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ملخـــص
كــّرس الدســتور التونســي الصــادر فــي 27 جانفــي 2014، عمومــا، 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والسياســية والحقــوق الاقتصادي الحقــوق المدني
التــي يتعّيــن ضمانهــا فــي دولــة ديمقراطيــة. ولإرســاء نظــام حوكمــة 
ديمقراطيــة وجــب تطبيــق وتجســيد الأحــكام الــواردة فــي الدســتور.

يرمــي التقريــر الحالــي وهــو تقريــر ختامــي لسلســلة تقاريــر متابعــة 
مســتوى  علــى  وتجســيده   2014 دســتور  تطبيــق  تقييــم  إلــى 

التشــريع التونســي.

ومــن أهــم المكتســبات التشــريعية وإن كان بعضهــا قابــلا للتحســين 
والتــي يمكــن اعتبارهــا تكريســا لأحــكام دســتور 2014 وتســاهم في 

ضمــان الحقــوق والحريــات وإرســاء نظــام حكــم ديمقراطــي ُيذكــر:



89

13.   القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 7 مــارس 2017 المتعّلــق بالإبــلاغ عــن الفســاد وحمايــة 
المبّلغيــن.

ــى العنــف ضــّد  ــق بالقضــاء عل ــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 11 أوت 2017 والمتعّل 14.    القان
المــرأة.

ــيدة  ــة الرش ــة الحوكم ــق بهيئ ــي 24 أوت 2017 والمتعل ــؤّرخ ف ــنة 2017 الم ــدد 59 لس ــي ع ــون الأساس 15.    القان
ومكافحــة الفســاد.

16.     القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤّرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
17.     القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2018 المــؤّرخ فــي 1 أوت 2018 والمتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالح 

وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالح.
18.     القانــون الأساســي عــدد 47 لســنة 2018 المــؤّرخ فــي 7 أوت 2018 المتعلــق بالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات 

ــتورية المستقلة. الدس
19.     القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2018 المــؤّرخ فــي 23 أكتوبــر 2018 المتعّلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال 

ــز العنصري. الّتميي
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــق بهيئ ــر 2018 والمتعل ــي 29 أكتوب ــؤّرخ ف ــنة 2018 الم ــدد 51 لس ــي ع ــون الأساس 20.     القان

ــنة 2019 س

21.     القانــون الأساســي عــدد 15 لســنة 2019 المــؤّرخ فــي 13 فيفــري 2019 والمتعلــق بالقانــون الأساســي 
للميزانّيــة.

22.     القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤّرخ في 30 أفريل 2019 والمتعّلق بمحكمة المحاسبات.
23.   القانــون الأساســي عــدد 60 لســنة 2019 المــؤّرخ فــي 9 جويليــة 2019 والمتعلــق بهيئــة التنميــة المســتدامة 

وحقــوق الأجيــال القادمــة.

??
??

وبالرغــم مــن هــذه المكتســبات التشــريعية 
تنزيــل عــّدة أحــكام مــن دســتور  يقــع  لــم 
2014 علــى المســتوى القانونــي ولــم يقــع 
تنقيــح بعــض القوانيــن ســارية المفعــول قبــل 
صــدور الدســتور والتــي تخالــف أحكامــه كمــا 
ــات  ــع المؤسســات والهيئ ــم يقــع إرســاء جمي ل

الدســتورية. 

1.   المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤّرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعّلق بتنظيم الأحزاب الّسياسّية.
2.   المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤّرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعّلق بالجمعيات.

3.    المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 والمتعّلــق بحرّيــة الّصحافــة والطباعــة 
والنشــر.

ــة الاّتصــال الســمعي  ــق بحرّي ــر 2011 والمتعّل 4.   المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 2 نوفمب
البصــري وبإحــداث الهيئــة العليــا المســتقّلة للاتصــال الســمعي البصــري.

سنة 2011
سنة 2017

سنة 2018

سنة 2019

سنة 2012

سنة 2014

سنة 2015

سنة 2016

ــا  ــة العلي ــق بالهيئ ــؤّرخ فــي 20 ديســمبر 2012 والمتعل ــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 الم 5.     القان
ــات. ــتقلة للانتخاب المس

6 .   القانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 18 أفريــل 2014 والمتعّلــق بالهيئــة الوقتيــة 
لمراقبــة دســتورّية مشــاريع القوانيــن. 

7.    القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤّرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعّلــق بالانتخابــات 
والاســتفتاء كمــا ُنّقــح بالقانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 14 فيفــري 2017 

وبالقانــون الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤّرخ فــي 30 أوت 2019.

8.   القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 23 نوفمبــر 2015 والمنّقــح للقانــون المتعّلــق 
بجــوازات الّســفر ووثائــق الّســفر.

9.     القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 3 ديســمبر 2015 والمتعلــق بالمحكمــة 
الدســتورّية ســنة 2016

10.    القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 16 فيفــري 2016 والمتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحكام 
مجلــة الإجــراءات الجزائية.

11.    القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 24 مــارس 2016 المتعّلــق بحــّق الّنفــاذ إلــى 
المعلومــة.

12.   القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤّرخ فــي 28 أفريــل 2016 والمتعّلــق بالمجلــس الأعلى 
للقضــاء كمــا ُنّقــح بالقانــون الأساســي عــدد 19 لســنة 2017 المــؤّرخ فــي 18 أفريــل  2017.

.

.
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في خصوص حرّية االجتماع والّتظاهر الّسلمّيين

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بحرّيــة الاجتمــاع والّتظاهــر الّســلمّيين 
علــى المســتوى القانونــي منقــوص إذ تــّم مواصلــة العمــل بالقانــون عــدد 4 
ــق بالاجتماعــات العامــة  لســنة 1969 المــؤرخ فــي 24 جانفــي 1969 والمتعّل
والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر بالرغــم مــن تضّمنــه لأحــكام 

ــتورّية. ــر دس غي

 في خصوص الحّق في محاكمة عادلة

•  عــدم تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بصفــة معّمقــة لتعزيــز ضمانــات 
المحاكمــة العادلــة.

ــع  ــى م ــا يتماش ــكري بم ــاء العس ــة بالقض ــن المتعّلق ــح القواني ــدم تنقي •  ع
أحــكام الفصــل 110 مــن الّدســتور.

•  عــدم تنزيــل أحــكام الفصــل 116 مــن الّدســتور المتعّلقــة بالّتنظيــم 
الإداري. للقضــاء  الجديــد 

•   تضّمــن القانــون عــدد 26 لســنة 2015 المتعّلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع 
غســل الأمــوال أحكامــا مخّلــة بالحــّق فــي محاكمــة عادلــة.

في خصوص حرّية تكوين الجمعّيات

مــا يمكــن ملاحظتــه هــو قيــام المشــّرع فــي 2015 وفــي 2018 وفــي 2019 
ــى  ــر المصادقــة عل ــة تكويــن الجمعيــات عب ــة تمــّس مــن حري ــإدراج أحــكام قانوني ب
قوانيــن أخــرى موضوعهــا لا يتعّلــق بالأســاس بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات، ولكــن 
مــن شــأنها المســاس بهــذه الحريــة وهــو مــا يشــير إلــى وجــود نزعــة إلــى التضييــق 

فــي ممارســة هــذه الحريــة.

في خصوص حرّية الّضمير والمعتقد

حافــظ المشــّرع التونســي علــى الوضــع القانونــي القائــم منــذ عهــود علمــا أن بعــض 
النصــوص القانونيــة القديمــة والتــي لا زالــت ســارية المفعــول، علــى الأقــل نظريــا، مــن 
شــأنها النيــل مــن هاتيــن الحريتيــن. وباســتثناء إلغــاء منشــور 5 نوفمبــر 1973 اّلــذي كان 
يمنــع زواج الّتونســّية المســلمة مــن غيــر المســلم، لــم يقــع تســجيل أّي تدّخــل تشــريعي 
ــة الّضميــر والمعتقــد علــى مســتوى  أو ترتيبــي لتطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بحرّي

الإطــار القانونــي.

في خصوص المساواة
 

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بالمســاواة علــى المســتوى القانونــي 
ــن  ــة بي ــاواة الّتاّم ــب المس ــث تغي ــألة الإرث حي ــي مس ــا، إلاّ ف ــي عموم مرض
المــرأة والّرجــل فــي بعــض الحــالات. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أّن أغلــب 
ــة المّتخــذة بعــد صــدور دســتور 2014 تجســيما لتكافــؤ  الّنصــوص القانونّي

ــل.   ــرأة والّرج ــن الم ــاواة بي ــت بالمس ــرص تعّلق الف

في خصوص الفصل بين السلطات

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بمبــدأ الفصــل بيــن الّســلط علــى المســتوى القانوني 
ــلطة التشــريعية،  ــى مســتوى اســتقلالّية الّس ــاك نقائــص عل ــا. لكــن هن ــول عموم مقب

كغيــاب نظــام أساســي عــام للوظيفــة العمومّيــة البرلمانّيــة.

ومن أهم النقائص يمكن ذكر:
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في خصوص الهيئات الدستورية المستقلة

لــم تقــع المصادقــة علــى القانــون المتعلــق بالهيئــة الدســتورية المســتقلة الخامســة 
وهــي هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري. 

لــم يتــم إرســاء ســوى هيئــة واحــدة مــن جملــة الأربــع هيئــات التــي وقــع إحداثهــا 
بقوانيــن وهــي الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. 

الّصعوبــات فــي إرســاء الهيئــات الدســتورية المســتقلة مرّدهــا غالبــا طريقــة اختيــار 
أعضائهــا اّلــذي يتــّم بالانتخــاب مــن قبــل أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة 

الثلثين.

في خصوص الالمركزية

تطبيــق أحــكام دســتور 2014 المتعلقــة باللامركزيــة علــى مســتوى الإطــار القانونــي 
ــي متعّثرا: بق

•  مجّلــة الجماعــات المحلّيــة نّصــت علــى مــا يقــارب الأربعيــن )40( أمــرا ترتيبّيــا 
لــم يصــدر منهــا ســوى 13 أمــرا فقــط.

ــة  ــق باختصاصــات الجماعــات المحلي ــن تتعّل ــى قواني ــت عل ــة نّص •   نفــس المجّل
ــى حــّد 24 جويليــة 2021. ــور إل ــر الّن ــم ت ــا ل يجــب أن تصــدر لكنه

•  لــم يقــع تنظيــم ســوى الانتخابــات البلدّيــة. عــدم إجــراء الانتخابــات الجهويــة 
ــك  ــات وكذل ــة بالجه ــة المتعلق ــات المحلي ــة الجماع ــكام مجل ــق أح ــل تطبي عّط

ــم. ــة بالأقالي ــا المتعلق أحكامه

في خصوص القضاء الّدستوري

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بالقضــاء الّدســتوري شــهد تعّثــرا واضحــا يتمّثل في 
عجــز مجلــس نــّواب الشــعب عــن انتخــاب بقّية أعضــاء المحكمــة الّدســتورّية. 

وبالرغــم مــن إرســاء الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتورّية مشــاريع القوانيــن إلا أن 
صلاحياتهــا كانــت محــدودة ولا يمكنهــا أن تحــّل محــل المحكمة الدســتورّية، علمــا وأّن 
هــذه الهيئــة بقيــت تعمــل لمــّدة 7 ســنوات منــذ إحداثهــا وهــو مــا يتعــارض مــع صبغتها 

الوقتّيــة.

في خصوص الّنظام االستثنائي للحقوق والحرّيات

حالــة الطــوارئ ســارية المفعــول منــذ 24 نوفمبــر 2015 دون انقطــاع وهــي لا تــزال 
منظمــة بواســطة الأمــر الترتيبــي عــدد 50 المــؤّرخ فــي 26 جانفــي 1978 وهــو مــا 
يتعــارض مــع مقتضيــات دســتور 2014 اّلتــي تنــّص علــى أّن كّل مــا يتعّلــق بالحقــوق 

والحرّيــات يجــب تنظيمــه عــن طريــق قانــون أساســي.

في خصوص استقالل القضاء

المســتوى  علــى  القضــاء  باســتقلالّية  المتعّلقــة  الّدســتور  أحــكام  تطبيــق 
القانونــي مرضــي عمومــا لكّنــه لا يخلــو مــن بعــض الّنقائــص:

•  اســتقلالّية النيابــة العمومّيــة المنصــوص عليهــا بالفصل 115 من الّدســتور 
وجــب معهــا مراجعــة بعــض الأحــكام الــواردة بقانــون 14 جويليــة 1967 
ــق بتنظيــم القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والّنظــام الأساســي  المتعّل

للقضــاة وبمجّلــة الإجــراءات الجزائّيــة.

•  الفصــل 110 فقــرة 2 مــن الّدســتور يدعــو المشــّرع إلــى إعــادة الّنظــر فــي 
تنظيــم القضــاء العســكري والإجــراءات المتبعــة أمامــه وهــو مــا لم يقــع القيام 

بــه.

40 أمرا 
ترتيبّيا

لم يصدر
منها سوى

13 أمرا 
فقط.
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مقــّدمــة

نشــرت المنّظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة1  فــي شــهر مــارس 2015 دراســة تقييميــة للطابــع 
الديمقراطــي للدســتور التونســي الصــادر فــي 27 جانفــي 2014. وحســب هــذه الدراســة التقييميــة تّمــت 
صياغــة الدســتور التونســي بطريقــة متناغمــة بصفــة عامــة مــع الالتزامــات والمعاييــر الدوليــة المتعّلقــة 
ــوق  ــا حق ــي عموم ــتور التونس ــن الدس ــتثناءات2 ، يضم ــض الاس ــود بع ــن وج ــم م ــة. فبالرغ بالديمقراطي
ــذي  ــكل ال ــة، بالش ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية والحق ــة والسياس ــوق المدني ــا الحق ــا فيه ــان، بم الإنس

ــة ديمقراطيــة. يتعّيــن ضمانــه فــي دول

وأبــرز التقييــم المذكــور ضــرورة التســريع فــي نســق تطبيــق الأحــكام الــواردة فــي الدســتور وتجســيدها 
حتــى يتــّم فعلّيــا إرســاء نظــام حوكمــة ديمقراطيــة فــي البــلاد التونســية. 

ــرا  ــي عشــرة )12( تقري ــذ ســنة 2015 اثن ــة من ــر عــن الديمقراطي ــة للتقري ــة الدولي ــد نشــرت المنّظم وق
ــي3 . ــريع التونس ــتوى التش ــى مس ــيده عل ــتور وتجس ــق الدس ــة تطبي ــيا لمتابع سداس

وُيعــّد التقريــر الحالــي تقريــرا ختاميــا يرمــي إلــى متابعــة وتقييــم تطبيــق دســتور 2014 وتجســيده علــى 
ــق  ــة تعلي ــّم صراح ــم يت ــن ل ــه ولئ ــار أن ــة 2021 باعتب ــّد 24 جويلي ــى ح ــي إل ــريع التونس ــتوى التش مس
العمــل بــه أو إلغــاؤه منــذ ذلــك التاريــخ إلا أن القــرارات والتدابيــر المتخــذة كتعليــق اختصاصــات مجلــس 
نــّواب الّشــعب بمقتضــى الأمــر الّرئاســي عــدد 80 لســنة 2021 المــؤّرخ فــي 29 جويليــة 42021  ثــم حّلــه 
فــي 30 مــارس 52022  تــدّل علــى حصــول قطيعــة مــع دســتور 27 جانفــي 2014 منــذ إعــلان رئيــس 
ــة  ــي 25 جويلي ــي ف ــتور الّتونس ــن الّدس ــل 80 م ــا بالفص ــوص عليه ــتثناء المنص ــة الاس ــة لحال الجمهورّي

. 62021

فــي الّتقريــر الحالــي، ســنواصل، علــى غــرار تقاريــر المتابعــة الســابقة، القيــام بجــرد للّنصــوص القانونّيــة 
اّلتــي صــدرت لتطبيــق وتجســيد الّدســتور الّتونســي إلــى حــّد 24 جويليــة 2021، إلا أّنــه ســيتّم الّتأكيــد 
ــر مــن أحــكام دســتور 27 جانفــي 2014 طــوال  ــل الكثي ــي أعاقــت تنزي ــات اّلت ــات والعقب ــى الّصعوب عل

ثمانيــة ســنوات وذلــك لتقييــم هــذا المســار القانونــي واســتخلاص أهــّم الــدروس. 

1. بالشراكة مع خبراء من الجمعية التونسية للقانون الدستوري.
2. في مجال الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

3. تقارير المتابعة هي تقارير سداسية باستثناء التقرير الأّول الذي غّطى كامل الفترة الممتدة من 27 جانفي 2014 )تاريخ إصدار الدستور( إلى 30 سبتمبر 2015.
4. الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 67 بتاريخ 29 جويلية 2021، ص. 2092.

5. بمقتضــى أمــر رئاســي عــدد 309 لســنة 2022 مــؤّرخ فــي 30 مــارس 2022 تــّم حــّل مجلــس نــّواب الّشــعب، الّرائــد الّرســمي للجمهورّيــة الّتونســّية عــدد 35 بتاريــخ 30 
ــارس 2022، ص. 897. م

6.  تــّم إلغــاء العمــل بدســتور 27 جانفــي 2014 بمقتضــى الأمــر الرئاســي عــدد 691 لســنة 2022 المــؤّرخ فــي 17 أوت 2022 والمتعّلــق بختــم دســتور الجمهوريــة التونســية 
وإصــداره، الّرائــد الّرســمي عــدد 91 بتاريــخ 18 أوت 2022، ص. 2740.
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ــالا  ــا إجم ــّم تعداده ــي ت ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــي 2014 الحق ــتور 27 جانف ــّرس دس ك
ضمــن البــاب الثانــي الخــاّص بـــ »الحقــوق والحريــات«. لكــن ســيقتصر هــذا التقريــر علــى تنــاول 
الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي لهــا صلــة مباشــرة بالحوكمــة الديمقراطيــة. وهــو خيــار لا 

ينــّم عــن أّي ترتيــب تفاضلــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

.I

حرية تكوين الجمعيات
)الفصل 35 من الدستور(

1.1

هذه الحرية منظمة أساسا بمقتضى نّصين قانونيين:

•  المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعّلق بتنظيم الأحزاب السياسية. 
•  المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعّلق بالجمعيات. 

هــذان المرســومان صــدرا اســتنادا للمرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 23 مــارس 2011 والمتعّلــق بالّتنظيــم 
المؤّقــت للّســلط العمومّيــة، وهــو مــا يجعــل لهمــا قيمــة تشــريعّية منــذ صدورهمــا دون حاجــة لمصادقــة البرلمــان.

األحزاب السياسية
يضمــن المرســوم عــدد 87 لســنة 72011  المتعّلــق بالأحــزاب السياســية حريــة تكويــن الأحــزاب السياســية بشــكل مرضّي 
ــه الأّول علــى أنــه »يضمــن هــذا المرســوم حريــة تأســيس الأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا والنشــاط  إذ نــّص فصل
فــي إطارهــا ويهــدف إلــى تكريــس حريــة التنظيــم السياســي ودعــم التعدديــة السياســية وتطويرهــا وإلــى ترســيخ مبــدأ 
الشــفافية فــي تســيير الأحــزاب السياســية«. إلاّ أّن نظــام تكويــن الأحــزاب السياســية كمــا جــاء بالمرســوم المذكــور قريــب 
مــن نظــام الترخيــص.  فلئــن كان الفصــل 9 منــه ينــّص علــى نظــام التصريــح، فــإّن الفصــل 10 أتــاح للســلطة الإداريــة 
المعنيــة أن تتخــذ قــرارا برفــض تأســيس حــزب. ويجــب أن يكــون هــذا القــرار معّلــلا، وهــو قابــل للطعــن بدعــوى تجــاوز 
الســلطة أمــام المحكمــة الإداريــة. وهــو عكــس نظــام التصريــح الــذي تكــون فيــه الســلطة الإداريــة مقّيــدة، حيــث يقتصــر 
دورهــا علــى تســليم وصــل الإيــداع إذا كان ملــف التكويــن مكتمــلا، مــع إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء لاحقــا. ولهــذا الســبب 

يوصــف نظــام التصريــح أيضــا بالنظــام الزجــري )الــذي يقابلــه النظــام الوقائــي(. 

الجمعيات
أهم النصوص القانونية والترتيبية الصادرة التي تتعلق بحرية تكوين الجمعيات هي:

•  المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعّلق بالجمعيات.
•  القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعّلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

ــال  ــراءات إعم ــروط وإج ــط ش ــق بضب ــاي 2019 والمتعّل ــي 6 م ــؤرخ ف ــنة 2019 الم ــدد 401 لس ــي ع ــر الحكوم •   الأم
ــة. ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــل 30 م ــا بالفص ــوص عليه ــاركية المنص ــة التش ــات الديمقراطي آلي

•   القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ــق بتنظيــم الأحــزاب  7.   هــذا النــّص الصــادر بتاريــخ 24 ســبتمبر 2011 ألغــى العمــل بالتشــريع القديــم المتمثــل فــي القانــون الأساســي عــدد 32 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 3 مــاي 1988 والمتعّل
السياســية والــذي ُيعَتبــر مشــّطا فــي تقييــده للحــق الأساســي فــي تكويــن الأحــزاب السياســية.

الحقوق المدنية  
   و السياسية
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المرسوم عدد 88 لسنة 2011
 

صــدر المرســوم عــدد 88 المتعّلــق بالجمعيــات ســنة 2011. وهــو يضمــن حريــة تكويــن الجمعيــات بشــكل مرضــّي8  إذ ينــّص 
فــي فصلــه الأّول علــى أنــه »يضمــن هــذا المرســوم حريــة تأســيس الجمعيــات والانضمــام إليهــا والنشــاط فــي إطارهــا وإلــى 
ــى 12  ــه 10 إل ــى اســتقلاليتها«. وهــو يكــّرس فــي فصول ــاظ عل ــي وتطويرهــا والحف ــع المدن ــم دور منظمــات المجتم تدعي

نظــام تصريــح حقيقــّي.

نظــام التصريــح الــذي وضعــه المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 يقــوم علــى إرســال ملــّف تكويــن الجمعيــة مــن 
ــوغ.  ــلام بالبل ــع الإع ــول م ــون الوص ــوب مضم ــى مكت ــة9  بمقتض ــاّم للحكوم ــب الع ــى الكات ــيها إل ــل مؤّسس ِقَب
ولإضفــاء النجاعــة علــى نظــام التصريــح، نــّص الفصــل 11 ثانيــا مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 علــى أن 
عــدم رجــوع بطاقــة الإعــلام بالبلــوغ فــي أجــل ثلاثيــن )30( يومــا مــن إرســال ملــف الجمعيــة إلــى الكاتــب العــام 
ــر بلوغــا، وذلــك تفاديــا لإمكانيــة امتنــاع الإدارة عــن إرجــاع بطاقــة الإعــلام بالبلــوغ وعرقلتهــا  للحكومــة ُيعَتَب

عملّيــا لإحــداث الجمعّيــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أّن الفصــل 12 مــن مرســوم الجمعيــات يدّعــم نظــام التصريــح لا ســيما 
وأنــه أقــام تمييــزا بيــن التكويــن القانونــي للجمعيــة واكتســابها للشــخصية القانونيــة. فــإذا كانــت هــذه الأخيــرة 
ــوم إرســال  ــن ي ــا م ــة قانون ــر »مكّون ــة تعتب ــد الرســمي، إلا أن الجمعي ــخ نشــر الإعــلان بالرائ ــن تاري ُتكتســب م
المكتــوب« إلــى الكاتــب العــام للحكومــة. ويكتســي هــذا التمييــز أهمّيــة ثابتــة بالنســبة للجمعيــات بمــا أّن الفصــل 
13 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 ينــّص علــى أنــه »للجمعيــات المكونــة قانوًنــا حــق التقاضي والاكتســاب 
والملكيــة والتصــرف فــي مواردهــا وممتلكاتهــا. كمــا يمكــن للجمعيــة أن تقبــل المســاعدات والتبرعــات والهبــات 

والوصايــا«. 

ــلام  ــة الإع ــاع بطاق ــدم إرج ــن ع ــة ع ــات الّناتج ــادي الّصعوب ــا بتف ــة نظرّي ــات القانوني ــذه المقتضي ــمح ه وتس
ــوغ. بالبل

لكــن حســب مــا يّدعيــه بعــض الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي فــإّن المطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية 
ــتظهار  ــدم الاس ــورة ع ــي ص ــية ف ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــة بالرائ ــن الجمعي ــلان تكوي ــر إع ــض نش ترف
ــابها  ــة واكتس ــي للجمعّي ــن القانون ــن التكوي ــز بي ــم التميي ــة. ورغ ــن الجمعّي ــّف تكوي ــن مل ــوغ ضم ــة البل بعلام
للشــخصية القانونيــة، يبــدو أّنــه عملّيــا لا يمكــن للجمعّيــة أن تقــوم بأعمــال تصــّرف )فتــح حســاب بنكــي، إيــداع 
تصريــح بالوجــود لــدى المصالــح الجبائيــة، اقتنــاء ممتلــكات، إلــخ.( إلاّ بعــد نشــر إعــلان تكوينهــا بالرائــد الرســمي 

ــة التونســية.  للجمهوري

وبذلــك تتحــّول بطاقــة الإعــلام ببلــوغ ملــّف الجمعّيــة إلــى الكاتــب العــام للحكومــة، واقعّيــا، إلــى وثيقــة وجوبّيــة 
لإتمــام عملّيــة تكويــن الجمعّيــة علــى الرغــم مــن أّن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 لــم يشــترط ذلــك وهــو مــا 

يســمح للســلطة الإداريــة فــي الواقــع بتعطيــل إجــراءات تكويــن جمعيــة إن أرادت. 

 2018 أكتوبــر   29 فــي  المــؤرخ   2018 لســنة   52 عــدد  القانــون 
للمؤسســات الوطنــي  بالســجل  والمتعّلــق 

تــّم إصــدار القانــون عــدد 52 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 2018 والمتعّلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات فــي شــكل 
قانــون عــادي10 ، وأوجــب علــى الجمعّيــات وشــبكات الجمعيــات التســجيل بالســجّل الوطنــي المذكــور )الفصــل الأّول والفصــل 7(. 
ويشــترط هــذا القانــون إرفــاق ملــّف تســجيل جمعّيــة فــي الســجّل الوطنــي المذكــور ببطاقــة الإعــلام بالبلــوغ للمكتــوب الموّجــه 
ــة  ــن بطاق ــل م ــم يجع ــنة 2011 ل ــدد 88 لس ــوم ع ــا وأّن المرس ــة، علم ــن الجمعّي ــوص تكوي ــة بخص ــاّم للحكوم ــب الع ــى الكات إل
الإعــلام بالبلــوغ وثيقــة وجوبّيــة )الفصــل -11ثانيــا( لتكويــن الجمعّيــة، وأّن اشــتراط الإدلاء بهــا كوثيقــة وجوبّيــة لإتمــام إجراءات 
تســجيل جمعّيــة بالســجل الوطنــي للمؤسســات ُيعتبــر بمثابــة إضافــة شــرط جديــد يمــّس مــن ممارســة حريــة الجمعيــات التــي 
يتعّيــن أن تكــون منّظمــة بقانــون أساســي وفــق مــا نــّص عليــه الفصــل 65 مــن الدســتور، وهــو مــا لا يتوّفــر فــي القانــون المتعّلــق 

بالســجل الوطنــي للمؤسســات الــذي صــدر فــي شــكل قانــون عــادي.

األمر الحكومي عدد 401 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019

ــروط  ــط ش ــق بضب ــاي 2019 والمتعّل ــي 6 م ــؤرخ ف ــنة 2019 الم ــدد 401 لس ــي ع ــر الحكوم ــن الأم ــلان 8 و 9 م ــّص الفص ين
ــه  ــة الجماعــات المحليــة11 ، علــى أّن وإجــراءات إعمــال آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل 30 مــن مجل
يتعّيــن علــى الجمعيــات وشــبكات الجمعيــات التــي ترغــب فــي التســجيل فــي ســجل مكونــات المجتمــع المدنــي الــذي ســيمّكنها 
مــن تضميــن آرائهــا وتســاؤلاتها حــول عمــل الســلطات المحليــة بســجل آراء وتســاؤلات المتســاكنين، الإدلاء بنســخة مــن إشــهار 
تســجيلها بالســجل الوطنــي للمؤسســات المنشــور بالجريــدة الرســمية للســجل الوطنــي للمؤسســات وبمعرفهــا الجبائــي إن وجــد. 
وفــي حالــة عــدم تقديــم هــذه الوثائــق، لا يمكــن للجمعيــة تســجيل ســؤال أو رأي فــي ســجل آراء وتســاؤلات المتســاكنين الــذي 
تمســكه الجماعــة المحليــة. مــن الثابــت أّن واجــب تقديــم هــذه الوثائــق يمكــن تبريــره بخضــوع الجمعيــات للتســجيل الوجوبــي 
فــي الســجل الوطنــي للمؤسســات. ومــع ذلــك، يمكــن التســاؤل حــول أهميــة إدلاء جمعيــة بالوثائــق المذكــورة للتســجيل في ســجل 
مكونــات المجتمــع المدنــي، علمــا وأنهــا تعتبــر مكّونــة قانونــا انطلاقــا مــن يــوم إرســال ملفهــا إلــى الكاتــب العــام للحكومــة وأّنهــا 
تكتســب الشــخصية المعنويــة مــن تاريــخ نشــر الإعــلان بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية )الفصــل 12 مــن المرســوم عــدد 
88 لســنة 2011(. فعمــلاً بمبــدأ اســتقلالية التشــريعات، لــكل تشــريع غاياتــه وأهدافــه. وبالتالــي، يمكــن الاقــرار بأنــه مــن الُمشــّط 
أن يتــّم الســعي للتثّبــت مــن مــدى امتثــال الجمعيــات لواجباتهــا المتعّلقــة بالتســجيل فــي الســجل الوطنــي للمؤسســات الُمحــَدث 
بغــرض تحســين شــفافية المعامــلات الاقتصاديــة والماليــة، مــن أجــل ترتيــب آثــار عــن ذلــك علــى مســتوى مشــاركتها فــي الحيــاة 
المحليــة. والمســألة الأكثــر إشــكالا هــي أنــه يمكــن شــطب الجمعيــات المســّجلة مــن ســجل مكونــات المجتمــع المدنــي بقــرار مــن 
ــا يعنــي أن الســلطة  ــم تعــد فــي وضعيــة قانونيــة وماليــة ســليمة، مّم ــه أن الجمعيــة ل ــن ل مجلــس الجماعــة المحليــة إذا مــا تبّي

الترتيبيــة َمنَحــت لمجلــس الجماعــة المحليــة مهّمــة مراقبــة الجمعيــات، وهومــا يبــدو غريبــًا نوعــا مــا.

8.     ألغــى هــذا النــص العمــل بالتشــريع القديــم )وخاصــة القانــون عــدد 154 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1959 المتعّلــق بالجمعيــات( الــذي كان يقيــد حريــة تكويــن الجمعيــات بشــكل كبيــر وذلــك بالخصــوص 
مــن خــلال منــح وزيــر الداخليــة صلاحيــة الاعتــراض علــى تكويــن أّي جمعيــة.

 9.    يتولــى عــدل منفــذ عنــد إرســال ملــّف تكويــن الجمعّيــة التثّبــت مــن تضّمنــه لمختلــف البيانــات والوثائــق المســتوجبة بمقتضــي المرســوم، ويحــّرر محضــرا فــي نظيريــن يســلمهما لممثــل الجمعيــة )الفصــل 10 
-ثالثــا مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011(.

10.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 89 المؤرخ في 6 نوفمبر 2018، ص. 4644 وما يليها.
11.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 14 ماي 2019، ص. 1517 وما يليها.
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ــى  ــات عل ــية والجمعّي ــزاب السياس ــن الأح ــة تكوي ــة بحرّي ــتور المتعّلق ــكام الّدس ــق أح تطبي
المســتوى القانونــي، مــن خــلال المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 والمرســوم عــدد 88 لســنة 
2011، مرضــي. إلا أنــه مــا يمكــن ملاحظتــه هــو قيــام المشــّرع لاحقــا بــإدراج أحــكام قانونية 
تمــّس مــن حريــة تكويــن الجمعيــات عبــر المصادقــة علــى قوانيــن أخــرى موضوعهــا لا يتعّلــق 
بالأســاس بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات والتــي مــن شــأنها المســاس بهــذه الحريــة وهــو مــا 

يشــير إلــى وجــود نزعــة إلــى التضييــق فــي ممارســة هــذه الحريــة.

