضوية  التالية:  والوظائف  الشعب  نواب  مجلس  عضوية 
املحلية أو لدى الشركات ذات املساهمات العمومية املباشرة أو غير املباشرة؛ خطة تسيير باملؤسسات واملنشآت العمومية أو الشركات 
ذات املساهمات العمومية املباشرة أو غير املباشرة؛ عضوية مجالس املنتخبة بالجماعات املحلية؛ وظيفة لدى دول أخرى؛ وظيفة لدى 
االنتخابية  ة 

ّ
املجل في  عليها  منصوص  هذه  الجمع  عدم  حاالت  جّل  كانت  وقد  الحكومية”.  غير  املنظمات  أو  الحكومية  الدولية  املنظمات 

أكثر  األخيرة  كانت هذه  1988(. وقد  29 ديسمبر  املؤرخ   1988 لسنة   144 األسا�سي عدد  القانون  بموجب  املنقحة  )في صيغتها  السابقة 
ة ينّص على أنه “ال يمكن الجمع بين العضوية بمجلس النواب 

ّ
ة بخصوص بعض النقاط: فعلى سبيل املثال، كان الفصل 82 من املجل

ّ
دق

الصناعية  الصبغة  ذات  العمومية  باملنشآت  وكيل:  أو  مدير  أو  مفوض  متصرف  أو  إدارة  مجلس  رئيس  أو  منشأة  رئيس  خطة  ومباشرة 
بالشركات  املحلية؛  العمومية  للجماعات  أو  للدولة  ملكا  مباشرة  وبصفة  االجتماعي  مالها  رأس  أغلبية  تكون  التي  الشركات  أو  والتجارية 

ذات الطابع املالي املحض، والتي تسعى لدى العموم لالدخار والقروض”.

لتمثيل  الشعب  نواب  بمجلس  عضو  تعيين  إمكانّية  عدم  على  ينّص  فهو  واالستفتاء  باالنتخابات  ق 
ّ
املتعل القانون  من   36 الفصل  أّما 

الدولة أو الجماعات املحلية في هياكل املنشآت العمومّية أو الشركات ذات املساهمات العمومية أو الشركات ذات املساهمات العمومية 
عضو  على  يحّجر  فهو  األحكام:  لهذه  مكّمال  الشعب  نواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   25 الفصل  جاء  وقد  املباشرة.  غير  أو  املباشرة 
ق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. كما يحّجر عليه التعاقد بغاية 

ّ
مجلس نواب الشعب استعمال صفته في أّي إشهار يتعل

التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية املحلية أو املؤسسات واملنشآت العمومية. ويحّجر على أّي محام أو عدل منّفذ أو خبير لدى 
املحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه املهنية بأّي عمل أو إجراء ضّد الدولة أو الجماعات العمومية أو املؤسسات 

واملنشآت العمومية بداية من تاريخ املصادقة على هذا النظام الداخلي.

وبشكل  البرملان.  بأعضاء  الخاّص  النظام  من  صرامة  أكثر  الجمع  لعدم  نظاما  تعتمد  الديمقراطية  الدول  أغلب  فإّن  للوزراء،  وبالنسبة 
عام، يحّجر عليهم ممارسة أي نشاط خاص وذلك للحّد من ضغط املصالح الخاصة على الحكومة.

وظيفة  أّي  أو  برملانية  نيابة  أّي  وممارسة  الحكومة  في  العضوّية  بين  الجمع  يمكن  “ال  أنه  على  الدستور  من   23 الفصل  ينص  فرنسا،  في 
بين الوظيفة الحكومية وممارسة  أّي نشاط منهي”. لكن يبقى من املمكن الجمع  أو  أّي وظيفة عمومية  أو  تمثيل منهي ذات صبغة وطنية 
مسؤوليات وطنية داخل حزب سيا�سي. ولرئيس الجمهورية أن يقّدر إن كان ذلك مناسبا أم ال. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن حالًيا لعضو 
مبلغا  وظائفه  جملة  مقابل  يتلّقى  أن  للوزير  يحّق  ال  لكن  محلية.  تنفيذية  بوظائف  وحتى  محلية  نيابية  بمهام  فا 

ّ
مكل يكون  أن  الحكومة 

.)2011 14 أفريل  إجماليا من املنح يفوق مّرة ونصف قيمة الراتب الذي يتقاضاه بعنوان مهامه الوزارية )الفصل 27 من قانون 

ه “ 
ّ
أن في تونس، يمنع الفصل 90 من الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب. كما ينّص هذا الفصل على 

ال يجوز لرئيس الحكومة وال ألعضائها ممارسة أية مهنة أخر”. يبدو إذا أّن نظام عدم الجمع هذا أكثر صرامة مّما عليه األمر في فرنسا 
ه ال يترك مجاال ألّي استثناء. 

ّ
بما أن
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الجمع: بعدم  قة 
ّ
املتعل الحالية  القانونية  األحكام  ويمكن تحسين 

من  التوقي  من  املزيد  أجل  من  البرملان  في  العضوّية  وبين  بينها  الجمع  يمنع  التي  الوظائف  قائمة  استكمال  خالل  من   
حاالت تضارب املصالح التي قد تحصل. ويمكن للغرض تحجير الجمع بين العضوية بالبرملان وتولّي مهاّم مسؤولية في الشركات 
ل 

ّ
املتمث الشركات  كذلك  أو  العمومية،  الجماعات  أو  الدولة  من  ممنوحة  بامتيازات  أو  بدعم  املتمّتعة  الخاصة  املؤسسات  أو 

نشاطها من القيام بأشغال أو التزويد بمواد أو إسداء خدمات لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية.

قة بنشاط املحاماة أو النشاط االستشاري، مثلما تّم التنصيص عليه في فرنسا بموجب القانون 
ّ
 عبر تدعيم القيود املتعل

ق بالثقة في الحياة السياسية )انظر أعاله(.
ّ
األسا�سي عدد 1338 لسنة 2017 املؤرخ في 15 سبتمبر 2017 املتعل

 عبر تحديد إجراءات الرقابة والعقوبات.

يمكن تكليف مكتب مجلس نواب الشعب بمهّمة مراقبة األنشطة املهنية التي ال يمكن الجمع بينها وبين النيابة البرملانية، مع إلزام 
النواب بمّده، خالل الشهرين املواليين لتوليهم مهاّمهم، بتصريح باألنشطة املهنية التي يعتزمون مواصلة ممارستها. ويكون االمتناع 
اسناد  تّم  لو  املستحسن  من  كان  الترشح.  من  والحرمان  الوجوبية  االستقالة  في  متمثلة  صارمة  لعقوبة  مستوجبا  التصريح  عن 
اللجوء  إمكانّية  إتاحة  اعتراض حولها، مع  أو  كان هنالك شك  ما 

ّ
كل الجمع  في حاالت عدم  للبّت  الدستورية االختصاص  املحكمة 

 أّن الدستور والقانون األسا�سي 
ّ
إلى املحكمة الدستورية لكّل من رئيس مجلس نواب الشعب ووزير العدل والنائب املعني باألمر. إال

يقع  لم  الدستورية  املحكمة  أّن  إلى  باإلضافة  األخيرة مثل هذا االختصاص. هذا  إلى هذه  يمنحان  الدستورية ال  باملحكمة  ق 
ّ
املتعل

إرساؤها بعد، وفي غيابها يمكن أن ُيعهد بهذه الرقابة إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو إلى املحكمة اإلدارية.

30 يوًما لالستقالة من املنصب أو   في مجال الجمع بين املهاّم النيابية، من املستحسن التنصيص على منح النائب أجل 
يها األسبق زمنّيا منتهية بصفة آلّية. إّن مثل هذا التنصيص 

ّ
الوظيفة التي يختارها، وإال اعتبرت املهاّم النيابية التي كان تاريخ تول

من شأنه أن يوّضح وضعية النواب الجدد املنتمين إلى مجالس بلدية. فبعد االنتخابات التشريعية لسنة 2019، كان مجلس نواب 
الشعب في حاجة إلى إصدار بيان للتذكير بأّن أعضاءه املنتخبين “معفيون آلّيا من مهاّمهم في املجالس البلدية املنتخبة”.

للقضاة ولذوي السلطة من  بالنسبة خاّصة  الترشح لالنتخابات  ح عن نظام عدم الجمع. فهو يحّجر 
ّ

الترش يختلف نظام عدم أهلية   .2
الناخبين. على  املحتملة  للضغوطات  تجّنبا  املوظفين، 

2014، املتعلق باالنتخابات واالستفتاء على  2014 املؤرخ في 26 ماي  20 من القانون األسا�سي عدد 16 لسنة  ففي تونس، ينّص الفصل 
بالنسبة: للقضاة ورؤساء البعثات واملراكز الدبلوماسية، والوالة، واملعتمدين األول  أنه ال يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب 

والعمد. واملعتمدين  للواليات  العامين  والكتاب 

لعضوية  الترشح  أّن  على  التوالي  على  ينّصان  الذين  الدستور  من  و74   53 للفصلين  استثناء  ل 
ّ
يشك الترشح  أهلّية  عدم  نظام  أّن  وبما 

مجلس نواب الشعب ولرئاسة الجمهورية حّق لكّل ناخب، يتعّين تأويه تأويال ضّيقا.

وظيفة  عشرين  من  أكثر  على  االنتخابية  املجلة  تنّص  حيث  أوسع:  وظيفة  بممارسة  املرتبط  الترشح  أهلية  عدم  مجال  يبدو  فرنسا،  في 
تف�سي إلى عدم أهلية الترشح. ومن ناحية أخرى، دّعم قانون 15 سبتمبر 2017 املتعلق بالثقة في الحياة السياسية شرط النزاهة الواجب 
ح لالنتخابات السياسية من خالل التنصيص على أمكانّية إقصاء أشخاص من املناصب املنتخبة في حالة ارتكابهم لجرائم 

ّ
توفره في املترش

جعلتهم يفقدون الشروط األخالقية الالزمة ملمارسة الوظائف النيابية العامة. فقد وّسع في مجال إلزام املحاكم الجزائية بتسليط عقوبة 
إدارية،  وثائق  تزوير  أموال،  )اختالس  الواسع  بمعناها  للنزاهة  انتهاك  فيها  جرائم  ارتكاب  حالة  في  الترشح  من  بالحرمان  تق�سي  تكميلية 
إلى بعض  قة بتمويل األحزاب السياسية، تهّرب جبائي خطير، جنحة محّنك، جريمة تحّيل، إلخ(، باإلضافة 

ّ
انتخابية، جرائم متعل جرائم 

أعمال العنف واالعتداء الجن�سي والتحرش املعنوي أو الجن�سي والتمييز. لكن املجلس الدستوري ألغى من هذه القائمة الجرائم الصحفية 
َعّد شرطا للديمقراطية”. كما أوضح 

ُ
)كالتحريض على الكراهية العنصرية، تمجيد الجرائم ضد اإلنسانية، إلخ( باسم حرية التعبير “التي ت
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وظيفة  ملمارسة  األهلية  فقدان  أو  تحجير  إلى  للجرائم  بالنسبة  آلّية  بصفة  يؤول  أن  ينبغي  ال  الترشح  من  الحرمان  عقوبة  تسليط  أّن 
الترشح ولكن بشكل محدود بمقت�سى قانون  التكميلية الوجوبية القاضية بالحرمان من  آلية العقوبة  تّم تكريس  عمومية. وقد سبق أن 
“َسبان Sapin 2“( ”2”( املؤرخ في 9 ديسمبر 2016 )بالنسبة لجرائم الفساد، الحصول على منافع بطريقة غير شرعية، املحسوبية، إلخ(.

ح، وبالتالي ليس من 
ّ

عتبر من الوظائف التي تؤّدي إلى الحرمان من الترش
ُ
من ناحية أخرى، في تونس كما في فرنسا، الوظيفة الوزارية ال ت

املحّجر على عضو في الحكومة الترشح في االنتخابات، رئاسية كانت أو تشريعية أو املحلية. وعلى املستوى العملي، سواء في فرنسا أو في 
حون لالنتخابات الوطنية أو املحلية. وهو وضع غير مرٍض، نظرا ملا قد يثيره من 

ّ
تونس، هنالك العديد من أعضاء الحكومة الذين يترش

انتخابية. العموم حول إمكانّية استغالل أعضاء الحكومة لصالحياتهم وملوارد الحكومة ألغراض  شكوك لدى 

في: التفكير  السياسية، يمكن  الحياة  بأخالقيات  االلتزام  وبهدف ضمان 

 1. إحداث عقوبة تكميلية وجوبية قاضية بالحرمان من الترشح بالنسبة لألشخاص الذين تّمت إدانتهم من أجل ارتكاب 
للنزاهة بمعناها الواسع. انتهاك  التي فيها  أو الجنح  بعض الجرائم 

ح، األمر الذي سُيجبر أعضاء الحكومة على تقديم استقالتهم 
ّ

 2. إدراج الوظائف الوزارية ضمن حاالت عدم أهلية الترش
املحلية. أو  الوطنية  لالنتخابات  الترشح  قبل 

بالترصيــــح قة 
ّ
المتعل الواجبات  ب. 