وفــي حقيقــة الأمــر فــإّن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المتعّلــق بالجمعيــات محــّل 
انتقــاد ورفــض مــن قبــل البعــض وخاصــة الســلطات الإداريــة التــي تــرى فيــه نّصــا ليبراليــا 
للغايــة باعتبــار أّن المشــّرع التونســي قــد انتقــل مــن النقيــض إلــى النقيــض. فحســب هــذه 
الانتقــادات، لا يمّكــن المرســوم مــن تســليط رقابــة ناجعــة علــى تدّفــق الأمــوال المتأتيــة مــن 
ــة.  ــطة متطّرف ــارس أنش ــات تم ــل جمعّي ــه لتموي ــا موّج ــزءا منه ــر أّن ج ــي ُيذك ــارج والت الخ
ولعــّل إدراج الجمعّيــات فــي الســجل الوطنــي للمؤّسســات، ســالف الذكــر، يرمــي إلــى تســليط 
ــق الأمــوال وخاّصــة منهــا تلــك المتأتيــة مــن الخــارج علــى حــّد رأي  رقابــة أنجــع علــى تدّف

ــار التشــريعي13 . مســاندي هــذا الخي

12.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 29 جانفي 2019، ص. 235 وما يليها. 
ــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، أّن »إدراج  ــى 28 ســبتمبر 2018، اعتب ــى تونــس خــلال الفتــرة الممتــّدة مــن 17 إل ــه إل 13.  فــي أعقــاب زيارت
الجمعيــات فــي هــذا القانــون الجديــد أمــر مؤســف، لأن تطبيــق مثــل هــذا النظــام مــن شــأنه أن يخلــق بيئــة غيــر ملائمــة للحيــاة الجمعياتيــة فــي تونــس جــّراء فــرض نظــام جديــد مثقــل للغايــة، خاصــة 
بالنســبة للجمعيــات الصغــرى التــي لــن تكــون قــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات الماليــة والماديــة لعملّيــة التســجيل. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن العقوبــات المشــّددة التــي يفرضهــا هــذا النظــام الجديــد فــي حالــة 

عــدم التســجيل، نتيجــة ســهو أو إهمــال، تبــدو غيــر متناســبة إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الصبغــة الإنســانية وغيــر الربحيــة للجمعيــات«. متوّفــر باللغــة الفرنســية عبــر الرابــط التالــي:
.)https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23653&LangID=F(        

ــق  ــي 7 أوت 2015 والمتعل ــؤرخ ف ــنة 2015 الم ــدد 26 لس ــي ع ــون األساس القان
بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال 

تضّمــن القانــون الأساســي عــدد 9 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019، المنّقــح والمتّمــم للقانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 
2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 والمتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال12  فــي الفصــل 99 )جديــد( منــه، وهــو فصــل 

يذكــر الجمعيــات بشــكل صريــح، أحكامــا تســمح بتعزيــز الرقابــة علــى تمويــل الجمعيات:

•  لا يمكن للجمعّية أن تقبل أّي تبّرعات أو مساعدات مالّية مهما كان حجمها، عدا ما استثناه القانون.
•   لا يمكن للجمعّية أن تقبل أّي أموال متأّتية من الخارج إلاّ عن طريق وسيط مقبول يوجد مقّره بالبلاد الّتونسّية.

•   لا يمكــن للجمعّيــة أن تقبــل أّي مبالــغ مالّيــة نقــدا تســاوي أو تفــوق مــا يعــادل خمســمائة دينــار، ولــو تــّم ذلــك بمقتضــى دفعــات 
متعــّددة يشــتبه فــي قيــام علاقــة بينهــا. 

حرية االجتماع والتظاهر السلميين
 )الفصل 37 من الدستور(

2.

هــذه الحريــة منّظمــة حاليــا بمقتضــى القانــون عــدد 4 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 24 جانفــي 1969 والمتعّلــق بالاجتماعــات العامة 
والمواكــب، والاســتعراضات، والمظاهــرات، والتجمهــر. يمكــن اعتبــار بعــض أحــكام هــذا القانــون مخالفــة للدســتور، بالخصــوص 
تلــك المتعّلقــة بوجــوب إعــلام الســلطات المختّصــة )الولايــة أو المعتمديــة( مســبقا بــكّل اجتمــاع عــاّم. فالقانــون لــم يعــّرف بصفــة 
واضحــة مــا المقصــود بـــ »الاجتمــاع العــام« واكتفــى بالتنصيــص علــى منــع إقامــة هــذه »الاجتماعــات العامــة« فــي الطريــق العــام، 
ممــا قــد يــؤول إلــى التوّســع المفــرط والُمشــّط فــي تطبيــق شــرط التصريــح المســبق وجعلــه يشــمل كّل اجتمــاع تصفــه الســلطة 

التنفيذيــة )وزارة الداخليــة( بالاجتمــاع العــام14 .

ــم يقــع تقديــم أّي مشــروع أو مقتــرح قانــون لمجلــس نــواب الشــعب لإلغــاء أو لتنقيــح الأحــكام  إلــى حــّد 24 جويليــة 2021 ل
المضّمنــة بالقانــون المذكــور أعــلاه الصــادر ســنة 1969 والتــي تبــدو مخالفــة للدســتور. 

وتجــدر الإشــارة إلــى تقديــم مشــروعي قانــون للمجلــس التشــريعي لهمــا صلــة بحريــة الاجتمــاع والتظاهــر ولــم يقــع المصادقــة 
عليهمــا مــن طــرف البرلمــان إلــى حــدود 24 جويليــة 2021 وهمــا:

•  مشــروع القانــون عــدد 25 لســنة 2015 المتعلــق بزجــر الاعتــداء علــى القــوات المســلحة وأحكامــه حســب رأي معارضيــه، مــن 
شــأنها أن تزيــد فــي الحــّد مــن حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي15 .

ــة  ــى حري ــة عل ــودا هاّم ــع قي ــذي يض ــوارئ ال ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــنة 2018 المتعل ــدد 91 لس ــي ع ــون الأساس ــروع القان •  مش
الاجتمــاع والتظاهــر الســلمّيْين. فوفــق مــا جــاء فــي فصلــه الخامــس، ُيمكــن للوالــي خــلال ســريان حالــة الطــوارئ منــع أو تعليــق 
الاجتماعــات أو التجمعــات أو المواكــب أو الاســتعراضات أو المظاهــرات التــي مــن شــأنها، حســب تقديــره، أن تشــّكل خطــرا علــى 
الأمــن أو النظــام العــام. ولا يكــون الوالــي مطالبــا عنــد اتخــاذه لهــذا القــرار ســوى بإعــلام وزيــر الداخليــة ووكيــل الجمهوريــة 

المختــص ترابّيــا.

ــة الاجتمــاع والّتظاهــر الّســلمّيين علــى المســتوى القانونــي  تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بحرّي
منقــوص إذ تــّم مواصلــة العمــل بالقانــون عــدد 4 لســنة 1969 المــؤرخ فــي 24 جانفــي 1969 
والمتعّلــق بالاجتماعــات العامــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر بالرغــم مــن 
ــريع  ــي التش ــر ف ــادة النظ ــن إع ــزوف ع ــذا الع ــون ه ــن أن يك ــتورّية. ويمك ــر دس ــكام غي ــه لأح تضمن
الجــاري بــه العمــل راجعــا إلــى حــّد كبيــر إلــى التحديــات الأمنيــة المميــزة خــلال الســنوات الأخيــرة. 
بــل إن مــا يمكــن ملاحظتــه هــو وجــود نزعــة إلــى مزيــد التضييــق علــى حرّيــة الاجتمــاع والّتظاهــر 
الّســلمّيين مــن خــلال مشــروعي قانــون تــم تقديمهمــا مــن الســلطة التنفيذيــة وهمــا مشــروع القانــون 
عــدد 2015/25 المتعلــق بزجــر الاعتــداء علــى القــوات المســلحة ومشــروع القانــون الأساســي عــدد 

ــوارئ. ــة الط ــم حال ــق بتنظي 2018/91 المتعل

.http://www.osce.org/odihr/99829?download=true :التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا )BIDDH( 14.    بخصوص هذا الموضوع راجع رأي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان
15.    يبــدو أّن اللجنــة البرلمانيــة المختّصــة قــد قامــت بمراجعــة المشــروع المذكــور للحــّد مــن عــدم شــعبيته. حيــث تــّم تغييــر عنوانــه ليصبــح: »مشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بحمايــة قــوات الأمــن الداخلــي 
ــه لــم يعــد يشــمل العســكريين مثلمــا كان الشــأن فــي النســخة الأولــى مــن المشــروع. كمــا أصبــح  والديوانــة«. وبذلــك تــم التضييــق فــي مجــال تطبيــق المشــروع مــن حيــث الأشــخاص المشــمولين بــه بمــا أّن
فصلــه الأّول ينــّص علــى أّن اســتحقاق الحمايــة المذكــورة فيــه يجــب أن يكــون »فــي كنــف احتــرام الحقــوق والحريــات المضمونــة بالدســتور والمواثيــق الدوليــة والتشــريع الجــاري بــه العمــل«. ومــع ذلــك، تبقــى 

الإشــكالات المتعلقــة بعــدم وضــوح المســؤولية الجزائيــة للأعــوان وبمجــال انطبــاق المشــروع مــن حيــث الأشــخاص المســتفيدين مــن الحمايــة قائمــة. 

الحقوق المدنية و السياسية

1

(https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23653&LangID=F).
(https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23653&LangID=F).
http://www.osce.org/odihr/99829?download=true.
http://www.osce.org/odihr/99829?download=true.
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الحـــــق فـي االنتــخاب والترشــح 
لالنتخابات والمساواة في تقّلد 

الوظائف العمومية

الديمقراطية التمثيلية

الديمقراطية التشاركية

1.3.1

2.

هذه الحقوق مكّرسة خصوصا ضمن الفصول 3، 34، 50، 53، 74، 133 و139 من دستور 162014.

ــات والاســتفتاءات بتاريــخ 26 مــاي 2014 )القانــون عــدد 16  ــق بالانتخاب ــّم إصــدار قانــون يتعّل وفقــا لمقتضيــات الدســتور، ت
لســنة 2014(. وقــد تــّم تنقيــح هــذا القانــون بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 172017 
وذلــك خاّصــة بهــدف إضافــة أحــكام تتعلــق بالانتخابــات البلديــة والجهويــة. وبذلــك أصبــح هــذا القانــون ينطبــق علــى كّل مــن 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والبلديــة والجهويــة وكذلــك علــى الاســتفتاءات. وهــو ُيَعــّد نّصــا تطبيقيــا للحقــوق الدســتورية 

المتعّلقــة بالانتخــاب والترشــح للانتخابــات.

وإضافــة إلــى ذلــك، صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى القانــون الأساســي عــدد 76 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أوت 2019، 
المنّقــح والمتّمــم للقانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ 26 مــاي 2014 والمتعّلــق بالانتخابــات والاســتفتاء18. وقــد 
آل هــذا التنقيــح الُمدَخــل فــي أوت 2019 إلــى مراجعــة آجــال الطعــن وآجــال البــّت المتعّلقــة بالخصــوص بنزاعــات الانتخابــات 

الرئاســية الســابقة لأوانهــا وذلــك فــي اّتجــاه التقليــص فيهــا. 

وعلــى الرغــم مــن تنقيحــه، تــرك هــذا القانــون جانبــا العديــد مــن المســائل القانونيــة الانتخابيــة الأساســية. حيــث تــّم الإبقــاء علــى 
الخيــار التشــريعي الــذي يعــود إلــى ســنة 2014 والمتمّثــل فــي منــح الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أقصــى مــا يمكــن مــن 

المرونــة بالنظــر إلــى ضغــط الوقــت الــذي كان مســّلطا عليهــا آنــذاك بحكــم الآجــال الدســتوري19.

إضافــة إلــى الاختيــار الحــّر لممثليــن عــن طريــق الانتخابــات، تتطّلــب المشــاركة فــي الشــؤون العامــة إرســاء آليــات دائمــة لتجســيد 
الديمقراطيــة التشــاركية، حتــى ُتَتــاح للمواطنيــن إمكانيــة التفاعــل مــع الســلطات أثنــاء عمليــة وضــع القواعــد القانونية. 

وفــي هــذا الإطــار، تــّم بتاريــخ 29 مــارس 2018 إصــدار أمــر حكومــي يتعّلــق بتنظيــم الاستشــارات العموميــة20. وينســحب هــذا 
الأمــر الحكومــي علــى الإدارات المركزيــة للدولــة ومصالحهــا الخارجيــة، والجماعــات المحليــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة. 
وقــد تــّم تعريــف الاستشــارة العموميــة فــي الفصــل 3 مــن الأمــر علــى أّنهــا »مســار تفاعلــي يمكــن الأطــراف المعنيــة مــن تقديــم 
مقترحاتهــا وملاحظاتهــا حــول سياســة عموميــة فــي مرحلــة الإعــداد مــن قبل هيــكل عمومــي«. أّمــا الأطــراف المعنّية بالاستشــارة 

16.  فــي القانــون الدولــي تنــدرج كّل هــذه الحقــوق ضمــن الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العاّمــة. وهــو حــّق منصــوص عليــه صلــب المــادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
كمــا وقــع تفســيرها ضمــن التعليــق العــام عــدد 25 )الفقــرة 7( للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والإعــلان العالمــي حــول الديمقراطيــة، والميثــاق الافريقــي حــول الديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم 

المــؤّرخ فــي 30 جانفــي 2007.
17. الرائد الرسمي عدد 14 المؤرخ في 17 فيفري 2017، ص. 731 وما يليها.

18. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 30 أوت 2019، ص. 2747 وما يليها.
19.  بخصــوص هــذا الموضــوع، راجــع تقريــر المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة حــول الإطــار القانونــي المنظــم للانتخابــات بتونــس فــي 2017: »تعليــق علــى القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 
2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعّلــق بالانتخابــات والاســتفتاء ومختلــف النصــوص التطبيقيــة كمــا تــّم تنقيحــه وإتمامــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 

»2017
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20. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 المؤرخ في 6 أفريل 2018، ص. 980 وما يليها. 
21. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 14 ماي 2019، ص. 1517 وما يليها.

22. يمكن تنظيم الاستفتاء بمبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من عشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية.

العمومّيــة فقــد وقــع تحديدهــا بشــكل موّســع، بمــا أّنهــا تشــمل »كّل شــخص طبيعــي أو معنــوي معنــي بالمشــاركة فــي الاستشــارة 
ــاكل  ــة والهي ــي والمؤسســات الاقتصادي ــراء والجامعييــن والمختصيــن ومنظمــات المجتمــع المدن ــك الخب ــا فــي ذل ــة بم العمومي
ــوص  ــاريع النص ــى مش ــوص إل ــر، بالخص ــى الأم ــى معن ــة«، عل ــات العمومّي ــوم »السياس ــل مفه ــل 3(. ويحي ــة« )الفص العمومي
التشــريعية والترتيبيــة. وعلــى الإدارات العموميــة المذكــورة أعــلاه تنظيــم استشــارات عموميــة كّلمــا كانــت السياســة العمومّيــة 
»مــن شــأنها أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى المصالــح الحيويــة للأطــراف المعنيــة، مــا لــم تمس الاستشــارة مــن متطلبــات الحفاظ 
ــك  ــات وكذل ــد أّن هــذه المتطّلب ــة التونســية« )الفصــل 4(. بي ــة للدول ــات الخارجي ــي والعلاق ــاع الوطن ــام والدف ــن الع ــى الأم عل
 مفهــوم »المصالــح الحيويــة« مــن شــأنها منــح الإدارة ســلطة تقديريــة فــي تحديــد مــدى ضــرورة تنظيــم الاستشــارة العموميــة

من عدمها. 

وفــي نفــس الاتجــاه، تضّمــن القســم الخامــس مــن البــاب الأول مــن الكتــاب الأّول مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بتاريــخ 
9 مــاي 2018 )القانــون عــدد 29 لســنة 2018، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 39 المــؤرخ فــي 15 مــاي 2018(، 
أحكامــا خاّصــة بـــ »الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة«. وقــد نــّص الفصــل 29 مــن المجّلــة علــى أن يضمــن مجلــس 
الجماعــة المحليــة للمتســاكنين وللمجتمــع المدنــي مشــاركة فعليــة فــي إعــداد برامــج التنميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا. ومــن 
جهــة أخــرى، وحســب مــا جــاء بالفصــل 30 مــن ذات المجّلــة، تتولــى الجماعــة المحليــة المعنيــة مســك ســجّلين أحدهمــا ُتضّمــن 
فيــه مكّونــات المجتمــع المدنــي المعنّيــة بالشــؤون المحليــة بنــاء علــى طلــب منهــا، والآخــر يتعّلــق بــآراء وتســاؤلات المتســاكنين 

ومكّونــات المجتمــع المدنــي والإجابــات عليهــا.

ــات  ــال آلي ــة بإعم ــراءات الخاص ــروط والإج ــط الش ــّم ضب ــة، ت ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــل 30 م ــات الفص ــا لمقتضي وتطبيق
الديمقراطيــة التشــاركية بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 401 لســنة 2019 المــؤرخ 6 مــاي 212019. وينــّص الفصــل 8 مــن 
هــذا الأمــر أّن الجمعيــات وشــبكات الجمعيــات الراغبــة فــي التســجيل فــي ســجّل مكّونــات المجتمــع المدنــي مطالبــة بتقديــم 
ــد.  ــي إن وج ــا الجبائ ــات ومعّرفه ــي للمؤسس ــجل الوطن ــمية للس ــدة الرس ــجيلها بالجري ــهار تس ــن إش ــخة م ــة: نس ــق التالي الوثائ
كمــا جعــل الأمــر عــدد 401 لســنة 2019 مــن مجلــس الجماعــة المحليــة مراقبــا لســلامة الوضعيــة القانونيــة والماليــة لمكونــات 
المجتمــع المدنــي المســّجلة. فحســبما ورد بالفصــل 9 مــن هــذا الأمــر، يمكــن للمجلــس أن يوّجــه لهــا تنبيهــا لتســوية وضعيتهــا 
وإذا لــم تســتجب، يمكنــه شــطبها مــن ســجل مكونــات المجتمــع المدنــي )الفصــل 9(. وهــو مــا يمكــن أن ُيثنــي مكونــات المجتمــع 

ــي. المدنــي عــن الانخــراط فــي مســار الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحّل

ــون  ــي تك ــتفتاء محّل ــم اس ــّرر تنظي ــأن ُتق ــة22  ب ــات المحلي ــة للجماع ــن المجّل ــلان 31 و 33 م ــمح الفص ــرى، س ــة أخ ــن ناحي وم
نتائجــه ملزمــة لهــا إذا مــا لــم تقــّل نســبة المشــاركة عــن ثلــث الناخبيــن المســّجلين. كمــا نّصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 32 
ــة علــى إمكانيــة اعتــراض الوالــي علــى تنظيــم الجماعــة المحليــة لعمليــة الاســتفتاء أمــام المحكمــة الإداريــة  مــن نفــس المجل
الابتدائيــة. وبصفــة عاّمــة، يمكــن أن نلاحــظ اللجــوء المفــرط إلــى القضــاء الإداري فيمــا يتعّلــق بالديمقراطيــة التشــاركية )وكذلــك 
الأمــر فــي مختلــف أجــزاء المجّلــة(، فــي حيــن أّن التدخــل المفــرط للهيئــات القضائيــة فــي فــّض الخلافــات التــي قــد تنشــب بيــن 

الهيئــات السياســية والإداريــة ليــس مــن شــأنه إلاّ أن يزيــد مــن مخاطــر تســييس القضــاء وأن يقــّوض بالتالــي اســتقلاليته.

الحقوق المدنية و السياسية

3.1

3.1

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_ar.pdf


2425

إلــى حــّد الآن لــم يتــّم تنظيــم أّي اســتفتاء علــى المســتوى المحّلــي، ولعــّل فــي ذلــك مؤّشــرا علــى عــدم تطابــق المعطيــات القانونّيــة 
المتعّلقــة بالّشــأن المحّلــي مــع الواقــع الــذي تعيشــه الجماعــات المحلّية.

ــد  ــات والمســاواة فــي تقّل ــح للانتخاب ــة بالحــّق فــي الانتخــاب والّترّش ــق أحــكام الّدســتور المتعّلق تطبي
ــي مرضــي نســبيا. ــى مســتوى الإطــار القانون ــة عل ــف العمومّي الوظائ

الحق في محاكمة عادلة
)الفصول 27، 28، 29 و108 من الدستور(

تحتــوي النصــوص التشــريعية النافــذة حاليــا والســابقة لصــدور دســتور 2014 علــى بعــض العناصــر المتعّلقــة بالحــق فــي محاكمــة 
عادلــة. وتتمّثــل أهــّم النصــوص القانونيــة فــي هــذا المجــال فــي:

•  مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تّم إصدارها بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 بتاريخ 5 أكتوبر 1959.
•  مجلة الإجراءات الجزائية التي تّم إصدارها بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 بتاريخ 24 جويلية 1968.

•  القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 والمتعّلق بمنح الإعانة العدلية.

•  القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعّلق بالمحكمة الإدارية.
•  القانون عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعّلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية.

•  القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

•  مجلة المرافعات والعقوبات العسكرّية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 10 جانفي 1957.

تضمــن هــذه النصــوص التشــريعية عمومــا الحــق فــي محاكمــة عادلــة. فهــي تكــّرس نســبّيا قرينــة البــراءة ومبــدأ المواجهــة وحقوق 
ــواع المحاكمــات  ــى آليــات للمســاعدة القضائيــة بالنســبة لشــتى أن ــى التنصيــص عل الدفــاع والتقاضــي علــى درجتيــن إضافــة إل
ــة مــع  ــن الجزائي ــة القواني ــدأ عــدم رجعي ــي التونســي مب ــون الجزائ ــا يكــّرس القان ــن لمســاعدة. كم ــدة الأشــخاص المحتاجي لفائ

اســتثناء حالــة العقوبــة الأخــف.

ــه يتطابــق مــع أحــكام  ــه كان مــن الضــروري إدخــال بعــض التعديــلات علــى الإطــار القانونــي النافــذ حاليــا لجعل ــك، فإّن ومــع ذل
دســتور 232014.

23.  بخصــوص هــذه المســألة يمكــن الاطــلاع علــى تقريــر المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة »النزاعــات العموميــة والحــق فــي محاكمــة عادلــة: دراســة الإجــراءات المتبعــة لــدى بعــض المحاكــم بالنظــر 
إلــى الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة«، عبــر الرابــط التالــي: 

>http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/03/DRI-TN_Contentieux-publics-et-droit-a-un-proces-equitable_web_AR.pdf<       

24. الفصل 29: »لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة تلّبس أو بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا«.
25.  كالمّدة القصوى للاحتفاظ بذي الشبهة أو الإمكانية المتاحة لقاضي التحقيق لعدم إجراء مكافحة بين الشهود والمتهمين.

26. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 29 جانفي 2019، ص. 235 وما يليها.

القضاء العدلي

صــادق البرلمــان علــى قانــون ُمنّقــح ومتّمــم لمجّلــة الإجــراءات الجزائيــة )القانــون عــدد 5 لســنة 2016 الصــادر فــي 16 فيفــري 
ــذي ينّظــم إجــراء الاحتفــاظ  ــة المذكــورة ال ــه إدخــال تعديــلات خاّصــة علــى الفصــل 13 مكــّرر مــن المجّل ــّم مــن خلال 2016(، ت
بالأشــخاص المشــتبه فيهــم. ويمّثــل هــذا التنقيــح تطبيقــا هاّمــا للدســتور وتحديــدا للفصــل 29 منــه24 . فمــن ناحيــة أولــى أصبــح 
يتعّيــن الترخيــص كتابّيــا فــي الاحتفــاظ مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة. وهــذا الترخيــص الكتابــي المســبق لــم يكــن منصوصــا عليــه 
صراحــة فــي الصيغــة القديمــة للفصــل 13 مكــّرر. ومــن ناحيــة ثانيــة تــّم التقليــص فــي مــّدة الاحتفــاظ إلــى 48 ســاعة بعــد أن 
كانــت محــّددة بثلاثــة أيــام فــي الفصــل 13 مكــّرر )قديــم(. وحســب الفصــل 13 مكــّرر )جديــد( يمكــن التمديــد فــي الفتــرة الأولــى 
للاحتفــاظ بـــ 24 ســاعة فــي حالــة الجنحــة وبـــ 48 ســاعة فــي حالــة الجنايــة، فــي حيــن كان الفصــل 13 مكــّرر )قديــم( ينــّص 
علــى إمكانيــة التمديــد بثــلاث أيــام مهمــا كان صنــف الجريمــة. ومــن ناحيــة ثالثــة أصبــح بإمــكان المحتفــظ بهــم الاســتعانة بمحــام. 
وحيــن يتعّلــق الأمــر بجنايــة ولا يقــوم المشــبوه فيــه بتعييــن محــام، ينــّص القانــون علــى وجــوب تســخير محــام. ويمكــن اعتبــار 
أن الإجــراءات الجديــدة للاحتفــاظ المنصــوص عليهــا صلــب القانــون الصــادر فــي 16 فيفــري 2016 جــاءت داعمــة للحــّق فــي 

محاكمــة عادلــة ولقرينــة البــراءة ولحقــوق الدفــاع.

وتجــدر الإشــارة إلــى تضّمــن القانــون عــدد 26 لســنة 2015 المتعّلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال، الــذي تــّم إصــداره 
ــة  فــي 7 أوت 2015، لأحــكام تشــّكل اســتثناء للقواعــد العاّمــة لقانــون الاجــراءات الجزائيــة وقــد اعتبرهــا بعــض المعّلقيــن مخّل
ــدد 9  ــي ع ــون الأساس ــى القان ــنة 2015 بمقتض ــدد 26 لس ــون ع ــام القان ــح وإتم ــّم تنقي ــد ت ــة25. وق ــة عادل ــي محاكم ــّق ف بالح
لســنة 2019 المــؤرخ فــي 23 جانفــي 262019 . وتعكــس بعــض المقتضيــات الــواردة فــي هــذا القانــون الرغبــة فــي الاســتجابة 
ــة القطــب  ــى تركيب ــر عل ــم إدخــال تغيي ــان الحــق فــي قــاض مناســب، ت ــى، ولضم ــة أول ــة. فمــن ناحي ــات المحاكمــة العادل لمتطلب
القضائــي لمكافحــة الإرهــاب حتــى يشــمل مســتقبلا قضــاة للأطفــال. كمــا أّن تعييــن قضــاة هــذا القطــب القضائــي يتــّم مــن قبــل 
مجلــس القضــاء العدلــي المتفــّرع عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء، وهــو مــا يشــّكل عــادة ضمانــة لاســتقلالية القضــاة. ومــن ناحيــة 
ــر تنقيــح القانــون تعميــم تطبيــق ظــروف التخفيــف التــي أصبحــت، بموجــب الفصــل 10 )جديــد(، تســري لا  ــّم علــى إث أخــرى، ت
فقــط علــى الأطفــال، بــل كذلــك تجــاه كّل المشــتبه فيهــم. وهــذا يــدّل علــى الرغبــة فــي تكريــس التناســب بيــن العقوبــات المحكــوم 
بهــا والجرائــم المرتكبــة. لكــن، وبشــكل عــاّم، يؤّكــد القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019 الطابــع الاســتثنائي الــذي 
يّتســم بــه القانــون عــدد 26 لســنة 2015 موضــوع التنقيــح وذلــك مقارنــة بالقواعــد العاّمــة للإجــراءات الجزائيــة المذكــورة أعــلاه.

القضاء المالي

فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المعمــول بهــا أمــام المحاكــم الماليــة وبموجــب القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 
أفريــل 2019 والمتعلــق بمحكمــة المحاســبات، الــذي دخــل حيــز النفــاذ منــذ غــّرة جانفــي 2020، لــم يعــد زجــر أخطــاء التصــّرف 
مــن أنظــار دائــرة الزجــر المالــي، بــل صــار مــن اختصــاص محكمــة المحاســبات. وتصــدر محكمــة المحاســبات فــي مــاّدة أخطــاء 
التصــرف أحكامــا ابتدائيــة قابلــة للطعــن بالاســتئناف أمــام الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة طبقــا لمــا جــاء بصريــح عبــارة الفصــل 
133 مــن القانــون الأساســي المذكــور أعــلاه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــّم التنصيــص علــى أن الاســتئناف لــه أثــر توقيفــي. كمــا يمكــن 
الطعــن بالتعقيــب فــي الحكــم الاســتئنافي أمــام الهيئــة التعقيبيــة بالمحكمــة فــي حالــة مخالفــة الإجــراءات أو خــرق القانــون، أو 
فــي صــورة ضعــف التعليــل أو غيابــه أو لتحريــف الوقائــع أو للخطــإ البّيــن، وذلــك وفــق مــا جــاء فــي الفصــل 138 مــن القانــون 

الأساســي المذكــور أعــلاه.

وبهــذا الشــكل أصبحــت إجــراءات زجــر أخطــاء التصــّرف اجــراءات »عادّيــة« وذلــك وفقــا للمقتضيــات الدســتورية التــي جــاءت 
مكّرســة للمبــادئ العالميــة للمحاكمــة العادلــة.

الحقوق المدنية و السياسية

4.1
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القضاء اإلداري

إّن الحــّق فــي محاكمــة عادلــة مرتبــط بتنظيــم القضــاء. وفــي هــذا الصــدد، جــاء دســتور 2014 بتنظيــم جديــد للقضــاء الإداري يقــوم 
علــى »اللامركزيــة«، بهــدف تقريــب القاضــي الإداري مــن المواطــن. وإلــى غايــة 24 جويليــة 2021، لــم تقــع المصادقــة علــى قانــون 
يتعّلــق بتنزيــل أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بهــذا الّتنظيــم الجديــد. وقــد أعــّدت المحكمــة الإدارّيــة مشــروعا »لمجّلــة القضــاء الإداري« 
ــى أّي جهــة مــن الجهــات  ــى حــّد الآن عل ــم تقــع إحالتــه إل ــة ل يكــّرس الّتنظيــم الّدســتوري الجديــد للقضــاء الإداري. مشــروع المجّل
ــق  ــوان 1972 والمتعّل ــي 1 ج ــؤرخ ف ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون ع ــات القان ــلا بمقتضي ــن عم ــريعّية. لك ــادرة الّتش ــة بالمب المختّص
بالمحكمــة الإداريــة )فصــل 15(، تــّم إحــداث 12 دائــرة ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات27 وذلــك بمقتضــى الأمــر 
الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 282017. وتــّم فتــح هــذه الدوائــر الاثنــي عشــرة يــوم 22 فيفــري 2018 
بقــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة مــؤرخ فــي 20 فيفــري 292018. ولئــن كان قانــون المحكمــة الإداريــة ينــّص علــى هــذه 
الدوائــر الجهويــة منــذ تنقيــح الفصــل 15 منــه ســنة 1996 )القانــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1993(، 
فهــي لــم ُتحــَدث قــّط فــي تونــس. فالتعديــل الُمدَخــل علــى القانونــي الانتخابــي فــي 2017 )القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 
ــر  ــة للنظ ــر الجهوي ــداث الدوائ ــى إح ــر، إل ــّح التعبي ــة، إن ص ــلطة التنفيذي ــع« بالس ــذي »دف ــو ال ــري 2017( ه ــي 14 فيف ــؤرخ ف الم
ابتدائيــا فــي النزاعــات المتعّلقــة بالترشــح للانتخابــات البلديــة ليــوم 6 مــاي 2018 بالإضافــة إلــى نظرهــا فــي نزاعــات أخــرى30. 
وتشــّكل هــذه الدوائــر الجهويــة خطــوة أولــى نحــو إرســاء قضــاء إداري قريــب مــن المواطــن. وكان مــن المنتظــر عملّيــا ان تتحــّول 

فــي المســتقبل إلــى محاكــم إداريــة ابتدائيــة. 

القضاء العسكري

ــة  ــات الموكل ــة الصلاحي ــكرية ممارس ــم العس ــل المحاك ــى أن »تواص ــة( عل ــكام انتقالي ــتور 2014 )أح ــن دس ــل 149 م ــّص الفص ين
لهــا بالقوانيــن الســارية المفعــول إلــى حيــن تنقيحهــا بمــا يتماشــى مــع أحــكام الفصــل 110«. وتنــّص مجلــة المرافعــات والعقوبــات 
ــة  ــن أداء الخدم ــاع ع ــرار الامتن ــى غ ــح عل ــّدة جن ــل ع ــن أج ــكرية م ــم عس ــام محاك ــن أم ــة المدنيي ــة إحال ــى إمكاني ــكرية عل العس
العســكرية )الفصــل 66(، والتحريــض علــى النفــرة مــن الخدمــة العســكرية )الفصــل 87(، والمــّس مــن كرامــة وســمعة ومعنويــات 
الجيــش )الفصــل 91(. إّن إســناد الاختصــاص إلــى المحاكــم العســكرية للنظــر فــي هــذه الجنــح لا يبــدو مبــّررا باعتبــار أّنهــا ليســت 

مــن الجنــح التــي تكتســي طابعــا اســتثنائيا أو التــي لا يمكــن للمحاكــم المدنيــة العاديــة البــّت فيهــا.