وغالبا  مصالحهم،  وببعض  البرملانية  ملهاّمهم  موازية  بصفة  يمارسونها  التي  باألنشطة  التصريح  البرملان  أعضاء  على  يتعّين  الدول،  كّل  في 
ما يقع وضع املعلومات التي تّم تلّقيها على ذّمة العموم )إما في سجالت خاّصة أو بالوسائل اإللكترونية(.

ويختلف محتوى التصريح باملصالح بشكل كبير من بلد إلى آخر. فمجلس الشيوخ اإلسباني أو اإليطالي مثال ال يفرض على أعضائه سوى 
قة بالتثّبت من حاالت عدم الجمع وليس بالكشف عن مصالح البرملانيين: فهو إذا تصريح باألنشطة )وهو 

ّ
حّدا أدنى من الواجبات املتعل

مداخيال،  الشيوخ  مجلس  أعضاء  منها  يجني  أن  يمكن  والتي  الجمع  عدم  حاالت  ضمن  تندرج  قد  التي  األنشطة  عن  إسبانيا  في  يكشف 
أو بمقابل( أكثر منه تصريحا حقيقيا باملصالح. يتّم أداؤها مجاًنا  التي  املهام والوظائف  وبالنسبة إليطاليا، 

وفي املقابل، ُيَعّد مجال التصريح في أملانيا واسعا: إذ يتعّين على أعضاء البوندستاغ التصريح بـ: آخر نشاط منهي تّمت ممارسته، واألنشطة 
مجلس  أو  اإلشراف  مجلس  أو  املديرين  مجلس  في  عضوا  بصفته  النيابية  املّدة  لبداية  السابقتين  السنتين  خالل  النائب  بها  قام  التي 
اإلدارة أو أّي مجلس أو لجنة أخرى بشركة أو بمؤسسة تكت�سي شكال قانونيا آخر، أو بهيكل أو مؤسسة قانون عام. كما يجب التصريح 
موازية  بصفة  يمارسها  التي  األجر  مدفوعة  األنشطة  وكذلك  النيابية.  املهاّم  مع  متزامنة  بصفة  ممارستها  تّمت  إذا  األنشطة  هذه  بنفس 
للمهاّم النيابية كمستقّل أو كأجير، ومهاّم عضو مجلس إدارة أو لجنة حين تكون هذه الهياكل مشاركة في إدارة جمعيات أو جامعات أو 
منظمات مماثلة أو تقّدم لها استشارات، وعلى أال تكون لهذه األخيرة مجّرد أهمّية محلية، واالتفاقات التي تتم بمقتضاها إحالة أنشطة 
ق بامللكية، واملساهمة في شركة إذا كان عضو البرملان يملك أكثر من 25 ٪ من حقوق التصويت. 

ّ
معّينة إلى النائب أو منحه امتيازات تتعل

10000 يورو في السنة. كما يجب على  1000 يورو في الشهر أو  وال يتعّين التصريح بأي نشاط إذا لم ينتج عنه دخل ال تقّل قيمته عن 
النائب أن ُيدلي في إطار تصريحه بقيمة دخله وفق نظام العتبات. 

وفي اململكة املتحدة، يتعّين على أعضاء املجلسْين البرملانيين التصريح خالل الشهر املوالي لبداية املّدة النيابية بكّل املصالح التي لديهم، 
وهو ما يسمح بتتبع كّل املصالح املالية أو العقارية الراجعة ألعضاء البرملان وألقاربهم.

تحيينها بشكل منتظم. للمجلسْين مع  التابعة  االلكترونية  املواقع  التصاريح على  ويتّم نشر 

كما تنص مدّونتْي السلوك الخاصتْين باملجلسْين على إلزام األعضاء عند أخذهم الكلمة في إطار املداوالت العلنّية أو في أّي إطار داخلي 
آخر في املجلس، بالتصريح شفاهيا بأّي مصلحة هاّمة لها صلة بموضوع املداوالت أو النقاش. وعليهم حينها التصريح ال فقط بمصالحهم 
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دها أو بامتياز يأملون الحصول عليه 
ّ
الحالية ولكن أيًضا بمصالحهم السابقة ومصالحهم املحتملة )أي تلك املّتصلة بوظائف يأملون تقل

بالتالي أّن مجال التصريح الشفاهي  في املستقبل(. ويتعين عليهم كذلك التصريح بمصالحهم غير املباشرة ومصالحهم غير املالية. ويتبّين 
رة” 

ّ
عتبر منطقّيا مؤث

ُ
ه يلِزم البرملانيين بالتصريح بجميع املصالح التي “يمكن أن ت

ّ
أوسع بكثير من مجال التصريح الكتابي باملصالح، بما أن

على مواقفهم. لكن ال يمكن ألّي من هذه التصاريح أن يؤول إلى حرمان عضو البرملان من الحّق في املشاركة في املداوالت أو في التصويت.

التصريح  والوزراء،  برملانيين  من  املعنيين،  األشخاص  على  العامة  الحياة  بشفافية  املتعلق   2013 أكتوبر   11 قانون  أوجب  فرنسا،  في 
وُيعتبر  التصريح.  يشملها  أن  يجب  التي  العناصر  قائمة،  شكل  في  يضبط،  أن  قبل  ملهامهم،  توليهم  أو  تعيينهم  زمن  القائمة”  “باملصالح 
املجال املادي للتصريح كما حّدده املشرع في 2013 موّسعا بشكل خاص. فإلى جانب املصالح ذات الصبغة االقتصادية التي تّم تكريسها 
التصريح  في رأس مال شركة”، يشمل  املباشرة  املالية  و”املساهمة  و”النشاط االستشاري”  املنهي”  “النشاط  كـ  العناصر  من خالل بعض 
نتخبة” يتما�سى 

ُ
ب عنها بالضرورة منفعة ذات صبغة اقتصادية. كما أّن واجب التصريح بـ “الوظائف واملناصب امل

ّ
املصالح التي قد ال تترت

مع التعريف الذي اعتمده املشّرع والذي يأخذ بعين االعتبار فرضية تضارب املصالح “عمومي-عمومي”. كما أخذ املشرع بعين االعتبار 
السابقة. بالتصريح بمصالحهم  املعنيين  املصالح من خالل مطالبة األشخاص  لتضارب  الزمني  البعد 

وأخيًرا، ينّص القانون على أن يشمل التصريح “األنشطة املهنية التي يمارسها القرين أو الشريك بمقت�سى عقد تضامن مدني أو الخدين 
قبل  من  ألغيت  األحكام  هذه  أّن   

ّ
إال واألبناء”،  “الوالدين  أيًضا  سيشمل  البرملان  عليه  صادق  الذي  القانون  كان  وقد  التعيين”.  تاريخ  في 

ى 
ّ
املجلس الدستوري )بمقت�سى قرار 9 أكتوبر 2013(. ويتعّين إحالة التصاريح إلى الهيئة العليا لضمان شفافية الحياة العامة التي تتول

أو  عامة  ومصالح  العامة  املصلحة  بين  تداخل  حالة  في  أي  مصالح،  تضارب  وضعية  في  ما  شخص  وجود  الحظت  وإذا  للعموم.  نشرها 
لهذه الوضعّية. ولها أن تنشر  تنبيها لوضع حّد  إليه  رة على ممارسته املستقلة واملحايدة واملوضوعية ملهامه، يمكن أن توّجه 

ّ
خاصة مؤث

ب عنه عقوبة سجنية أو خطّية مالية.
ّ
هذا التنبيه للعموم. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن السهو عن التصريح بجزء جوهري من املصالح تترت

غير  اإلثراء  وبمكافحة  واملصالح  باملكاسب  بالتصريح  ق 
ّ
املتعل  ،2018 أوت   1 في  املؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  القانون  أوجب  تونس،  في 

 اّن هذا األخير يجب أن يتضّمن 
ّ
املشروع وتضارب املصالح على األشخاص املشمولين به اإلدالء بتصريح باملكاسب كما تّم بيانه أعاله، إال

لواجب  الخاضعين  األشخاص  فئات  إلى  بالنظر  سواء  جّدا  موّسعا  مجاال  القانون  هذا  تطبيق  مجال  وُيعتبر  باملصالح.  تصريحا  كذلك 
األنشطة  على  التصريح  صلب  التنصيص  يتعّين  إذ  التصريح.  موضوع  املصالح  طبيعة  إلى  بالنظر  أو  أعاله،  بيانه  تّم  مثلما  التصريح 
املهنية، أو االنتماء أو العضوية في هياكل أو منظمات أو مجالس إدارة أو جمعيات أو أحزاب، إلخ، طيلة الثالث سنوات السابقة إليداع 
سيما  ال  سنوات،  خمس  ملّدة  وذلك  املهاّم  النتهاء  الالحقة  الفترة  يشمل  أن  املصالح  تضارب  ملفهوم  يمكن  أخرى،  ناحية  ومن  التصريح. 
ا استشارًيا في املجال الذي كان تحت إشرافهم. وبقطع النظر عن األحكام الخاّصة 

ً
بالنسبة ألعضاء الحكومة الذين قد يمارسون نشاط

ببعض الوظائف، يتعين على األشخاص املشمولين بالقانون إبالغ رؤسائهم أو سلطة اإلشراف في حالة وجود تضارب مصالح من شأنه 
إلى  األخير  هذا  إخضاع  يمكن  الغير،  طرف  من  املصالح  تضارب  حالة  بوجود  إشعار  تقديم  تّم  وإذا  القرار.  صنع  عملية  على  ر 

ّ
يؤث أن 

املبلغين. بحماية  ق 
ّ
املتعل التشريع 

الجزء  في  أعاله  إليها  التعّرض  تّم  وأن  سبق  فقد  واملصالح  باملكاسب  بالتصريح  املتعلقة  والتوصيات  العملية  املشاكل  يخّص  وفيما 
املكاسب. بشفافية  الخاّص 
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تحّلي الفاعلين السياسيين
بسلوك مثالي وبالنزاهة

لمانية ال�ب الحصانة  أ. 
من  وحتى  التعسفية،  العدلية  التتبعات  من  البرملانيين  حماية  إلى  تهدف  وهي  الديمقراطية  الدول  جميع  في  موجودة  البرملانية  الحصانة 
حاالت اإليقاف واإليداع بالسجن، من أجل ضمان تمتعهم بحرية الفكر وحرية التصّرف. وللحصانة البرملانية شكالن: عدم املسؤولية، 
كّل  تشمل  وهي  حرية.  بكّل  شفاهّيا  أو  كتابّيا  آرائهم  عن  بالتعبير  للبرملانيين  السماح  غايتها  ومستمرة،  دائمة  جوهرية،  حصانة  وهي 
تشمل  ال  لكنها  إلخ(.  التقارير،  ومحتوى  اللجان،  داخل  العمل  العامة،  الجلسة  إطار  في  )املداوالت  النيابية  باملهاّم  املتصلة  األنشطة 
املقاالت  العامة،  االجتماعات  في  الخطب  إلقاء  االعتيادية،  السياسية  )األنشطة  البرملانية  النيابية  املهاّم  أداء  عن  املنفصلة  األنشطة 
الصحفية، إلخ(. وآليات عدم املسؤولية هي تقريبا نفسها في جميع الدول الديمقراطية، والفصل 68 من الدستور التون�سي6  ال يحيد في 
هذا الخصوص عن القانون العاّم للبرملانات الديمقراطية وهو بالتالي ليس في حاجة إلى أّي تعديل. أّما الشكل اآلخر للحصانة البرملانية 
البرملان  عضو  منع  تجّنب  إلى  تهدف  إجرائية  حصانة  فهي  اإلشكاليات.  من  الكثير  يبدو  ما  على  يطرح  فهو  البرملانية،  الحرمة  في  ل 

ّ
واملتمث

بممارسة  لها  عالقة  ال  أفعال  أجل  من  حريته  سلب  أو  تقييد  إلى  رامية  تدابير  أو  عدلية  تتبعات  عبر  النيابية  مهامه  ممارسة  من  مادّيا 
ق 

ّ
يتعل ما  بقدر  العقاب  من  لإلفالت  امتيازا  البرملان  أعضاء  بمنح  هنا  األمر  ق 

ّ
يتعل وال  عام(.  حّق  جنح  أو  )جرائم  البرملانية  الوظائف 

ي الحرمة البرملانية سوى مدة النيابية 
ّ
بضمان املمارسة الحرة للمهاّم النيابية في كنف احترام الفصل بين السلط ودولة القانون. وال تغط

البرملانية.

التمييز  بالتالي  ويمكن  للبرملانيين.  تمنحها  التي  الحماية  في  بآخر  أو  البرملانية بشكل  الحرمة  نظم  تختلف  قد  األجنبية،  البلدان  ي 
�ف  .1

بين عدة أصناف من الدول.

إيقافهم  أو  البرملان  الجزائية ضّد أعضاء  بالتتبعات  البرملانية نظاما حمائيا بدرجة عالية: فالقيام  الحرمة  يبدو نظام  الدول،  في أغلب   -
التلّبس  حالة  في  ضرورّيا  الترخيص  هذا  يكون  وال  باألغلبية.  عليه  التصويت  يتّم  النيابي  املجلس  من  ترخيص  على  الحصول  يستوجب 

الجنحة. أو  بالجريمة 

الدستور(،  من   105 )الفصل  وبولونيا  الدستور(،  من   76 )الفصل  وإستونيا  الدستور(،  من   46 )الفصل  أملانيا  في  مثال  الشأن  وهو 
والجمهورية التشيكية )الفصل 27 من الدستور(، وإسبانيا )الفصل 71 من الدستور(. أّما في إيطاليا فقد ورد مجال الترخيص موّسعا 
املراسالت  واعتراض  واإليقاف  السكنى  محالت  وتفتيش  األشخاص  تفتيش  عمليات  على  الدستور  من   68 الفصل  نّص  حيث  للغاية، 

واملكاملات. واالتصاالت 

إلى  الرامية  التدابير  أو  االيقاف  عمليات   
ّ
إال املجلس  مكتب  من  أو  العاّمة  الجلسة  من  املمنوحة  التراخيص  تشمل  ال  أخرى،  دول  وفي   -

وال  العاّم  القانون  في  املعهودة  الشروط  وفق  يتّم  األبحاث/التحقيق(  )إجراء  العدلية  التتبعات  إطالق  أّن   
ّ
إال الحرية.  سلب  أو  تقييد 

النيابي مطالبا بمنح ترخيص فقط  1997 أصبح املجلس  الدستور(، منذ سنة  59 من  )الفصل  بلجيكا  يتطلب أي ترخيص مسبق. ففي 
تّم  بالتحقيق،  يتعلق  وفيما  ترخيص.  إلى  يحتاج  فال  ذاته  حّد  في  التحقيق  أّما  املختّصة،  املحكمة  على  واإلحالة  اإليقاف  إلجراء  بالنسبة 
من   

ّ
إال الجزائي،  املجال  وفي  الدورة  مدة  خالل  القا�سي،  ل 

ّ
تدخ تستوجب  التي  القسرية  بالتدابير  اإلذن  إمكانّية  عدم  على  التنصيص 

ِقَبل الرئيس األول ملحكمة االستئناف. وال يمكن إجراء أي عملية تفتيش أو حجز إال بحضور رئيس املجلس املعني أو عضو معين منه، 

6 “ال يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضّد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته ألجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
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التحقيق، أن يطلب، خالل  البرملان املعني باألمر، في جميع مراحل  البرمان. ومن جهة أخرى، يمكن لعضو  ل ضمانة لعضو 
ّ
وهو ما يشك

مّدة الدورة وفي املجال الجزائي، من املجلس الذي هو عضو فيه تعليق إجراءات التتبع )بالتصويت بأغلبية ثلثْي األصوات املصرح بها(.

النائب  يحمي  البرملانية  الحرمة  نظام  يعد  لم   ،1995 أوت   4 في  جرى 
ُ
امل الدستوري  التعديل  منذ  الدستور(،  من   26 )الفصل  فرنسا  في 

أو  سالب  آخر  إجراء  أّي  أو  إيقاف  أّي  فإن  أخرى،  ناحية  من  لكن  االتهام(.  التحقيق/توجيه  رهن  )الوضع  ضّده  التتبعات  إطالق  من 
أو  بالجريمة  التلّبس  باستثناء حالة  العاّمة،  ب ترخيصا من مكتب املجلس وال من جلسته 

ّ
يتطل القضائية( أصبح  )الرقابة  للحرية  مقّيد 

قّدم طلبات 
ُ
 في مجال الجنايات والجنح وخالل املدة النيابية. وت

ّ
الجنحة وحالة صدور حكم نهائي باإلدانة. وال تسري الحرمة البرملانية إال

املختصة،  االستئناف  محكمة  لدى  العام  الدولة  وكيل  طرف  من  لحرّيته  سالب  أو  مقّيد  إجراء  أّي  خاذ 
ّ
ات أو  نائب  إيقاف  في  الترخيص 

ويتولى وزير العدل إحالتها إلى رئيس املجلس النيابي. ويتّم التحقيق فيها من طرف مجموعة ممثلين عن مكتب املجلس ثم يقع النظر فيها 
من قبل املكتب. وال يتّم نشر املطلب، كما يكون النظر فيه في كنف السرية التامة. أّما قرار املكتب فهو ُينشر في الرائد الرسمي. ويقتصر 
الدستوري لسنة  التعديل  التي اتخذت منذ  القرارات   من 

ّ
للمطلب. ويستشف الجّدي والنزيه والصادق  الطابع  في  البّت  دور املكتب على 

ما أيضا بقبول بعض العناصر 
ّ
1995، أن السلطة التقديرية التي يحظى بها املكتب تسمح له ال فقط بقبول أو رفض املطلب برّمته وإن

من  برملان،  عضو  صفة  له  الذي  مديره  حصانة  وراء  صحافي  جهاز  تخّفي  لتجّنب  ه 
ّ
أن إلى  اإلشارة  تجدر  كما  االقتضاء.  عند  منه  املعّينة 

نائبا، تعيين مدير  أجل التف�ّسي من التتبعات القضائية في حالة ارتكاب جريمة صحفية، يتعّين على الشركة، إذا كان مدير النشر فيها 
املوجهة  االتصاالت  لخدمات  بالنسبة  الشأن  وكذلك  البرملانية.  بالحصانة  يتمتعون  ال  الذين  األشخاص  بين  من  اختياره  يتّم  ثاٍن  نشر 

اإللكترونية(. )املواقع  اإللكترونية  بالوسائل  للعموم 

- وفي بلدان أخرى، ال يكون الترخيص البرملاني عاًما أو آلّيا. ففي اليونان )الفصل 62 من الدستور(، ال يشمل الترخيص سوى التتبعات 
ه ال ينطبق في حالة ارتكاب جرائم كبرى أي الجرائم املستوجبة لعقوبة بالسجن ملدة خمس سنوات على األقل )الفصالن 

ّ
الجزائية كما أن

18 و52 من املجلة الجزائية(. وعمال بأحكام مجلة اإلجراءات الجزائية، حتى في الحاالت التي يكون فيها الترخيص ضروريا للتتّبع القضائي 
ال �سيء يمنع من إجراء التحقيق قبل الحصول على الترخيص. وفي البرتغال )الفصل 157 من الدستور(، يعتبر ترخيص املجلس ضرورًيا 
ارتكاب  حول  ومتظافرة  هامة  قرائن  وجود  حالة  في  آلّيا  ُيمنح  الترخيص  هذا  أّن   

ّ
إال كمّتهم.  أو  كشاهد  سواء  النائب  سماع  يتسّنى  حتى 

دون  بالسجن  نائب  أّي  إيداع  أو  إيقاف  يمكن  ال  أخرى،  ناحية  ومن  سنوات.  ثالث  على  تزيد  ملدة  بالسجن  عليها  يعاقب  قصدية  جريمة 
ترخيص من املجلس النيابي، ما عدى في حالة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ملدة تفوق الثالث سنوات أو في حالة التلبس. وحاملا 
النمسا  أم ال. وفي  النائب  تعليق عضوّية  ينبغي  إذا كان  ما  يقرر املجلس  نهائيا،  نائب ويصبح توجيه االتهام  الجزائية ضد  التتبعات  تبدأ 
)الفصل 57 من الدستور(، ال يمكن للسلط املختّصة تتّبع أعضاء املجلس الوطني من أجل ارتكاب أّي عمل مستوجب لعقوبة من دون 
بالنشاط السيا�سي للعضو املعني باألمر. وللسلطة املؤهلة   إذا كان العمل املذكور غير مرتبط بشكل واضح 

ّ
موافقة املجلس الوطني، إال

تكون  أن  يمكن  املخالفة  أّن  إلى  املعنية  السلطة  توّصلت  وإذا  عدمه.  من  الرابط  هذا  وجود  مسألة  في  البّت  صالحية  بالتتبعات  للقيام 
التتبعات. أو مواصلة  لها بدء  يتسّنى  الوطني حتى  يتعّين عليها الحصول على موافقة املجلس  السيا�سي،  بالنشاط  مرتبطة 

تلك  وهي  الجرائم،  من  جّدا  محدودة  لفئة  بالنسبة   
ّ
إال برملانية  حرمة  بأّي  البرملان  أعضاء  يتمتع  ال  حيث  خاصة،  حالة  هولندا  ل 

ّ
وتمث  -

 119 )الفصل  العادي  الجزائي  القانون  إلجراءات  تخضع  فهي  الوظيفة  بممارسة  لها  صلة  ال  التي  الجرائم  أّما  املهام.  بممارسة  املرتبطة 
الدستور(. من 

النائب  اعتصم  “إذا  أنه:  ينّص على  الذي  الدستور  69 من  الفصل  في  بصفة ضمنّية  البرملانية  الحرمة  إلى  التعّرض  تّم  تونس،  ي 
�ف  .2

بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه ال يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة”. وتبعا لذلك يكون 
النائب  فيها  ى 

ّ
يتخل التي  الحالة  حالتين:  في  جنح(  أو  )جنايات  البرملانية  الوظيفة  عن  املنفصلة  لألفعال  بالنسبة  ممكنا  القضائي  التتبع 

إراديا عن حصانته، والحالة التي يقّرر فيها مجلس نواب الشعب رفع هذه الحصانة. وقد تّم تحديد إجراءات رفع الحصانة البرملانية في 
إلى رئيس مجلس  القضائية  الداخلي ملجلس نواب الشعب. وُيقّدم طلب رفع الحصانة من قبل السلطة  النظام  33 من  إلى   28 الفصول 
ترفع  امللف،  في  النظر  وبعد  االنتخابية.  والقوانين  البرملانية  والقوانين  والحصانة  الداخلي  النظام  لجنة  إلى  يحيله  الذي  الشعب  نواب 
من  الحاضرين  بأغلبية  الحصانة  رفع  طلب  في  العاّمة  الجلسة  وتبّت  العامة.  الجلسة  إلى  يحيله  الذي  املجلس  إلى مكتب  تقريرها  اللجنة 

أعضائها. وإذا رفضت الجلسة العامة الطلب فال يمكن تقديم طلب جديد يتعلق بنفس الوقائع التي تأسس عليها الطلب األّول.
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لرفع  طلبا   23 الشعب  نواب  مجلس  إلى  قّدم  قد  العدل  وزير  أّن  يبدو   ،2014-2019 النيابية  املّدة  وخالل  التطبيقي،  املستوى  على 
البرملانّية  الحصانة  نظام  في  العام  الرأي  لدى  الثقة  فقدان  من  �سيء  عنه  نتج  مّما  منها،  واحد  أّي  قبول  يقع  لم  لكن  البرملانية  الحصانة 
الذي أصبح ُيعتبر أداة لإلفالت من العقاب ولحماية املجرمين. وقد اشتّدت هذه النظرة السلبية للحصانة خالل االنتخابات األخيرة حين 
تّم تبعا  حهم للنيابة البرملانية كان بغاية اإلفالت من العدالة. وقد 

ّ
تبّين أّن بعض املرشحين كانوا محّل تتبعات عدلية واشتِبه في أّن ترش

لذلك إطالق عريضة لطلب حذف نظام الحصانة.