الفصل الخامس من مجلة األحوال الشخصية 

ينــص الفصــل الخامــس مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي صيغتــه العربيــة )الصيغــة الرســمية( علــى وجــوب أن يكــون كل مــن 
الزوجيــن خلــوا مــن »الموانــع الشــرعية«31. وقــد طــرح تطبيــق الفصــل 5 المذكــور، منــذ عقــود، إشــكالا قانونيــا يتعّلــق بإمكانيــة 
ــا  ــن الإســلامي مانع ــزوج للدي ــاق ال ــر عــدم اعتن ــل أّول للفصــل 5 اعتب ــر المســلم. فحســب تأوي زواج التونســية المســلمة مــن غي
شــرعيا لزواجــه مــن تونســية مســلمة وقــد تــم فــي هــذا الاتجــاه إصــدار منشــور وزاري فــي 5 نوفمبــر 1973 حّجــر ابــرام عقــود 

زواج بيــن نســاء تونســيات مســلمات ورجــال غيــر مســلمين. 

وفــي شــهر ســبتمبر 2017 ألغــى وزيــر العــدل العمــل بالمنشــور المــؤرخ فــي 5 نوفمبــر 1973 وعّوضــه بمنشــور جديــد لا يتضّمــن 
هــذا التحجيــر32. وبالرغــم مــن إمكانيــة اعتبــاره مخالفــا لأحــكام الدســتور وللمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة 
ــه  ــار أن ــم يكــن منشــور 1973، الملغــى، بالضــرورة مشــوبا بعيــب اللاشــرعية كمــا كان يــراه بعــض المعّلقيــن33 باعتب التونســية، ل
ــة  ــع الديني ــق الموان ــى تطبي ــل إل ــه يحي ــاه بأن ــخصية إذا أّولن ــوال الش ــة الأح ــن مجل ــس م ــل الخام ــا للفص ــاره تطبيق ــن اعتب يمك

للــزواج.

27.  بصفة موازية لإحداث هذه الدوائر تّم خلال صائفة 2017 تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مع إجراء مناقشة مع لجنة المناظرة، من أجل انتداب 60 مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
28.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 26 ماي 2017، ص.1901.

29.  ينــّص الفصــل 2 مــن هــذا القــرار علــى أن تتعهــد الدوائــر الجهويــة بالقضايــا الابتدائيــة المنشــورة لــدى المحكمــة الإداريــة والتــي لــم يختــم فيهــا التحقيــق بعــد وذلــك بمقتضــى إحالــة مــن الرئيــس الأول للمحكمــة 
الإداريــة )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 15 المــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018، ص. 460(.

30.  بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 المنقــح والمتمــم للقانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء، تّمــت 
إضافــة الفصــل 174 مكــّرر الــذي أوكل الاختصــاص بالنظــر ابتدائيــا فــي نزاعــات الترشــح للانتخابــات البلديــة والجهويــة بصفــة انتقاليــة وإلــى حيــن تركيــز المحاكــم الإداريــة الابتدائيــة، إلــى دوائــر ابتدائيــة متفرعــة 

عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات يمكــن إحداثهــا بأمــر طبقــا لأحــكام الفصــل 15 مــن قانــون غــرة جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة. 

31.  الفصل الخامس من المجلة كما وقعت ترجمته باللغة الفرنسية يذكر الموانع الواردة في القانون.
32.  لم يقع نشر هذا المنشور الجديد، وهو نفس حال المنشور السابق الصادر سنة 1973.

33.  ســاهمت الترجمــة الفرنســية لأحــكام الفصــل 5 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي إدخــال بعــض الغمــوض لا ســيما وأن النــص الفرنســي للفصــل الخامــس يذكــر الموانــع الــواردة فــي القانــون عوضــا عــن ذكــر 
الموانــع الشــرعية. ومــن ناحيــة أخــرى، يســتند المعلقــون الذيــن يعتبــرون أّن المنشــور مخالــف للنــص التشــريعي فــي تحليلهــم إلــى الفصــل 14 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية. حيــث عــّدد هــذا الفصــل موانــع 

الــزواج دون ذكــر الشــرط المتعّلــق بالديانــة. وهــم يعتبــرون أن هــذا التعــداد قــد ورد علــى ســبيل الحصــر، بمــا يقصــي كّل الموانــع الأخــرى التــي يمكــن أن تكــون متصلــة بالتشــريع الإســلامي. 
34.  فــي حالــة الاعتــراض قضائيــا علــى رفــض رئيــس البلديــة إبــرام عقــد زواج، ُتطــرح مســألة تحديــد الجهــة القضائيــة المختّصــة بالنظــر فــي مثــل هــذه القضّيــة؟ فمــاّدة الأحــول الشــخصّية هــي مــاّدة غريبــة 
علــى القضــاء الإداري. لــذا، مــن غيــر المســتبعد أن نــرى القاضــي الاســتعجالي المدنــي يقــّر اختصاصــه فــي مجــال حمايــة هــذه الحريــة الأساســية )الحــّق فــي الــزواج( ويأمــر رئيــس البلديــة بإبــرام عقــد زواج 

تونســية مســلمة بغيــر مســلم.

ــي  ــى مســتوى الإطــار القانون ــة عل ــة عادل ــة بالحــّق فــي محاكم ــق أحــكام الّدســتور المتعّلق تطبي
ــو مــن بعــض الّنقائــص: ــه لا يخل مرضــي نســبيا. لكّن

•  عدم تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بصفة معّمقة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
•  عــدم تنقيــح القوانيــن المتعّلقــة بالقضــاء العســكري بمــا يتماشــى مــع أحــكام الفصــل 110 

مــن الّدســتور.
•  عدم تنزيل أحكام الفصل 116 من الّدستور المتعّلقة بالّتنظيم الجديد للقضاء الإداري.

ــوال  ــل الأم ــع غس ــاب ومن ــة الإره ــق بمكافح ــنة 2015 المتعّل ــدد 26 لس ــون ع ــن القان •  تضّم
ــة. ــة بالحــّق فــي محاكمــة عادل لأحــكام مخّل

حرية الضمير والمعتقد
)الفصل 6 من الدستور(

بعــض النصــوص القانونيــة القديمــة والتــي لا زالــت ســارية المفعــول، علــى الأقــل نظريــا، مــن شــأنها النيــل مــن هاتيــن الحريتيــن 
وتبقــى درجــة النيــل رهينــة طريقــة تطبيــق وتأويــل هــذه النصــوص مــن طــرف الســلطات العموميــة.

إلغــاء تحجيــر ابــرام عقــود زواج بيــن 
ورجــال  مســلمات  تونســيات  نســاء 
ــلمين. ــر مس غي

المنشور الوزاري 
سبتمبر 2017

لــذا، فــإّن إلغــاء منشــور 5 نوفمبــر 1973 وتعويضــه بمنشــور جديــد غيــر متضّمــن للتحجيــر المتعلــق بديانــة الــزوج يــؤول واقعّيــا 
إلــى إزاحــة شــرط قانونــي أوجبــه الفصــل الخامــس المذكــور، فــي حيــن أن الفصــل 65 مــن الدســتور ينــص فــي فقرتــه الثانيــة 
علــى أنــه تتخــذ شــكل قوانيــن أساســية النصــوص المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية. وقــد يكــون مــن الأســلم دســتوريا أن يتدّخــل 
المشــّرع لتعديــل الفصــل الخامــس مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية لملاءمتــه مــع أحــكام الدســتور، علمــا وأن هــذا النقــاش ليــس 
فقــط نظريــا. فقــد نــص الفصــل 21 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية أن الــزواج الــذي انعقــد دون مراعــاة أحــكام الفقــرة الأولــى 
مــن الفصــل الخامــس مــن هــذه المجلــة »فاســد«. وفــي صــورة نشــوب نــزاع فــإن إلغــاء منشــور 5 نوفمبــر 1973 لــن يمنــع قــاض 
مــن تأويــل الفصــل الخامــس مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية حســب إحالتــه إلــى الموانــع الشــرعية والحكــم تبعــا لذلــك طبــق 
أحــكام الفصــل 21 مــن نفــس المجلــة. وقــد رفــض بعــض رؤســاء البلديــات الذيــن تــّم انتخابهــم علــى إثــر الانتخابــات البلديــة 
ــة  ــى أحــكام الفصــل الخامــس مــن مجل ــرام عقــود زواج تونســّيات مســلمات بغيــر مســلمين اســتنادا إل ليــوم 6 مــاي 2018، اب

الأحــوال الشــخصية ســالف الذكــر، مّمــا يــدّل علــى أّن إلغــاء العمــل بمنشــور 1973 ليــس كاف لحــّل الإشــكال بصفــة كلّيــة34.

الحقوق المدنية و السياسية

5.1
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الفصل 317 من المجلة الجزائية

ــة الجزائيــة )الفصــل 317( بيــع المشــروبات الكحوليــة للمســلمين. وهــو تحجيــر غيــر معمــول بــه علــى المســتوى  تحّجــر المجل
التطبيقــي إلاّ أثنــاء المناســبات الدينّيــة، لكّنــه يبــدو متضاربــا مــع القانــون عــدد 14 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 18 فيفــري 1998 
المتعّلــق بتعاطــي تجــارة المشــروبات الكحوليــة المعــّدة للحمــل35 والقانــون عــدد 147 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1959 
المتعّلــق بالمقاهــي والمحــلات المماثلــة لهــا36، كمــا تــّم تنقيحــه بمقتضــى القانــون عــدد 55 لســنة 1961 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 
1961 والمرســوم عــدد 23 لســنة 1974 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 1974 والقانــون عــدد 18 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 22 فيفــري 
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وبمــا أّن ديانــة المواطنيــن ليســت وضعيــة قانونيــة فــي البــلاد التونســية، فــإّن اعتبــار كّل المواطنيــن مــن ذوي الثقافــة الإســلامية 
مســلمين، واخضاعهــم لقواعــد قانونيــة تقــوم علــى موانــع دينّيــة قــد ُيَعــّد مــن قبيــل الحــّد مــن مجــال حريــة الضميــر والمعتقــد.

ــم يقــع تســجيل أي تدّخــل للمشــّرع أو للســلطة  باســتثناء إلغــاء منشــور 5 نوفمبــر 1973 ل
التنفيذيــة لتطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بحرّيــة الّضميــر والمعتقــد علــى مســتوى 
الإطــار القانونــي. ففــي خصــوص كّل هــذه المســائل، هنالــك حفــاظ علــى الوضــع القانونــي 

ــذ عشــرات الســنين. ــم من والاجتماعــي القائ

المرسوم عدد 115 والمرسوم عدد 116 لسنة 2011

ــة  ــة الصحاف ــق بحري ــر 2011 والمتعّل ــي 2 نوفمب ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 115 لس ــوم ع ــات المرس ــذه الحري ــوم ه ــم الي ينّظ
والطباعــة والنشــر، والمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي البصــري 

وبإحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري.

يضمــن هــذان النّصــان بشــكل عــاّم حريــة التعبيــر والإعــلام والنشــر. لكــن بعــض أحــكام المرســومين المذكوريــن تتعّلــق بمســائل 
ــة الاتصــالات وهــو  ــة الجزائيــة )علــى غــرار مســألة الثلــب( ومجّل تنّظمهــا نصــوص أخــرى ســابقة الوضــع، كبعــض فصــول المجّل
وضــع لا يضمــن الأمــان القانونــي ولا يوفــر إطــارا قانونيــا واضحــا لممارســة هــذه الحريــات. إذ يمكــن لــلإدارات والمحاكــم تطبيــق 
نصــوص قانونيــة مختلفــة علــى حــالات مماثلــة بحســب تأويلهــا للنصــوص النافــذة. لــذا فإّنــه يتعّيــن التفكيــر فــي مراجعــة شــاملة 

للإطــار القانونــي الحالــي.

واإليــداع  بالتســجيل  المتعّلــق   2015 لســنة   37 عــدد  القانــون 
القانونــي

ــم  ــون ينّظ ــي، وهــو قان ــق بالتســجيل والإيــداع القانون ــون عــدد 37 لســنة 2015 المتعّل صــدر بتاريــخ 22 ســبتمبر 2015 القان
إجــراءات تســجيل وإيــداع المصنفــات الفنيــة والأدبيــة والعلميــة الموجهــة للعمــوم. هــذا النــّص ينّظــم بشــكل مــا ممارســة حريــة 

التعبيــر والإعــلام والنشــر ويبــدو حســب قــراءة أّوليــة أّنــه لا ينــال مــن تلــك الحريــات.

مشــروع القانــون عــدد 2015/25 المتعلــق بزجــر االعتــداء علــى 
القــوات المســلحة

ــوات المســلحة  ــى الق ــداء عل ــق بزجــر الاعت ــون عــدد 2015/25 المتعل ــة لمشــروع القان ــة الأصلي ــى أن الصيغ تجــدر الإشــارة إل
المذكــور أعــلاه، تحــّد بشــكل جــدي مــن حريــة التعبيــر والإعــلام والنشــر التــي ضمنهــا الدســتور. وكمــا تــّم بيانــه أعــلاه، فــإّن هــذا 
النــص مــن شــأنه أن يطــرح اشــكالات دســتورية فــي إطــار نظــام ديمقراطــي. أّمــا الصيغــة الجديــدة لمشــروع القانــون فقــد تــّم 
مــن خلالهــا أخــذ بعــض الانتقــادات بعيــن الاعتبــار حيــث تــّم حــذف البــاب المتعّلــق بـــ »الاعتــداء علــى أســرار الأمــن الوطنــي«. 
كمــا أصبــح الإذن المســبق للتصويــر الفوتوغرافــي أو التســجيل مقّيــدا بعــدم المســاس بحريــة الصحافــة أو الإعــلام أو الحقــوق 
ــون عــدد  ــى مشــروع القان ــّم المصادقــة عل ــم تت ــى غايــة 24 جويليــة 2021 ل ــى المعلومــة )الفصــل 13(. إل ــاذ إل ــة بالنف المتصل

.2015/25

35. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 15 المؤرخ في 20 فيفري 1998، ص. 371.
36.  وينــّص قانــون 7 نوفمبــر 1959 فــي فصلــه 42 علــى إلغــاء العمــل بأمــر 15 مــاي 1941 الــذي يحّجــر بيــع الكحــول للمســلمين. لكّنــه يضيــف فــي فصلــه 36 أّن »المطالبــة بخــلاص المشــروبات التــي وقــع بيعهــا 
مخالفــة للفصــل 317 مــن القانــون الجنائــي لا تقبــل أمــام المحاكــم المدنيــة«. فــذات القانــون الــذي ألغــى العمــل بالأمــر الــذي يحّجــر بيــع الكحــول لمســلمين أحــال إلــى الفصــل 317 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي 
ينــّص علــى معاقبــة »الأشــخاص الذيــن يناولــون مشــروبات كحوليــة لمســلمين«! وقــد تفّطــن المشــرع إلــى وجــود هــذا التضــارب وقــام ســنة 1961 بتنقيــح الفصــل 35 مــن قانــون 1959 الــذي أصبــح ينــّص علــى 
أّنــه »يحّجــر )...( بيــع المشــروبات الكحوليــة للمســلمين )...(«. كمــا وقــع تكريــس نفــس هــذا المنــع مجــّددا بمناســبة تنقيــح قانــون 1959 بمقتضــى مرســوم 1974. ولــم يمــّس تنقيــح 1993 مــن مقتضيــات 

الفصــل 35 مــن قانــون 1959.
37.  راجــع أيضــا: الأمــر عــدد 1619 لســنة 1994 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 1994 المتعّلــق بضبــط إجــراءات رخــص المقاهــي والمحــلات المماثلــة )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 62 المــؤرخ فــي 9 اوت 
1994، ص. 1296( والأمــر عــدد 5 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 9 جانفــي 1968 المتعلــق بضبــط مواقيــت فتــح المقاهــي والمحــلات المماثلــة لهــا ومحــلات تجــارة المشــروبات الكحوليــة المســتهلكة خــارج المحــل 

)الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية المــؤرخ فــي 16-12 جانفــي 1968، ص. 31(.

حرية التعبير واإلعالم والنشر
)الفصل 31 من الدستور(

ــى مســتوى الإطــار  ــر والإعــلام والّنشــر عل ــة الّتعبي ــة بحرّي ــق أحــكام الّدســتور المتعّلق تطبي
ــا. ــي عموم ــي مرض القانون

الحقوق المدنية و السياسية

6.1
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كــّرس دســتور 2014 المســاواة فــي توطئتــه )الفقــرة 3(، وفــي الفصــل 15 الــذي ينــّص علــى 
المســاواة كمبــدأ يحكــم ســير المرافــق العموميــة، وفــي الفصــل 21، وفــي الفصليــن 34 و46. 

هــذا بالإضافــة إلــى الفصــل 12 منــه الــذي تنــاول مســألة التمييــز الإيجابــي الجهــوي38.

)المجلــس الوطنــي  بالاطــلاع علــى هــذه الفصــول يتضــح أّن إرادة الســلطة التأسيســية 
التأسيســي( اّتجهــت نحــو إقامــة تمييــز بيــن المســاواة فــي القانــون وتكافــؤ الفــرص.

.II

المساواة في القانون
إّن المســاواة فــي القانــون المكّرســة فــي الدســتور، وبالخصــوص فــي الفصــل 21 منــه، ليســت مضمونــة بشــكل كامــل فــي 

التشــريع الجــاري بــه العمــل39.

مجلة الأحوال الشخصية

بعض قواعد الميراث الواردة في مجلة الأحوال الشخصية يمكن اعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة بين الجنسين.

لازالــت مجّلــة الأحــوال الشــخصّية تكــّرس مفهــوم رئيــس العائلــة وُتســنده للــزوج، مّمــا يترّتــب عنــه تحميــل هــذا الأخيــر 
مســؤولية الإنفــاق علــى الزوجــة والأبنــاء، مــع التنصيــص )منــذ تنقيــح 1993( علــى أّنــه »علــى الزوجــة أن تســاهم فــي 
الإنفــاق علــى الأســرة إن كان لهــا مــال« )الفصــل 23 مــن المجلــة(. لكــن، فــي حالــة الطــلاق يصبــح الأب متحّمــلا بمفــرده 

لمســؤولّية الإنفــاق علــى الأبنــاء )الفصــل 56 مــن المجلــة( مهمــا كانــت مداخيــل الأّم.   

ــن  ــي بي ــرع التونس ــارات المش ــذب خي ــخصية تذب ــوال الش ــة الأح ــي مجّل ــواردة ف ــات ال ــذه المقتضي ــف ه ــس مختل تعك
ــه  ــى الأب بصفت ــة عل ــات محمول ــن واجب ــه م ــا تتضّمن ــرة بم ــق بالأس ــلامي المتعّل ــريع الاس ــن التش ــتلهمة م ــرة المس النظ
رئيســا للعائلــة، والنظــرة القائمــة علــى المســاواة والتــي ترمــي إلــى تكريــس حقــوق المــرأة بشــكل عــاّم وحقــوق الأّم بشــكل 

ــا دون التنصيــص علــى كّل الواجبــات المترتبــة عنهــا. خــاّص، لكــن أحيان

39.   تجــدر الإشــارة إلــى أّن الدولــة التونســية رفعــت رســمّيا ســنة 2014 تحفظاتهــا علــى الاتفاقيــة المتعّلقــة بمناهضــة كّل أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة )المعروفــة باتفاقيــة »ســيداو«(، لكــن مــع الحفــاظ علــى 
الإعــلان العــام الــذي ينــّص علــى أّن الحكومــة التونســية لــن تّتخــذ أّي إجــراء إداري أو تشــريعي مــن شــأنه أن يتعــارض مــع مــا يتضّمنــه الفصــل الأّول مــن الدســتور مــن إشــارة إلــى الديانــة الإســلامية.8. 
ألغــى هــذا النــص العمــل بالتشــريع القديــم )وخاصــة القانــون عــدد 154 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1959 المتعّلــق بالجمعيــات( الــذي كان يقيــد حريــة تكويــن الجمعيــات بشــكل كبيــر وذلــك 

بالخصــوص مــن خــلال منــح وزيــر الداخليــة صلاحيــة الاعتــراض علــى تكويــن أّي جمعيــة.
40.  بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أوت 2017، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 65 المؤرخ في 15 أوت 2017، ص. 2594.

38.   جــاء الفصــل 12 واضحــا فــي صيغتــه العربّيــة التــي تتحــّدث عــن »التمييــز الإيجابــي«، أّمــا الصيغــة الفرنســية الرســمية لهــذا الفصــل فقــد اّتســمت بعــدم الوضــوح حيــث اســتعملت فيهــا عبــارة 
.»discrimination positive« عوضــا عــن عبــارة »inégalité compensatrice«

ــاواة40  ــة والمس ــات الفردي ــى بالحري ــة ُتعن ــة الجمهوري ــدى رئاس ــة ل ــداث لجن ــّم إح ــهر أوت 2017 ت ــلال ش خ
ــكام  ــى أح ــتناد إل ــاواة بالاس ــة والمس ــات الفردي ــة بالحري ــات المتصل ــول الإصلاح ــر ح ــداد تقري ــا بإع وتكليفه
دســتور 27 جانفــي 2014 والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والتوجهــات المعاصــرة فــي مجــال 

ــاواة. ــات والمس الحري

1.2
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ــّم  ــوم 8 جــوان 2018، ث ــة ي ــى رئيــس الجمهوري ــه إل ــة مــن صياغــة تقريرهــا41 وقّدمت ــت اللجن ــد انته وق
وقــع نشــره يــوم 12 جــوان 2018. ويتضّمــن هــذا التقريــر قســمين: قســم أّول يتنــاول الحقــوق والحريــات 
ــد  ــي فق ــم الثان ــا القس ــة. أّم ــات الفردي ــوق والحري ــول الحق ــة ح ــرح مجّل ــره مقت ــي آخ ــمل ف ــة ويش الفردي
تنــاول موضــوع المســاواة وتضّمــن فــي آخــره مقتــرح قانــون أساســي يتعّلــق بالقضــاء علــى التمييــز ضــّد 

المــرأة وبيــن الأطفــال. 

فيما يتعّلق بالمساواة، اقترحت اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:

•  المساواة في شروط إسناد الجنسية التونسية للطفل المولود بتونس.
•  المساواة في شروط الحصول على الجنسية التونسية بمقتضى الزواج.

•  عدم التمييز ضّد الأجنبي المتزّوج بتونسية.
•  إلغاء المهر أو إعادة تنظيمه بشكل يخّلصه مّما يخّل بكرامة الزوجة. 

•  إلغاء التمييز بين ولاية الأب والأم في إطار إجراءات تزويج الطفل القاصر.
•  إلغاء مؤسسة العّدة ولو تدريجّيا. 

•  إلغاء الإحالة إلى العادة والعرف في تحديد الواجبات الزوجّية.
•  إلغاء مؤسسة رئيس العائلة.

•  تطوير مؤسسة واجب النفقة.
•  السماح للطفل بحمل لقبْي الأب والأم أو تمكينه من اختيار أحدهما عند بلوغ سن الرشد.

•  إلغاء التمييز بين الأبناء الشرعيين والأبناء الطبيعيين.
•  ضمان المساواة في الإرث )قّدمت اللجنة ثلاثة مقترحات بهذا الخصوص(.

وتجســيدا لهــذا المقتــرح الأخيــر، تّمــت إحالــة مشــروع القانــون الأساســي عــدد 2018/90 المتعّلــق بإتمــام 
ــذا  ــّرس ه ــد ك ــر 2018. وق ــخ 28 نوفمب ــعب بتاري ــواب الش ــس ن ــى مجل ــخصية عل ــوال الش ــة الأح مجّل
المشــروع المســاواة فــي الميــراث بيــن الرجــل والمــرأة ســواء كانــت فــي موقــع الابنــة أو الأم أو الزوجــة أو 
الأخــت. ولــم ُيلــغ مشــروع القانــون قواعــد الميــراث القديمــة المأخــوذة مــن الشــريعة الإســلامية التــي تشــّكل 
مصدرهــا المــادي، بــل جعــل مــن المســاواة فــي الميــراث المبــدأ، بمعنــى أنــه علــى المــوّرث الــذي يرغــب فــي 
ــا يعنــي أنــه  تطبيــق القواعــد القديمــة المذكــورة أن يصــّرح بذلــك فــي قائــم حياتــه لــدى عــدل إشــهاد. مّم
بموجــب مشــروع القانــون الأساســي هــذا ســتصبح المســاواة فــي الميــراث هــي القاعــدة وعــدم المســاواة 
ــة  ــة المختص ــار اللجن ــى أنظ ــدد 2018/90 عل ــي ع ــون الأساس ــروع القان ــرض مش ــد ُع ــتثناء. وق ــو الاس ه
ــه لــم يحــظ بدعــم جميــع النــواب، وهــذا مــا يفّســر البــطء فــي وتيــرة تقــّدم  بمجلــس نــواب الشــعب، إلاّ أّن

ــدورة البرلمانيــة الخامســة مــن المــّدة النيابيــة التشــريعية 2014 - 2019 أشــغال اللجنــة خــلال ال

وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021، لــم يتــّم إدراج مشــروع القانــون مجــّددا ضمــن جــدول أعمــال مجلــس نــواب 
الشــعب الُمنتخــب فــي 6 أكتوبــر 2019.

41.   كانــت اللجنــة تنــوي تقديــم تقريرهــا لرئيــس الجمهوريــة يــوم 20 فيفــري 2018. لكــن نظــرا لحساســية المواضيــع التــي تــّم تناولهــا، قــررت اللجنــة تأجيــل تقديــم تقريرهــا إلــى تاريــخ لاحــق 
لموعــد الانتخابــات البلديــة )مــاي 2018(، حتــى لا يصبــح محــّل توظيــف سياســي وانتخابــي.

42.   وتجــدر الإشــارة إلــى أّنــه تــّم الطعــن ســنة 2014 فــي دســتورية هــذه المقتضيــات مــن القانــون الانتخابــي أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن. إلاّ أّن الهيئــة امتنعــت عــن البــّت فــي هــذه 
المســألة مــن دون الإدلاء بــأّي تبريــر رســمّي لذلــك.

43.    تجــدر الإشــارة إلــى أّن مجّلــة الأحــوال الشــخصية ومنــذ ســنة 1993 )القانــون عــدد 74 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 12 جويليــة 1993( منحــت لــلأّم الحاضنــة لطفــل قاصــر حــّق التمّتــع »)...( بـــصلاحيات 
الولايــة فيمــا يتعّلــق بســفر المحضــون ودراســته والتصــرف فــي حســاباته الماليــة )...(« )الفقــرة 4 مــن الفصــل 67(.

44.   أمــر حكومــي عــدد 626 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2016 يتعّلــق بإحــداث مجلــس النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 45، المــؤرخ 
فــي 3 جــوان 2016، ص. 1776 ومــا يليهــا.

القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 

القانــون الانتخابــي عــدد 16 لســنة 2014 الصــادر بتاريــخ 26 مــاي 2014 يمنــع العســكريين وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مــن 
التصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية والاســتفتاءات )الفصــل 6( وقــد رأى بعــض المعّلقيــن فــي هــذا التحجيــر خرقــا 
لمبــدأ المســاواة الدســتوري42. وتنقيــح القانــون الانتخابــي ســالف الذكــر بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ 
فــي 14 فيفــري 2017 أدرج أحكامــا تتعلــق بالانتخابــات البلديــة والجهويــة وتــّم منــح حــّق التصويــت للعســكريين ولأعــوان قــوات 

الأمــن الداخلــي فــي هــذه الانتخابــات المحليــة.

األمــر عــدد 4030 لســنة 2014 المتعّلــق بالمصادقــة علــى مدونــة 
ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي

ــلوك  ــة س ــى مدون ــة عل ــق بالمصادق ــر 2014 المتعّل ــي 3 أكتوب ــؤرخ ف ــنة 2014 الم ــدد 4030 لس ــر ع ــى الأم ــارة إل ــدر الإش تج
وأخلاقيــات العــون العمومــي الــذي يكــّرس أحــكام الفصــل 15 مــن الدســتور )الــذي ينــّص علــى المســاواة كمبــدأ يحكم ســير المرافق 
العامــة( مــن خــلال تنصيصــه علــى أن »يحتــرم العــون العمومــي حقــوق ومصالــح مســتعملي المرفــق العــام ويحــرص علــى معاملتهم 
علــى قــدم المســاواة دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الجنســية أو الديــن أو المعتقــد أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء 

الجهــوي أو الثــروة أو المركــز الوظيفــي أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز«.

القانــون األساســي عــدد 46 لســنة 2015 المنقــح لقانــون جــوازات 
الســفر ووثائق الســفر

صــادق البرلمــان علــى القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2015 الصــادر بتاريــخ 23 نوفمبــر 2015، المنقــح والمتّمــم للقانــون عــدد 
40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 والمتعّلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر. ويمنــح القانــون المصــادق عليــه للوالدين، 
بمــا فــي ذلــك الأّم، صلاحّيــة الترخيــص فــي الســفر للأبنــاء القّصــر. فقبــل إصــدار هــذا القانــون كان الترخيــص فــي الســفر للأبنــاء 
القّصــر حكــرا علــى الأب بصفتــه رئيســا للعائلــة. لــذا يعتبــر تنقيــح القانــون المتعّلــق بجــوازات الســفر قــد ألغــى حالــة مــن اللامســاواة 

بخصــوص الترخيــص فــي الســفر للقاصــر والحصــول علــى جــواز ســفر43.

األمــر الحكومــي عــدد 626 لســنة 2016 المتعلــق بإحــداث مجلــس 
النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل

أنشــأ الأمــر الحكومــي عــدد 626 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2016 مجلســا استشــاريا جديــدا يســمى مجلــس النظــراء 
للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل44، مهمتــه الرئيســية هــي »إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعي فــي التخطيــط والبرمجة 
والتقييــم والميزانيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز بيــن المــرأة والرجــل وتحقيــق المســاواة بينهمــا فــي الحقــوق والواجبات«. 

ويبــدو أن هــذا النــص قــد كــّرس مفهــوم »النــوع الاجتماعــي« لأول مــرة فــي القانــون الوضعــي التونســي.

المساواة
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القانــون األساســي عــدد 58 لســنة 2017 المتعّلــق بالقضــاء على 
العنــف ضــد المرأة 

يمكــن اعتبــار القانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ 11 أوت 2017 المتعّلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة45 مــن 
النصــوص التــي سُتســِهم فــي إنفــاذ مبــدأ المســاواة كمــا نــّص عليــه الدســتور، حيــث يهــدف هــذا القانــون إلــى وضــع الإجــراءات 
الكفيلــة بالقضــاء علــى كّل أشــكال العنــف ضــّد المــرأة القائــم علــى أســاس التمييز بين الجنســين مــن أجل تحقيــق المســاواة واحترام 

الكرامــة الإنســانية )الفصــل الأّول(. ويعتبــر العنــف ضــّد المــرأة شــكلا مــن أشــكال التمييــز وانتهــاك حقــوق الإنســان )الفصــل 4(.