تعديل  جّدا  املستبعد  من  كان  طاملا  الحالي.  النظام  إصالح  في  التفكير  يمكن  نوابهم،  في  املواطنين  ثقة  استعادة  أجل  من 
نواب  مجلس  من  مسبق  ترخيص  على  الحصول  دون  والتتبع  التحقيق  إجراءات  بإطالق  للسماح  الدستور  من   69 الفصل 
ملجلس  الداخلي  النظام  على  طفيف  تعديل  إدخال  عبر  البرملانّية  الحصانة  رفع  إجراءات  تبسيط  األقل  على  يمكن  الشعب، 
نواب الشعب. فمن املمكن اإلبقاء على اختصاص لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرملانية والقوانين االنتخابية في 
خاذ القرار النهائي من الجلسة العاّمة إلى مكتب املجلس 

ّ
قة بطلبات رفع الحصانة، مع نقل صالحية ات

ّ
التحقيق في امللفات املتعل

وأقّل  هدوء  أكثر  املكتب  داخل  الحصانة  رفع  حول  املداوالت  تكون  قد  إذ   .1995 سنة  منذ  فرنسا  في  به  معمول  أصبح  مثلما 
تسّيًسا من املداوالت داخل الجلسة العامة، طاملا تّم ضمان سريتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن قرار قبول أو رفض رفع الحصانة 

باملسؤولية7. أكثر، مما قد يجعل أصحابه يشعرون  سيكون ُمشخصنا 

ف ف السياسي�ي للفاعل�ي الجبائية  التثبت من الوضعية  ب. 
للبرملانيين،  فبالنسبة  جديدة.  التزامات  إرساء  السياسية  الحياة  في  بالثقة  قة 

ّ
املتعل  2017 سبتمبر   15 قوانين  بمقت�سى  تّم  فرنسا،  في 

أصبح هنالك إجراء جديد للتثبت من سالمة وضعيتهم في بداية املّدة النيابية. ويمكن لهذا اإلجراء أن يؤّدي، بعد احترام مبدأ املواجهة 
الدستوري بحسب خطورة  إلى اعالن املجلس  أو بخالص ضرائبه،  الجبائي  بالتصريح  يقم  لم  الذي  البرملان  الجبائية وعضو  بين اإلدارة 
هذه  وفي  منصبه.  من  مستقيال  اعتباره  أو  تقدير  أق�سى  على  سنوات   3 ملدة  لالنتخابات  الترشح  من  باألمر  املعني  حرمان  عن  املخالفة 
الحالة يتّم تنظيم انتخابات جزئية لتعويضه. وبمقت�سى قرار صادر في 6 جويلية 2018، وعمال بهذا اإلجراء، ق�سى املجلس الدستوري 
من  الوجوبية  استقالته  عن  وأعلن  سنوات   3 ملدة  لالنتخابات  الترشح  من   )La Réunion( ريونيون  جزيرة  عن  نائب  بحرمان  مرة  ألول 
د بذّمة هذا النائب والذي “امتّد على عدة سنوات وشمل 

ّ
ال قراره بـ “أهمية املبالغ املستحقة وأقدمية الدْين الجبائي” املتخل

ّ
منصبه، معل

عّدة ضرائب”.

والوزراء  األول  الوزير  تعيين  قبل  الجمهورية  لرئيس  ه 
ّ
أن على  ينّص  القانون  أصبح  الحكومة،  في  تعيينهم  حتَمل 

ُ
امل لألشخاص  وبالنسبة 

واحترامهم  املصالح  بتضارب  قة 
ّ
املتعل وضعيتهم  حول  بمعلومات  مّده  العاّمة  الحياة  لشفافية  العليا  الهيئة  من  يطلب  أن  الدولة  وكتاب 

العدلي.  املستخرجة من سجلهم   2 والبطاقة عدد  الجبائية،  بمكاسبهم ومصالحهم وأنشطتهم، وشهادة حول وضعّيتهم  التصريح  لواجب 
كما يتّم مّد الوزير األّول بهذه املعلومات )طاملا لم تكن تهمه(.

وقد يكون من املفيد تكريس مثل هذه الواجبات في تونس نظرا ملا قد تسهم به في دعم ثقة العموم في الطبقة السياسية.

ج. تأط�ي حاالت انتداب مساعدين من األقارب
أفراد مقربين  السياسيين النتداب  للفاعلين  املتاحة  الحّد من اإلمكانات  يبدو من الضروري  الحياد،  باملحسوبّية وبعدم  اتهام  تجّنبا ألي 

كمساعدين. عائالتهم  من 

 18 في  املؤرخ  بالقانون  أملانيا، عمال  في  العاّم.  املال  العائلية من  الصبغة  الوظائف ذات  أجور  الدول تحجير خالص  اختارت بعض  وقد 

7 رغم تنصيص النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب على سرّية الجلسات املتعلقة بالحصانة )الفقرة األخيرة من الفصل 32(، تبدو اإلجراءات املكّرسة حالّيا معقدة نوعا ما، كما أن إجراء التصويت في جلسة عامة يضفي عليها صبغة رسمية للغاية، األمر الذي 

ب عن ذلك في نهاية املطاف من تعطيل مثلما يبدو عليه الحال اليوم. وإن لم يكن األمر من قبيل اليقين مطلق، بإمكاننا أن نعتقد أّن صدور القرار عن مكتب 
ّ
من شأنه أن يجعل األحزاب تتشّبث بمواقفها وأن يشّجع على تبني مواقف سياسية، مع ما قد يترت

املجلس من شأنه أن يقلل من املصاعب وأن يجعله مؤّسسا على معايير أكثر موضوعية.
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ق بالنواب، يتعّين على البرملانيين استعمال أموال خاصة وإبرام عقود منفصلة للغرض. ويتم خالص األجور املقابلة 
ّ
فيفري 1977 املتعل

يجب  للغاية:  ضعيفة  فهي  القواعد  هذه  مخالفة  حالة  في  املستوجبة  العقوبات  أّما  البرملان.  لعضو  الخاّصة  األموال  من  الوظائف  لهذه 
على عضو البرملان املخالف إرجاع األموال العامة التي تّم استعمالها في خالص أجر املساعد.

بإمكان أعضاء  يعد  لم   2009 العائلية. فمنذ سنة  الوظائف ذات الصبغة  في مجال تحجير  أوروبا توّسعا  السنوات األخيرة، شهدت  وفي 
إجراءات  بضبط  قان 

ّ
املتعل  2008 جويلية  و9  ماي   19 في  املؤرخين  األوروبي  البرملان  مكتب  )قراري  أزواجهم  انتداب  األوروبي  البرملان 

ذات  الوظائف  إلى  اللجوء  املحّجر  من  أصبح   2017 سنة  منذ  املتحدة،  اململكة  وفي  األوروبي(.  البرملان  ألعضاء  األسا�سي  النظام  تطبيق 
بـ “القرب”. البرملان ألّي صلة تتصف  الصبغة العائلية وكذلك استعمال عضو 

 15 قوانين  حّجرت   ،2017 لسنة  والتشريعية  الرئاسية  لالنتخابات  االنتخابية  الحمالت  خالل  الواقعة  “القضايا”  إثر  على  فرنسا،  في 
تنفيذي  أو مسؤول  الحكومة  في  أو عضو  الشيوخ  في مجلس  أو عضو  نائب  كّل  السياسية على  الحياة  في  بالثقة  قة 

ّ
املتعل  2017 سبتمبر 

محلي تشغيل أّي شخص من “املحيط العائلي األّول” كمساعد برملاني أو كعضو في ديوانه، أي: قرينه أو شريكه بمقت�سى عقد تضامن 
مدني أو خدينه، والدْيه أو والدْي قرينه أو شريكه بمقت�سى عقد تضامن مدني أو خدينه، أبناؤه أو أبناء قرينه أو أبناء شريكه بمقت�سى 

عقد تضامن مدني أو أبناء خدينه.

وتؤّدي مخالفة هذا التحجير التي يعاقب عليها بالسجن ملدة 3 سنوات وبخطية مالية قدرها 45000 يورو، إلى اإلنهاء اآللي لعقد انتداب 
املساعد وإلزام املسؤول السيا�سي بإرجاع املبالغ املدفوعة بطريقة غير شرعية بعنوان هذا العقد.

وبالنسبة لحالة انتداب شخص من “املحيط العائلي الثاني” )اإلخوة أو األخوات أو إخوة القرين أو أخواته أو أبناء اإلخوة أو بناتهم أو 
العليا  الهيئة  إعالم  املحليين  التنفيذيين  واملسؤولين  الوزراء  على  يتعّين  حيث  بها.  التصريح  القانون  أوجب  فقد  إلخ(،  السابق،  القرين 
ما  وإذا  ملجلسهم.  التابع  األخالقيات  عن  واملسؤول  املجلس  من مكتب  كّل  إعالم  فعليهم  البرملان  أعضاء  أّما  بها.  العامة  الحياة  لشفافية 
عاين املسؤول عن األخالقيات باملجلس الوطني أو بمجلس الشيوخ مثل هذه الحالة يمكنه أن يوّجه إلى عضو البرملان املعني باألمر إذنا 

بوضع حد لها.

العائلي األول أو  بالوظائف “املتقاطعة”. حيث يتعّين على كّل عضو ديوان وزاري لديه صلة عائلية )من املحيط  تّم تأطير ما يسّمى  كما 
وكذلك  بذلك.  العاّمة  الحياة  لشفافية  العليا  والهيئة  بالنظر  إليه  يعود  الذي  الوزير  من  كّل  إعالم  الحكومة،  في  آخر  عضو  مع  الثاني( 
العائلة يشغل منصب نائب أو عضو مجلس الشيوخ. إذ يجب عليهم إعالم  البرملانيين الذين لديهم فرد من  بالنسبة للمساعدين  الشأن 
يتمتع  الحالة،  هذه  وفي  باألمر.  املعني  املجلس  في  األخالقيات  عن  واملسؤول  املجلس  مكتب  وكذلك  لديه  يعملون  الذي  البرملان  عضو 
بما  تتعلق  تصاريح   5 الوطني  باملجلس  األخالقيات  عن  املسؤول  تلّقى  اليوم  حّد  وإلى  أذون.  توجيه  بصالحية  األخالقيات  عن  املسؤول 

.2017-2018 البرملانية  3 تصاريح خالل السنة  التابعة ملجلس الشيوخ  بالوظائف “املتقاطعة”. كما تلقت لجنة األخالقيات  يسّمى 

املحليين  بين 
َ

واملنتخ الحكومة  البرملانيين وأعضاء  بوظائف مساعدي  ق 
ّ
يتعل فيما  املوانع  مثل هذه  إدراج  املمكن  تونس، من  وفي 

التي يقع تمويلها من املال العام. كما يمكن سحب هذا املنع على الحالة التي يتّم فيها تعيين أحد أفراد العائلة املقربين بمناصب 
إدارة في منشآت أو مؤسسات عمومية.

القرين  وأبناء  واألبناء  األزواج  أي  األولى،  العائلية  الحلقة  إلى  املنتمين  املقّربين  العائلة  أفراد  بين  التمييز  في  األّول  الحّل  وَيكُمن 
واألخوات  اإلخوة  أي  الثانية،  العائلية  الحلقة  وأفراد  مطلقا،  تحجيرا  محّجرا  انتدابهم  يكون  الذين  القرين،  ووالدي  والوالدين 
شريطة  لكن  ممكنا  انتدابهم  يكون  الذين  وأخواتهم،  وإخوتهم  السابقون  واألزواج  وبناتهم،  وأبنائهم  وزوجاتهم  وأزواجهم 

الفساد. الرشيدة ومكافحة  انتظار إرساء هيئة الحوكمة  في  الفساد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  التصريح بذلك مسبقا لدى 

ل في تحجير انتداب األقارب سواء كانوا من أفراد الحلقة العائلية األولى أو الثانية. 
ّ
أّما الحّل اآلخر، وهو أكثر شّدة، فيتمث
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النيابية المهاّم  المّتصلة بممارسة  المنح  د. مراقبة استعمال 
املبالغ  استعمال  كيفية  بحسب  بين 

َ
نتخ

ُ
امل أخالقيات  في  تشكك  أن  شأنها  من  تجاوزات  حصول  إلى  البرملانيين  مصاريف  سداد  يؤدي  قد 

أوروبا  في  االسترجاع  هذا  تأطير  تّم  وقد  املهاّم.  بممارسة  فعلّيا  مرتبطة  استرجاعها  تّم  التي  املصاريف  أن  من  التأكد  املهّم  فمن  املعنّية. 
بشكل مرن نوعا ما.

الشهرية  املنحة  ي هذه 
ّ
النيابية. وتغط مهامه  الناجمة عن ممارسة  املصاريف  تعويضه عن  بهدف  تقديرية  النائب منحة  يتلّقى  أملانيا،  في 

ق بالنواب بالخصوص: املصاريف 
ّ
12 من القانون املتعل التقديرية غير الخاضعة للضريبة )4.318,38 يورو( واملنصوص عليها في الفصل 

بمقر  بحضورهم  املرتبطة  اإلضافية  والنفقات  البريد،  ومصاريف  اإلعالم  ووسائل  والكتب  املكتبية  واملعدات  واإلكسسوارات  اإلضافية 
البرملان أو عند التنّقل باستثناء نفقات السفر إلى الخارج، وتكاليف النقل املتصلة بممارسة املهاّم النيابية في أملانيا، وغيرها من النفقات 

االنتخابية...(. الدائرة  في  الدعوات، األعباء  )التمثيل،  املهاّم  بممارسة  املتعلقة 

املهام  بممارسة  املرتبطة  املصاريف  لتغطية  )متغّير(  حقيقي  وقسط  )قاّر(  تقديري  قسط  بين  يخلط  مزدوًجا  نظاًما  إيطاليا  ت 
ّ
وتبن

النيابية: - قسط تقديري يساوي 50 ٪ من الحّد األق�سى لكامل املنحة )1845 يورو لعضو مجلس النواب و2090 يورو لعضو مجلس 
الشيوخ( دون واجب تبرير النفقات؛ - وقسط آخر يمكن أن يصل إلى 50 ٪ من الحّد األق�سى لكامل املنحة بعد اإلدالء بوثائق اإلثبات.

تّم التعّهد بها في إطار ممارسة املهاّم النيابية. في النرويج واململكة املتحدة، املبدأ املعتمد هو مبدأ استرجاع املصاريف الفعلّية التي 

ف 
ّ
ق حسابات مكل

ّ
. ويتم إجراء رقابة داخلية على الحسابات من قبل مدق

ً
في النرويج، يتعّين على البرملانيين التصريح بنفقاتهم إلكترونيا

ثانية. تثّبت  بعملية  القيام  النرويجي  البرملان  بالتثّبت من حسابات  ف 
ّ
املكل الخارجي  الحسابات  ق 

ّ
ى مدق

ّ
املهمة. ويتول بهذه  خّصيصا 

الهيئة  اختصاص  من  النيابية  املهاّم  بممارسة  قة 
ّ
املتعل النفقات  تسديد  عملية  إدارة  أصبحت   2009 سنة  منذ  املتحدة،  اململكة  وفي 

ملهامه  ممارسته  إطار  في  بها  التعّهد  تّم  التي  النفقات  استرجاع  البرملان  عضو  يطلب  حيث   .)IPSA( البرملانية  السلوك  لقواعد  املستقلة 
االلكترونية،  بالطريقة  للبرملانيين،  املهنّية  والتكاليف  املصاريف  لنظام  وفقا  البرملانية  السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  تتحّملها  والتي 
للتعّهد  املوالية  يوًما   90 الـ  خالل  وذلك  البرملانية،  السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  موافقة  بعد  معّين  شخص  طريق  عن  أو  بنفسه  إّما 
)تذاكر  املصاريف  لبعض  وبالنسبة  االسترجاع.  ملطلب  ُبعد  عن  اإلرسال  تاريخ  من  أيام   7 غضون  في  االثبات  وثائق  تقديم  مع  بالنفقة، 
الطائرة أو القطار، معاليم كراء محّل سكن أو مكتب(، يمكن لعضو البرملان طلب تسبقة على الدفع مع تقديم فاتورة أو مطالبة الهيئة 
املستقلة لقواعد السلوك البرملانية بخالص املزّود مباشرة وإعفائه بذلك من دفع التسبقة وطلب استرجاع ما تّم دفعه واإلدالء بوثائق 
اإلثبات. ويمكن للنائب شراء املعدات املكتبية مباشرة من املزّود الرسمي عبر اإلنترنت باستعمال حساب إلكتروني تابع للهيئة املستقلة 
الحسابات  إلى  الدخول  تمنع  أن  ولها  البرملان.  عضو  ميزانية  على  التكاليف  جميع  بحمل  األخيرة  هذه  وتقوم  البرملانية.  السلوك  لقواعد 
اإللكترونية املفتوحة لدى املزودين في حالة اإلنفاق املفرط. كما يمكنها تعليق دفع معاليم الكراء إذا أصبح من البّين أّن عضو البرملان 
ملطلب  البرملانية  السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  تلّقى  وعند  اإلضافية.  النفقات  في  اإلفراط  بسبب  له  املخصصة  امليزانية  سيتجاوز 
استرجاع يمكنها أن تقّرر قبوله أو رفضه. وفي حالة القبول، تضبط الهيئة قيمة املبلغ الذي سيتّم اسناده بحسب املبلغ املطلوب وتقوم 
أّن  ُيثبت  أن  املهنية  والتكاليف  النفقات  نظام  وفق  مصاريف  استرجاع  يطلب  البرملان  في  عضو  كّل  على  ويتعّين  اإلرجاع.  عملّية  بإجراء 
السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  لدى  العمل  بها  الجاري  للقواعد  ه كان مطابقا 

ّ
وأن البرملانية  إطار ممارسة مهامه  في  كان  بالنفقة  تعّهده 

1000 جنيه إسترليني، وهو سقف  م الهيئة املذكورة لكل عضو في البرملان بطاقة دفع إلكترونية )بسقف أسبوعّي قيمته 
ّ
البرملانية. وتسل

نه من خالص النفقات التي يتعّهد بها في إطار ممارسة مهامه النيابية والتي تستجيب 
ّ

قابل للترفيع فيه بعد تقديم طلب في الغرض( تمك
ملعايير تكّفل الهيئة املستقلة لقواعد السلوك البرملانية بها. وال يمكن استخدام هذه البطاقة كبطاقة دفع لنفقات شخصية. وإذا حدث 
البرملانية  السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  وتوّجه  دفعه.  تّم  الذي  املبلغ  وإرجاع  بذلك  اإلعالم  البرملان  عضو  فعلى  قصد،  غير  عن  ذلك 
اإلثبات  وثائق  وتقديم  بالنفقة  لإلعالم  يوًما   30 باألمر  وللمعني  البطاقة،  هذه  عبر  املنجزة  بالنفقات  كشفا  البرملان  في  عضو  لكل  شهرّيا 
التابع  االلكتروني  املوقع  على  االسترجاع  مطالب  ر 

َ
نش

ُ
وت البطاقة.  تعليق  البرملانية  السلوك  لقواعد  املستقلة  الهيئة  قّررت   

ّ
وإال الالزمة 

على  انتخابية،  دائرة  لكل  بالنسبة  باالطالع،  تسمح  تفاعلية  خارطة  على  املوقع  هذا  ويحتوي  البرملانية.  السلوك  لقواعد  املستقلة  للهيئة 
الهيئة املستقلة لقواعد السلوك  لكّل سنة ولكل صنف من املصاريف. تنشر  بالنسبة  تّم استرجاعها  التي  النفقات  البرملان وقيمة  عضو 
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املكتب  لنفقات  السنوي  املبلغ  يبلغ  املثال،  سبيل  فعلى  بها.  التكّفل  يمكنها  التي  القصوى  للمبالغ  تحيينا  يتضّمن  سنوًيا   
ً

دليال البرملانية 
يقارب  ما  )أي  إسترليني  جنيه  و24850  لندن  منطقة  عن  البرملان  ألعضاء  بالنسبة  يورو(   31547 يقارب  ما  )أي  إسترليني  جنيه   27550

لبقّية األعضاء. بالنسبة  28455 يورو( 

 )IRFM( النيابية  املهاّم  تكاليف  بعنوان  التمثيلية  للمنحة  حّدا   2017 لسنة   )  lois ”confiance“ e  ( “الثقة”  قوانين  وضعت  فرنسا،  في 
للبرملانيين. وقد كانت هذه املنحة الرامية إلى تغطية مختلف التكاليف الناجمة عن ممارسة الوظائف البرملانية في شكل منحة تقديرية، 
النواب  القانون بمقتضيات جديدة تنّص على أن “يتم سداد نفقات  إلى وقوع بعض التجاوزات )كشراء مقرات(. فجاء  وأّدى اعتمادها 
تسبقة”.  دفع  أو  للنفقة  املثبتة  الوثائق  تقديم  إثر  على  مصاريف  استرجاع  أو  بتغطيتها  مباشر  تكّفل  شكل  في  الشيوخ  مجلس  وأعضاء 
النفقات. كما يحددا  للتغطية وسقف  القابلة  في األعباء  النيابية ويحّددا قائمة  املهاّم  التكّفل بمصاريف  ويضبط مكتبا املجلسْين نظام 
الجديد  النظام   2017 29 نوفمبر  في  الوطني  البرملان. وقد حّدد مكتب املجلس  لنفقات أعضاء  شروط مراقبة املسؤول عن األخالقيات 
تقديم  إثر  استردادها على  إّما  يمكنهم  النيابية  بمهامهم  قة 

ّ
املتعل النفقات  2018. وبحسب طبيعة  انطالقا من سنة  النواب  املنطبق على 

صافًيا  شهرًيا  ا 
ً
مبلغ النواب  يتلّقى  األخيرة  الحالة  هذه  وفي  بشأنها.  تسبقة  يمنحهم  أو  بدفعها  مباشرة  املجلس  يتكّفل  أو  اإلثبات  وثائق 

قدره 5373 يورو )وهي نفس قيمة منحة التمثيلية بعنوان تكاليف املهاّم النيابية التي كانوا يتمتعون بها في السابق(. ويتعّين عليهم حفظ 
األخير  هذا  ى 

ّ
ويتول األخالقيات.  عن  املسؤول  إلى  سنوًيا  وحساباتهم  البنكية  كشوفاتهم  وإحالة  حسابية،  ومسك  النفقات،  إثبات  وثائق 

الشيوخ فقد وضع  أّما مكتب مجلس  النيابية.  مّدتهم  األقّل خالل  مّرة على  املصاريف  التسبقة على  املحّملة على  النواب  نفقات  مراقبة 
ودفع  والبريد(  النقل  )كمصاريف  النفقات  بعض  بتغطية  مباشرة  التكّفل  في:  متمثلة  جديدة  مقتضيات   2017 ديسمبر   7 في  جهته  من 
 5900 بـ  يتلقون تسبقة عاّمة على املصاريف مقّدرة  2018 أصبح أعضاء مجلس الشيوخ  بقّية املصاريف. ومنذ غرة جانفي  تسبقة على 
لنفقات  مخّصصة  تسبقات  وثالثة  يورو(   6109 تبلغ  بهم  الخاّصة  النيابية  املهاّم  تكاليف  بعنوان  التمثيلية  منحة  )كانت  شهرًيا  يورو 
وثائق  وتسجيل  بنفقاتهم  للتصريح  ذّمتهم  على  إعالمّية  تطبيقة  وضع  تّم  وقد  التمثيل(.  ومصاريف  بباريس،  واإلقامة  )اإلعالمية،  معّينة 
اإلثبات. وتعود مهّمة مراقبة املصاريف املحّملة على التسبقة إلى لجنة األخالقيات التابعة ملجلس الشيوخ بمساعدة “طرف ثالث موثوق 
“عينة”  على  السنوية  الرقابة  تقتصر  الوطني،  للمجلس  بالنسبة  الشأن  هو  ومثلما  املحاسبين.  الخبراء  لهيئة  األعلى  املجلس  يعينه  به” 
من أعضاء مجلس الشيوخ. لكن يجب إخضاع كّل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ إلى مراقبة واحدة على األقل خالل مّدة نيابته. كما 
إرجاع  البرملان  يتعين على عضو  في حالة وقوع إخالالت،  أنه  الشيوخ على  الوطني ومجلس  املجلس  الصادران عن مكتبْي  القراران  ينّص 

النفقات التي تم التكّفل بتغطيتها عن غير وجه حّق. ويمكن كذلك تسليط عقوبات في حالة املّس من نزاهة عضو البرملان.

اليوم مسألة إشهارها من املسائل مطروحة. وقد أوصت  للبرملانيين، أصبحت  النيابية  باملهاّم  املّتصلة  النفقات  النظر عن مراقبة  بقطع 
بيانات مفتوحة من  قاعدة  في  للبرملانيين  النيابية  املهاّم  لنفقات  املخصص  الحساب  بنشر كشوف  العامة  الحياة  لشفافية  العليا  الهيئة 

أجل “التقليص من مخاطر التجاوزات”. وهنالك بعض النواب القالئل الذين قاموا بنشر كشوف نفقاتهم على مواقعهم.