القانــون عــدد 50 لســنة 2018 المتعّلــق بالقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري

دائمــا فــي إطــار دعــم المســاواة فــي القانــون، تــّم إصــدار القانــون عــدد 50 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 2018 المتعّلــق 
بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري46. ويهــدف هــذا القانــون حســب فصلــه الأّول إلــى القضاء علــى جميع أشــكال التمييز 
العنصــري ومظاهــره مــن أجــل حمايــة كرامــة الــذات البشــرية وتحقيــق المســاواة بيــن الأفــراد. ويتضّمــن هــذا القانــون جانبــا وقائّيــا 
وجانبــا زجرّيــا. يقــوم الجانــب الأّول علــى بــذل مجهــود مــن طــرف الســلطات العموميــة للتحســيس والتربيــة والبرمجــة لنشــر ثقافة 
التســامح وقبــول الآخــر. وفــي نفــس الســياق، نــّص المشــّرع علــى إحــداث لجنــة وطنيــة لمناهضــة التمييــز العنصــري يتــّم إلحاقهــا 
بالــوزارة المكّلفــة بحقــوق الإنســان. وقــد صــدر الأمــر الحكومــي عــدد 203 لســنة 2021 المــؤّرخ فــي 7 أفريــل 2021 والمتعّلــق 
ــة لمناهضــة الّتمييــز العنصــري وضبــط مشــمولاتها وتنظيمهــا وطــرق تســييرها وإجــراءات عملهــا  ــة إحــداث الّلجنــة الوطنّي بكيفّي
وتركيبتهــا47. إلــى حــّد 24 جويليــة 2021، لــم تقــع تســمية أعضــاء الّلجنــة الوطنّيــة لمناهضــة الّتمييــز العنصــري. أّمــا بخصــوص 
الجانــب الثانــي، وهــو الجانــب الزجــري، فقــد جــاء القانــون بأحــكام خاّصــة لزجــر جرائــم الميــز العنصــري، حيث تقــّدم الشــكايات لدى 
وكيــل الجمهوريــة أو لــدى قاضــي الناحيــة المختــّص ترابّيــا ويتــّم ترســيمها فــي ســجّل خــاّص. ولتســريع البــّت فــي القضيــة، نــّص 
القانــون علــى أّن مرحلــة التحقيــق لا يجــب أن تتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ رفــع الشــكوى. ويمكــن للمحكمــة تســليط عقوبــات ســواء 

علــى الــذوات الطبيعيــة أو الــذوات المعنوّيــة.

45.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 المؤرخ في 15 أوت 2017، ص. 2586 وما يليها.
46.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 26 أكتوبر 2018، ص. 4470.

47.   الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 33 المؤّرخ في 13 أفريل 2021، ص. 860 وما يليها.

48.  الفقرة الأولى من الفصل 49 عاشرا.
49.  الفصل 49 حادي عاشر.

50.   باستثناء الحالة التي يكون فيها عدد المقاعد المخّصصة للدائرة الانتخابية عددا فردّيا.
51.  الفقرة الرابعة من الفصل 49 تاسعا.

المساواة في القانون 2.2

إّن المســاواة فــي القانــون بيــن الأفــراد ليســت كافيــة ويمكــن أن تظــل مجــّرد إعــلان شــكلي. ففــي بعــض الحــالات قــد لا ُتتــاح عملّيــا 
للمواطنيــن نفــس الفــرص للوصــول إلــى نفــس مســتويات الدراســة أو لتقّلــد نفــس الوظائــف، بحيــث يصبــح مــن غيــر الممكــن لهــم 

واقعّيــا الدخــول فــي منافســة قائمــة علــى أســاس الكفــاءة.

لهــذا الســبب، لــم يكتــف دســتور 2014 بالتنصيــص علــى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، بــل أضــاف التزامــا علــى عاتــق الدولــة للعمــل 
علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن لحمايــة الضعفــاء منهــم وتعزيــز المســاواة حتــى تكــون مســاواة حقيقيــة ولا مجــّرد 
مســاواة شــكلية. وهــذا يعنــي أّنــه كّلمــا كانــت هنالــك حالــة ميــز فعلــي تجــاه فئــة مــن المواطنيــن، تصبــح الدولــة مطالبــة بالتدّخــل 
واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإصــلاح حالــة اللامســاواة. ومــن ضمــن التدابيــر التصحيحيــة لعــدم تكافــؤ الفــرص نجــد آليــة التمييــز 

الإيجابــي.

وقــد تــم إدراج أحــكام فــي القانــون الانتخابــي خاصــة بعــد تنقيــح 2017 تشــّجع علــى مشــاركة الشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الجســدية الحامليــن لبطاقــة إعاقــة. إذ يتعّيــن علــى القائمــة المترشــحة فــي الانتخابــات البلديــة أو الجهويــة أن تضّم من بيــن الثلاثة 
الأوائــل مترشــحا لا يزيــد ســّنه عــن 35 ســنة48 وإلاّ ُيرَفــض ترشــحها، وأن تضــّم مــن بيــن العشــرة الأوائــل مترشــحا ذا إعاقــة وإلاّ 

ُتحــَرم مــن التمويــل العمومــي49.

وفيمــا يتعّلــق بتكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء، تــّم اعتمــاد قاعــدة التناصــف فــي المجالــس المنتخبــة ضمــن الفصــل 46 مــن 
الدســتور كآليــة تصحيحيــة لحالــة اللامســاواة الواقعيــة بيــن الجنســين.

تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في القانون االنتخابي

تــّم تجســيد الفصــل 46 مــن الدســتور وذلــك بتكريــس تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء، علــى الأقــل علــى مســتوى التمثيــل 
داخــل المجالــس المنتخبــة، مــن خــلال القانــون الانتخابــي. إذ نــّص الفصــل 24 مــن القانــون الانتخابــي علــى التناصــف بيــن النســاء 
والرجــال صلــب القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية50. كمــا جــاء بالفصــل 49 )تاســعا( الــذي أضافــه القانــون الأساســي 
عــدد 7 لســنة 2017 المنقــح والمتّمــم للقانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعّلــق بالانتخابــات 
والاســتفتاء، أنــه يكــون تقديــم الترشــحات للمجالــس البلديــة والجهويــة علــى أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال وقاعــدة 
ــة  ــات الحزبي ــة القائم ــى رئاس ــل عل ــس الفص ــب نف ــف حس ــدأ التناص ــحب مب ــا ينس ــحة. كم ــة المترش ــة القائم ــي تركيب ــاوب ف التن
ــرة انتخابيــة واحــدة. وفــي حــال عــدم احتــرام هــذه القاعــدة وعــدم القيــام  والقائمــات الائتلافيــة المترشــحة فــي أكثــر مــن دائ

بالتصحيــح فــي الأجــل القانونــي الــذي تحــّدده الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ُيرَفــض ترشــح القائمــة51.
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تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء فــي القانــون األساســي 
عــدد 34 لســنة 2016 المتعلــق بالمجلــس األعلــى القضــاء

نــّص الفصــل 26 مــن القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 والمتعلــق بالمجلــس الأعلــى القضــاء 
فــي فقرتــه الثانيــة علــى مبــدأ التناصــف بيــن الرجــال والنســاء فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس المذكــور.

تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء فــي القانــون عــدد 47 لســنة 
الدســتورية  الهيئــات  بيــن  المشــتركة  باألحــكام  المتعّلــق   2018

ــتقلة المس

تــّم التنصيــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 47 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 7 أوت 522018 المتعّلــق بالأحــكام 
المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة، علــى ضــرورة مراعــاة مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال فــي تركيبــة مجالــس 

هــذه الهيئــات.

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بالمســاواة علــى المســتوى القانوني مرضــي عموما، إلاّ في مســألة 
الإرث حيــث تغيــب المســاواة الّتاّمــة بيــن المــرأة والّرجــل فــي بعــض الحــالات. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أّن أغلــب النصــوص القانونيــة المتخــذة بعــد صــدور دســتور 2014 تجســيما لتكافــؤ الفــرص تعّلقت 

بالمســاواة بيــن المــرأة والرجل.

52.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 17 أوت 2018.

إّن مبــدأ التناصــف كمــا تــّم تكريســه فــي الفصــل 46 مــن الدســتور قابــل للتأويــل. فقــد اعتبــرت الهيئــة الوقتيــة 
لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن أن الدولــة التونســية ملزمــة فقــط ببــذل عنايــة لبلــوغ التناصــف )القــرار عدد 
2014-02 المــؤرخ فــي 19 مــاي 2014(. كمــا أكــدت الهيئــة نفــس هــذا الموقــف فــي قرارهــا عــدد 02-2015 
المــؤرخ 8 جــوان 2015. وانطلاقــا مــن هــذا التأويــل لمقتضيــات الفصــل 46 مــن الدســتور، يمكــن اعتبــار الأحكام 

الــواردة فــي القانــون الانتخابــي مــن قبيــل التطبيــق الَمْرِضــّي للدســتور فــي هــذا المجــال.

لكــن بعــض المعّلقيــن الآخريــن لا يشــاطرون الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن الــرأي. فهــم 
يعتبــرون أن الدولــة مطالبــة بتحقيــق نتيجــة فــي شــأن التناصف بيــن الرجال والنســاء صلــب المجالــس المنتخبة، 

مّمــا يجعــل تطبيــق الدســتور محــدودا علــى مســتوى نــص القانــون الانتخابــي.

المساواة
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الفصل بين
السلطات

.III

استقاللية السلطة التشريعية
يجــب أن تكــون الســلطة التشــريعية المنتخبــة ديمقراطيــا مســتقّلة. وقــد كــّرس دســتور 2014 فــي الفصــل 52 مبدأ الاســتقلالية 

الماليــة والإداريــة لمجلــس نــواب الشــعب، بالإضافــة إلــى منحــه صلاحيــة المصادقــة علــى نظامــه الداخلي53.

مقترح قانون عدد 2015/42 يتعّلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سيره

ــق باســتقلالية  ــى مكتــب المجلــس بمقتــرح قانــون عــدد 2015/42 يتعّل خــلال ســنة 2015 تقّدمــت مجموعــة مــن النــواب إل
مجلــس نــواب الشــعب وقواعــد ســيره. واعتبــر بعــض المختصيــن أّن هــذه المســألة ليســت مــن مجــال القانــون كمــا حــدده الفصــل 

65 مــن الدســتور وأّن مكانهــا الطبيعــي هــو النظــام الداخلــي للمجلــس. وقــد تــّم ســحب مقتــرح القانــون المذكــور.

القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالميزانية

ــدأ  ــه بمب ــل 43 من ــي الفص ــة ف ــر صراح ــد ذّك ــري 542019 وق ــي 13 فيف ــؤرخ ف ــة الم ــي للميزاني ــون الأساس ــدار القان ــّم إص ت
الاســتقلالية الإداريــة والماليــة لمجلــس نــواب الشــعب المنحــدر مــن مبــدأ ســيادة المجالــس البرلمانيــة. وحســب نفــس الفصــل، 
يتــّم التصــّرف فــي ميزانيــة مجلــس نــواب الشــعب بقــرارات مــن رئيســه بصفتــه آمــر صــرف الميزانيــة. ويتوّلــى مجلــس نــواب 
الشــعب بنفســه تحديــد الاعتمــادات التــي يحتاجهــا، ثــم يحيــل مشــروع الميزانيــة إلــى رئيــس الحكومــة الــذي لا يمكنــه أن يطلــب 
مــن المجلــس إلاّ الاستفســارات التــي يراهــا ضروريــة قبــل أن يعــّد ملاحظاتــه ويحيلهــا إلــى اللجنــة المكلفــة بالماليــة بمجلــس 
ــف بالماليــة )الفصــل 43 ســالف  ــر المكّل ــة بحضــور ممثــل عــن الوزي ــّم مناقشــة المشــروع أمــام هــذه اللجن ــواب الشــعب. وتت ن

الذكــر(.

وقــد تــّم تعزيــز هــذه الاســتقلالية الماليــة مــن خــلال أحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 19 مــن القانــون الأساســي للميزانيــة 
المذكــور التــي تنــص علــى أّن الاعتمــادات المرصــودة لمجلــس نــواب الشــعب ُتعتبــر مــن المهّمــات الخاّصــة. وتضمــن هــذه القواعــد 
الخصوصيــة لمجلــس نــواب الشــعب مرونــة فــي التصــّرف فــي ميزانيتــه، بمــا أنهــا لــن تكــون مقّيــدة بالواجبــات المنصــوص عليهــا 
فــي الفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي للميزانيــة المشــار إليــه أعــلاه )الفقــرة الأخيــرة 

مــن الفصــل 19 المذكــور أعــلاه(.

وإضافــة إلــى ذلــك، تنــّص الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 51 مــن القانــون الأساســي للميزانيــة علــى اســتثناء التصــّرف فــي ميزانيــة 
ــم  ــر المنظ ــا بالأم ــوص عليه ــراءات المنص ــكام والإج ــة والأح ــف العمومي ــب المصاري ــيرة مراق ــن تأش ــعب م ــواب الش ــس ن مجل
للصفقــات العموميــة. فهــو لا يخضــع إلاّ إلــى الرقابــة اللاحقــة التــي ســُتجريها محكمــة المحاســبات )الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 

64 مــن القانــون الأساســي للميزانيــة(.

وتتجــه مختلــف هــذه الأحــكام نحــو الحفــاظ علــى مبــدأ الاســتقلالية الماليــة لمجلــس نــواب الشــعب الــذي ينــدرج بــدوره ضمــن 
احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

53.   تجــدر الإشــارة إلــى أّن المحكمــة الإداريــة دائمــا مــا كانــت تؤّكــد علــى اســتقلالية الســلطة التشــريعية مــن خــلال تمييزهــا ضمــن أعمــال البرلمــان بيــن تلــك التــي تدخــل فــي إطــار تنظيــم العمــل البرلمانــي وتلــك 
التــي تدخــل فــي إطــار تنفيــذه. فهــذا الصنــف الأخيــر مــن الأعمــال غيــر قابــل للطعــن عمــلا بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى حــّد تعبيــر المحكمــة الإداريــة )راجــع مثــلا: المحكمــة الإداريــة، توقيــف تنفيــذ، 
عــدد 415936 بتاريــخ 26 جــوان 2013، الباجــي قائــد السبســي ومــن معــه )غيــر منشــور(؛ المحكمــة الإداريــة، توقيــف تنفيــذ، عــدد 416218 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2013، الصــادق بالفقيــه )غيــر منشــور(.

54.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 15 المؤرخ في 19 فيفري 2019، ص. 484 وما يليها.
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ــة  ــة والمالي ــتقلالية الإداري ــق بالاس ــدد 2020/25 المتعّل ــي ع ــون الأساس ــرح القان مقت
ــه ــير عمل ــد س ــط قواع ــعب وضب ــواب الش ــس ن لمجل

فــي 18 فيفــري 2020، قــّدم عــدد مــن النــواب مقترحــا ثانيــا وهــو مقتــرح القانــون الأساســي عــدد 2020/25 المتعّلــق 
بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة لمجلــس نــواب الشــعب وضبــط قواعــد ســير عملــه. وقــد تضّمــن هــذا المقتــرح أحكامــا تتعّلــق 
ــاءت  ــد ج ــس فق ــي للمجل ــم المال ــة بالّتنظي ــكام المتعّلق ــا الأح ــس، أّم ــوان المجل ــق بأع ــرى تتعّل ــس وأخ ــم الإداري للمجل بالّتنظي

ــلاه. ــور أع ــنة 2019 المذك ــادر س ــة الص ــي للميزاني ــون الأساس ــي القان ــا ورد ف ــة لم متطابق

استقاللية المجلس النيابي ووضعية أعوانه

وبالنســبة لأعــوان مجلــس نــواب الشــعب فهــم يخضعــون إلــى القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المتعّلــق بضبــط النظــام الأساســي 
ــة  ــف الأنظم ــى مختل ــة، وإل ــة الإداري ــة ذات الصبغ ــة والمؤسســات العمومي ــة المحلي ــة والجماعــات العمومي ــام لأعــوان الدول الع
ــواب الشــعب.  ــس ن ــن بمجل ــن العاملي ــكّل ســلك مــن الأعــوان العموميي ــر بالنســبة ل ــا بأم ــّم ضبطه ــي يت ــة الت الأساســية الخاّص

وهــذه الوضعيــة ال تســتجيب لمتطلبــات مبــدأ اســتقاللية المجالــس النيابيــة. 

ونــّص النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب فــي فصلــه الثالــث علــى أن »يســّن مجلــس نــواب الشــعب قانونــا يتعّلــق بالنظــام 
الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة البرلمانيــة وفقــا لخصوصيــات المرفــق العمومــي البرلمانــي )...( ويضبــط مكتــب المجلــس 
الأنظمــة الأساســية الخاصــة لمختلــف الأســلاك التابعــة لــه )...( وتســند الخطــط الوظيفيــة بمقتضى قــرار من رئيــس المجلــس )...(«. 

وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021 لــم يقــع ســّن هــذا القانــون إلا أن القانــون الأساســي للميزانيــة لســنة 2019 حّقــق خطــوة أولــى 
فــي هــذا الاتجــاه حيــن نــّص فــي الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 43 علــى أن ُيصــدر رئيــس مجلــس نــواب الشــعب كاّفــة القــرارات 

والتدابيــر المتعلقــة بالوضعيــات الإداريــة والماليــة لأعــوان المجلــس.

الرقابة البرلمانية على 
السلطة التنفيذية

أرســى النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب رقابــة برلمانيــة تمارســها اللجــان الخاصــة علــى نشــاط الحكومــة، وذلــك 
بمقتضــى الفصــل 93 منــه )الفــرع الأول مــن القســم الثالــث مــن النظــام الداخلــي: اختصاصــات اللجــان الخاصــة(. وباســتثناء 
لجنتيــن55، ُكّلفــت بقّيــة اللجــان الســبعة مــن خــلال هــذا الفصــل بمتابعــة العمــل الحكومــي والاســتماع عنــد الحاجــة للمؤسســات 
التابعــة للســلطة التنفيذيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تــّم تخصيــص البــاب التاســع مــن النظــام الداخلــي للرقابــة البرلمانيــة علــى العمــل 
الحكومــي. وقــد تضّمــن هــذا البــاب خمســة عناويــن تتعّلــق تباعــا بـــ: منــح الثقــة للحكومــة أو لأحــد أعضائهــا، الأســئلة الكتابيــة 
ــة الحكومــة نشــاطها. وبطبيعــة  ــى الثقــة فــي مواصل ــوم، والتصويــت عل والشــفوية، جلســات الحــوار مــع الحكومــة، لائحــة الل
الحــال، يكــون تفعيــل هــذه الوســائل للرقابــة البرلمانيــة متوّقفــا علــى موازيــن القــوى السياســية الموجــودة داخــل البرلمــان فــي 

وقــت مــا.

ــث  ــوان ثال ــى عن ــوي عل ــا عاشــرا يحت ــي باب ــن النظــام الداخل ــة، تضّم ــى رئيــس الجمهوري ــة عل ــة البرلماني ــق بالرقاب ــا يتعّل وفيم
ــق بمســألة »إعفــاء رئيــس الجمهوريــة«. وطبقــا للفصــل 157 مــن النظــام الداخلــي يمكــن لأغلبيــة أعضــاء مجلــس نــواب  يتعّل

ــة مــن أجــل الخــرق الجســيم للدســتور.  ــاء رئيــس الجمهوري ــة لإعف ــادرة بلائحــة معّلل الشــعب المب
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فــي إطــار تطبيــق الفصــل 60 مــن الدســتور المتعّلــق بمكانــة المعارضــة البرلمانيــة، عّرفــت الفصــول 46 و87 و97 مــن النظــام 
الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب المعارضــة56، ومنحتهــا جملــة مــن الصلاحيــات والحقــوق.

حســب الفصــل 46 مــن النظــام الداخلــي الــذي يعــّرف المعارضــة، يمكــن للعديــد مــن الكتــل النيابيــة أن تكــون ضمــن المعارضــة 
البرلمانيــة. وكان الأمــر كذلــك خــلال المــّدة النيابيــة 2014 - 2019 وأيضــا فــي البرلمــان الــذي انتخــب للمــّدة النيابيــة -2019

2024. وقــد توّلــدت عــن هــذه الوضعّيــة المّتصلــة بالتركيبــة السياســية للبرلمــان صعوبــة فــي تطبيــق بعــض الأحــكام الدســتورية 
ــف  ــن مختل ــق بي ــدام التواف ــال انع ــي ح ــك ف ــة، وذل ــة بالمالي ــة المكّلف ــة البرلماني ــة اللجن ــي رئاس ــّق ف ــال، كالح ــذا المج ــي ه ف

مكّونــات المعارضــة57.

وتتــّم المصادقــة علــى لائحــة الإعفــاء حســب الفصــل 158 مــن النظــام الداخلــي بأغلبيــة ثلثــْي أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب 
وذلــك وفقــا لمقتضيــات الفصــل 88 مــن الدســتور. لكــن لا يمكــن تفعيــل الإجــراءات المتعّلقــة بإعفــاء رئيــس الجمهوريــة فــي 
ــار أّن هــذه الأخيــرة هــي الجهــة المكّلفــة باتخــاذ قــرار إعفــاء رئيــس الجمهوريــة فــي صــورة  غيــاب محكمــة دســتورية، باعتب
ثبــوت إدانتــه، وذلــك طبقــا لمــا يقتضيــه الفصــل 68 مــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 والمتعّلــق بالمحكمــة 

الدســتورية. وتتخــذ هــذه المحكمــة قرارهــا بأغلبيــة ثلثــْي أعضائهــا )الفصــل 66 مــن ذات القانــون(.

55.   وهي اللجنة الانتخابية ولجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الاصوات.

56.   طرح تعريف المعارضة البرلمانية إشكالا وكان محّل نقاشات حاّدة. لكن في نهاية المطاف نّص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه ُيقصد بالمعارضة:
• كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها،

• النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
        ويعّد الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.

57.   لتجــاوز هــذا الاشــكال خــلال المــدة النيابيــة 2014 - 2019  تــّم الاتفــاق علــى إســناد رئاســة لجنــة الماليــة إلــى مختلــف الكتــل المكّونــة للمعارضــة بالتنــاوب بحيــث تتــرأس كل كتلــة نيابيــة لجنــة الماليــة 
خــلال دورة برلمانيــة واحــدة

إذا أمكــن القيــام بمقارنــة مــع المعارضــة البرلمانيــة، يمكــن اعتبــار المشــّرع قــد كــّرس ضمنّيــا مفهــوم المعارضــة 
فــي مجلــة الجماعــات المحليــة، بمــا أّن الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 210 مــن هــذا القانــون تنــّص علــى اســناد  
ــّم  رئاســة لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة إلــى أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي مــن غيــر القائمــات التــي ت
مــن ضمنهــا انتخــاب رئيــس البلديــة ومســاعده الأول. ويمكــن بالتالــي اعتبــار القائمــات الداعمــة لرئيــس البلديــة 
بمثابــة »الحكومــة المحليــة« واعتبــار بقيــة القائمــات بمثابــة »المعارضــة المحليــة«. وتنــّص الفقــرة الأخيــرة مــن 
الفصــل 308 مــن نفــس المجلــة علــى الحــّل ذاتــه بالنســبة للجنة التــي تحمل نفــس الاســم والتابعة للمجلــس الجهوي.

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بمبــدأ الفصــل بيــن الّســلط علــى المســتوى القانونــي مقبــول عمومــا. لكــن، 
هنــاك نقائــص:

•  علــى مســتوى اســتقلالّية الّســلطة الّتشــريعّية، لغيــاب نظــام أساســي عــاّم للوظيفــة العمومّيــة 
البرلمانّيــة.

•  على مستوى إمكانّية إعفاء رئيس الجمهورّية، لعدم إرساء المحكمة
 الّدستورّية.

الفصل بين السلطات

2.3
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استقاللية
القضاء

أرســى دســتور 2014 فــي بابــه الخامــس ســلطة قضائيــة »مســتقلة 
تضمــن إقامــة العــدل وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة الحقوق 
والحريــات« )الفصــل 102(58. كمــا يضمــن نــّص الدســتور للقضــاة حريــة 
التعبيــر وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق النقابــي مــن خــلال الفصــول 

31 و35 و36.

.IV

إّن تحقيق استقلالية السلطة القضائية يمّر عبر اعتماد تشريع يستجيب لجملة من المعايير ألا وهي: 
• عدم نقلة القضاة إلى حين بلوغ سّن التقاعد الوجوبي أو انقضاء مّدة الوظيفة.

• الاستقلالية الفعلية للمحاكم عن أّي تدّخل سياسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
• استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.

•  الحصانــة الجزائيــة التــي تترّتــب عنهــا عــدم إمكانيــة تتّبــع القاضــي أو إيقافــه مــا لــم يتــّم رفــع الحصانــة عنــه مــن ِقَبــل 
المجلــس الأعلــى للقضــاء.

•  اعتمــاد قوانيــن تضبــط اجــراءات واضحــة ومعاييــر موضوعيــة بخصــوص تحديــد الوظيفــة، مؤهــلات وتكويــن القضاة، 
اختيــار القضــاة، ظــروف العمــل، شــروط الترقيــة ومــّدة وظيفــة القضــاة. 

•  عــدم إقالــة القضــاة وإيقافهــم عــن العمــل وعزلهــم إلاّ لأســباب خطيــرة أو لارتــكاب خطــأ أو لعــدم الكفــاءة، وذلــك طبقــا 
لإجــراءات عادلــة تضمــن الموضوعيــة والحياديــة وتكــون مضبوطــة بمقتضــى الدســتور أو القانــون.

• ضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بالنسبة للقضاة.
• إحداث هيئة تعديلّية للسلطة القضائية تتمّتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.

إلى حّد 24 جويلية 2021 خضع تنظيم القضاء، خاصة، إلى النصوص التالية:

•  القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويليــة 1967 المتعّلــق بتنظيــم القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء 
والنظــام الأساســي للقضــاة.

• القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعّلق بالمحكمة الإدارية.
ــق بتســيير المحكمــة الإداريــة وضبــط النظــام  ــون عــدد 67 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة أوت 1972 والمتعّل •  القان

ــا. الأساســي لأعضائه
ــة  ــن المحاكــم العدلي ــع الاختصــاص بي ــق بتوزي ــون عــدد 38 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 والمتعّل •  القان

ــازع الاختصــاص. ــس لتن ــة وإحــداث مجل ــة الإداري والمحكم
•  القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات، الــذي دخــل 

حيــز النفــاذ منــذ غــرة جانفــي 2020.
ــون عــدد 46 لســنة  •  المرســوم عــدد 6 لســنة 1970 المــؤرخ فــي 26 ســبتمبر 1970 والمصــادق عليــه بمقتضــى القان

ــرة المحاســبات. ــون الأساســي لأعضــاء دائ ــط القان ــق بضب ــر 1970، المتعّل 1970 المــؤرخ فــي 20 نوفمب
ــات  ــات والعقوب ــة المرافع ــق بإصــدار مجّل ــي 1957 والمتعّل ــؤرخ فــي 10 جانف ــّي عــدد 9 لســنة 1957 الم ــر العل •  الأم
ــم القضــاء العســكري  ــق بتنظي ــة 2011 والمتعّل العســكرية والمرســوم عــدد 70 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 29 جويلي

ــط الّنظــام الأساســي الخــاّص بالقضــاة العســكرّيين. وضب
•  القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعّلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

إّن دراسة الإطار القانوني القائم تبّين عدم تلاؤمه مع بعض معايير استقلالية القضاء.

58.   ُتعَتبــر اســتقلالية القضــاء المضّمنــة فــي العديــد مــن النصــوص الدوليــة، كالفصــل 14 مــن العهــد الدولــي الخــاّص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والفقرتيــن 19 و20 مــن التعليــق العــام عــدد 32 الصــادر عــن لجنــة 
حقــوق الانســان، مؤشــرا هاّمــا عــن الحكــم الديمقراطــي.
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مجّلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرّية والمرســوم عــدد 70 
ــم  ــق بتنظي ــة 2011 والمتعّل لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 29 جويلي
القضــاء العســكري وضبــط الّنظــام األساســي الخــاّص بالقضــاة 

العســكرّيين 

تــّم تنقيــح مجّلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرّية بمقتضــى المرســوم عــدد 69 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 29 جويليــة 2011 
ــي  ــام الأساس ــط الّنظ ــكري وضب ــاء العس ــم القض ــق بتنظي ــنة 2011 المتعّل ــدد 70 لس ــوم ع ــوم المرس ــس الي ــي نف ــدر ف ــا ص كم
الخــاّص بالقضــاة العســكرّيين. وقــد ســعى هــذان المرســومان إلــى تدعيــم اســتقلالّية القضــاء العســكري. ولكــن، بعــض الأحــكام لا 
تــزال تحتــاج إلــى مراجعــة حّتــى تكــون متطابقــة مــع المقتضيــات الّدســتورّية المتعّلقــة باســتقلال القضــاء والمحاكمــة العادلــة.

ينــّص الفصــل 5 مــن مجّلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرّية علــى اختصــاص المحاكــم العســكرّية. مــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذا 
الّصــدد هــو أّن الاختصــاص يمكــن أن ينعقــد بنــاء علــى صفــة العســكري )الّنقطتــان 6 و7(، وهــو مــا يمنــح العســكرّيين امتيــازا 
يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون. كمــا ينــّص الفصــل 14 مكــّرر مــن نفــس المجّلــة علــى أّن وكيــل الّدولــة العــاّم مديــر 
القضــاء العســكري »لــه ســلطة علــى بقّيــة ممّثلــي الّنيابــة العمومّيــة العســكرّية«. وفــي هــذا مســاس باســتقلالّية أعضــاء الّنيابــة 

العســكرّية.

أّمــا مجلــس القضــاء العســكري، فيتوّلــى رئاســته، حســب الفصــل 14 مــن المرســوم عــدد 70 لســنة 2011، وزيــر الّدفــاع الوطنــي. 
ــي  ــة اّلت ــات الّتأديبّي ــا أّن العقوب ــادل الأصــوات )الفصــل 16 مــن نفــس المرســوم(. كم ــد تع ــر صــوت ترجيحــي عن ــذا الأخي وله
يّتخذهــا مجلــس القضــاء العســكري يقــع الّتصريــح بهــا بقــرار مــن وزيــر الّدفــاع الوطنــي أو بمقتضــى أمــر )الفصــل 19 مــن نفــس 

المرســوم(.

القانون عدد 29 لســنة 1967 المتعّلق بتنظيم القضاء والمجلس 
األعلى للقضاء والنظام األساســي للقضاة

ــت  ــي الغي ــول الت ــض الفص ــتثناء بع ــه باس ــع أحكام ــاء جمي ــع إلغ ــم يق ــذا ول ــي ناف ــون بق ــذا القان ــى أن ه ــارة أولا إل ــدر الإش تج
ــاء. ــى للقض ــس الأعل ــق بالمجل ــل 2016 والمتعّل ــي 28 أفري ــؤرخ ف ــدد 34 الم ــي ع ــون الأساس ــى القان بمقتض

ينــّص الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 29 لســنة 1967 المتعّلــق بتنظيــم القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والنظــام الأساســي 
ــر العــدل«. وهــي  ــة رؤســائهم المباشــرين ولســلطة وزي ــام خاضعــون لإدارة ومراقب ــم الاّدعــاء الع ــى أّن »قضــاة قل للقضــاة، عل

مقتضيــات تتعــارض مــع معيــار اســتقلال النيابــة العموميــة عــن الســلطة التنفيذيــة.

مجّلة اإلجراءات الجزائية

جــاء بالفصــل 23 مــن مجّلــة الإجــراءات الجزائيــة أنــه »لكاتــب الدولــة للعــدل أن يبّلــغ إلــى الوكيــل العــام للجمهوريــة الجرائــم 
ــة  ــى المحكم ــّدم إل ــأن يق ــه أو ب ــن يكلف ــطة م ــه او بواس ــواء بنفس ــات س ــراء التتبع ــه بإج ــا وأن يأذن ــم به ــه العل ــل ل ــي يحص الت

ــة للعــدل مــن المناســب تقديمهــا«. ــب الدول المختصــة الملحوظــات الكتابيــة التــي يــرى كات

وقــد نــّص الفصــل 115 مــن الدســتور علــى أن »يمــارس قضــاة النيابــة العموميــة مهامهــم المقــررة بالقانــون وفــي إطــار السياســة 
الجزائيــة للدولــة طبــق الإجــراءات التــي يضبطهــا القانــون«. هــذا الفصــل يحتمــل تأويليــن. وفــق الّتأويــل الأّول، هــذا الفصــل 
يجــب أن يقطــع مــع تبعّيــة الّنيابــة العمومّيــة للّســلطة الّتنفيذيــة باعتبــار أّن أعضــاء الّنيابــة هــم »قضــاة« كمــا ينــّص علــى ذلــك 
الفصــل 115 نفســه. وبالّتالــي هــم يتمّتعــون بالّضمانــات الّدســتورّية المكفولــة لجميــع القضــاة، ومنهــا أّن القاضــي لا ســلطان عليــه 

فــي قضائــه لغيــر القانــون. وهــذا معنــى ممارســة قضــاة الّنيابــة العمومّيــة لمهاّمهــم »فــي إطــار الّسياســة الجزائّيــة للّدولــة«، أي 
فــي إطــار القوانيــن اّلتــي تضبــط هــذه الّسياســة الجزائّيــة. فــي إطــار هــذا الّتأويــل، أقصــى مــا يمكــن قبولــه هــو أن يتوّجــه وزيــر 
العــدل بتوجيهــات عاّمــة للّنيابــة العمومّيــة، أّمــا أن يــأذن بإجــراء تتّبعــات فردّيــة ضــّد الأشــخاص كمــا ينــّص علــى ذلــك الفصــل 
23 مــن مجّلــة الإجــراءات الجزائّيــة فهــو، حســب هــذا الّتأويــل، غيــر دســتوري. وفــق الّتأويــل الّثانــي، الّنيابــة العمومّيــة تمــارس 
مهاّمهــا »طبــق الإجــراءات اّلتــي يضبطهــا القانــون«، بمــا فــي ذلــك مــا نــّص عليــه الفصــل 23 مــن مجّلــة الإجــراءات الجزائّيــة، 
مّمــا يجعلــه متطابقــا مــع الّدســتور. ومــا يدعــم هــذا الّتأويــل هــو أّن أعضــاء الّنيابــة العمومّيــة مكّلفــون بــأداء مهــاّم »تنفيذّيــة« 

ولا يصــدرون أحكامــا قضائّيــة.