على  عالوة  ألعضائه  شهرية  منحا  املجلس  “يخصص  أن  على  الشعب  نواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   22 الفصل  ينّص  تونس،  في 
قة بأداء مهامهم النيابية. ويتّم ضبطها بقرار من رئيس املجلس”. وقد ظلت هذه املقتضيات غير مطّبقة إلى حّد 

ّ
تعويض املصاريف املتعل

ق باالستقاللية اإلدارية واملالية ملجلس نواب الشعب املنصوص عليه في العنوان األول من النظام الداخلي. 
ّ
اآلن في غياب القانون املتعل

ر بصورة منتظمة.
َ

نش
ُ
وال يزال تحديد منح النواب يتّم بمقت�سى أوامر حكومية. كما أّن هذه األوامر ال ت

ق باالستقاللية اإلدارية واملالية ملجلس نواب الشعب حّتى يصبح من املمكن، 
ّ
لذا، يتعّين التعجيل في إصدار هذا القانون املتعل

في  البرملانيين  بِمَنح   
ً
مقارنة ما  نوعا  متواضعة  حاليا  )وهي  الشهرية  املنحة  احتساب  قواعد  تحديد  الشفافية،  ضمان  أجل  من 

وثائق  تقديم  إثر  على  تعويض  أو  تقديري  )تعويض  املصاريف  استرجاع  طرق  وكذلك  األوروبيين(  والبرملانيين  املجاورة  البلدان 
للمجلس. الداخلي  النظام  النفقات( صلب  إثبات 



27

مذكرة حول اإلصالحات التشريعية المتعّلقة بضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية
تحّلي الفاعلين السياسيين بسلوك مثالي وبالنزاهة

قة باألخالقيات
ّ
المتعل القواعد  ه. 

في سياق دولي يتسم بفقدان عاّم للثقة في السياسة وخاصة في الديمقراطية التمثيلية، من املثير لالهتمام أن نالحظ التطّور املستمّر الذي 
تشهده األخالقيات الواجب على الحكام، باملعنى الواسع، االلتزام بها. وقد تختلف القواعد املعمول بها في هذا املجال من بلد إلى آخر، لكّن 

ل حالّيا في تجميعها في مدونات لألخالقيات وفي إحداث هياكل صلب البرملانات مسؤولة عن احترام القواعد األخالقية.
ّ
التوّجه العام يتمث

1. مدونات األخالقيات
ق بسير عمل 

ّ
اعتمدت بعض الدول مدونة سلوك خاّصة )تكون إّما في شكل وثيقة مستقلة بذاتها أو في شكل باب كامل ُصلب النّص املتعل

عرب دول أخرى عن رغبتها في اعتماد مقتضيات خاّصة، مكتفية باإلحالة في هذا الشأن إلى القانون العام أو 
ُ
املجالس البرملانية(، في حين لم ت

إلى املبادئ املعلن عنها في دستورها.

في اململكة املتحدة، يخضع أعضاء كّل من مجلس العموم ومجلس اللوردات لقواعد صارمة نوعا ما ومشابهة للقواعد التي تّم وضعها من 
قبل املشرع األمريكي. حيث تضّم مدّونة السلوك املنطبقة على مجلس النواب ما ال يقل عن 400 صفحة! وتتضّمن مدونة السلوك الخاّصة 
بأعضاء مجلس العموم املصادق عليها في جويلية 2005 سبعة “مبادئ سلوكية عامة” يتعّين على البرملانيين االلتزام بها، تحت رقابة “املفوض 
 Committee for standards and«( ”و “لجنة املعايير واالمتيازات )»Parliamentary Commissionner for Standards«( ”البرملاني للمعايير

priviledges«(، في مختلف جوانب حياتهم العامة. وتتمثل هذه املبادئ في:

 نكران الذات: يجب على أصحاب املناصب العامة بناء قراراتهم على املصلحة العامة ال غير. كما يحّجر على أّي عضو في البرملان “التصرف 
كمناصر مدفوع األجر” أي أن يدافع عن مصلحة معّينة مقابل أّي امتياز ماّدي كان.

 النزاهة: يتعّين على البرملانيين أال يضعوا أنفسهم في موقف يتضّمن التزامات، مالية بالخصوص، تجاه أفراد أو منظمات خارجّية/أجنبّية 
رة على أدائهم لواجباتهم.

ّ
قد تكون مؤث

 املوضوعية: وهي ال تنطبق إال في بعض املجاالت )التعيينات وإبرام الصفقات وترشيح شخصيات/التوصية بشخصيات للحصول على 
مكافآت، إلخ(، وتلزم البرملانيين بتحديد خياراتهم على أساس الجدارة وال على أساس العالقات الشخصية.

 القدرة على تحّمل مسؤولية أعمالهم )املساءلة(: يتعّين على البرملانيين تقّبل مبدأ خضوع قراراتهم لرقابة العموم وخضوعهم للمساءلة 
من طرف املواطنين.

 إذا كان هذا 
ّ
 الشفافية: يتعّين على أعضاء مجلس العموم تبرير قراراتهم للعموم. كما ال يجب عليهم رفض اإلدالء ببعض املعلومات إال

الرفض مبّررا بما “تمليه املصلحة العامة العليا”.

 األمانة: ُيلِزم هذا املبدأ البرملانيين بالتصريح بجميع املصالح الخاصة التي لها عالقة بالواجبات املترتبة عن مهاّمهم النيابية وبحّل ما قد 
يطرأ من تضارب مصالح “بطريقة تحمي املصلحة العامة”. وبعبارة أدّق، أوجبت الفقرة الخامسة من مدونة السلوك على البرملانيين “تجنب أي 

تضارب بين مصلحتهم الشخصية واملصلحة العامة ووضع حّد لكّل تضارب من هذا النوع بصفة فورّية مع تغليب املصلحة العامة”.

 السلوك املثالي: الذي يفترض االلتزام التام باملبادئ السابق ذكرها.

ق بالنظام األسا�سي للنواب وألعضاء مجلس الشيوخ )كما تّم 
ّ
في رومانيا، ينّص القانون عدد 96 لسنة 2006 املؤرخ في 21 أفريل 2006، املتعل

تنقيحه في جويلية 2013(، على إصدار مدونة أخالقيات خاّصة بالبرملانيين.

ق باحترام األخالقيات صلب الهيئات السياسية”. 
ّ
أّما اليابان فقد وضعت عددا من املبادئ الواجب احترامها في “قرار املجلس التداولي املتعل

ق بمجلس “الدياة” على جملة من املقتضيات املتعلقة باحترام مبدأ األخالقيات في السياسة.
ّ
كما يحتوي القانون املتعل

ر النواب بمختلف واجباتهم:
ّ

في فرنسا، اعتمد املجلس الوطني مدونة أخالقيات تذك
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النواب  مدونة أخالقيات 
)2019 9 أكتوبر  )في صيغتها الجديدة املنبثقة عن اجتماع املكتب املنعقد في 

 ،1789 لسنة  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  في  عليه  منصوصا  هدفا  ل 
ّ
يشك التشريعية  السلطة  أعمال  احترام  أّن  حيث 

غير  سلطة  ممارسة  فرد  أّي  أو  هيكل  ألّي  يحّق  وال  األمة،  أساسا  هي  سيادة  كّل  “مبدأ  اإلعالن:  من   III الفصل  حسب  وأنه 
وضعه  في  املشاركة  في  الحق  املواطنين  ولجميع  العامة.  اإلرادة  عن  تعبير  هو  “القانون   :VI الفصل  حسب  وأنه  عنها”،  منبثقة 

ممثليهم”. عبر  أو  بأنفسهم 

وعبر  ممثليه  طريق  عن  يمارسها  الوطنية،  السيادة  مصدر  هو  “الشعب  أّن:  على  ينّص  الدستور  من   3 الفصل  أّن  وحيث 
العامة”،  السياسات  ويقّيم  الحكومة،  عمل  ويراقب  القوانين،  على  البرملان  “يصادق   :24 الفصل  بمقت�سى  ه 

ّ
وأن االستفتاء”، 

أو  يبديها  التي  اآلراء  أجل  من  محاكمته  أو  سجنه  أو  إيقافه  أو  مالحقته  أو  البرملان  عضو  تتّبع  يمكن  “ال   :26 للفصل  ووفًقا 
َعد باطلة”.

ُ
التصويت الذي يدلي به في إطار ممارسته ملهامه.”، وحسب الفصل 27: “كّل وكالة إلزامية ت

وحيث يتعّين على النواب، في جميع الظروف، إيالء األولوية للمصالح العامة املحمولة على عاتقهم، وأّن احترام هذا املبدأ ُيَعد 
شرطا من الشروط األساسية لضمان ثقة املواطنين في عمل ممثليهم في املجلس الوطني. وتبعا لذلك، يجب على النواب احترام 

املبادئ املنصوص عليها في هذه املدّونة.

الفصل األول – املصلحة العامة

لونهم دون سواها، والنأي عن أّي خدمة ملصلحة خاصة 
ّ
يجب على النواب التصّرف لفائدة مصلحة األّمة واملواطنين الذين يمث

أو الحصول على منفعة مالية أو مادية ألنفسهم أو ألقاربهم.

2 – االستقاللية  الفصل 

ال يجب على النواب بأي حال من األحوال أن يجدوا أنفسهم في حالة تبعّية إزاء ذات معنوية أو شخص طبيعي يمكن أن يحيد 
بهم عن احترام واجباتهم املنصوص عليه في هذه املدونة.

التي يشاركون فيها. الهياكل واألنشطة  التثّبت من موضوع وطرق تمويل  ويتعّين عليهم 

3 – املوضوعية الفصل 

 فيما تقتضيه حقوق الشخص وجدارته. 
ّ
ال يحّق للنواب التدخل بشأن وضعّية شخصّية إال

4 – املسؤولية الفصل 

النواب مسؤولون عن قراراتهم وأعمالهم أمام املواطنين الذين يمثلونهم. لذا، يتعّين على النواب التصرف بطريقة شفافة عند 
النيابية. ملهاّمهم  ممارستهم 

5 – النزاهة الفصل 

يسعى النواب إلى استعمال الوسائل واملنح املوضوعة على ذمتهم وفًقا للغاية املحددة لها. وعليهم االمتناع عن استعمال املقرات 
الوطني لدعم مصالح خاصة. للمجلس  التابعة  أو الوسائل 
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– السلوك املثالي  6 الفصل 

مخالفة  كّل  لها.  والترويج  املدونة  هذه  في  عليها  املنصوص  للمبادئ  االمتثال  النيابية  ملهامه  ممارسته  عند  نائب  كّل  على  يجب 
الداخلي  النظام  من   80-4 الفصل  في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  عليها  يعاقب  أن  يمكن  األخالقيات  مدونة  ملقتضيات 

الوطني. للمجلس 

7 – الواجبات التصريحية الفصل 

الداخلي  النظام  من   80-1-2 الفصل  من  الثانية  الفقرة  بأحكام  عمال  للسفر:  والدعوات  واالمتيازات  بالتبرعات  التصريح   )1
أو  الرياضية  التظاهرة  إلى  والدعوات  واالمتيازات  بالتبرعات  األخالقيات  عن  املسؤول  لدى  النواب  يصّرح  الوطني،  للمجلس 
الثقافية التي تفوق قيمتها 150 يورو حسب تقديراتهم والتي انتفعوا بها جّراء منصبهم النيابي. ويتم نشر هذه التصاريح وقبول 
اإللكتروني  املوقع  على  الوطني  للمجلس  الداخلي  النظام  من   80-1-2 الفصل  من  الثالثة  الفقرة  في  املذكورة  السفر  دعوات 

الوطني. للمجلس 

يمكن إيداع التبرعات لدى املسؤول عن األخالقيات. ويمكن للمجلس الوطني بيعها باملزاد العلني لفائدة أعمال أو هياكل ذات 
مصلحة عاّمة بمجرد أن يفّوت له النائب فيها.

في  املشاركة  بعدم  قة 
ّ
املتعل بقراراتهم  النواب  يصرح  الوطني:  املجلس  أشغال  بعض  في  املشاركة  بعدم  املتعلقة  التصاريح   )2

ويتم نشر سجل مركزي خاّص  الداخلي.  النظام  1-1-80 من  الفصل  في  عليها  املنصوص  الشروط  الوطني وفق  املجلس  أعمال 
بيانات مفتوحة على املوقع االلكتروني الخاص باملجلس الوطني. بهذه التصريحات في شكل قاعدة 

8 – احترام مدونة األخالقيات الفصل 

إلى املسؤول عن األخالقيات باملجلس الوطني من  اللجوء  الداخلي للمجلس الوطني، يمكن  النظام  1-3-80 من  مثلما نّص عليه الفصل 
االستشارات  وتكون  األخالقيات.  في مدونة  عنها  املعلن  املبادئ  احترام  حول  الشخصّية  حالته  بشأن  استشارته  في  يرغب  نائب  كّل  طرف 

واآلراء املدلى بها سرية، وال يمكن نشرها للعموم إال من طرف النائب املعني باألمر.

إلى املسؤول عن األخالقيات من ِقبل كّل موظف أو عون متعاقد تابع ملصالح املجلس الوطني أو كّل مساعد برملاني  يمكن أيًضا اللجوء 
يرغب في استشارته بشأن حالته الشخصية حول مسألة ذات صبغة أخالقية تتعلق بمهاّمه. وتكون االستشارات واآلراء سرية.

يمكن للمسؤول عن األخالقيات أن يطلب من نائب مّده بالوثائق الالزمة ملمارسة املهام املوكلة إليه بمقت�سى القانون أو النظام األسا�سي 
في  التي يضبطها  بالقائمة  املضّمنة  بالوثائق  باألمر لإلدالء  املعني  النائب  بدعوة  يقوم  الطلب،  الرّد على  وفي حالة عدم  الوطني.  للمجلس 
هذه  يأخذ  األجل،  هذا  انقضاء  بعد  املطلوبة  الوثائق  إحالة  عدم  حالة  وفي  بذلك.  الوطني  املجلس  رئيس  وُيعِلم  له.  يحدده  الذي  األجل 

الحالة بعين االعتبار في الرأي أو القرار الذي تعود إليه صالحية إصداره.

ق 
ّ
يتعل تصريح  كّل  من  البرملانيين  بإعفاء  الدول  بعض  مثال  قامت  حيث  أخرى.  إلى  حالة  من  لعقاب  املستوجبة  التصرفات  تختلف  وقد 

أفراد  الحال، بإخضاع  تماما بطبيعة  بينما قامت دول أخرى، وفق منطق مختلف  نيابتهم،  تلقوها خالل مّدة  التي  بالهدايا  أو  بالرحالت 
عائلة عضو البرملان إلى جملة من الواجبات الخاّصة.

باألخالقيات قة 
ّ
المتعل المقتضيات   .2

بريطانيا  مثال  نذكر  رأسها  وعلى  األخالقية  للقواعد  البرملان  أعضاء  احترام  ضمان  على  بالسهر  فة 
ّ
مكل هياكل  أوروبية  دول  عدة  أحدثت 

 
ً
 عن األخالقيات مستقال

ً
وفنلندا وبولونيا والسويد وإيرلندا. وقد تختلف النظم املعتمدة اختالفا طفيفا. فبعض الدول أحدثت مسؤوال

بمقت�سى  حدثت 
ُ
)أ باألخالقيات  عنى 

ُ
ت اتحادية  لجنة  إحداث  تّم  بلجيكا  في  برملانيين.  من  متكّونة  هياكل  إنشاء  أخرى  دول  فضلت  حين  في 

بينهم أعضاء مجلس  بناًء على طلب من “الوكالء/املمثلين العموميين” )ومن  في إبداء الرأي  2014( يتمثل دورها خاصة  6 جانفي  قانون 
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حدثت 
ُ
أ املتحدة،  الواليات  وفي  مصالح.  تضارب  أو  األخالق  أو  باألخالقيات  ق 

ّ
تتعل تهّمهم  معينة  حالة  بشأن  الشيوخ(  ومجلس  النواب 

على  بالسهر  فة 
ّ
مكل األخالقيات”(  “لجنة  تسمى   2011 سنة  منذ  )أصبحت  جماعية  تركيبة  ذات  لجنة   1967 سنة  منذ  النواب  بمجلس 

من  حّد  أق�سى  ولضمان  املجلس.  أعوان  من  وغيرهم  املوظفين  على  أو  النواب  املنطبقة  تلك  سواء  األخالقية  القواعد  تطبيق  حسن 
 على التساؤالت التي يمكن أن تصدر 

ً
10 سنة 1997( تقديم شتى النصائح ردا 14 إلى  ى أعضاؤها )الذين مّر عددهم من 

ّ
الشفافية، يتول

مجلس  أو  النواب  مجلس  أعضاء  تجاه  التصرف  كيفية  معرفة  في  ترغب  خارجّية  فاعلة  أطراف  عن  أو  األمريكيون  البرملانيين  عن  سواء 
الشيوخ.

مؤسسة   2011 أفريل  في  الوطني  املجلس  أحدث  حيث  باألمر.  املعني  املجلس  بحسب  مختلفا  نظاما  جهتها  من  اعتمدت  فقد  فرنسا  أّما 
 2009 نوفمبر  في  أخالقيات  لجنة  إحداث  بنفسه  ى 

ّ
تول فقد  الشيوخ  مجلس  مكتب  أّما  ة. 

ّ
مستقل مؤسسة  وهي  األخالقيات  عن  املسؤول 

)تتكّون من تسعة أعضاء يتّم تعيينهم بالتمثيل النسبي للمجموعات السياسية(. وُيعتَبر الدور الحالي للمسؤول عن األخالقيات باملجلس 
أّي وضعّية حّساسة كانت، أي جميع الوضعيات  للنواب بخصوص  بتقديم املشورة  ف 

ّ
أكثر منه رقابًيا. فهو مكل الوطني دورا استشارًيا 

لدى  التصريح  النواب  على  يتعّين  كما  مطلقة.  سرية  األخالقيات  عن  املسؤول  آراء  وتكون  مصالح.  تضارب  حالة  عنها  ب 
ّ
تترت قد  التي 

غير  معنوي  أو  طبيعي  شخص  أّي  عن  صادرة  سفر  لدعوة  قبول  وبأّي  يورو،   150 قيمتها  تفوق  هدية  بأي  األخالقيات:  عن  املسؤول 
املجلس الوطني. وتّم أيضا تكليف املسؤول عن األخالقيات بمراقبة نفقات النواب وفق اإلجراءات التي يضبطها مكتب املجلس، ويمكن 
ه يتمّتع بصالحيات للتحقيق. ويجب أن يتلّقى، مثله 

ّ
في بعض األحيان لهذه الرقابة أن تؤدي إلى عمليات حجز واسترجاع وتسبقة. كما أن

قة بتشغيل فرد من عائلتهم غير املقّربة كمساعد، وكذلك التصاريح الصادرة 
ّ
في ذلك مثل مكتب املجلس الوطني، تصاريح النواب املتعل

لديه.  يعملون  الذي  ذلك  غير  الشيوخ  بمجلس  عضو  أو  آخر  نائب  مع  لديهم  تكون  قد  التي  العائلية  العالقة  بخصوص  املساعدين  عن 
عالقة  له  بمساعد  أو  كمساعد  املقّربة  غير  عائلته  من  شخًصا  ل 

ّ
يشغ بنائب  ق 

ّ
تتعل حالة  وجود  األخالقيات  عن  املسؤول  عاين  ما  وإذا 

ا للقواعد األخالقّية، يحّق له استعمال صالحية توجيه أوامر بغرض وضع حّد لهذه الحالة.
ً
ل خرق

ّ
عائلية مع برملاني آخر بطريقة قد تشك

وعلى الرغم من صالحيات الرقابة والتحقيق التي يتمّتع بها املسؤول عن األخالقيات فهو ال يملك صالحية تسليط عقوبات.

في تونس، تّم إدراج بعض الواجبات األخالقية املحمولة على البرملانيين في النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب. فقد حّجر الفصل 25 
بغاية  التعاقد  عليه  حّجر  كما  مهنية،  أو  تجارية  أو  صناعية  أو  مالية  بمشاريع  يتعلق  إشهار  أّي  في  صفته  استعمال  نائب  كّل  على  منه 
التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو املؤسسات واملنشآت العمومية. ومن ناحية أخرى، من املحّجر على أي محام أو عدل منفذ 
أو خبير لدى املحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهاّمه املهنية بأّي عمل أو إجراء ضّد الدولة أو الجماعات العمومية 
بالنسبة  املجلس  أشغال  حضور  واجب  الداخلي  النظام  من   26 الفصل  كّرس  ذلك،  إلى  وباإلضافة  العمومية.  واملنشآت  املؤسسات  أو 

للنواب، وحّجر الفصل 27 منه التدخين “في كافة األماكن غير املخصصة لذلك”.

األمثلة  وفق  أخالقيات  مدونة  في  النواب  على  املحمولة  األخالقية  الواجبات  مختلف  وتجميع  واستكمال  تفصيل  يمكن   .1
أعاله. املبّينة 

عنى بأخالقيات، إما في شكل لجنة داخلية لألخالقيات بمجلس نواب الشعب أو في شكل مسؤول 
ُ
2. من املمكن إحداث هيئة ت

املبّينة أعاله. مستقّل عن أخالقيات طبقا لألمثلة 
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ملخص التوصيات في مجال

الحياة السياسية في تونس
ضمان االلتزام بأخالقيات

بالتفصيل. بالتذكر بإيجاز بأهّم املقترحات التي سبق أن تم عرضها  ق األمر هنا 
ّ
يتعل

االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية

االنتخابية  الحمالت  بتمويل  المتعلق  التشريع  استكمال 
واألحزاب السياسية

تأطير أنشطة مجموعات المصالح (اللوبيات)

تدعيم الوسائل المتاحة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
والهيئة القادمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الُمنتَخبة  بالمناصب  المتعّلق  الجمع  عدم  نظام  تحسين   
وتدعيم نظام موانع الترشح 

استعادة ثقة المواطنين في السياسيين

ملخص التوصيات
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 16 عدد  األسا�سي  )القانون  السياسية  واألحزاب  االنتخابية  الحمالت  بتمويل  المتعلق  يــــع  الت�ش استكمال   .1
2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تّم تنقيحه وإتمامه بمقت�سى القانون األسا�سي عدد 7 لسنة  2014 املؤرخ في 26 ماي  لسنة 

14 فيفري 2017( 2017 املؤرخ 

هذه  فرنسا.  في  املوجودة  السيا�سي  والتمويل  الحملة  لحسابات  الوطنية  اللجنة  شاكلة  على  مستقلة  إدارية  هيئة  إحداث   .1.1
املحاسبات  محكمة  على  العبء  تخّفف  أن  شأنها  من  املحاسبات  محكمة  من  أعضائها  من  جزء  يكون  أن  يمكن  التي  الجديدة  الهيئة 
الهيئة  الالزمة. وستكون هذه  املوارد  في  النقص  إال بصفة جزئية ومتأخرة بسبب  إجراؤها  ن من 

ّ
تتمك لم  التي  الرقابة  بإعفائها من مهمة 

أيضا  ويتعّين  خروقات.  وجود  صورة  في  القضائية  السلط  على  اإلحالة  ويمكنها  الحملة  حسابات  صّحة  من  بالتثبت  فة 
ّ
مكل املتخّصصة 

فة بمراقبة تمويل األحزاب السياسية ومختصة في طلب الحصول على 
ّ
تبسيط إجراءات النظر في الحسابات. كما ستكون هذه الهيئة مكل

معلومات وتوضيحات أو في إطالق اإلجراءات أو التتبعات أو في تسليط عقوبات. وفي هذا الشأن أسند مشروع القانون األسا�سي املقّدم 
ق بتنظيم األحزاب السياسية وتمويلها جملة من الصالحيات إلى اإلدارة، وهو ما ال يشكل ضماًنا للحياد واملوضوعّية. 

ّ
سنة 2018 واملتعل

إلى هيئة إدارية مستقلة. لذا، قد يكون من املستحسن، وفقا للمعايير الدولية، إسناد مهّمة مراقبة تمويل األحزاب السياسية 

ف االعتبار  اوح من ستة أشهر إىل سنة قبل انطالق الحملة االنتخابية، يتّم أخذها بع�ي ة يمكن أن ت�ت 2.1. تحديد ف�ت
ي عالقة باالنتخابات المقبلة. فهذا من شأنه أن ُيجّنب 

حي األحزاب السياسية �ف ي تسجيل النفقات المنجزة من ِقَبل ُمرشَّ
�ف

تركيز نفقات هاّمة للدعاية في األسابيع السابقة النطالق الفترة االنتخابية من أجل التهّرب من االمتثال للقواعد املتعلقة بتحديد سقف 
االنتخابات. النفقات 

التي  املؤسسات  أو  الشركات  أو  الهياكل  حسابات  تشمل  بجعلها  السياسية  األحزاب  تمويل  عىل  الرقابة  مجال  توسيع   .3.1
التصّرف.  أو  القرار  اتخاذ  في  مهيمنة  سلطة  فيها  يمارس  أو  املديرة  الهيئة  داخل  املقاعد  نصف  أو  املال  رأس  نصف  الحزب  فيها  يملك 
“الهياكل  حسابات  تشمل  التي  للحسابات  التجميع  هذا  بالجمعيات.  األحزاب  تربط  أن  يمكن  التي  املالية  العالقات  توضيح  يتعّين  كما 
املالية  للشؤون  أكثر  وواقعية  شاملة  رؤية  على  وبالحصول  أكبر  شفافية  بتحقيق  سيسمح  األحزاب   )”Satellites“( فلك”  في  تدور  التي 

لألحزاب. كما يتعّين مزيد ضمان شفافية القروض املبرمة من طرف األحزاب.