القانــون األساســي عــدد 34 لســنة 2016 المتعّلــق بالمجلــس 
األعلــى للقضــاء

ــى  ــس الأعل ــو المجل ــي، وه ــي والإداري والمال ــاء العدل ــى القض ــراف عل ــف بالإش ــكل مكّل ــاء هي ــى إنش ــتور 2014 عل ــّص دس ين
للقضــاء الــذي وجــب إرســاؤه بمقتضــى قانــون أساســي فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ الانتخابــات التشــريعية التــي 
وقــع إجراؤهــا فــي 26 أكتوبــر 2014 )الفصــل 148 5- مــن الدســتور(. وقــد أحــال رئيــس الحكومــة علــى مجلــس نــواب الشــعب 
مشــروع قانــون يتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء بتاريــخ 12 مــارس 2015، لكــّن هــذا القانــون لــم يصــدر إلاّ بتاريــخ 28 أفريــل 

2016 بعــد تأخيــر طويــل59.

إّن المجلــس الأعلــى للقضــاء مكّلــف بضمــان احتــرام اســتقلالية القضــاء. وهــو الــذي يتولــى البــت خاّصــة فــي المســائل المتعلقــة 
بالمســار المهنــي للقضــاة وبتأديبهــم. فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن إعفــاء قــاض مــن مهاّمــه إلاّ بقــرار معّلــل مــن المجلــس ينشــر 

فــي الرائــد الرســمي )الفصــل 54(. وتكــون قــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء قابلــة للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة.

كمــا أّن تعييــن القضــاة يتــّم بأمــر رئاســي بنــاء علــى الــرأي المطابــق للمجلــس الأعلــى للقضــاء. وتكــون تســمية القضــاة الســامين 
ــن  ــل 106 م ــاء )الفص ــى للقض ــس الأعل ــن المجل ــري م ــيح حص ــى ترش ــاء عل ــة وبن ــس الحكوم ــع رئي ــاور م ــي بالتش ــر رئاس بأم
ــون  ــط معّين ــا فق ــيما وأن 12 قاضي ــم، لا س ــل نظرائه ــن قب ــون م ــم منتخب ــس ه ــذا المجل ــاء ه ــة أعض ــتور(. إلاّ أّن أغلبي الدس
ــة )18 قاضيــا و15 عضــوا مــن غيــر  ــف منهــم المجلــس الأعلــى للقضــاء، والبقّي بصفتهــم مــن ضمــن الـــ 45 عضــوا الذيــن يتأّل
ــر عنهــا جــزء مــن  القضــاة( منتخبــون لمــّدة ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. وعلــى الرغــم مــن بعــض الاحتــرازات التــي عّب
ــل 2016  ــي 28 أفري ــؤرخ ف ــنة 2016 الم ــدد 34 لس ــي ع ــون الأساس ــرون أن القان ــن ي ــّل الملاحظي ــإّن ج ــاة، ف ــي القض ممثل
والمتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء يســمح مبدئيــا لهــذا المجلــس بــأداء مهمتــه الدســتورية المتمثلــة فــي ضمــان حســن ســير 

ــرام اســتقلالية القضــاء. ــة واحت العدال

تــّم إجــراء انتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء يــوم 23 أكتوبــر 2016، وأعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــن النتائــج 
النهائيــة يــوم 14 نوفمبــر 2016. وتجــدر الإشــارة إلــى أّنــه لــم يتقــدم أّي مترشــح عــن المقعــد المخّصــص صلــب مجلــس القضــاء 
المالــي للعضــو الجامعــي المختــّص فــي الجبايــة والماليــة العموميــة الــذي ظــّل شــاغرا إلــى حــّد 27 مــاي 2019، تاريــخ الإعــلان 

عــن النتائــج النهائيــة60 للانتخابــات الجزئيــة المتعّلقــة بهــذا المقعــد والتــي تــّم إجراؤهــا يــوم 17 مــاي 2019. 

وقــد حــّل المجلــس الأعلــى للقضــاء محــل الهيئــة الوقتيــة المكّلفــة بالإشــراف علــى القضــاء العدلــي والُمحدثــة بمقتضــى القانــون 
عــدد 13 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 2 مــاي 2013.

59.   صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى مشــروع القانــون المتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء للمــّرة الأولــى فــي الجلســة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 15 مــاي 2015. لكــن لــم يتــّم إصــدار هــذا القانــون إلاّ بعــد أن كانــت 
الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن قــد اتخــذت فــي شــأنه ثلاثــة قــرارات، كان أّولهــا القــرار عــدد 02/2015 المــؤرخ فــي 8 جــوان 2015. وقــد رفضــت الهيئــة فــي قرارهــا الثانــي عــدد 03 لســنة 
2015 المــؤرخ فــي 22 ديســمبر 2015 مشــروع القانــون المتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء لعــدم دســتورية إجــراءات المصادقــة عليــه. حيــث اعتبــرت أّنــه طبقــا لأحــكام الفصــل 62 لــم يكــن مــن حــّق لجنــة 
التشــريع العــام التابعــة للمجلــس إدخــال تعديــلات جوهريــة علــى المشــروع الأصلــي للقانــون الــذي كان قــد تقــّدم بــه رئيــس الحكومــة. أّمــا فــي قرارهــا الثالــث عــدد 01/2016 المــؤرخ فــي 22 أفريــل 2016 
فقــد ارتــأت هــذه الهيئــة إحالــة النــّص المصــادق عليــه إلــى رئيــس الجمهوريــة وذلــك لعــدم حصــول الأغلبيــة المطلقــة لاتخــاذ قــرار فــي الغــرض داخــل الهيئــة وبعــد استشــارة بعــض المختصيــن فــي القانــون قــرر 

رئيــس الجمهوريــة ختــم القانــون المذكــور )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 35 المــؤرخ فــي 29 أفريــل 2016، ص. 1635 ومــا يليهــا(.
60.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 46-45 المؤرخ في 7-4 جوان 2019، ص. 1747 وما يليها.

الفصل بين السلطات
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وانعقــد أّول اجتمــاع للمجلــس الأعلــى للقضــاء بمقــّر مجلــس نــواب الشــعب وبدعــوة مــن رئيســه يــوم 28 أفريــل 2017 أي بعــد 
خمســة أشــهر مــن الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة لانتخابــات المجلــس. ويعــود هــذا التأخيــر فــي إرســائه إلــى الأزمــة التــي اندلعــت 
بيــن أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء وآلــت إلــى انقســامهم إلــى شــّقين61. ولوضــع حــّد لهــذه الأزمــة وبمبــادرة مــن الحكومــة، 
ــى للقضــاء62.  ــس الأعل ــق بالمجل ــون الأساســي المتعّل ــح القان ــى تنقي ــواب الشــعب فــي 28 مــارس 2017 عل ــس ن صــادق مجل
وقــد نــّص التنقيــح خاّصــة علــى أن تكــون دعــوة المجلــس لعقــد اجتماعــه الأول مــن مشــمولات رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، 
وعلــى اعتبــار النصــاب القانونــي لانعقــاد المجلــس متوّفــرا بمجــّرد حضــور ثلــث الأعضــاء علــى إثــر الدعــوة الثانيــة. وقــد تــّم فــي 
18 أفريــل 2017 إصــدار القانــون الأساســي عــدد 19 لســنة 2017، المنقــح والمتّمــم للقانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 

المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 والمتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء63.

61.   وتعــود هــذه الأزمــة إلــى إحالــة الرئيــس الأول لمحكمــة التعقيــب، الــذي كان مكّلفــا فــي الآن ذاتــه برئاســة الهيئــة الوقتيــة المكلفــة بالإشــراف علــى القضــاء العدلــي، علــى التقاعــد قبــل أن يتوّلــى دعــوة المجلــس إلى 
عقــد جلســته الأولــى. فمنــذ ذلــك الحيــن اندلعــت أزمــة داخــل المجلــس وانقســم الأعضــاء بيــن المؤيــد للــرأي القائــل بــأن رئيــس الحكومــة ملــزم بتعييــن رئيــس أّول جديــد لمحكمــة التعقيــب طبقــا لترشــيحات 
الهيئــة الوقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي التــي تواصــل أعمالهــا إلــى حيــن تركيــز المجلــس الأعلــى للقضــاء، والمؤيــد للــرأي القائــل بــأن دور الهيئــة المذكــورة قــد انتهــى علــى إثــر انتخــاب أعضــاء المجلــس 
الأعلــى للقضــاء. وحــاول الشــق الثانــي مــن الأعضــاء دعــوة المجلــس إلــى عقــد جلســته الأولــى اســتنادا إلــى الفصــل 36 مــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء. 

لكــن تــّم الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة فــي القــرارات التــي انبثقــت عــن هــذه الجلســة فقضــت المحكمــة فــي مرحلــة أولــى بتأجيــل التنفيــذ ثــّم بتوقيــف تنفيــذ تلــك القــرارات.
62.   وقــد تقــّدم نــواب معارضــون لهــذا المشــروع بعريضــة طعــن أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، مســتندين فيهــا إلــى عــّدة مطاعــن مــن بينهــا المطعــن المأخــوذ مــن عــدم دســتورية 
إجــراءات المصادقــة علــى القانــون، والمطعــن المتعّلــق بعــدم دســتورية القانــون باعتبــاره يشــّكل تصحيحــا تشــريعيا، والمطعــن المتعّلــق بعــدم دســتورية الأحــكام التــي تــّم بمقتضاهــا تحصيــن قــرار دعــوة أعضــاء 
المجلــس لعقــد أّول اجتمــاع مــن الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة. إلاّ أّنــه تعــّذر علــى الهيئــة الوقتيــة اتخــاذ قــرار بالبــّت فــي هــذه الدعــوى نظــرا لعــدم توّفــر النصــاب القانونــي وذلــك جــّراء قيــام أحــد أعضائهــا 
المنتميــن إلــى الهيئــة الوقتّيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي بالتجريــح فــي نفســه )قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 1/2017 المــؤرخ فــي 11 أفريــل 2017، الرائــد الرســمي 

للجمهوريــة التونســية عــدد 31 المــؤرخ فــي 18 أفريــل 2017، ص. 1235 ومــا يليهــا(.
63.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 المؤرخ في 18 أفريل 2017، ص. 1444.

بــرزت أثنــاء عمــل المجلــس الأعلــى للقضــاء خلافــات حــول تأويــل مقتضيــات قانــون 28 أفريــل 2016 المتعّلــق 
بالمجلــس الأعلــى للقضــاء. وقــد أثــارت ثــلاث مســائل أساســية تســاؤلات لــدى الملاحظين.

أولاً، صلاحيــات الجلســة العاّمــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 42 مــن قانــون 28 
أفريــل 2016 ســالف الذكــر: »تتوّلــى الجلســة العامــة: - إعــداد النظــام الداخلــي للمجلــس، - ضبط المنح المســندة 
للأعضــاء فــي إطــار أحــكام الميزانيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب، - تعييــن أربعــة أعضــاء 
ــا لمقتضيــات الفصــل 106  ــق وتقديــم الترشــيح الحصــري طبق ــرأي المطاب بالمحكمــة الدســتورية، - إصــدار ال
مــن الدســتور، - مناقشــة مشــروع الميزانيــة والمصادقــة عليــه، - مناقشــة التقريــر الســنوي والمصادقــة عليــه، 
ــرأي بخصــوص  ــداء ال ــرام اســتقلاله، - إب ــان حســن ســير القضــاء واحت ــة لضم ــراح الإصلاحــات الضروري - اقت
مشــاريع ومقترحــات القوانيــن المتعلقــة خاصــة بتنظيــم العدالــة وإدارة القضــاء واختصاصــات المحاكــم 
والإجــراءات المتبعــة لديهــا والأنظمــة الخاصــة بالقضــاة والقوانيــن المنظمــة للمهــن ذات الصلــة بالقضــاء 
التــي تعــرض عليهــا وجوبــا، - إبــداء الــرأي فــي مشــروع قــرار وزيــر العــدل المتعلــق ببرنامــج مناظــرة انتــداب 
الملحقيــن القضائييــن، - إبــداء الــرأي فــي ضبــط برامــج تكويــن الملحقيــن القضائييــن والقضــاة بالمعهــد الأعلــى 

للقضــاء، - إعــداد مدّونــة أخلاقيــات القاضــي«.

وقــد تــّم التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الصلاحيــات المضّمنــة بهــذه القائمــة واردة علــى ســبيل الحصــر أم علــى 
ســبيل الذكــر. ويــرى أولئــك الذيــن يعتبــرون القائمــة المذكــورة ذات صبغــة حصريــة، أّنــه لــو كان التعــداد الــوارد 
فــي الفصــل 42 المذكــور أعــلاه قــد جــاء علــى ســبيل الذكــر، لاســتخدم فيــه المشــّرع عبــارة »خاّصــة« ولكانــت 
ــة خاّصــة...«، وهــو ليــس الحــال. كمــا يــرون أّن الصلاحيــات  ــى الجلســة العاّم ــي: »تتوّل صياغــة الفصــل كالآت
ــار أّن الفصــل  ل بشــيء مــن الحــذر باعتب ــؤوَّ ــى للقضــاء يجــب أن ت ــس الأعل ــة للمجل ــة للجلســة العاّم التقريري
114 مــن الدســتور فــي فقرتــه الأولــى لــم يمنــح هــذا الهيــكل ســوى صلاحيــات استشــارية: »يضمــن المجلــس 
الأعلــى للقضــاء حســن ســير القضــاء واحتــرام اســتقلاله. وتقتــرح الجلســة العامــة للمجالــس القضائيــة الثلاثــة 
الإصلاحــات، وتبــدي الــرأي فــي مقترحــات ومشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالقضــاء التــي تعــرض عليهــا وجوبــا، 
ــم يمنــح الجلســة  ويبــّت كل مــن المجالــس الثلاثــة فــي المســار المهنــي للقضــاة وفــي التأديــب«. فالدســتور ل

ــواردة بالفصــل 42  ــا أصحــاب الموقــف المقابــل فهــم يعتبــرون أّن القائمــة ال ــة أّي صلاحيــات تقريريــة. أّم العاّم
ليســت ذات صبغــة حصريــة وأّن الجلســة العامــة مخّولــة للتدخــل واتخــاذ قــرارات فــي جميــع المــواد المتعّلقــة 
بســير القضــاء، معتمديــن فــي ذلــك قــراءة معينــة للفقــرة الأولــى مــن الفصــل الأّول مــن قانــون 28 أفريــل 2016 
المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء التــي تنــّص علــى أن »المجلــس الأعلــى للقضــاء مؤسســة دســتورية ضامنــة 
فــي نطــاق صلاحياتهــا حســن ســير القضــاء واســتقلالية الســلطة القضائيــة طبــق أحــكام الدســتور والمعاهــدات 

الدوليــة المصــادق عليهــا«.

ثانيــاً، ُطــرَح إشــكال بخصــوص العلاقــة بيــن الجلســة العامــة ومختلــف المجالــس القضائيــة. حيــث يعتبــر البعــض 
أن الجلســة العاّمــة أعلــى مرتبــة مــن تلــك المجالــس، مّمــا يمنحهــا، علــى حــّد رأيهــم، حــق رقابــة عليهــا. وهــو مــا 
يترجمــه عملّيــا الحــق الــذي يتعّيــن الاعتــراف بــه لفائــدة الجلســة العاّمة فــي الاعتــراض علــى التعيينــات القضائية 
التــي يقترحهــا المجلــس القضائــي المعنــي بالأمــر والامتنــاع بالتالــي عــن إحالتهــا إلــى رئيــس الجمهوريــة لإصــدار 
الأوامــر اللازمــة فــي شــأنها. لكــن بالنســبة للبعــض الآخــر، هــذه الصلاحيــة التــي تمارســها فــي التطبيــق الجلســة 
العاّمــة تتعــارض مــع قانــون 28 أفريــل 2016 ســالف الذكــر الــذي ينــّص علــى أن »يبــّت كل مجلــس قضائــي فــي 
المســار المهنــي للقضــاة الراجعيــن إليــه بالنظــر مــن تســمية وترقيــة ونقلــة، كمــا يبــّت فــي مطالــب رفــع الحصانــة 
ومطالــب الاســتقالة والإلحــاق والإحالــة علــى التقاعــد المبّكــر والإحالــة علــى عــدم المباشــرة وفــق أحــكام الأنظمــة 

الأساســية للقضــاة«.

ثالًثــا، تنــّص الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الأّول مــن قانــون 28 أفريــل 2016، المشــار إليــه أعــلاه، علــى أّن 
ــلطة  ــذه الس ــل أّن ه ــه«. فه ــال اختصاص ــي مج ــة ف ــلطة الترتيبي ــع بـــ »... الس ــاء يتمّت ــى للقض ــس الأعل المجل
الترتيبيــة الخاصــة المعتــرف بهــا للمجلــس الأعلــى للقضــاء تحــول دون تدّخــل الســلطة الترتيبيــة العامــة، 
الراجعــة لرئيــس الحكومــة بموجــب الفصــل 94 مــن الدســتور، فــي مجــال القضــاء؟ يبــدو أن المجلــس 
ــن  ــادر ع ــي ص ــرار ترتيب ــى ق ــى، بمقتض ــن توّل ــؤال حي ــذا الس ــى ه ــاب عل ــّدم رّدا بالإيج ــد ق ــاء ق ــى للقض الأعل
جلســته العاّمــة فــي 28 أوت 2019، تنقيــح الأمــر عــدد 436 لســنة 1973 المــؤرخ 21 ســبتمبر 1973 
المتعلــق بضبــط الوظائــف التــي يمارســها القضــاة مــن الصنــف العدلــي. مــع العلــم وأن القانــون عــدد 29 
ــام  ــاء والنظ ــى للقض ــس الأعل ــاء والمجل ــم القض ــق بتنظي ــة 1967 المتعل ــي 14 جويلي ــؤرخ ف ــنة 1967 الم لس
 الاساســي للقضــاة، الــذي لا يــزال ســاري المفعــول، ينــص فــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 13 علــى أن
»... تضبــط بأمــر الوظائــف التــي يمارســها قضــاة الرتــب المشــار إليهــا«. إلاّ أّن هــذا التأويــل لــم يحــظ بموافقــة 
ــنة  ــي لس ــاء العدل ــنوية للقض ــة الس ــى الحرك ــاء عل ــة بالإمض ــس الجمهوري ــم رئي ــم يق ــة، إذ ل ــلطة التنفيذي الس
ــة،  ــخ انطــلاق الســنة القضائي ــة أشــهر مــن تاري ــد انقضــاء ثلاث ــي 25 ديســمبر 2019، أي بع 2019/2020 إلاّف
كمــا تــّم بتاريــخ 25 ديســمبر 2019 إصــدار الأمــر الحكومــي عــدد 1163 لســنة 2019 المنقــح والمتمــم للأمــر 
عــدد 436 لســنة 1973 المــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 1973 المتعلــق بضبــط الوظائــف التــي يمارســها القضــاة مــن 
الصنــف العدلــي، والــذي حــّل محــل القــرار الترتيبــي الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي 28 أوت 2019. 
هــذا بالإضافــة إلــى أّن الأمــر الرئاســي والأمــر الحكومــي المذكوريــن صــدرا بنفــس التاريــخ وتــّم نشــرهما بالرائــد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية فــي نفــس اليــوم، وهــو تزامــن لا يخلــو مــن أي رمزّيــة.

الفصل بين السلطات
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ــه  ــي مرضــي عمومــا. لكّن ــى المســتوى القانون تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة باســتقلالّية القضــاء عل
يطــرح بعــض الّنقائــص:

ــة  ــب مراجع ــتور تتطّل ــن الّدس ــل 115 م ــا بالفص ــوص عليه ــة المنص ــة العمومّي ــتقلالّية الّنياب •  اس
بعــض الأحــكام الــواردة بالقانــون عــدد 29 لســنة 1967 المــؤرخ فــي 14 جويليــة 1967 المتعّلــق 
بتنظيــم القضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء والنظــام الأساســي للقضــاة وبمجّلــة الإجــراءات 

ــة. الجزائّي
•  الفصــل 110 فقــرة 2 مــن الّدســتور يدعــو المشــّرع إلــى إعــادة تنظيــم القضــاء العســكرّي 
ــة المرافعــات والعقوبــات العســكرّية أو  ــم تقــع مراجعــة مجّل والاجــراءات المّتبعــة أمامــه. لكــن ل

ــاه. ــذا الاّتج ــي ه ــكرّيين ف ــاة العس ــاّص بالقض ــي الخ ــام الأساس الّنظ
ــا  ــة فيم ــتور خاّص ــع الّدس ــق م ــاء لا يتواف ــى للقض ــس الأعل ــق بالمجل ــي المتعّل ــون الأساس •  القان

يتعّلــق بصلاحيــات الجلســة العاّمــة وعلاقتهــا بالمجالــس القطاعّيــة.
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دولة القانون
ــمل  ــذي يش ــع ال ــاه الواس ــي )بمعن ــون الدول ــي القان ــون ف ــة القان ــر دول تعتب
القانــون اللّيــن The soft law( عنصــرا أساســّيا لتجســيد الديمقراطيــة.

.V
ــة  ــة ومنظومــة قضائي ــى منظومــة قانوني ــة إل ــة خاضع ــه الســلطات العمومي ــى نظــام تكــون في ــون إل ــة القان ــل دول ُتحي
ــت أو  ــة كان ــرد أو مؤسســة، عمومي ــّو أّي ف ــان عــدم ُعل ــى ضم ــة باســتمرار عل ــه الدول تتســمان بالاســتقلالية، وتســهر في

ــا. ــا القضــاء الدســتوري مضمون ــون وجــود منظومــة يكــون فيه ــة القان ــا تفتــرض دول ــون. كم ــى القان ــة، عل خاّص

ــى أّن الســلطة التأسيســية التونســّية  ــة عل ــّم الإعــلان فــي التوطئ ــث ت ــون، حي ــة القان وضــع دســتور 2014 أســس دول
ــة  أصــدرت هــذا الدســتور بالخصــوص مــن أجــل تأســيس »نظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي )...( تضمــن فيــه الدول
ــى  ــوم عل ــة، تق ــة مدنّي ــس دول ــى أّن »تون ــى عل ــه الأول ــي فقرت ــتور ف ــن الدس ــل 2 م ــّص الفص ــا ن ــون«. كم ــة القان علوّي

المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعلويــة القانــون«.

إّن عملّيــة تقييــم مــدى وجــود أســس دولــة القانــون تتطّلــب دراســة معّقــدة وتحليــلا معّمقــا للإطــار القانونــي الجــاري بــه 
العمــل ولســلوك مختلــف الفاعليــن مــن ذوات عموميــة وخاصــة، ولكيفيــة ســير مختلــف المؤسســات العموميــة والخاّصــة. 
ومتابعــة كيفّيــة تعزيــز دولــة القانــون فــي إطــار هــذا التقريــر ســتنحصر بالأســاس فــي مســألتين: مســألة إرســاء قضــاء 
دســتوري ضامــن لاحتــرام الســلطة التشــريعية، التــي تحظــى بشــرعية ديمقراطيــة، لأحــكام الدســتور، ومســألة التأطيــر 
القانونــي للحــالات الاســتثنائية، إذ أّن هذيــن العنصريــن همــا مــن العناصــر التــي جــاء بهــا الدســتور التونســي لســنة 2014 

لتدعيــم دولــة القانــون.
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القضاء الدستوري
نــّص دســتور 2014 علــى إحــداث محكمــة دســتورية )الفصــول 118 إلــى 124( تتولــى التثّبــت مــن مــدى دســتورية مشــاريع 
القوانيــن والقوانيــن النافــذة64. وطبقــا للدســتور يجــب إصــدار القانــون المتعلــق بتنظيــم المحكمــة الدســتورية وضبــط الإجراءات 
المتبعــة أمامهــا وتحديــد الضمانــات الممنوحــة لأعضائهــا. كمــا نــّص الفصــل 5-148 مــن الدســتور )ضمــن الأحــكام الانتقاليــة( 

علــى أن يكــون إرســاء المحكمــة الدســتورية فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ الانتخابــات التشــريعية )26 أكتوبــر 2014(.

القانون عدد 50 لسنة 2015 المتعّلق بالمحكمة الدستورية

تــّم ختــم القانــون المتعّلــق بالمحكمــة الدســتورية فــي 3 ديســمبر 2015 )القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2015(. وهــو نــّص 
يضبــط الإطــار القانونــي لهــذه المحكمــة الجديــدة ويحــّدد القواعــد الضروريــة لإرســاء محكمــة قــادرة علــى العمــل بشــكل فعلــي. 
ــم،  ــم الدســتورية فــي العال ــا مــن المحاك ــة بغيره ــن المتعّلق ــلا للقواني ــد ومماث ــا بشــكل جّي ــون مصاغ ــر هــذا القان ــا يعتب وعموم

باســتثناء بعــض الأحــكام التــي جــاءت غامضــة وتحتــاج إلــى مزيــد التوضيــح65.

ــن علــى مجلــس نــواب الشــعب التدّخــل فــي مرحلــة أولــى لتعييــن أربعــة  ــق بالمحكمــة الدســتورية، يتعّي طبقــا للقانــون المتعّل
ــى للقضــاء ويليــه أخيــرا رئيــس الجمهوريــة )الفصــل 10(.  أعضــاء بالمحكمــة الدســتورية، إثرهــا يتدّخــل المجلــس الأعل

مجلس نواب الشعب

ــن  ــة تعيي ــي عملي ــعب ف ــواب الش ــس ن ــرع مجل ــم يش ــمبر 2015، ل ــهر ديس ــذ ش ــتورية من ــة الدس ــون المحكم ــدار قان ــم إص رغ
ــوان 662017. ــهر ج ــي ش ــة إلاّ ف ــاء الأربع الأعض

ومجلــس نــواب الشــعب مطالــب بانتخــاب أربعــة مــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية بأغلبيــة ثلثــْي أعضائــه )145 صوتــا(، الأمــر 
الــذي يتطّلــب مــن دون شــّك إجــراء مفاوضــات بيــن مختلــف القــوى السياســية الممّثَلــة فــي البرلمــان للتوّصــل إلــى اّتفــاق. 

خــلال المــّدة النيابيــة 2014 - 2019، قــام مجلــس نــواب الشــعب بانتخــاب عضــو واحــد مــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية وذلك 
ــّدورات  ــة المتبّقيــن، لكــّن ال ــة لترشــيح الأعضــاء الّثلاث ــاب مــن جديــد للكتــل الّنيابّي ــك فتــح الب ــر ذل فــي 14 مــارس 2018. إث
الّثــلاث اّلتــي عقدهــا مجلــس نــّواب الّشــعب بــاءت بالفشــل. وفــي شــهر مــارس 2019، أعيــد فتــح بــاب الّترشــيحات مــن جديــد، 
ولكــّن مــآل الّدورتيــن الأولــى والّثانيــة كان الفشــل أيضــا، وانتهــت المــّدة الّنيابّيــة 2014-2019 دون أن يتمّكــن المجلــس مــن 

تنظيــم دورة ثالثــة لانتخــاب بقّيــة أعضــاء المحكمــة الّدســتورّية. 

فــي الخلاصــة، خّصــص مجلــس نــّواب الّشــعب خــلال المــّدة الّنيابّيــة 2014-2019 ثمانــي جلســات لانتخــاب الأعضــاء الّثلاثــة 
المتبّقيــن لكــن بــاءت كّلهــا بالفشــل67.

  
خــلال الدورتيــن البرلمانّيتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــّدة النيابّيــة 2019-2024، دعــا مكتــب مجلــس نــواب الشــعب مجــّددا 
ــى  ــة الدســتورية. وعل ــم مرشــحيها للمحكم ــى تقدي ــة إل ــل النيابي ــف الكت ــوم 26 فيفــري 2020 مختل ــد ي فــي اجتماعــه المنعق

ــة المتعّلقــة بتقديــم  ــا -كوفيــد -Covid-19( 19(، تمــت مراجعــة الرزنامــة الأّولّي ــر الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بمــرض كورون إث
الترشــحات وذلــك بمناســبة اجتمــاع مكتــب مجلــس نــواب الشــعب المنعقــد يــوم 11 جــوان 2020. وقــد تــّم تحديــد يــوم 16 
جويليــة 2020 لعقــد جلســة عاّمــة انتخابّيــة، ولكــّن ظروفــا خاّصــة بالبرلمــان حالــت دون انعقادهــا68. وإلــى حــد 24 جويليــة لــم 

تنعقــد أي جلســة عامــة لانتخــاب الأعضــاء الثلاثــة للمحكمــة الدســتورية.

المجلس األعلى للقضاء

ــة الدســتورية. لكــن  ــن بالمحكم ــة أعضــاء آخري ــن أربع ــى للقضــاء لتعيي ــس الأعل ــي دور المجل ــواب الشــعب، يأت ــس ن ــد مجل بع
ــار أعضــاء  ــى للقضــاء فــي اختي ــم يشــرع المجلــس الأعل ــة ثانيــة، ل ــون، إلاّ فــي مرحل ــه لا يكــون، حســب القان ــار أّن تدّخل باعتب
ــة  ــار أعضــاء المحكم ــى إجــراءات اختي ــّص عل ــى للقضــاء لا ين ــس الأعل ــق بالمجل ــون المتعل ــا أّن القان ــة الدســتورية. كم المحكم
الدســتورية. ولســّد الفــراغ التشــريعي بخصــوص هــذه الإجــراءات كان مــن المفتــرض أن يقــع إدراجهــا صلــب النظــام الداخلــي 

ــى حــد 24 جويليــة 2021. ــّم اعتمــاده إل ــم يت ــي ل ــى للقضــاء. إلاّ أّن هــذا النظــام الداخل للمجلــس الأعل

رئيس الجمهورية

ــون،  ــا القان ــي أوجبه ــة الدســتورية. وباســتثناء الشــروط الت ــة أعضــاء للمحكم ــن أربع ــة أن يعّي ــى رئيــس الجمهوري ــرا، عل وأخي
ــار أعضــاء المحكمــة. ــة واســعة فــي اختي ــة بســلطة تقديري ــع رئيــس الجمهوري يتمّت

ــا  ــة المتبقيــن، مّم ــواب الشــعب بانتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية الثلاث ــم يقــم مجلــس ن ــى حــّد 24 جويليــة 2021، ل إل
ــز المحكمــة الدســتورية. تســّبب فــي تعطيــل كامــل لمســار تعييــن الأعضــاء الثمانيــة الآخريــن وتركي

64.  تبعا لإثارة أحد الأطراف في النزاع لمسألة توقيفية تتعّلق بالدفع بعدم الدستورية حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعّلق بالمحكمة الدستورية.
65.   بخصــوص هــذه المســألة راجــع تقريــر التالــي للمنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة: »المحكمــة الدســتورية التونســية - تحليــل ملامــح المؤسســة بعــد صــدور القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 

.)https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-Constitutionnelle_2015_ar.pdf(     2015
66.    شــرعت اللجنــة التــي أنشــئت داخــل مجلــس نــواب الشــعب منــذ شــهر جــوان 2017 وبطلــب مــن الكتــل البرلمانيــة، فــي فــرز الترشــحات التــي ُقّدَمــت إلــى المجلــس. إلاّ أّن إحــداث هــذه اللجنــة أمــر مشــكوك 
فــي شــرعّيته، نظــرا لكــون القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 والمتعّلــق بالمحكمــة الدســتورية نــّص علــى تدّخــل الجلســة العامــة دون ســواها فــي عمليــة تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية، 

مســتبعدا بذلــك تدّخــل أّي هيــكل آخــر فــي هــذه العمليــة.
   .67Aida Delpuech et Samia Hanachi )avec la collaboration de Monia Ben Hamadi et Hadhemi Smedhi(, Sans Cour constitutionnelle, « nous n’avons pas de garde-fou contre l’autorita-

risme », https://inkyfada.com/fr/2021/07/29/cour-constitutionnelle-garde-fou-kais-saied-tunisie/.68.  انظر المقال الّسابق

لإيجــاد حــّل لهــذه الوضعيــة، تــّم إعــداد مشــروع قانــون أساســي يتعّلــق بتنقيــح القانــون عــدد 50 لســنة 2015 
المتعّلــق بالمحكمــة الدســتورية وإحالتــه علــى مجلــس نــواب الشــعب فــي 15 مــاي 2018 حيــث ُســّجل 
تحــت عــدد 2018/39. ويقتــرح هــذا المشــروع تعويــض أغلبّيــة الثلثْيــن اللازمــة لانتخــاب أعضــاء المحكمــة 
ــن  ــة م ــدورة الثالث ــي ال ــيطة ف ــة بس ــت وبأغلبي ــن التصوي ــة م ــدورة الثاني ــي ال ــة ف ــة مطلق ــتورية بأغلبي الدس
التصويــت لانتخــاب عضــو المحكمــة الدســتورية. ويبــدو أّنــه قــد وقــع التخّلــي عــن هــذا المشــروع خــلال المــّدة 

النيابيــة2014 - 2019 لكــن لــم يقــع ســحبه رســمّيا مــن طــرف رئيــس الحكومــة.