2. تأط�ي أنشطة مجموعات المصالح )اللوبيات(

إحداث سجّل إجباري 
لممثلي المصالح

وضع مدونة سلوك خاّصة 
بمجموعات الضغط ومدونة سلوك 

خاّصة بالمسؤولين العموميين
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للحوكمة  القادمة  والهيئة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  سلطة  تحت  يوضع  المصالح  لممثىلي  إجباري  سجّل  إحداث   .1.2
إلى  رامية  أنشطة  منتظمة  أو  رئيسية  بصفة  يمارسون  الذين  األشخاص  جميع  على  فيه  التسجيل  وفرض  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة 
ممثلي  وعلى  العاّمة.  القرارات  على  للتأثير  إلخ.(  النواب،  مجلس  أعضاء  املوظفين،  كبار  )الوزراء،  العموميين  املسؤولين  مع  التواصل 
املصالح أن يصّرحوا فيه بـ: الجهة التي يعملون لفائدتها، املصالح أو الهياكل التي يمثلونها، األنشطة التي تدخل في مجال اختصاصهم مع 
إليها. ويجب  ينتمون  والتي  لة 

ّ
املمث باملصالح  لها صلة  التي  الجمعيات  أو  النقابات  أو  املهنية  املنظمات  بها،  املتصلة  النفقات  تحديد قيمة 

أن تكون هذه املعلومات قابلة للنفاذ إليها من طرف العموم وأن يتّم نشرها سنوًيا أو كّل ستة أشهر. 

ر بالواجبات 
ّ

ف تذك ف العمومي�ي 2.2. وضع مدونة سلوك خاّصة بمجموعات الضغط ومدونة سلوك خاّصة بالمسؤول�ي
العموميين. بين مجموعات املصالح واملسؤولين  في إطار العالقات ما  األخالقية 

الرشيدة  للحوكمة  القادمة  والهيئة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  للهيئة  المتاحة  الوسائل  تدعيم   .3
الفساد ومكافحة 

ق بالتصريح باملكاسب واملصالح وبمكافحة اإلثراء غير املشروع 
ّ
1 أوت 2018 املتعل 1.3. نّص القانون عدد 46 لسنة 2018 املؤرخ في 

الهيئة  مّد  املهم  لذا، من  350000 شخصا.  تمّس حوالي  املكاسب واملصالح  وتضارب املصالح على واجبات تصريحية مفّصلة بخصوص 
املختّصة باملوارد البشرية واملعلوماتية واللوجستية والتقنية الالزمة ملعالجة التصاريح باملكاسب وباملصالح الواجب عليها تلّقيها والتثّبت 

 منقوصة وموجزة.
ّ
منها ومراقبتها، ألّن في غياب هذه املوارد ال يمكن أن تكون الرقابة إال

شح  ق بالمناصب الُمنتَخبة وتدعيم نظام موانع ال�ت
ّ
ف نظام عدم الجمع المتعل 4. تحس�ي

حاالت  من  التوقي  من  املزيد  أجل  من  لمان  ال�ب ي 
�ف العضوّية  ف  وب�ي بينها  الجمع  يمنع  ي  ال�ت الوظائف  قائمة  استكمال   .1.4

املؤسسات  أو  الشركات  في  مسؤولية  مهاّم  وتولّي  بالبرملان  العضوية  بين  الجمع  تحجير  للغرض  ويمكن  تحصل.  قد  التي  املصالح  تضارب 
ل نشاطها من القيام بأشغال 

ّ
الخاصة املتمّتعة بدعم أو بامتيازات ممنوحة من الدولة أو الجماعات العمومية، أو كذلك الشركات املتمث

أو التزيد بمواد أو إسداء خدمات لفائدة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية.

قة بنشاط المحاماة أو النشاط االستشاري، مثلما تّم تكريسه في القانون املقارن.
ّ
2.4. تدعيم القيود المتعل

3.4. تحديد إجراءات الرقابة والعقوبات

اسناد  يمكن  كما  البرملانية،  النيابة  وبين  بينها  الجمع  املحّجر  املهنية  األنشطة  مراقبة  بمهّمة  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  تكليف  يمكن 
املحكمة  إلى  أو  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  إلى  الترشح  والحرمان من  الوجوبية  باالستقالة  القا�سي  القرار  في إصدار  االختصاص 
اإلدارية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو وزير العدل أو النائب املعني باألمر. وفي مجال الجمع بين املهاّم النيابية، من املستحسن 
التي كان  النيابية املحلية  املهاّم  التي يختارها، وإال اعتبرت  الوظيفة  أو  يوًما لالستقالة من املنصب   30 النائب أجل  التنصيص على منح 

آلّية. يها األسبق زمنّيا منتهية بصفة 
ّ
تول تاريخ 

الذي سُيجبر أعضاء الحكومة على تقديم استقالتهم  ّشح، األمر  ال�ت أهلية  الوزارية ضمن حاالت عدم  الوظائف  إدراج   .4.4
ألغراض  الدولة  وسائل  الستعمال  حقيقية(  أو  )محتملة  إمكانية  أي  استبعاد  يتم  وبذلك  املحلية.  أو  الوطنية  لالنتخابات  الترشح  قبل 

انتخابية.

األشخاص  على  الجزائي  القا�سي  قبل  من  تسليطها  يتّم  شح  ال�ت من  بالحرمان  قاضية  وجوبية  تكميلية  عقوبة  إحداث   .5.4
غير  بطريقة  منافع  على  الحصول  )الفساد،  الواسع  بمعناها  للنزاهة  انتهاك  فيها  جنحة  أو  جريمة  ارتكاب  أجل  من  إدانتهم  تّمت  الذين 
جبائي  تهّرب  السياسية،  األحزاب  بتمويل  قة 

ّ
متعل جرائم  انتخابية،  جرائم  إدارية،  وثائق  تزوير  أموال،  اختالس  املحسوبية،  شرعية، 
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ملخص التوصيات في مجال ضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية في تونس

الجن�سي  أو  املعنوي  والتحرش  الجن�سي  واالعتداء  العنف  أعمال  بعض  إضافة  يمكن  كما  إلخ(.  تحّيل  جريمة  محّنك،  جنحة  خطير، 
والتمييز.

مّدة  في  ص 
ّ
يقل أن  له  كما  مرتكبها،  وبشخصّية  باملخالفة  حفت  التي  الظروف  إلى  بالنظر  العقوبة  هذه  تسليط  يستبعد  أن  وللقا�سي 

العقوبة.

ف ي السياسي�ي
ف �ف 5. استعادة ثقة المواطن�ي

خاذ جملة من التدابير الرامية لضمان السلوك املثالي لدى السياسيين ونزاهتهم. 
ّ
من أجل استعادة ثقة املواطنين في السياسيين، يمكن ات

سيتطلب  مّما  لمان  ال�ب أعضاء  عن  الحصانة  رفع  إجراءات  تبسيط  خالل  من  لمانية  ال�ب الحصانة  نظام  إصالح   .1.5
والحصانة  الداخلي  النظام  لجنة  اختصاص  اإلبقاء على  املمكن  الشعب. ومن  نواب  الداخلي ملجلس  النظام  تعديل طفيف على  إدخال 
النهائي  القرار  خاذ 

ّ
ات صالحية  نقل  مع  الحصانة،  رفع  بطلبات  قة 

ّ
املتعل امللفات  في  التحقيق  في  االنتخابية  والقوانين  البرملانية  والقوانين 

إلى مكتب املجلس. العاّمة  من الجلسة 

ف ف السياسي�ي 2.5. فرض رقابة عىل الوضعّية الجبائية للمسؤول�ي

مكتب  رقابة  تحت  وذلك  النيابية  املّدة  بداية  في  الجبائية  وضعّيتهم  سالمة  من  للتثّبت  جديدة  إجراءات  وضع  للبرملانيين  بالنسبة  يمكن 
اإلدارة  على  ويكون  الفساد.  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  إرساء  حين  إلى  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  أو  الشعب  نواب  مجلس 
ويمكن  املستحقة.  الضرائب  ودفع  الجبائي  التصريح  بواجبْي  عالقة  في  وضعّيتهم  سالمة  تثبت  بشهادة  بين 

َ
املنتخ النواب  مّد  الجبائية 

التصريح بفقدان حّق الترشح ملّدة معّينة أو باستقالة عضو البرملان من منصبه في حالة عدم قيامه بالتصريح الجبائي أو بدفع ضرائبه.

أن  الدولة  وكتاب  والوزراء  الحكومة  رئيس  تعيين  قبل  الجمهورية  لرئيس  يمكن  الحكومة،  في  تعيينهم  حتَمل 
ُ
امل لألشخاص  وبالنسبة 

في  املصالح وبشهادة  بتضارب  قة 
ّ
املتعل بمعلومات حول وضعيتهم  مّده  القادمة  الهيئة  أو من  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  يطلب من 

الجبائية. وضعّيتهم 

استكمال قائمة 
الوظائف التي يمنع 
الجمع بينها وبين 

العضوّية في البرلمان

تحديد إجراءات 
الرقابة والعقوبات

إحداث عقوبة 
تكميلية وجوبية 
قاضية بالحرمان

 من الترشح

 تدعيم القيود المتعّلقة 
بنشاط المحاماة 

أو النشاط االستشاري

 إدراج الوظائف الوزارية 
ضمن حاالت

 عدم أهلية الترّشح



35

مذكرة حول اإلصالحات التشريعية المتعّلقة بضمان االلتزام بأخالقيات الحياة السياسية

3.5. تأط�ي “الوظائف ذات الصبغة العائلية”

واألبناء  )األصول  العائلة  من  مقّربين  أفراد  انتداب  عن  الناتجة  الحياد  وعدم  املحسوبّية  على  املبنية  املمارسات  تحجير  املستحسن  من 
كما  إلخ(.  محلية،  تنفيذية  سلط  مساعدو  وزارية،  دواوين  أعضاء  برملانيون،  )مساعدون  العاّم  املال  من  ممّولة  وظائف  في  واألزواج( 
عمومية.  مؤسسات  أو  منشآت  في  إدارة  بمنصب  املقربين  العائلة  أفراد  أحد  تعيين  فيها  يتّم  التي  الحالة  على  املنع  هذا  سحب  يمكن 
ويستحسن أن يكون هذا التحجير مطلقا بالنسبة ألفراد الحلقة العائلية األولى. أّما بالنسبة لحالة انتداب شخص من “الحلقة العائلية 
بها  التصريح  التنصيص على  إلخ(، فيمكن  القرين السابق،  بناتهم،  أو  أبناء اإلخوة  أو أخواته،  القرين  الثانية” )اإلخوة، األخوات، إخوة 

الفساد. الرشيدة ومكافحة  للحوكمة  املقبلة  والهيئة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  لدى 

النيابية المهام  المتصلة بممارسة  المنح  4.5. مراقبة استعمال 

املنحة  احتساب  قواعد  تحديد  الشعب  نواب  ملجلس  الداخلي  النظام  يتولى  أن  املستحسن  من  الشفافية،  من  املزيد  ضمان  أجل  من 
ة )تعويض تقديري أو تعويض على إثر تقديم وثائق إثبات(.

ّ
الشهرية املسندة ألعضاء املجلس وكذلك طرق استرجاع املصاريف بدق

ام القواعد األخالقية 5.5. ضمان اح�ت

من املمكن تفصيل واستكمال وتجميع مختلف الواجبات األخالقية املحمولة على النواب وعلى الوزراء في مدونة أخالقيات.

عنى بأخالقيات، إما في شكل لجنة داخلية لألخالقيات بمجلس نواب الشعب أو في شكل مسؤول مستقّل عن 
ُ
ت كما يمكن إحداث هيئة 

أعاله. املبّينة  لألمثلة  أخالقيات طبقا 

إصالحات  عّدة  موضوع  يكون  أن  يمكن  اآلخر  والبعض  الشعب،  نواب  ملجلس  الداخلي  النظام  تنقيح  تستوجب  التدابير  هذه  بعض 
ق بأخالقيات الحياة السياسية.

ّ
تشريعية أو أن يتّم إدراجه في قانون خاّص يتعل
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