وقــد اســتأنف المجلــس التشــريعي الجديــد المنتخــب فــي 6 أكتوبــر 2019 النظــر فــي مشــروع القانــون 
ــون  ــق بمشــروع القان ــواب الشــعب تقريرهــا المتعل ــس ن ــام بمجل ــة التشــريع الع عــدد 2018/39 ونشــرت لجن
ــى مشــروع  ــا عل ــّم إدخاله عــدد 2018/39 فــي شــهر جويليــة 2020 ويعــرض عــددا مــن التعديــلات التــي ت
القانــون والتــي صادقــت عليهــا اللجنــة. وينــّص المشــروع فــي صيغتــه المعدلــة علــى أن يكــون انتخــاب أعضــاء 
المحكمــة الدســتورية مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء بأغلبيــة الثلاثــة أخمــاس إذا 
لــم يتحصــل المترشــحون بعــد تنظيــم ثــلاث دورات متتاليــة علــى أغلبيــة الثلثيــن. وتهــدف الأغلبيــة الجديــدة 
التــي تــم اعتمادهــا إلــى التســريع فــي تركيــز المحكمــة الدســتورية مــع تجّنــب توّخــي الطريــق الأســهل الــذي 

أقــّره مشــروع القانــون فــي صيغتــه الأولــى والمتمثــل فــي اللجــوء إلــى الأغلبيــة البســيطة لحلحلــة الوضــع.

دولة القانون

1.5

(https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-Constitutionnelle_2015_ar.pdf
(https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/04/DRI-TN-Rapport-Cour-Constitutionnelle_2015_ar.pdf
https://inkyfada.com/fr/2021/07/29/cour-constitutionnelle-garde-fou-kais-saied-tunisie/
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القانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2014 المتعلــق بالهيئــة الوقتية لمراقبة 
دســتورية مشــاريع القوانين

فــي انتظــار إرســاء المحكمــة الدســتورية، تــم بتاريــخ 18 أفريــل 2014 إنشــاء هيئــة وقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانين 
وذلــك بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 14 لســنة 2014 طبقــا لمــا نــّص عليــه الفصــل 7-148 من الدســتور70. 

منــذ إحداثهــا وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021، أصــدرت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن 53 قــرارا أي بمعــدل 
7 قــرارات فــي الســنة )11 قــرارا خــلال ســنة 2014 و4 خــلال ســنة 2015 و7 خــلال ســنة 2016 و15 خــلال ســنة 2017 
و7 قــرارات خــلال ســنة 2018 و4 قــرارات خــلال ســنة 712019 و3 قــرارات خــلال ســنة 2020، وقــراران اثنــان فــي الفتــرة 
الممتــّدة مــن غــرة جانفــي إلــى 24 جويليــة 2021(، دون احتســاب قراراتهــا المتعّلقــة بالتمديــد فــي آجــال البــّت، وذلــك بشــأن 

مشــاريع قوانيــن مختلفــة72.

70.   تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قبــل إحــداث الهيئــة الوقتيــة المذكــورة، فــإّن المحكمــة الإداريــة، وعلــى الرغــم مــن اّنهــا تعتبــر نفســها ضامنــة لمبــدأ الشــرعّية ولا لمبــدأ الدســتورية، قبلــت مراقبــة دســتورية القوانيــن 
عــن طريــق الدفــع مســتندة فــي ذلــك إلــى غيــاب هيــكل مكّلــف بمراقبــة دســتورية القوانيــن.

71.   آخــر قــرار أصدرتــه الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن لــم يتــّم نشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وفــق مــا نــّص عليــه الفصــل 21 مــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 18 أفريــل 
2014 المتعلــق بالهيئــة المذكــورة فــي فقرتــه الثانيــة. وهــو القــرار عــدد 4 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 8 جويليــة 2019 والمتعلــق بمشــروع القانــون الأساســي عــدد 2018/63 المنقــح للقانــون الأساســي عــدد 
16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء. ويأتــي عــدم نشــر هــذا القــرار علــى إثــر رفــض رئيــس الجمهوريــة ختــم المشــروع المذكــور الــذي كان مجلــس نــواب الشــعب 

قــد صــادق عليــه فــي جلســته العامــة المنعقــدة يــوم 18 جــوان 2019.
72.   مشــروع القانــون الانتخابــي فــي 2014، مشــروع القانــون المتعّلــق بإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــّددة، مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2015، مشــروع القانــون المتعّلــق بالمجلــس الاعلــى للقضــاء، مشــروع 
قانــون الماليــة لســنة 2016، مشــروع القانــون المنقــح للقانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 والمتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، مشــروع القانــون المتعلــق بالســجل الوطنــي 

للمؤسســات فــي 2018، إلــخ.

إنشاء هيئة
وقتية لمراقبة

دستورية 
مشاريع القوانين

18 أفريل 2014

ومــن جهــة أخــرى تقــّدم بعــض النــواب لمجلــس نــواب الشــعب يــوم 3 جــوان 2020 بمقتــرح قانــون عــدد 
2020/44 يتعّلــق بتنقيــح القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية. 
ــن  ــا« م ــارة »تباع ــذف عب ــى ح ــّص عل ــد(، ين ــل 10 )جدي ــو الفص ــدا، وه ــلا وحي ــرح فص ــذا المقت ــن ه وتضّم
الفصــل 10 الحالــي مــن القانــون الأساســي ســالف الذكــر. ويهــدف مقتــرح التعديــل إلــى حــذف مراحــل تعييــن 
ــوارد فــي الفصــل 10 والــذي يقتضــي أن يتدّخــل مجلــس  أعضــاء المحكمــة الدســتورية حســب الترتيــب ال
نــواب الشــعب فــي مرحلــة أولــى ليعّيــن أربعــة أعضــاء للمحكمــة الدســتورية ثــم يتدّخــل المجلــس الأعلــى 
للقضــاء لتعييــن أربعــة أعضــاء آخريــن ثــم يعّيــن رئيــس الجمهوريــة الأعضــاء الأربعــة الباقيــن. وقــد يكــون 
مــن الممكــن حســب هــذا التنقيــح للفصــل 10 القيــام بالتعيينــات بصفــة متزامنــة. وباعتبــار الصعوبــات التــي 
عرفهــا مجلــس نــواب الشــعب والتــي أّدت إلــى حالــة انســداد، فإنــه ُينتظــر أن يســّهل هــذا التنقيــح للفصــل 
ــة  ــحيه لعضوي ــن مرّش ــه تعيي ــة يمكن ــس الجمهوري ــيما وأن رئي ــن لا س ــة الآخري ــاء الثماني ــن الأعض 10 تعيي
المحكمــة، دون صعوبــة باعتبــار أّنــه غيــر ملــزم بالتوافــق والتفــاوض مــع أي طــرف آخــر، فهــو مطالــب فقــط 
ــون.  ــا فــي الدســتور وفــي القان ــّم التنصيــص عليه ــا ت ــة بالمحكمــة الدســتورية كم ــرام شــروط العضوي باحت
وُينتظــر أيضــا أن يكــون تعييــن أربعــة أعضــاء للمحكمــة الدســتورية مــن طــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء أقــّل 
تعقيــدا مّمــا هــو الأمــر بالنســبة لمجلــس نــواب الشــعب، باعتبــار أّن المجلــس الأعلــى للقضــاء أقــل تسّيًســا مــن 

المجلــس التشــريعي.

وصــادق مجلــس نــواب الشــعب فــي 25 مــارس 2021 علــى مشــروع القانــون عــدد 2018/39. وقــد 
صادقــت الجلســة العامــة علــى التعديــلات التــي تــم إدخالهــا علــى مشــروع القانــون مــن طــرف لجنــة التشــريع 
ــح مشــروع القانــون  ــة لتعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية. كمــا نّق العــام فــي خصــوص الأغلبيــة المطلوب
المصــادق عليــه الفصــل 11 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية وذلــك بالتنصيــص علــى أن الترشــحات ُتقــّدم 
مباشــرة لمجلــس نــواب الشــعب فــي حيــن أنهــا )الترشــحات( كانــت ُتقــّدم مــن طــرف الكتــل النيابيــة أو مــن 
ــادرة بمشــروع  ــة المب ــة وهــي الجه ــد اقترحــت الحكوم ــل. هــذا وق ــن للكت ــر المنتمي ــواب غي مجموعــات الن
القانــون ســنة 2018 إضافــة فصــل ينــّص علــى حــذف عبــارة »تباعــا« مــن الفصــل 10 الحالــي مــن القانــون 
ــى  ــي إل ــذي كان يرم ــدد 2020/44 وال ــون ع ــرح القان ــا مقت ــتورية. أم ــة الدس ــق بالمحكم ــي المتعل الأساس
حــذف عبــارة »تباعــا« مــن الفصــل 10 فلــم تقــع المصادقــة عليــه مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب خــلال 
ــون عــدد  ــه فــي مشــروع القان ــل أن يكــون الســبب هــو إدمــاج مضمون نفــس الجلســة العامــة ومــن المحتم

ــه. ــادق علي 2018/39 المص

ــى  ــّواب الّشــعب لقــراءة ثانيــة وصــادق المجلــس عل ــى مجلــس ن ــون إل ــة رّد مشــروع القان رئيــس الجمهورّي
ــاي 2021. ــخ 4 م ــّددا بتاري ــروع مج المش

وفــي 8 مــاي 2021، تقّدمــت مجموعــة مــن النــّواب بعريضــة فــي الّطعــن فــي دســتورّية مشــروع القانــون 
لــدى الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتورّية مشــاريع القوانيــن. لكــن، لــم تحصــل الأغلبّيــة المطلوبــة داخــل هــذه 
ــا  ــق م ــة طب ــس الجمهورّي ــى رئي ــون إل ــروع القان ــة مش ــّررت إحال ــن وق ــأن الّطع ــرار بش ــدار ق ــرة لإص الأخي
ــق بالهيئــة  يقتضيــه الفصــل 23 فقــرة أخيــرة مــن القانــون الأساســي المــؤّرخ فــي 18 أفريــل 2014 المتعّل
ــلا  ــون ونشــره متعّل ــم القان ــة رفــض خت ــن69. رئيــس الجمهورّي ــة دســتورّية مشــاريع القواني ــة لمراقب الوقتّي
بفــوات الآجــال اّلتــي ضبطهــا الّدســتور لإرســاء المحكمــة الّدســتورّية. موقــف رئيــس الجمهورّيــة يعكــس فــي 

الحقيقيــة خلافــات سياســّية عميقــة بينــه وبيــن مجلــس نــّواب الّشــعب.

منــذ إحداثهــا وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021 لــم تبــّت الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن فــي 5 طعــون ُوّجهــت 
ضــّد أحــكام مشــاريع قوانيــن هاّمــة: 

•  الطعــن الــذي ُوّجــه ضــّد أحــكام مشــروع القانــون الانتخابــي المصــادق عليــه فــي مــاي 2014 المتعّلقــة بمنــع العســكريين 
وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي مــن التصويــت. ولــم توّضــح الهيئــة بشــكل رســمّي أســباب امتناعهــا عــن البــّت فــي هــذا 

لطعن. ا
•  الطعــن المتعلــق بمشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء إذ أصــدرت الهيئــة قرارهــا عــدد 
ــى  ــول عل ــدم الحص ــبب ع ــة بس ــس الجمهوري ــى رئي ــور إل ــون المذك ــروع القان ــاه مش ــت بمقتض ــذي أحال 1/2016 ال

الأغلبيــة المطلقــة. 
ــم تبــّت  ــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء. ل ــح للقانــون الأساســي المتعّل •  الطعــن المتعلــق بمشــروع القانــون الأساســي المنّق
ــق بالمجلــس  ــون الأساســي المتعّل ــح للقان ــون الأساســي المنّق ــة أيضــا فــي الطعــن بعــدم دســتورية مشــروع القان الهيئ
الأعلــى للقضــاء المــؤرخ فــي 28 أفريــل 2016 لكــن هــذه المــّرة بســبب عــدم توّفــر النصــاب القانونــي )انظــر القــرار عــدد 

1/2017 المــؤرخ فــي 11 أفريــل 2017(. 

دولة القانون

69.   قــرار الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتورّية مشــاريع القوانيــن عــدد 1 لســنة 2021 مــؤّرخ فــي 2 جــوان 2021 يتعّلــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤّرخ فــي 3 ديســمبر 2015 المتعّلــق 
بالمحكمــة الّدســتورّية، الّرائــد الّرســمي للجمهورّيــة الّتونســّية عــدد 49 بتاريــخ 9 جــوان 2021 ، ص. 1522 ومــا يليهــا.
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صلاحيــات الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن محــدودة ولا يمكنهــا أن تحــّل محــّل المحكمــة 
الدســتورية فــي جميــع الحــالات: 

ــون عــدد 2018/63  ــم مشــروع القان ــة فــي رفــض خت ــة رئيــس الجمهوري ــت مســألة مــدى أحقّي •  ُطرَح
المنّقــح لقانــون 26 مــاي 2014 المتعّلــق بالانتخابــات والاســتفتاء ســالف الذكــر، ولــم تكــن الهيئــة مؤّهلــة 
للبــّت فيمــا إذا كان ذلــك يشــّكل خرقــا جســيما للدســتور علــى معنــى الفصــل 88 مــن الدســتور أم لا، لأّن 

الأمــر يتعّلــق باختصــاص ُمســَند. 

•  كذلــك الشــأن عنــد وفــاة رئيــس الجمهوريــة، الباجــي قائــد السبســي، حيــن لــم تتمكــن الهيئــة مــن معاينــة 
ــة أوكلهــا الفصــل 84 مــن الدســتور فــي  ــة الشــغور النهائــي لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، وهــي مهّم حال
فقرتــه الثانيــة صراحــة إلــى المحكمــة الدســتورية. وفــي غيــاب المحكمــة المذكــورة، توّلــى مجلــس نــواب 
الشــعب معاينــة الشــغور بعــد استشــارة رئيــس الهيئــة الوقتيــة، علمــا وأّن هــذا الــرأي الاستشــاري لــم يتــّم 
ذكــره فــي أي نــّص قانونــي. ففــي غيــاب محكمــة دســتورية، كان علــى المؤسســات القائمــة أن تتصــّور 
إجــراءات غيــر مطابقــة للدســتور لكــن فــي إطــار رســمي ومؤّسســاتي. ويبــدو أن هــذا الحــّل السياســي 

والمؤسســاتي قــد حظــي بموافقــة أغلبيــة الطبقــة السياســية.

•  كمــا تلّقــت الهيئــة مراســلة مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 10 فيفــري 2021 تضّمنــت طلب استشــارة عقب 
الأزمــة المتصلــة برفــض رئيــس الجمهوريــة اســتقبال الــوزراء الذيــن منحهــم مجلــس نــواب الشــعب الثقــة 
ــا الصــادر بتاريــخ 23 فيفــري 2021، رفضــت  فــي 26 جانفــي 2021، لأداء اليميــن أمامــه. وفــي رأيه
الهيئــة اختصاصهــا بالنظــر فــي المســألة مــن حيــث الأصــل، حتــى وإن كانــت قــد تناقضــت مــع نفســها فــي 
ــة ثانيــة حيــن تفحصــت المســألة المعروضــة عليهــا، لكــن هــذه المــّرة بصفــة »احتياطيــة«، وذلــك  مرحل
بالنظــر إلــى »الظــروف الراهنــة التــي يمكــن أن تعّطــل الســير العــادي لدواليــب الدولــة«. وانتهــت الهيئــة 
إلــى الإقــرار بضــرورة ســعي الأطــراف السياســية المعنيــة بالأزمــة إلــى إيجــاد حــّل توافقــي بغيــة خدمــة 

الصالــح العــام والمصلحــة العليــا للوطــن والعمــل علــى إرســاء المحكمــة الدســتورية73.

لــم تكــن الهيئــة الوقتيــة مؤّهلــة لاتخــاذ قــرارات بخصــوص مختلــف هــذه المســائل. مّمــا يعنــي أّن غيــاب المحكمــة 
الدســتورية طــرح إشــكالات حقيقيــة وأّن الهيئــة الوقتيــة لــم تكــن قــادرة علــى حّلهــا. وهــو مــا ُيَعــّد خلــلا تقنّيــا فــي 
الدســتور. مــن المؤّكــد أّن الســلطة التأسيســية لــم تكــن تتوّقــع أّن المحكمــة الدســتورية لــن يتــّم إرســاؤها بعــد ســبع 
ــه ســتكون هنــاك فجــوة  ســنوات مــن صــدور الدســتور. لكــن منــذ البدايــة كان النــواب المؤّسســون علــى درايــة بأّن
ــن  ــه، وبي ــق أحكام ــي تطبي ــاذ )27 جانفــي 2014(، وبالتال ــز النف ــد حي ــخ دخــول الدســتور الجدي ــن تاري ــة بي زمنّي
ــّم  ــى أن يت ــة( عل ــكام انتقالي ــتور )أح ــن الدس ــل 5-148 م ــّص الفص ــث ن ــتورية، حي ــة الدس ــاء المحكم ــخ إرس تاري
إرســاء المحكمــة الدســتورية فــي أجــل أقصــاه ســنة مــن تاريــخ الانتخابــات التشــريعية )26 أكتوبــر 2014(. وخــلال 
هــذه الفتــرة )أجــل الســنة(، كان مــن الممكــن أن تطــرأ حــالات شــغور نهائــي وكّنــا حينهــا ســنجد أنفســنا أمــام نفــس 
العائــق الدســتوري والمؤّسســاتي الــذي ظهــر ســنة 2019. وهــذا مــا يــدّل علــى أّن الدســتور، منــذ البدايــة، لــم يقــّدم 
حلــولاً مؤقتــة لجميــع الحــالات التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الدســتورية إلــى حيــن إرســائها، كتدّخلهــا مثــلا 
لمعاينــة حــالات الشــغور النهائــي )الفصــل 84( أو فــّض حــالات تنــازع الاختصــاص بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
الحكومــة )الفصــل 101(. وقــد أثبتــت الأحــداث خطــورة عــدم إســناد الصلاحيــات الهامــة مؤقًتــا إلــى مؤسســة أو 
مؤسســات أخــرى إلــى حيــن إرســاء المحكمــة الدســتورية. فمثــل هــذا الفــراغ الدســتوري يمكــن أن تنجــّر عنــه أزمــات 

مؤسســاتية وسياســية حــاّدة.

73.   يمكن الاطلاع على رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عبر الرابط التالي:
https://www.businessnews.com.tn/LInstance-de-contr%C3%B4le-de-la-constitutionnalit%C3%A9-des-projets-de-lois-r%C3%A9pond-%C3%A0-Hichem-Mechichi,520,106183,3

•  الطعــن المتعلــق بمشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بالمصالحــة فــي المجــال الإداري إذ أصــدرت الهيئــة قرارهــا عــدد 
8/2017 المــؤرخ فــي 17 أكتوبــر 2017 بخصــوص مشــروع القانــون المذكــور وقــّررت إحالتــه مــرة أخــرى إلــى رئيــس 

الجمهوريــة دون البــت فــي الطعــن لعــدم بلــوغ الأغلبيــة المســتوجبة فــي القانــون. 
ــي  ــة ف ــّت الهيئ ــم تب ــتورّية. ل ــة الّدس ــون المحكم ــح قان ــق بتنقي ــي المتعّل ــون الأساس ــروع القان ــق بمش ــن المتعل •  الطع
الّطعــن بعــدم دســتورّية مشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2015 المتعّلــق 
بالمحكمــة الّدســتورّية لعــدم بلــوغ الأغلبيــة المســتوجبة فــي القانــون )انظــر القــرار عــدد 1 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 

ــوان 2021(. 2 ج

يصعــب القيــام باســتنتاجات قطعّيــة مــن خــلال هــذه الأمثلــة باعتبــار أّن الأســباب الحقيقيــة لعــدم البــت فــي هــذه الطعــون غيــر 
معلومــة، إلا أّن الطبيعــة المزدوجــة للمســائل المطروحــة علــى أنظــار القاضــي الدســتوري التــي تتســم بصبغــة قانونيــة وسياســية 

فــي الآن نفســه، مــن شــأنها أن تعــّرض المحكمــة الدســتورية إلــى ضغوطــات القــوى السياســية النافــذة فــي وقــت مــا.

تطبيــق أحــكام الّدســتور المتعّلقــة بالقضــاء الّدســتوري عــرف تعّثــرا واضحــا تمّثــل فــي عجــز مجلــس نــّواب 
الّشــعب عــن انتخــاب بقّيــة أعضــاء المحكمــة الّدســتورّية. كّل المحــاولات لتجــاوز هــذه الأزمــة بــاءت بالفشــل 
علــى غــرار الّتخّلــي عــن أغلبّيــة الثلثيــن وعــن أولوّيــة مجلــس نــّواب الّشــعب فــي اختيــار أعضــاء المحكمــة 

الّدســتورّية. 

كمــا ســبق بيانــه فــإّن الهيئــة الوقتّيــة لمراقبــة دســتورّية مشــاريع القوانيــن لا يمكنهــا أن تحــّل محــّل المحكمــة 
الّدســتورّية، علمــا وأن هــذه الهيئــة بقيــت تعمــل لمــدة 7 ســنوات منــذ إحداثهــا ســنة 2014 إلــى 24 جويليــة 
2021 وهــو مــا يتعــارض مــع صبغتهــا الوقتيــة. ولم تصــدر الهيئة الوقتّيــة لمراقبة دســتورّية مشــاريع القوانين 
عديــد القــرارات خــلال هــذه المــدة الزمنيــة )معــدل 7 قــرارات فــي الســنة( علمــا وأنهــا لا تتعهــد من تلقاء نفســها 
وهــذا مؤشــر إلــى أن المعارضــة البرلمانيــة لــم تلجــأ بصفــة منهجيــة إلــى الطعــن فــي مشــاريع القوانيــن التــي 
صادقــت عليهــا الأغلبيــة. كمــا لــم تكــن الهيئــة الوقتيــة قــادرة علــى الحســم فــي الطعــون المتعلقــة بمشــاريع 

قوانيــن هامــة متضمنــة لمســائل سياســية خلافيــة.

الحــّل المعتمــد فــي دســتور 2014 لاختيــار أعضــاء المحكمــة الّدســتورّية نجــد مثيــلا لــه فــي دســاتير العديــد 
مــن الــّدول الّديمقراطّيــة اّلتــي تتبّنــى الّنظــام البرلمانــي كألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا مثــلا. لكــّن اشــتراط أغلبية 
الثلثيــن )3/2( لانتخــاب أربعــة أعضــاء مــن الطــرف المجلــس النيابــي يفتــرض حصــول اتفاق حول شــخصيات 
مقبولــة مــن طــرف جــّل القــوى السياســية الممثلــة فــي البرلمــان وهــو مــا عجــزت عنــه النخبــة السياســية فــي 
تونــس طــوال 8 ســنوات لعــّدة أســباب منهــا الحســابات السياســوية للبعــض وعــدم رغبــة البعــض فــي إرســاء 
المحكمــة الدســتورية واعتبــار البعــض الآخــر أن تركيبــة المحكمــة الدســتورية مســألة وجوديــة بحيــث ُيخشــى 
هيمنــة تيــار إيديولوجــي فــي المحكمــة علــى حســاب تيــار آخــر لا ســيما وأن المحكمــة الدســتورية ســتبت فــي 
مســائل قانونيــة وسياســية ومجتمعيــة تطّرقــت إليهــا أحــكام دســتور 2014 بصياغــة قابلــة للتأويــل )مســألة 

الدولــة المدنيــة، المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، حريــة الضميــر، إلــخ.(.

دولة القانون
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حيــن تمــّر الدولــة بوضعيــة خطيــرة جــدا )كحالــة حــرب مثــلا( يّتجــه الحكــم الديمقراطــي نحــو التقّلــص ويمكــن أن يقــع تعليــق 
العمــل بحقــوق الإنســان بمــا فيهــا الحقــوق السياســية أو التشــديد فــي تقييدهــا مــن أجــل مواجهــة هــذا الوضــع.

 
عــّرف الفصــل 80 مــن دســتور 2014 هــذه الحالــة الخطــرة )حالــة الاســتثناء( المبــّررة لاّتخــاذ تدابيــر اســتثنائية. وهــي حالــة 
»خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن أو أمــن البــلاد أو اســتقلالها، يتعــّذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة«. كمــا نــّص علــى 

جملــة مــن الضمانــات لتفــادي إمكانيــة تعّســف الســلطة التنفيذيــة أثنــاء هــذه الحالــة74.

ــد -COVID 19( 19(، أصــدر رئيــس الجمهوريــة  ــا -كوفي فــي إطــار مجابهــة تفّشــي العــدوى بفيــروس كورون
الأمــر الرئاســي عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 18 مــارس 2020 )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 
ــة مــن  ــراب الجمهوري ــع الجــولان بكامــل ت ــّرر بمقتضــاه من ــذي ق عــدد 23 المــؤرخ فــي 20 مــارس 2020( ال
الســاعة السادســة مســاء إلــى الســاعة السادســة صباحــا ابتــداء مــن 18 مــارس 2020 إلــى أن يصــدر مــا يخالــف 
ذلــك75. وقــد أحــال هــذا الأمــر فــي إطلاعاتــه إلــى الفصــل 80 مــن الدســتور المتعّلــق بحالــة الاســتثناء. ويمكــن 
أن نســتنتج مــن ذلــك أّن قــرار رئيــس الجمهوريــة بمنــع الجــولان جــاء علــى إثــر قــراره بتفعيــل حالــة الاســتثناء، 
بمــا يجعــل الأمــر الرئاســي عــدد 24 لســنة 2020 يشــّكل فــي نفــس الوقــت تكريســا ضمنّيــا لحالــة الاســتثناء 

وتدبيــرا مفروضــا بمقتضــى هــذه الحالــة الاســتثنائية. 

ــكل  ــية بش ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــد ممارس ــا لتقيي ــّرس نظام ــي يك ــص ترتيب ــس ن ــي تون ــد ف ــرى، يوج ــة أخ ــن ناحي وم
أكثــر مّمــا هــي عليــه فــي الوقــت العــادي، وذلــك »إّمــا فــي حالــة خطــر داهــم ناتــج عــن نيــل خطيــر مــن النظــام العــام، وإمــا فــي 
حصــول أحــداث تكتســي بخطورتهــا صبغــة كارثــة عامــة«، وهــي حالــة الطــوارئ المنظمــة بمقتضــى الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 

المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حالــة الطــوارئ اســتمّرت دون انقطــاع فــي البــلاد التونســية مــن 24 نوفمبــر 2015 إلــى 24 جويليــة 
2021. وطيلــة هــذه الفتــرة وقــع فــي كّل مــّرة الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ لمــّدة شــهر واحــد ثــّم التمديــد فيهــا لمــّدة أشــهر، 
وبانتهــاء أجــل التمديــد يتــّم الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ مجــّددا لمــّدة شــهر واحــد ثــّم التمديــد فيهــا وهكــذا دواليــك. ويمنــح 
الأمــر المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ الســلطات العموميــة صلاحيــات تــكاد تكــون غيــر محــدودة. حيــث 
ــه »لا يمكــن  ــى أّن ــة الطــوارئ واكتفــى بالتنصيــص عل ــد فــي حال ــر لإجــراء التمدي ــن أّي تأطي ــم يتضّم ــه ل ــث من أّن الفصــل الثال

التمديــد فــي حالــة الطــوارئ إلا بأمــر آخــر يضبــط مدتــه النهائيــة«.

ــر عــدد 59 لســنة 2021  ــة الطــوارئ هــو الأم ــّم بمقتضــاه إعــلان حال ــر رئاســي ت ــة 2021، كان آخــر أم ــى حــّد 24 جويلي وإل
ــّدد  ــة 2021 ليم ــي 23 جويلي ــؤرخ ف ــنة 2021 الم ــدد 67 لس ــي ع ــر الرئاس ــاء الأم ــّم ج ــوان 762021 . ث ــي 24 ج ــؤرخ ف الم
ــة  ــمي للجمهوري ــد الرس ــي 2022 )الرائ ــى 19 جانف ــة 2021 إل ــن 24 جويلي ــداء م ــهر ابت ــتة أش ــّدة س ــوارئ لم ــة الط ــي حال ف

التونســية عــدد 63 المــؤرخ فــي 23 جويليــة 2021، ص. 2029(.

ــة الطــوارئ أو  ــر صــدور دســتور 2014 والمتعلقــة بالإعــلان عــن حال ــّم اّتخاذهــا إث ــى التــي ت اســتندت الأوامــر الرئاســية الأول
ــم تشــر  ــي ل ــرة المذكــورة أعــلاه فه ــر الرئاســية الأخي ــا الأوام ــى الفصــل 80 مــن الدســتور. أّم ــح إل ــا بشــكل صري ــد فيه التمدي
صراحــة إلــى الفصــل 80، بــل اكتفــت بالاســتناد إلــى الفصــل 77 مــن الدســتور الــذي يخــّول لرئيــس الجمهوريــة »اتخــاذ التدابيــر 
ــر الرئاســية  ــرد ضمــن الأوام ــم ت ــى وإن ل ــي، حت ــا للفصــل 80«. وبالتال ــا طبق ــة الاســتثنائية، والإعــلان عنه ــا الحال ــي تحّتمه الت
ــة الطــوارئ. إلاّ أّن  ــى الفصــل 80 مــن الدســتور، فهــو يضــّل الســند الدســتوري للإعــلان عــن حال المعنيــة أّي إشــارة صريحــة إل

ــّم تعريفــه بشــكل مختلــف فــي دســتور 2014. الخطــر الداهــم ت

الفصل األّول من األمر عدد 50 مقتطفات من الفصل 80 من الدستور
لسنة 1978 المتعّلق بتنظيم حالة الطوارئ

فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن أو 
أمــن البــلاد أو اســتقلالها، يتعــّذر معــه الســير 

ــة )...( ــب الدول ــادي لدوالي الع

تــراب  بكامــل  الطــوارئ  إعــلان حالــة  يمكــن 
الجمهوريــة أو ببعضــه إمــا فــي حالــة خطــر 
داهــم ناتــج عــن نيــل خطيــر مــن النظــام العــام، 
وإمــا فــي حصــول أحــداث تكتســي بخطورتهــا 

ــة. ــة عام ــة كارث صبغ

ــة الطــوارئ أقــل خطــورة مــن »الخطــر الداهــم المهــدد لكيــان الوطــن  ــة التــي تبــّرر الإعــلان عــن حال بالتالــي، يبــدو أّن الوضعّي
ــة  ــّرر الإعــلان عــن حال ــذي يمكــن أن يب ــة« وال ــب الدول ــادي لدوالي ــه الســير الع ــّذر مع ــذي( يتع ــلاد أو اســتقلالها، )ال أو أمــن الب
الاســتثناء. لــذا، وخلافــا لمــا ورد فــي اطلاعــات الأوامــر المتعّلقــة بالإعــلان عــن حالــة الطــوارئ أو التمديــد فيهــا، لا يمكــن اعتمــاد 
ــة الاســتثنائية«  ــه يوجــد خلــط بيــن »الحال ــة الطــوارئ. ويــرى بعــض الفقهــاء أّن الفصــل 80 مــن الدســتور كســند قانونــي لحال

ــة الطــوارئ« كمــا نّظمهــا الأمــر عــدد 50 لســنة 1978. )موضــوع الفصــل 80 مــن الدســتور( و«حال

 
ومــن ناحيــة أخــرى، يطــرح الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ مشــكلة دســتورية. إذ أّن هــذا النــّص صــادر عــن 
الســلطة التنفيذيــة )أمــر صــادر عــن رئيــس الجمهوريــة ســنة 1978( فــي حيــن أّنــه يضــع حــدودا هاّمــة للحقــوق والحريــات التــي 
ــن أساســية  ــّص تشــريعي. فحســب الفصــل 65 مــن الدســتور »تّتخــذ شــكل قواني ــرة بمقتضــى ن مــن المفتــرض أن تكــون مؤّط
النصــوص المتعّلقــة بالمســائل التاليــة: )...( الحريــات وحقــوق الإنســان )...(«. ويبــدو أّنــه لا وجــود فــي الدســتور لأّي أحــكام أخــرى 
يمكــن أن تشــّكل ســندا قانونّيــا لتنظيــم حالــة الطــوارئ بمقتضــى أمــر ترتيبــي. هــذا بالإضافــة إلــى الفصــل 49 مــن الدســتور الــذي 

نــّص علــى أن »يحــّدد القانــون الضوابــط المتعّلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها )...(«. 
74.   الفصــل 80 مــن الدســتور: »لرئيــس الجمهـــورية فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن أو أمــن البــالد أو اســتقاللها، يتعــّذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي 
ــُن عــن التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب ويجــب 

ِ
تحتمهــا تلــك الحالــة االســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــالم رئيــس المحكمــة الدســتورية، وُيعل

أن تهــدف هــذه التدابيــر إلــى تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي أقــرب اآلجــال، وُيعتبــر مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز 
لرئيــس الجمهوريــة حــّل مجلــس نــواب الشــعب كمــا ال يجــوز تقديــم الئحــة لــوم ضــد الحكومــة. وبعــد ُمضــّي ثالثيــن يومــا علــى ســريان هــذه التدابيــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، ُيعَهــد إلــى المحكمــة 
الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو ثالثيــن مــن أعضائــه البــتُّ فــي اســتمرار الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه. وتصــرح المحكمــة بقرارهــا عالنيــة فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر 

يومــا. وُينهــى العمــل بتلــك التدابيــر بــزوال أســبابها. ويوجــه رئيــس الجمهوريــة بيانــا فــي ذلــك إلــى الشــعب«.
75.  وقــد تــّم الحقــا تغييــر توقيــت منــع الجــوالن فــي مناســبتين، إلــى أن صــدر األمــر الرئاســي عــدد 58 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 8 جــوان 2020 الــذي قــّرر بمقتضــاه رئيــس الجمهوريــة رفــع منــع الجــوالن 

بكامــل تــراب الجمهوريــة.

76. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 المؤرخ في25 جوان 2021، ص.1703.
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ــى بالمحكمــة الإداريــة بمقتضــى حكــم صــادر فــي 2 جويليــة 2018 )القضيــة  ــرة الابتدائيــة الأول ألغــت الدائ
ــر  ــى أم ــتنادا إل ــذ اس ــد اّتِخ ــة كان ق ــة الجبري ــت الإقام ــع تح ــرار وض ــور( ق ــر منش ــم غي ــدد 150168، حك ع
26 جانفــي 1978 المتعّلــق بحالــة الطــوارئ. حيــث اعتبــرت المحكمــة أّن تقييــد الحريــات العاّمــة يدخــل فــي 
مجــال القانــون وبالتالــي فــإّن قــرار الوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة المطعــون فيــه لا يمكــن أن يســتند، بصفــة 
أّولّيــة وفــي غيــاب نــّص تشــريعي، إلــى الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 وإلاّ ألغــي مــن قبــل قاضــي تجــاوز الســلطة 
لانعــدام الســند القانونــي. وهــو مــا آل فــي هــذه القضيــة إلــى اعتبــار أمــر 26 جانفــي 1978 ســالف الذكــر غيــر 

دســتوري. 

ولــم يقــع تطبيــق دســتور 2014 فــي هــذا الخصــوص، وكان مــن الأنســب ســّن نــّص تشــريعي لضبــط النظــام القانونــي المتعّلــق 
بحالــة الطــوارئ طبقــا لأحــكام الدســتور. 

مشروع قانون أساسي عدد 2018/91 يتعّلق بتنظيم حالة الطوارئ

تّمــت إحالــة مشــروع قانــون أساســي عــدد 2018/91 يتعّلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ إلــى مجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 30 
نوفمبــر 772018 . والمصادقــة علــى هــذا المشــروع يترتــب عنهــا إلغــاء العمــل بأمــر 26 جانفــي 1978 المذكــور أعــلاه ورفــع كّل 
ُلبــس ُممكــن بيــن حالــة الاســتثناء )الفصــل 80 مــن الدســتور( وحالــة الطــوارئ. وباعتبــار أّن هــذا المشــروع قــد ورد فــي شــكل 
قانــون أساســي فهــو ُيعتَبــر مــن الناحيــة الشــكلية مطابقــا للدســتور الــذي جعــل الحــّد مــن الحقــوق والحريــات مــن مجــال القانــون 
حســب مــا نــّص عليــه الفصــل 65 فــي فقرتــه الثانيــة. لكــن علــى مســتوى المضمــون، احتــوى هــذا المشــروع فــي صيغتــه الأصليــة 

علــى بعــض الأحــكام التــي طرحــت إشــكالا مــن حيــث دســتوريتها. 

مشــروع قانــون أساســي عــدد 45/2021 يتعّلــق بتنظيم حالــة الّطوارئ 
لصحّية ا

وفــي نفــس الّســياق، تّمــت إحالــة مشــروع قانــون أساســي عــدد 45/2021 يتعّلــق بتنظيــم حالــة الّطــوارئ الصحّيــة إلــى مجلــس 
نــّواب الّشــعب بتاريــخ 8 جويليــة 782021 . هــذا المشــروع يســتدعي نفــس الملاحظــات المذكــورة أعــلاه علــى مســتوى الّشــكل 

وعلــى مســتوى المضمــون.

ــة  ــم حال ــق بتنظي ــدد 2018/91 المتعل ــي ع ــون الأساس ــروع القان ــى مش ــة عل ــم المصادق ــم تت ــة 2021، ل ــّد 24 جويلي ــى ح إل
ــة. ــوارئ الصحّي ــة الّط ــم حال ــق بتنظي ــدد 45/2021 المتعّل ــي ع ــون الأساس ــروع القان ــى مش ــوارئ79  ولا عل الط

77. تجدر اإلشارة إلى أّن مجموعة من النواب تقّدمت سنة 2016 بمقترح قانون أساسي تحت عدد 2016/73 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لكن بعد ذلك تّم سحب هذا المقترح. 
https://majles.marsad.tn/ar/legislation/2021/045 : 78. يمكن االّطالع على هذا المشروع من خالل الّرابط الّتالي

79.  طالبــت الحكومــة بســحب مشــروع هــذا القانــون األساســي المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ لكــّن مكتــب مجلــس نــواب الشــعب قــّرر خــالل اجتماعــه المنعقــد يــوم الخميــس 22 أكتوبــر 2020 
رفــض مطلبهــا هــذا طبقــا ألحــكام الفصــل 137 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، نظــرا لتقديمــه بعــد عــرض المشــروع المعنــي باألمــر علــى الجلســة العامــة.

ــات  ــّل المقتضي ــي ظ ــوارئ ف ــة الط ــم لحال ــنة 1978 المنظ ــدد 50 لس ــر ع ــر الأم ــب تبري ــن الصع ــح م ــك، أصب ــكّل ذل ــا ل وتبع
الدســتورية المذكــورة أعــلاه. فهــو مــن جهــة لا يمكــن أن يكــون مؤسســا علــى الفصــل 80 مــن الدســتور، ومــن جهــة أخــرى، فــإن 
الإطــار القانونــي المنظــم لحالــة الطــوارئ والــذي يقّيــد بشــكل كبيــر الحقــوق والحريــات يجــب أن يــرد ضمــن قانــون أساســي 

ــك عمــلا بأحــكام الفصليــن 49 و65 مــن الدســتور. وليــس ضمــن أمــر ترتيبــي وذل

حالــة الّطــوارئ مــا تــزال منّظمــة بواســطة أمــر ترتيبــي، وهــو مــا يتعــارض مــع مقتضيــات 
الّدســتور اّلتــي تنــّص علــى أّن كّل مــا يتعّلــق بالحقــوق والحرّيــات يجــب تنظيمــه عــن طريــق 

قانــون أساســي. 

فــي هــذا الجانــب، إذن، تطبيــق أحــكام دســتور 2014 علــى المســتوى القانونــي بقــي 
منقوصــا وهــو مــا فتــح البــاب أمــام الســلطة التنفيذيــة لتطبيــق الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 
دون توّفــر الضمانــات القانونيــة الكافيــة. ولا يتــّم تــدارك هــذا الّنقــص إلاّ بمصادقــة مجلــس 
ــوارئ يحــّل محــّل الأمــر عــدد 50  ــة الّط ــق بحال ــون أساســي يتعّل ــى قان ــّواب الّشــعب عل ن

ــنة 1978. لس
 

دولة القانون
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الشفافية
ــى  ــول عل ــفافية المحم ــب الش ــتور 2014 واج ــن دس ــل 15 م ــّرس الفص ك
الإدارة العموميــة ونــّص الفصــل 32 علــى الحــق فــي المعلومــة وفــي النفــاذ 

إليهــا. 

 .VI

بحــّق  المتعّلــق   2016 لســنة   22 عــدد  األساســي  القانــون 
المعلومــة إلــى  النفــاذ 

ــون عــدد 22 لســنة  ــى المعلومــة )القان ــاذ إل ــق بحــّق النف ــون الأساســي المتعّل ــى القان ــواب الشــعب عل ــس ن صــادق مجل
2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016(. ولــم يكــن مســار إعــداد هــذا القانــون يســيرا، وذلــك بســبب صعوبــة ضبــط حــدود 
لممارســة هــذا الحــّق. وقــد دخــل هــذا القانــون حيــز النفــاذ بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ نشــره بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 
التونســية، أي فــي 29 مــارس 2017. ومــن بيــن الأحــكام الــواردة فــي القانــون التــي أثــارت جــدلا تلــك المتعّلقــة بحــالات 

اســتثناء حــّق النفــاذ إلــى المعلومــة )الفصــل 24 مــن القانــون(. 

ومــا يلفــت الانتبــاه أيضــا فــي هــذا القانــون هــو إحداثــه لهيئــة عموميــة مســتقّلة جديــدة تتمّتــع بالشــخصية القانونيــة، 
تســّمى »هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة«. وتكمــن المهّمــة الرئيســية للهيئــة فــي البــّت فــي حــالات رفــض مطالــب النفــاذ إلــى 

المعلومــة وتكــون قراراتهــا قابلــة للاســتئناف أمــام المحكمــة الإداريــة.

ويتكــّون مجلــس الهيئــة مــن تســعة )9( أعضــاء منتخبيــن بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب لمــّدة ســت 
ــن المجلــس فــي  ــة، لكــن تمّك ــة مطّول ــة للتجديــد. وقــد اســتغرقت عمليــة فــرز الترشــحات مــّدة زمنّي ســنوات غيــر قابل
نهايــة المطــاف مــن انتخــاب أعضــاء الهيئــة ورئيســها بتاريــخ 18 جويليــة 2017. وتــّم إثرهــا تعيينهــم بمقتضــى الأمــر 
ــدرت  ــا وأص ــة مهامه ــي ممارس ــة ف ــرعت الهيئ ــي 17 أوت 802017  وش ــؤرخ ف ــنة 2017 الم ــدد 918 لس ــي ع الحكوم
أّول قــرار لهــا فــي غــرة فيفــري 812018. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصــدرت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة مئــات القــرارات التــي 

اّتجهــت فيهــا عمومــا نحــو تكريــس حــّق الجهــة المّدعيــة.

ــق باإلبــالغ  القانــون األساســي عــدد 10 لســنة 2017 المتعّل
عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن

ــق  ــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 7 مــارس 2017 المتعّل ــى القان ــواب الشــعب عل ــس ن صــادق مجل
بالإبــلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن82. ويضبــط هــذا القانــون إجــراءات وشــكليات الإبــلاغ عــن الفســاد فــي القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص. أّمــا الهيــاكل العموميــة المعنيــة بتطبيــق هــذا القانــون فهــي متعــّددة جــّدا.
 

ويتعّين أن يتّم الإبلاغ عن الفساد لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

80. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 25 أوت 2017، ص. 2761.
81.  صــدر أّول قــرار فــي 1 فيفــري 2018 بمناســبة نــزاع بيــن جمعيــة تنشــط فــي مجــال الدفــاع عــن مصالــح ســائقي ســيارات الأجــرة »التاكســي« مــن جهــة ووالــي المهديــة مــن جهــة أخــرى. وحســب 
مــا جــاء فــي هــذا القــرار، تمّكنــت الجمعيــة المّدعيــة مــن كســب القضّيــة، حيــث وّجهــت الهيئــة إلــى الوالــي إلزامــا بتســليم الجهــة المّدعيــة نســخة مــن محاضــر اجتماعــات اللجنــة الجهويــة للنقــل 

 .)>http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2018/02/0001-2018-nb.pdf< :التابعــة للولايــة )نــّص القــرار متوّفــر علــى الموقــع الالكترونــي التابــع للهيئــة
82. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 10 مارس 2017، ص. 765 وما يليها.

<http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2018/02/0001-2018-nb.pdf
<http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2018/02/0001-2018-nb.pdf
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الوطنــي  بالســجل  المتعّلــق   2018 لســنة   52 عــدد  القانــون 
ت سســا للمؤ

 

صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى القانــون عــدد 52 المتعّلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات الــذي تــّم إصــداره فــي 29 أكتوبــر 
ــى  ــوص إل ــي بالخص ــّص يرم ــو ن ــر 2018(، وه ــي 6 نوفمب ــؤرخ ف ــدد 89 الم ــية ع ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس 2018 )الرائ

تعزيــز »شــفافية المعامــلات الاقتصاديــة والماليــة« )الفصــل الأول(83.

القانــون األساســي عــدد 46 لســنة 2018 المتعّلــق بالتصريــح 
بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة اإلثــراء غيــر المشــروع وتضــارب 

ــح المصال

ــق بالتصريــح  صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 1 أوت 2018 المتعّل
ــات  ــا لمقتضي ــون تطبيق ــذا القان ــدر ه ــد ص ــح84. وق ــارب المصال ــروع وتض ــر المش ــراء غي ــة الإث ــح وبمكافح ــب والمصال بالمكاس
ــه »علــى كل ّمــن يتولــى رئاســة الجمهوريــة، أو رئاســة الحكومــة ،أو عضوّيتهــا أو  الفصــل 11 مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه أّن
ــا  ــا أن يصــرح بمكاســبه وفــق م ــة علي ــات الدســتورية المســتقّلة أو أّي وظيف ــة الهيئ ــواب الشــعب أو عضوي ــس ن ــة مجل عضوي

ــون«.  يضبطــه القان

ويمّثــل هــذا القانــون الأساســي نّصــا بالــغ الأهميــة. فهــو يأتــي لاســتكمال الإطــار التشــريعي الرامــي إلــى دعــم الحوكمــة الرشــيدة 
ومحاربــة الفســاد. ويهــدف القانــون مــن خــلال مــا ورد فــي فصلــه الأّول إلــى »دعــم الشــفافية وترســيخ مبــادئ النزاهــة والحيــاد 

والمســاءلة ومكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وحمايــة المــال العــام«. 

ويعتبــر مجــال تطبيــق هــذا القانــون واســعا نســبيا. إذ ضبــط المشــّرع فــي الفصــل 5 منــه قائمــة تضــّم 37 فئــة مــن الأشــخاص 
المعنييــن بالتصريــح علــى المكاســب والمصالــح. ســحب المشــرع التونســي واجــب التصريــح بالمصالــح والمكاســب علــى أصنــاف 
ــم  ــة المحاك ــرار كتب ــى غ ــة، عل ــريعات المقارن ــض التش ــي بع ــح ف ــذا الّتصري ــل ه ــى مث ــع إل ــن لا تخض ــن والمهنيي ــن الموظفي م
والصحفييــن، إلــخ85. كمــا ُيطــرح التســاؤل بخصــوص معرفــة مــا إذا كانــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد قــادرة علــى مجابهــة 
هــذا الكــّم الهائــل الُمحتَمــل مــن التصاريــح. لــم ُتشــر الجهــة التــي بــادرت بمشــروع القانــون )الحكومــة( فــي شــرح الأســباب الــذي 
أحالتــه علــى البرلمــان إلــى كونهــا قامــت مســّبقا بإجــراء دراســات التأثيــر الضروريــة قبــل الشــروع فــي المصادقــة علــى قانــون 

بهــذا الحجــم.

وإن لــم ُيثــر قانــون 1 أوت 2018 أّي طعــن بعــدم الدســتورية أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، فمــن 
غيــر المســتبعد أن تثــار هــذه المســألة عــن طريــق الدفــع أمــام المحكمــة الدســتورية علــى إثــر تركيزهــا، اســتنادا إلــى أّن القائمــة 
الــواردة فــي فصلــه الخامــس تتجــاوز علــى مــا يبــدو بكثيــر توقعــات الســلطة التأسيســية المعّبــر عنهــا فــي الفصــل 11 ســالف 

الذكــر مــن الدســتور.
ــى  ــق بالمصادقــة عل ــر 2014 المتعّل ــد أن عــّرف الأمــر عــدد 4030 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 3 أكتوب ــة أخــرى، وبع مــن ناحي
ــا »الوضــوح داخــل الهيــكل العمومــي وفــي العلاقــة  ــة ســلوك وأخلاقيــات العــون العمومــي، ســابق الذكــر، الشــفافّية بأّنه مدون
مــع المواطنيــن )المنتفعيــن مــن الخدمــة أو مموليهــا( وعلنيــة الإجــراءات والغايــات والأهــداف«، نــّص علــى أنــه »يخضــع العــون 
ــا يحــدده  ــه حســب م ــة وظيفت ــا اقتضــت طبيع ــة، وكل م ــة معين ــة أو وظيف ــه فــي رتب ــة مــن شــروعه فــي عمل العمومــي بداي
القانــون أو النظــام الأساســي، لواجــب التصريــح علــى الشــرف بأملاكــه وأمــلاك قرينــه وأبنائــه القصــر ســواء كانــت منقولــة أو 
ــا  ــون أو النظــام الأساســي. كم ــا القان ــي يحدده ــرة الت ــة حســب الفت ــة دوري ــح بصف ــد التصري ــن أو تجدي ــم تحيي ــارات. ويت عق
يتولــى العــون العمومــي القيــام بالتصريــح علــى ممتلكاتــه بمجــرد انتهــاء مهامــه«. إّن هــذه المقتضيــات لا تــزال صالحــة حتــى 
بعــد المصادقــة علــى قانــون 1 أوت 2018 المشــار إليــه أعــلاه. فهــي لا تتعــارض معــه86. لــذا، ســتظّل هــذه المقتضيــات ســارية 

المفعــول، لكــن ســيكون مــن الضــروري تطبيقهــا علــى ضــوء مســتلزمات القانــون الجديــد.

األمــر الحكومــي الصــادر تحــت عــدد 1158 لســنة 2016 المتعلــق 
بإحــداث خاليــا الحوكمــة وضبــط مشــموالتها

تــّم بمقتضــى الأمــر الحكومــي الصــادر تحــت عــدد 1158 لســنة 2016 والمــؤرخ فــي 12 أوت 2016، إحــداث »خلايــا الحوكمة« 
ــا مكّلفــة  ــح الإدارة المركزيــة والولايــات وبعــض البلديــات والمؤسســات والمنشــآت العموميــة. وهــي خلاي ــى مســتوى مصال عل

أساســا بنشــر ثقافــة الحوكمــة والشــفافية )الفصــل 5(.

ــة  ــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المتعلــق بتنظيــم عملي الأم
ــر المتابعــة الصــادرة عنهــا ــر هيئــات الرقابــة وتقاري نشــر تقاري

يهــدف الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020، المتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات 
الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا87، إلــى ضمــان الشــفافية علــى مســتوى نشــاط الادارة.

ــق بعــدم دســتورية بعــض مقتضيــات مشــروع القانــون المصــادق عليــه فــي 27 جويليــة 2018 واعتبــرت  83.  وتجــدر الإشــارة إلــى أّن الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن بّتــت فــي طعــن تعّل
أن الفصــل 10 مــن مشــروع قانــون ينــال مــن الحــق فــي حمايــة المعطيــات الشــخصية مثلمــا تــّم تكريســه فــي الفصــل 24 مــن الدســتور )الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، القــرار عــدد 
2018/04 المــؤرخ فــي 4 ســبتمبر 2018، الرائــد الرســمي عــدد 74-73 المــؤرخ فــي 14-11 ســبتمبر 2018(. وفــي 22 أكتوبــر 2018 قضــت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن بمطابقــة 
الفصــل 10 مــن مشــروع القانــون فــي صيغتــه الجديــدة المصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب فــي 2 أكتوبــر 2018 للدســتور )القــرار عــدد 05/2018 المــؤرخ فــي 22 أكتوبــر 2018، الرائــد الرســمي 

للجمهوريــة التونســية عــدد 86 المــؤرخ فــي 26 أكتوبــر 2018(.
84.  الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 65 المــؤرخ فــي 14 أوت 2018، ص. 3575 ومــا يليهــا. وقــد ألغــى الفصــل 51 مــن هــذا القانــون العمــل بالقانــون عــدد 17 لســنة 1987 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 
1987 المتعلــق بالتصريــح علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض الأصنــاف مــن الأعــوان العمومييــن. علمــا وأّن مجــال تطبيــق القانــون الــذي تــّم إلغــاؤه كان أضيــق بكثيــر مــن المجــال الُمحــّدد فــي 

القانــون الحالــي. 
85.  يبلــغ عــدد الأشــخاص المعنييــن بالتصريــح علــى المكاســب فــي تونــس، حســب التوقعــات، بيــن 300000 و350000 شــخص. وعلــى ســبيل المقارنــة، فــي فرنســا -التــي يبلــغ عــدد ســكانها خمســة أضعــاف 
عــدد الســكان بتونــس- يبلــغ عــدد المســؤولين العمومييــن )منتخبــون وأعــوان عموميــون( المعنّييــن بواجــب التصريــح المنصــوص عليــه فــي القوانيــن المؤرخــة فــي 11 أكتوبــر 2013 والمتعلقــة بشــفافية 
الحيــاة العامــة حوالــي 15000 شــخصا، ُيذكــر منهــم علــى وجــه الخصــوص أعضــاء الحكومــة والنــواب وأعضــاء مجلــس الشــيوخ والنــواب الفرنســيون فــي البرلمــان الأوروبــي وأعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء 
ومستشــارو رئيــس الجمهوريــة والــوزراء ورئيســي المجلــس الوطنــي ومجلــس الشــيوخ وأعضــاء اللجــان التــي لهــا صلاحيــات اتخــاذ عقوبــات ورؤســاء المجالــس الجهويــة ورؤســاء البلديــات التــي يفــوق عــدد 

ســكانها 20000 ومســاعدو رؤســاء البلديــات التــي يفــوق عــدد ســكانها 100000 والذيــن لهــم تفويــض إمضــاء أو تفويــض وظيفــي إلــخ.

86. الفصل 51 من قانون 1 أوت 2018 نّص على إلغاء العمل بالأحكام »المخالفة« له.
87. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 30 جوان 2020، ص. 1575 وما يليها.

88. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 المؤرخ في 12 جانفي 2021، ص. 76 وما يليها.

األمــر الحكومــي عــدد 3 لســنة 2021 المتعلق بالبيانــات العمومية 
المفتوحة

نــّص الأمــر الحكومــي عــدد 3 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 6 جانفــي 2021 والمتعلــق بالبيانــات العموميــة المفتوحــة فــي فصلــه 
الأّول علــى أنــه يهــدف إلــى »تعزيــز مبــادئ الشــفافية والمســاءلة«88. وتنطبــق أحــكام هــذا الأمــر علــى الهيــاكل العموميــة المشــار 

إليهــا ضمــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 والمتعّلــق بالحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.
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تــّم إعــداد مشــروع أمــر حكومــّي يرمــي إلــى تعزيــز الشــفافية، ووقــع نشــره لاستشــارة العمــوم خــلال الفتــرة 
ــق بالهدايــا التــي يمكــن تقديمهــا للأشــخاص الذيــن يدخلــون  الممتــّدة مــن 5 إلــى 26 مــاي 2020، وهــو يتعّل
تحــت طائلــة القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ 1 أوت 2018، المتعّلــق بالتصريــح بالمكاســب 
ــكام  ــا لأح ــروع تطبيق ــذا المش ــي ه ــح89. ويأت ــارب المصال ــروع وتض ــر المش ــراء غي ــة الإث ــح وبمكافح والمصال
الفصــول 27 إلــى 29 مــن القانــون الأساســي المذكــور. وهــو ينــّص بالخصــوص علــى إحــداث »لجنــة أخلاقيات« 
داخــل كل إدارة معنيــة لمتابعــة قبــول الهدايــا. وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021 لــم يقــع إصــدار هــذا الأمــر ونشــره 

فــي الرائــد الرســمي.
 

وبشــكل عــاّم، ينــّص التشــريع التونســي النافــذ علــى عــدة آليــات فــي مجــال الشــفافّية، بيــد أّن هــذا التقريــر لا يهــدف إلــى التعــداد 
الشــامل لــكّل هــذه الآليــات.

htm..إستشارة-حول-مشروع-الأمر-الحكومي-المتعلق-بضبط-النظام-القانوني-للهدايا http://www.e-participation.tn/consultation/120/20 .89

منشور رئيس الحكومة عدد 18 المؤرخ في 5 أوت 2019

ــي الإدارة  ــفافية ف ــز الش ــدف تعزي ــدر به ــد ص ــي 5 أوت 2019 ق ــؤرخ ف ــدد 18 الم ــة ع ــس الحكوم ــور رئي ــار منش ــن اعتب يمك
العموميــة. ويتعّلــق موضــوع هــذا المنشــور بتيســير النفــاذ إلــى الخدمــات العموميــة لفائــدة بعــض الفئــات مــن المتعامليــن مــع 
ــة والنســاء الحوامــل والأشــخاص  ــار الســّن والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض معّين الإدارة: الأشــخاص ذوو الإعاقــة وكب
الأّميــون والأشــخاص المصحوبــون بأطفــال دون ســّن الثالثــة والأشــخاص الذيــن لا يتقنــون اللغــة الرســمية المعتمــدة بــالإدارة. 
ويحــّث هــذا المنشــور الإدارات العموميــة علــى إتاحــة النفــاذ إلــى المعلومــات عــن ُبعــد، وتوفيــر الوثائــق الإداريــة باســتخدام لغــة 
ــواب العموميــة باللغــات العربيــة والفرنســية  ــراي لفائــدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة، وتوفيــر نفــس محتــوى مواقــع ال ب

والإنجليزيــة وإتاحــة إمكانيــة تكبيــر الخطــوط المعتمــدة بهــا، وتبســيط محتــوى المراســلات الموجهــة للمواطنيــن.

ــى  ــفافّية عل ــة بالّش ــتور 2014 المتعّلق ــكام دس ــق أح ــول إّن تطبي ــن الق ــة، يمك ــة عاّم بصف
المســتوى القانونــي مقبــول. بــل يمكــن القــول إّن الّنصــوص، فــي كثيــر مــن الأحيــان، قــد 
ذهبــت بعيــدا مــن حيــث مجــالات تطبيــق الشــفافّية والأشــخاص المعنّييــن بهــذا الّتطبيــق، 
وهــو مــا قــد تنجــّر عنــه نتائــج عكســّية علــى المســتوى العملــي حيــث يصعــب فعــلا إنفــاذ 

قواعــد الّشــفافّية كمــا جــاءت فــي الّنصــوص.
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الهيئات
الدستورية
المستقلة

ينــّص البــاب الســادس مــن دســتور 2014 علــى إنشــاء خمــس هيئــات 
مســتقلة للعمــل علــى »دعــم الديمقراطيــة«، متمّتعــة بالشــخصية القانونيــة 
والاســتقلالية الإداريــة والماليــة. ومــن بيــن الســمات الممّيــزة لهــذه الهيئــات 
ــن إصــدار  أّن أعضاءهــا منتخبــون مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب. ويتعّي
ــا وطــرق  ــات والتمثيــل فيه ــة هــذه الهيئ ــد تركيب نصــوص تشــريعية لتحدي

ــاءلتها.  ــبل مس ــا وس ــا وتنظيمه ــاب أعضائه انتخ

 .VII وعمــلا بمــا جــاء بالمّطــة 14 مــن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 65 مــن الدســتور، يجــب أن تتخــذ هــذه النصــوص التشــريعية
ــة اللازمــة للمصادقــة علــى  شــكل قوانيــن أساســية، وهــي قوانيــن تتطّلــب المصادقــة عليهــا بأغلبيــة أوســع مــن الأغلبّي

القوانيــن العاديــة )الفصــل 64 مــن الدســتور(90. وهــذه الهيئــات الخمــس هــي التاليــة:

1. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات )الفصل 126 من الدستور(.
2. هيئة الاتصال السمعي البصري )الفصل 127 من الدستور(.

3. هيئة حقوق الإنسان )الفصل 128 من الدستور(.
4. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة )الفصل 129 من الدستور(.

5. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد )الفصل 130 من الدستور(.

90. يتّم التصويت على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
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باألحــكام  يتعّلــق   2018 لســنة   47 عــدد  األساســي  القانــون 
المســتقّلة الدســتورية  الهيئــات  بيــن  المشــتركة 

 

ــون  ــتقّلة )القان ــتورية المس ــات الدس ــن الهيئ ــتركة بي ــكام المش ــق بالأح ــي يتعّل ــون أساس ــى قان ــي عل ــرع التونس ــادق المش ص
ــكام  ــون الأح ــذا القان ــط ه ــه، يضب ــي عنوان ــن ف ــو مبّي ــا ه ــي 7 أوت 2018(. وكم ــؤرخ ف ــنة 2018 الم ــدد 47 لس ــي ع الأساس
المشــتركة التــي ســتنطبق علــى كّل الهيئــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب الســادس مــن الدســتور. وقــد بّيــن فيــه المشــّرع أّن 
هــذه الهيئــات هــي مــن أشــخاص القانــون العــام التــي تتمتــع بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة. وكنتيجــة منطقيــة لاســتقلالية هــذه 
الهيئــات، نــّص الفصــل 4 مــن القانــون فــي فقرتــه الثانيــة علــى عــدم خضــوع الهيئــات الدســتورية فــي ممارســتها لمهامهــا لأّي 
ســلطة رئاســية أو ســلطة إشــراف، وهــو مــا يمّيزهــا عــن المؤسســات العموميــة ويجعلهــا ذوات عموميــة متخّصصــة مــن صنــف 
ــام  ــة مســاءلتها أم ــات الدســتورية لا تحــول دون إمكاني ــأّن اســتقلالية الهيئ ــر ب ــام المشــرع بالتذكي ــا ق ــد. لكــن ســرعان م جدي

مجلــس نــواب الشــعب. 

للوهلــة الأولــى، قــد تبــدو فكــرة ســّن قانــون إطــاري يتضّمــن القواعــد المشــتركة بيــن كّل الهيئــات الدســتورية وقوانيــن مختلفــة 
خاّصــة بــكّل هيئــة علــى حــده مندرجــة ضمــن منهــج منطقــي91. إلاّ أّن هــذا التمّشــي يمكــن أن يــؤول إلــى ظهــور إشــكالات فــي 
التأويــل عنــد مقارنــة القواعــد المشــتركة الــواردة فــي القانــون الإطــاري والقواعــد الخاّصــة بإحــدى الهيئــات الدســتورية. ورغــم 
أّنــه، ومــن الناحيــة النظريــة، يوجــد مبــدأ فــي مجــال التأويــل يقضــي بــأّن النــّص الخــاّص يمكــن أن يخالــف النــّص العــاّم، مــن 
غيــر المســتبعد أن يظهــر إشــكال فــي تأويــل معنــى ومــدى كّل مــن القاعــدة العامــة والقاعــدة الخاصــة. فهــذا الخيــار المتمّثــل فــي 
اعتمــاد قانــون إطــاري وقوانيــن خاّصــة مــن شــأنه إذا أن يزيــد فــي مخاطــر النيــل مــن مبــدأ الأمــان القانونــي، باعتبــاره لا ُيســِهم 

فــي وضــع إطــار قانونــي واضــح وقابــل للفهــم بالنســبة لــكّل الهيئــات الدســتورية.

وقــد شــّكل انتخــاب نائــب رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مثــالا عــن ذلــك، حيــث تــّم التســاؤل حــول مــدى وجوبّيــة 
ــون الأساســي المــؤرخ فــي 7 أوت 2018  ــّص الفصــل 6 مــن القان ــة. إذ ن ــة الانتخابي ــرام التناصــف فــي إطــار هــذه العملي احت
المتعّلــق بالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة فــي فقرتــه الأخيــرة علــى أن يتــّم اختيــار رئيــس الهيئــة ونائــب 
رئيســها وجوبــا مــن جنســْين مختلفْيــن. ولكــن، وفــي الوقــت ذاتــه، نــّص الفصــل 34 مــن نفــس القانــون الأساســي علــى مواصلــة 
تطبيــق القوانيــن الجــاري بهــا العمــل المتعلقــة بالهيئــات القائمــة إلــى حيــن صــدور أو تنقيــح القوانيــن الأساســية الخاّصــة بــكّل 
هيئــة دســتورية مســتقلة. بيــد أّنــه لا وجــود لأّي إشــارة إلــى مبــدأ التناصــف صلــب الفصــل 8 مــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 
20 ديســمبر 2012 والمتعّلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فيمــا يخــّص تعييــن نائــب رئيــس الهيئــة. إذا مــا أّولنــا ســكوت 
ــرض التناصــف. لكــن  ــور لف ــح الفصــل 8 المذك ــّم تنقي ــى أن يت ــا الانتظــار إل ــرض التناصــف، يجــب حينه ــه لا يف ــى أن ــّص عل الن
هنــاك قــراءة أخــرى ممكنــة وهــي أن الفصــل 8 ســالف الذكــر ولئــن لــم ينــص علــى مبــدأ التناصــف فهــو لا يقصيــه. وبالتالــي فــإن 
اعتمــاد قــراءة مزدوجــة للفصــل 8 )مــن قانــون هيئــة الانتخابــات( والفصــل 6 فقــرة أخيــرة )مــن قانــون الأحــكام المشــتركة( 
المشــار إليهمــا أعــلاه، فــي اّتجــاه تطبيــق مبــدأ التناصــف أمــر ممكــن، بــل ومحّبــذ، بعــد المصادقــة علــى القانــون المتعّلــق بالأحــكام 

المشــتركة بيــن الهيئــات، خاّصــة وأّنــه لا وجــود لتضــارب بيــن أحــكام الفصلْيــن المعنّيْيــن.

إلــى حــّد 24 جويليــة 2021 تــم إحــداث أربــع هيئــات دســتورية 
مســتقّلة وإرســاء هيئــة واحــدة منهــا:

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

تــم إحداثهــا بموجــب القانــون عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2012 وتــم تركيزهــا ســنة 2014. علــى الرغــم 
ــية  ــلطة التأسيس ــت الس ــد قام ــتور، فق ــى الدس ــة عل ــابقا للمصادق ــات كان س ــتقّلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــداث الهيئ ــن أن إح م

ــة دســتورية مــن خــلال الفصــل 126. ــذ ســنة 2012 كهيئ ــة من ــة المحدث التونســية بتكريــس هــذه الهيئ

92.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71-70 المؤرخين في 1 و5 سبتمبر 2017، ص. 2878 وما يليها.
93.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 85 المؤرخ في 25 أوت 2020، ص. 2045.
94.  الّرائد الّرسمي للجمهورّية الّتونسّية عدد 48 المؤّرخ في 8 جوان 2021، ص. 1512.

91.  وضــع المشــرع الفرنســي ســنة 2017 نظامــا أساســيا عامــا للهيئــات المســتقلة، وهــي مبــادرة فريــدة مــن نوعهــا باعتبــار أّنــه، وعلــى حــد علمنــا، لــم يقــع توخــي هــذا التمشــي فــي أّي بلــد آخــر. راجــع فــي هــذا 
 Thomas Perroud, » Le statut général des autorités indépendantes. A propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 «, JCP éd. G, n° 6 du 6 février 2017,:الشــأن

.p. 244 et s

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 

ــون الأساســي  ــن القان ــن م ــؤرخ 24 أوت 922017. ويتبّي ــون الأساســي عــدد 59  لســنة 2017 الم ــا بمقتضــى القان ــم إحداثه ت
ــا  ــاص. كم ــام أو الخ ــاع الع ــن القط ــوي م ــي أو معن ــخص طبيع ــاه أّي ش ــعة تج ــات واس ــع بصلاحي ــة تتمّت ــر أّن الهيئ ــالف الذك س
منــح القانــون للهيئــة ســلطات هاّمــة جــّدا فــي مجــال التقّصــي والتحقيــق والبحــث بخصــوص حــالات الفســاد. ويتمّتــع بعــض 
أعــوان الهيئــة التابعيــن لقســم مكافحــة الفســاد بصفــة مأمــوري ضابطــة عدليــة ويحــّق لهــم علــى هــذا الأســاس القيــام بأعمــال 
التفتيــش والحجــز وتلقــي الشــهادات وجمــع الأدلــة والاطــلاع علــى أّي وثيقــة دون إمكانيــة مجابهتهــم بالســر المهنــي أو البنكــي 
أو الجبائــي. كمــا يمكنهــم تحريــر محاضــر ذات حجيــة والاســتعانة بالقــوة العامــة. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن هــؤلاء الأعــوان 

يمارســون مهاّمهــم طبقــا لأحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة وتحــت إشــراف الســلطة القضائيــة. 

ولــم يقــع إرســاء هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  ويتكــّون مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء مــن بينهــم ثلاثــة قضــاة 
ومحــام وعضــو ناشــط فــي المجتمــع المدنــي ُينتَخبــون لمــدة ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. وتخضــع تركيبــة المجلــس إلــى 

التجديــد الجزئــي كل ســنتْين عــن طريــق القرعــة. 

وقــد شــرعت اللجنــة الانتخابيــة بمجلــس نــواب الشــعب منــذ شــهر جانفــي 2018 فــي عمليــة فــرز الترشــحات. وبتاريــخ 14 
ــة  ــة هيئ ــحين لعضوي ــة للمترش ــة النهائي ــط القائم ــعب بضب ــواب الش ــس ن ــة لمجل ــة التابع ــة المختص ــت اللجن ــاي 2019، قام م
ــة  ــة العام ــى الجلس ــا إل ــون وإحالته ــي القان ــا ف ــوص عليه ــاف المنص ــف الأصن ــن مختل ــاد ع ــة الفس ــيدة ومكافح ــة الرش الحوكم
ــذه  ــّن ه ــة 2019. لك ــوم 3 جويلي ــة ي ــاء الهيئ ــاب أعض ــا لانتخ ــّم عقده ــة ت ــة عاّم ــر جلس ــت آخ ــعب. وكان ــواب الش ــس ن لمجل
الجلســة بــاءت بالفشــل، بمــا أّنــه لــم يتســّن لأّي مترّشــح الحصــول علــى أغلبيــة ثلثــْي أعضــاء المجلــس المســتوجبة قانونــا. ولــم 

ــة مــن أجــل انتخــاب أعضــاء الهيئــة. يعقــد بعــد ذلــك مجلــس نــواب الشــعب أّي جلســة عاّم

وكان مــن المفتــرض أن تحــّل الهيئــة الدســتورية محــّل الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد المحدثــة بمقتضــى المرســوم عــدد 120 
ــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بمقتضــى الأمــر  لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011. وقــد آل إنهــاء مهــاّم رئيــس الهيئ
الحكومــي عــدد 578 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 25 أوت 932020 ثــّم مــّرة أخــرى بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 412 المــؤّرخ 
ــات  ــن الهيئ ــوع م ــذا الن ــتقلالّية ه ــة باس ــة المتعّلق ــألة الجوهري ــراز المس ــى إب ــوان 942021  إل ــي 7 ج ــؤّرخ ف ــنة 2021 الم لس

والصعوبــات التــي قــد تعترضهــا فــي علاقاتهــا بالســلطة التنفيذيــة.

الهيئات الدستورية المستقلة
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هيئة حقوق اإلنسان 

تــم إحداثهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 51 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 952018 وكان مــن المفتــرض أن تحــّل 
محــّل الهيئــة العليــا لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الُمحَدثــة بمقتضــى القانــون عــدد 37 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 16 
ــة حقــوق الانســان وضمــان  ــات واســعة فــي مجــال حماي ــة التــي كرســها دســتور 2014 بصلاحي ــع الهيئ جــوان 2008. وتتمّت
ــم مقترحــات  ــام بدراســات وتقدي ــات، القي ــوق الإنســان والحري ــة بحق ــن المتعّلق ــا حــول مشــاريع القواني ــداء رأيه ــا: إب احترامه
ــن  ــة بأماك ــارات ميداني ــام بزي ــان، القي ــوق الإنس ــاك حق ــورة انته ــي ص ــات ف ــم توصي ــان، تقدي ــوق الانس ــة حق ــر حماي لتطوي
الاحتجــاز، كمــا يمكنهــا التعّهــد بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان إّمــا بمبــادرة منهــا أو تبعــا لشــكاية. لكــن تجــدر الإشــارة 
إلــى أّن الهيئــة لا تتمّتــع بوســائل ناجعــة لوضــع حــّد لانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يمكــن أن ترصدهــا. إذ يمكنهــا فقــط إحالــة 

ملفــات الانتهــاك التــي هــي علــى علــم بهــا إلــى القضــاء أو إشــعار الســلطات العموميــة والــرأي العــام بهــا.

ــن. وقــد أصــدر رئيــس  يتكــّون مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء ُمنتَخبيــن مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة الثلثْي
ــس  ــة مجل ــح لعضوي ــاب الترّش ــح ب ــي بفت ــري 2019 يقض ــخ 15 فيف ــرارا بتاري ــعب ق ــواب الش ــس ن ــة بمجل ــة الانتخابي اللجن
ــواب  ــس ن ــي لمجل ــع الإلكترون ــى الموق ــة عل ــة البرلماني ــرت اللجن ــوان 2020، نش ــخ 29 ج ــان96 . وبتاري ــوق الإنس ــة حق هيئ
الشــعب القائمــة المحّينــة للمترشــحين الذيــن تــم قبولهــم نهائيــا مرّتبيــن ترتيبــا تفاضلّيــا. لكــن بعــد شــهر، ولأنــه اّتضــح أّن بعــض 
المترشــحين لا يســتوفون الشــروط القانونيــة، اضطــّر رئيــس اللجنــة الانتخابيــة لمجلــس نــواب الشــعب إلــى اتخــاذ قــرار بتاريــخ 
29 جويليــة 2020 لإعــادة فتــح بــاب الترشــحات لعضويــة مجلــس هيئــة حقــوق الإنســان فــي صنفــْي مختــّص فــي علــم النفــس 
ومختــّص فــي حقــوق الطفــل مــن الأعضــاء الذيــن يمثلــون الجمعيــات المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات97. وفــي 
10 فيفــري 2021، نشــرت اللجنــة الانتخابيــة التابعــة لمجلــس نــواب الشــعب علــى الموقــع الإلكترونــي للمجلــس القائمــة الأوليــة 
للمترشــحين المقبوليــن لعضويــة مجلــس هيئــة حقــوق الإنســان. وبإمــكان المترشــحين الاعتــراض علــى القائمــة المنشــورة أمــام 
اللجنــة المختّصــة. وبعــد البــت فــي الاعتراضــات الــواردة عليهــا، نشــرت اللجنــة الانتخابيــة فــي 1 مــارس 2021 القائمــة الأوليــة 
المحّينــة للمترشــحين المقبوليــن لعضويــة مجلــس هيئــة حقــوق الإنســان فــي صنفــْي مختــّص فــي علــم النفــس ومختــص فــي 

حقــوق الطفــل. ويمكــن الطعــن فــي هــذه القائمــة أمــام المحكمــة الإداريــة.

وإلى حّد 24 جويلية 2021، لم يعقد مجلس نواب الشعب أّي جلسة انتخابّية.

هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة

تــّم احداثهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 60 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 9 جويليــة 982019 . ويتبّيــن مــن هــذا القانــون أّن 
الهيئــة لا تتمّتــع بصلاحيــات تقريريــة، بــل لهــا صلاحيــات استشــارية وصلاحيــة القيــام بدراســات. وفــي إطــار مســاهمتها فــي 
ــى  ــل ألــف مواطــن علــى الأقــّل وأن تحيلهــا إل ــى عرائــض ممضــاة مــن ِقَب دعــم الديمقراطيــة التشــاركية، يمكــن للهيئــة أن تتلّق
الأطــراف المعنيــة إذا ارتــأت ذلــك. وعلــى غــرار بقّيــة الهيئــات الدســتورية، يتكــّون مجلــس هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق 
الأجيــال القادمــة مــن 9 شــخصيات وطنيــة يتــّم انتخابهــم مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة الثلثْيــن لمــّدة ســّت ســنوات 
غيــر قابلــة للتجديــد. لكــن إلــى جانــب مجلســها تضــّم الهيئــة هيــكلا آخــر تتمّيــز بــه عــن بقّيــة الهيئــات الدســتورية وهــو منتــدى 
ــاه فــي هــذا المنتــدى هــو العــدد المرتفــع  ــة. ومــا يشــّد الانتب ــه بقــرار صــادر عــن رئيــس الهيئ ــّم تعييــن أعضائ ــذي يت ــة ال الهيئ
جــّدا لأعضائــه )أكثــر مــن مئــة عضــو( الذيــن يمثلــون نقابــات الشــّغالين ونقابــات الأعــراف، والمنظمــات الاقتصاديــة والهيئــات 
ــواب الشــعب،  ــة فــي مجلــس ن ل المهنيــة، والمؤسســات والمنشــآت العموميــة، والجماعــات المحليــة والأحــزاب السياســية الممثَّ
بالإضافــة إلــى الجمعيــات والخبــراء. وبالنظــر إلــى التركيبــة الموّســعة للغايــة لهــذا المنتــدى، يمكــن التســاؤل حــول مــدى نجاعــة 

95.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 89 المؤرخ في 6 نوفمبر 2018، ص. 4938 وما يليها.
96.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2019، ص. 512 وما يليها.
97.   الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 المؤرخ في 11 أوت 2020، ص. 1961 وما يليها.

98.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 2019، ص. 2323 وما يليها.

99.    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 3 مارس 2020، ص. 638 وما يليها.
100.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 14 جويلية 2020، ص. 1701 وما يليها.

أعمــال هــذه الهيئــة الجديــدة التــي كان مــن المفتــرض أن تحــّل محــّل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الســابق الُمحــَدث بمقتضــى 
القانــون عــدد 12 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 7 مــارس 1988.

وحســب الفصــل 14 مــن القانــون عــدد 60 لســنة 2019 المذكــور أعــلاه، ُيفَتــح بــاب الترشــحات لعضويــة مجلــس الهيئــة بقــرار مــن 
رئيــس مجلــس نــواب الشــعب يضبــط بمقتضــاه الأجــل النهائــي لإيــداع الترشــحات والشــروط المســتوجب توّفرهــا فــي المترشــحين 

والوثائــق المكّونــة لملــف الترشــح.

ــة  ــس هيئ ــة مجل ــاب الترشــح لعضوي ــح ب ــواب الشــعب فت ــس ن ــّرر رئيــس مجل ــري 2020 ق ــرار صــادر فــي 27 فيف وبمقتضــى ق
التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة99. وفــي نفــس اليــوم، أصــدر رئيــس مجلــس نــواب الشــعب قــرارا يقضــي بنشــر الســلم 

التقييمــي الــذي ســيتّم اعتمــاده مــن طــرف اللجنــة الانتخابيــة التابعــة لمجلــس نــواب الشــعب فــي ترتيــب المترشــحين.

ونظــرا لعــدم تلّقــي عــدد كاٍف مــن الترّشــحات، أصــدر رئيــس مجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 8 جويليــة 2020 قــرارا يقضــي بمنــح 
أجــل إضافــي )ُحــّدد بشــهر واحــد مــن تاريــخ صــدور القــرار( لقبــول الترشــحات لعضويــة مجلــس هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق 
الأجيــال القادمــة100 ، وذلــك طبقــا لمقتضيــات الفقــرة قبــل الأخيــرة مــن الفصــل 14 مــن القانــون الأساســي المــؤرخ فــي 9 جويليــة 

2019 المذكــور أعــلاه.

وإلى حّد 24 جويلية 2021، لم تبّت اللجنة المختصة التابعة لمجلس نواب الشعب بعد في مطالب الترشح.

هيئة االتصال السمعي البصري

ــا  ــّم إحداثه ــم يت ــة 2021 ل ــى حــد 24 جويلي ــا دســتور 2014 وإل ــي نــص عليه ــة الدســتورية المســتقلة الخامســة الت وهــي الهيئ
ــون. بقان

ــعب  ــواب الش ــس ن ــى مجل ــنة 2017 عل ــه س ــري وأحالت ــمعي البص ــال الس ــة الاتص ــق بهيئ ــون يتعّل ــروع قان ــة مش ــّدت الحكوم أع
)المشــروع عــدد 2017/97( وقــد أثــار هــذا المشــروع عــدة انتقــادات مــن طــرف الفاعليــن فــي الميــدان الســمعي البصــري واعتبــروا 
أنــه لا يضمــن اســتقلالية الهيئــة التعديليــة كمــا كّرســها الدســتور ولــم تقــع إحالــة مشــروع القانــون علــى الجلســة العامــة لمجلــس 

نــواب الشــعب خــلال المــدة النيابيــة2014 - 2019. 

ــق بحريــة الاتصــال الســمعي البصــري  ــم قامــت الحكومــة يــوم 9 جويليــة 2020 بإيــداع مشــروع قانــون عــدد 95/2020 يتعّل ث
وبتنظيــم هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري وضبــط اختصاصاتهــا. وقــد عّبــرت الهيئــة العليــا المســتقلة الحاليــة للاتصــال الســمعي 
البصــري عــن موقــف إيجابــي فــي خصــوص هــذا المشــروع الــذي يســتجيب، علــى حــّد رأيهــا، للمعاييــر المعمــول بهــا لــدى الهيئــات 

التعديلّيــة فــي المجــال الســمعي والبصــري فــي القانــون المقــارن. 

وفــي الأثنــاء تغّيــرت الحكومــة وطالبــت الحكومــة الجديــدة المكّونــة تبعــا لتحالــف برلماني جديد بســحب مشــروع القانون الأساســي 
عــدد 95/2020 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي البصــري وبتنظيــم هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري وضبــط اختصاصاتهــا وقــد 
صــادق مكتــب مجلــس نــواب الشــعب علــى هــذا الطلــب خــلال اجتماعــه المنعقــد يــوم الخميــس 22 أكتوبــر 2020، لا ســيما وأنــه لــم 
تقــع إحالتــه بعــد علــى الجلســة العامــة وذلــك طبقــا لأحــكام الفصــل 137 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس نــواب الشــعب. وكــرّدة فعــل 
علــى هــذا الســحب، تــم بتاريــخ 21 أكتوبــر 2020 إيــداع مقتــرح قانــون عــدد 125/2020 لــدى مجلــس نــواب الشــعب يتضمــن 

نفــس مقتضيــات المشــروع المســحوب. 

الهيئات الدستورية المستقلة



7475

ــمعي  ــال الس ــة الاتص ــز هيئ ــن تركي ــى حي ــه إل ــة( أن ــكام انتقالي ــتور 2014 )أح ــن دس ــل 8-148 م ــّص الفص ن
البصــري، تواصــل الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري المحدثــة بمقتضــى المرســوم عــدد 116 
لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 ممارســة مهاّمهــا. ويتعّيــن الإشــارة إلــى مقتــرح القانــون الأساســي 
ــذي  ــر 2011 وال ــي 2 نوفمب ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 116 لس ــوم ع ــح المرس ــق بتنقي ــدد 2020/34 المتعّل ع
تّمــت إحالتــه علــى مجلــس نــواب الشــعب يــوم 4 مــاي 2020. ويتمحــور هــذا المقتــرح الصــادر رســمّيا عــن 
عــدد مــن النــواب حــول نقطتيــن أساســّيتين: تركيبــة الهيئــة العليــا المســتقلة الحالّيــة للاتصــال الســمعي البصــري 
ــة،  ــرح، مــن جه ــّص المقت ــى، ين ــق بالنقطــة الأول ــا يتعل ــة. ففيم ــة والتلفزيوني ــوات الإذاعي ونظــام إحــداث القن
ــواب  ــس ن ــل مجل ــن قب ــري م ــمعي البص ــال الس ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي ــاء الهيئ ــاب أعض ــّم انتخ ــى أن يت عل
الشــعب بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الثانيــة، ينــّص المقتــرح علــى أّن إحــداث القنــوات 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة الفضائيــة لا يخضــع لأّي ترخيــص، وأّنــه يتعّيــن فقــط علــى المعنــي بالأمــر إيــداع تصريح 
بالوجــود لــدى الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري مقابــل حصولــه علــى وصــل فــي ذلــك. وقــد صادقــت 
ــور  ــون الأساســي عــدد 34/2020 المذك ــرح القان ــى مقت ــة عل ــات الخارجي ــات والعلاق ــوق والحري ــة الحق لجن
أعــلاه دون تعديــل وأوصــت الجلســة العاّمــة بالمصادقــة عليــه، إلا أنــه لــم يقــع التصويــت علــى مقتــرح القانــون 

المذكــور.
 

أغلــب الهيئــات الّدســتورّية المســتقّلة أحدثــت بقوانيــن لكــن لــم يتــّم إرســاء ســوى هيئــة 
واحــدة مــن جملــة خمــس هيئــات وهــي الهيئــة العليــا المســتقّلة للانتخابــات.

الّصعوبــات فــي إرســاء الهيئــات الّدســتورّية المســتقّلة وفــي ســّد الّشــغورات مــرّده طريقــة 
اختيــار أعضائهــا: الانتخــاب مــن قبــل مجلــس نــّواب الّشــعب بأغلبّيــة الّثلثيــن.

الهيئات الدستورية المستقلة
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الالمركزية 
جعــل دســتور 2014 مــن اللامركزّيــة أحد »المبــادئ العاّمــة« )وهو 
ــم  ــا التنظي ــوم عليه ــي يق ــتور( الت ــن الدس ــاب الأّول م ــوان الب عن
ــة  ــط باللامركزي ــق فق ــر يتعّل ــّن الأم ــية، لك ــلاد التونس ــي للب التراب
الإداريــة بمــا أّن الفصــل 14 مــن الدســتور جــاء مؤّكــدا علــى التــزام 
ــي«  ــراب الوطن ــل الت ــا بكام ــة واعتماده ــم اللامركزي ــة بدع »الدول
مــع التنصيــص مباشــرة علــى أّن ذلــك يجــب أن يتــّم »فــي إطــار 

ــة«. وحــدة الدول

 .VIII
ُخّصــص البــاب الســابع مــن دســتور 2014 للســلطة المحلّيــة101 القائمــة علــى اللامركزيــة. وينــّص الدســتور علــى ثلاثــة 
ــة إحــداث أصنــاف  أصنــاف مــن الجماعــات المحليــة اللامركزيــة: البلديــات، الجهــات والأقاليــم. كمــا ينــّص علــى إمكانّي

خصوصيــة مــن الجماعــات المحليــة بمقتضــى قانــون.

يتطلــب تجســيد اللامركزيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي دســتور 2014 اعتمــاد إطــار قانونــي جديــد ينســخ الإطــار 
القانونــي القائــم باعتبــاره يتعــارض جوهريــا مــع أحــكام الدســتور. إذ يتعّيــن الانتقــال مــن نظــام يضــع الجماعــات المحليــة 
تحــت إشــراف الســلطة المركزيــة، كمــا كان منصوصــا عليــه فــي التشــريع الســابق )خاّصــة القانــون عــدد 33 لســنة 1975 
ــري  ــي 4 فيف ــؤرخ ف ــنة 1989 الم ــدد 11 لس ــي ع ــون الأساس ــات والقان ــق بالبلدي ــاي 1975 المتعّل ــي 14 م ــؤرخ ف الم
1989 المتعّلــق بالمجالــس الجهويــة(، إلــى نظــام لامركــزي يقــوم علــى مبــدأ التدبيــر الحــّر )الفصــل 132 مــن الدســتور( 
والرقابــة اللاحقــة علــى شــرعية أعمــال الســلطات المحليــة )الفصــل 138 مــن الدســتور(. وقــد نــّص الفصــل 2-148 مــن 
الدســتور علــى أن تدخــل أحــكام البــاب الســابع المتعّلــق بالســلطة المحليــة حيــز النفــاذ حيــن دخــول القوانيــن المذكــورة 
فيــه حيــز النفــاذ. وهومــا يــدل علــى الأهميــة القصــوى التــي تحظــى بهــا مســألة إصــدار القوانيــن التطبيقيــة للدســتور فــي 
هــذا المجــال. ففــي غيــاب هــذه القوانيــن ســيظّل البــاب الســابع مجــّرد حبــر علــى ورق. ووفقــا للفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
65 مــن الدســتور، يجــب أن تتخــذ النصــوص المتعلقــة بالســلطة المحليــة شــكل قوانيــن أساســية، وهــي قوانيــن تتطّلــب 

مصادقــة الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب وذلــك خلافــا للمصادقــة علــى القوانيــن العاديــة.

101.   كلمــة »الســلطة« فــي عبــارة »الســلطة المحليــة« لهــا معنــى خــاص. فالســلطة المحليــة، وخلافــا لمــا قــد يذهــب إليــه الظــّن، هــي ليســت بســلطة رابعــة ُتضــاف إلــى الســلطات العموميــة التقليديــة 
pouvoirs-puis-( »القــّوة -  الخاضعــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وبالرجــوع إلــى التصنيــف الفقهــي، يمكــن القــول أنــه إذا كانــت الســلطات الخاضعــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات هــي »ســلطات

)pouvoir-liberté( »فــإّن الســلطة المحليــة هــي »ســلطة - الحريــة ،)sance
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القانــون األساســي عــدد 7 لســنة 2017 المنقــح والمتمــم 
للقانــون االنتخابــي 

جــاء القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 المنقــح والمتمــم للقانــون الأساســي 
المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعّلــق بالانتخابــات والاســتفتاء )القانــون الانتخابــي(، ليضبــط خاّصــة القواعــد المتعلقــة 
بالانتخابــات البلديــة والجهويــة لانتخــاب أعضــاء المجالــس المكلفــة بــإدارة شــؤون البلديــات والجهــات. وقــد تــّم إجــراء 

ــوم 6 مــاي 2018.  ــة ي ــات بلدي أّول انتخاب

ــد،  ــي أن تســيير المجالــس البلديــة أمــر معّق ــى المســتوى العمل ــن عل ــا. وتبّي ــة أمــرا هّين ــم يكــن تركيــز المجالــس البلدّي ل
مّمــا أّدى إلــى حــّل البعــض منهــا. حســب الفصــل 49 ســادس عشــر مــن القانــون الانتخابــي، يتــم فــي حالــة حــّل المجلــس 

البلــدي تنظيــم انتخابــات جزئيــة فــي أجــل أقصــاه تســعون )90( يومــا مــن تاريــخ الحــل102.

بعــد مــرور ثــلاث ســنوات عــن تنظيــم الانتخابــات البلديــة يــوم 6 مــاي 2018، وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021، تــّم إجــراء 
انتخابــات بلديــة جزئيــة فــي 23 بلديــة، وهــو مــا يمّثــل تقريبــا 7 % مــن العــدد الجملــي للبلديــات فــي تونــس. ولئــن كانــت 
ــة  هــذه الّنســبة غيــر مرتفعــة إلاّ أّن اللجــوء المتكــّرر نســبّيا إلــى حــّل المجالــس البلديــة وتنظيــم انتخابــات بلديــة جزئّي
يدفــع إلــى البحــث والتأّمــل فــي أســباب هــذه الظاهــرة مــن حيــث تداعياتهــا علــى اســتمرارية المرافــق العموميــة المحليــة 

وعلــى جــودة الخدمــات التــي يحــّق لمتســاكني المناطــق البلديــة مطالبــة الســلط المحليــة بضمانهــا.

مجّلة الجماعات المحلية

فــي خصــوص الإطــار القانونــي المتعّلــق باللامركزيــة، صــادق مجلــس نــواب الشــعب يــوم 26 أفريــل 2018 علــى مجّلــة 
الجماعــات المحليــة103 التــي تــّم إصدارهــا بتاريــخ 9 مــاي 1042018. ووفقــا لمــا نّصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 
383 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة »تدخــل أحــكام هــذا القانــون الأساســي المتعّلقــة بــكّل صنــف مــن أصنــاف الجماعــات 
المحليــة تدريجيــا بعــد الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة الخاّصــة بــكّل صنــف منهــا«. وإلــى حيــن انتخــاب المجالــس الجهوية 
الجديــدة وتركيزهــا، ُتمــارس الصلاحيــات الراجعــة للجهــة مــن قبــل المجالــس الجهويــة القديمــة وفًقــا لأحــكام القانــون 
الأساســي عــدد 11 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 4 فيفــري 1989 المتعلــق بالمجالــس الجهويــة )الفصــل 384 مــن مجلــة 

الجماعــات المحليــة(.
وُتعــّد مجلــة الجماعــات المحليــة مجّلــة ضخمــة، فهــي تضــّم 400 فصــلا تــّم تقســيمها إلــى كتابيــن يتعّلــق أّولهمــا بالأحكام 
ــدرج  ــان: قائمــة البلديــات وقائمــة الجهــات. وتن ــة قائمت ــا ألحقــت بالمجّل ــي بالأحــكام الخصوصيــة. كم المشــتركة والثان
هــذه المجلــة فــي إطــار تطبيــق البــاب الســابع مــن دســتور 27 جانفــي 2014 الــوارد تحــت عنــوان »الســلطة المحليــة«. 

كمــا تــّم التنصيــص فــي المجلــة علــى كّل المبــادئ المتعّلقــة بتكريــس اللامركزيــة كمــا جــاء بهــا الّدســتور.

وقــد أحالــت مجّلــة الجماعــات المحليــة بذاتهــا إلــى قوانيــن أخــرى مكّملــة لهــا. حيــث ينــّص الفصــل 13 مــن المجّلــة فــي 
فقرتــه الأخيــرة علــى أن يتــّم ضبــط »شــروط وإجــراءات تنفيــذ الصلاحيــات المشــتركة بقانــون بعــد أخــذ رأي المجلــس 
الأعلــى للجماعــات المحليــة«. كمــا تنــص الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 16 مــن نفــس المجّلــة علــى أن »يضبــط بالقانــون كّل 
تحويــل للصلاحيــات أو توســيعها لفائــدة الجماعــات المحليــة«. بيــد أّن التنصيــص علــى قوانيــن تطبيقيــة لقانــون آخــر، 
وهــو شــأن مجلــة الجماعــات المحليــة فــي هــذه الحالــة، ليــس مــن الممارســات الشــائعة فــي التشــريع التونســي. ويمكــن 
تفســير هــذا التمشــي بالضغــط الــذي مارســه الــرأي العــام آنــذاك علــى مجلــس نــواب الشــعب لاســتكمال المصادقــة علــى 
ــى  ــواب عل ــدرة الن ــدم ق ــم ع ــن تفّه ــروف، يمك ــك الظ ــّل تل ــي ظ ــة. وف ــات البلدي ــم الانتخاب ــّنى تنظي ــى يتس ــة حت المجّل

الحســم بشــأن بعــض المســائل الدقيقــة والحساســة كتلــك المتعلقــة باختصاصــات الجماعــات المحليــة.

إّن إرســاء اللامركزيــة كان مــن المنتظــر أن يتــّم عبــر مســار تدريجــي حســب توقعــات المشــّرع الــواردة في مجّلة الجماعات 
المحليــة التــي تضّمنــت قســما كامــلاً عنوانه »في التــدرج في إرســاء اللامركزيــة ودعمهــا«105 . وفي هــذا الصــدد، يتوّلــى مجلس 
نــواب الشــعب فــي الســنة الأولــى مــن كل مــّدة نيابيــة، وباقتــراح مــن الحكومــة، المصادقــة علــى خطــة لبرنامــج دعــم 
اللامركزيــة وتطويرهــا فــي شــكل قانــون توجيهــي يحــدد الأهــداف والوســائل المســّخرة لكامــل تلــك المــّدة النيابيــة. ومــن 
جانبهــا، تتولــى الحكومــة إعــداد تقريــر ســنوي لتقييــم مــدى التقــدم المحــرز فــي إنجــاز اللامركزيــة ودعمهــا )الفصــل 66 

مــن مجلــة الجماعــات المحليــة(.

وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021، لــم تعــرض الحكومــة علــى مجلــس نــواب الشــعب المنتخــب فــي 6 أكتوبــر 2019 خطــة 
برنامــج دعــم اللامركزيــة المذكــور.

وقــد شــهد تطبيــق وتجســيد اللامركزيــة فــي بعــض الأحيــان شــيئا مــن التعطيــل، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات. وهــذا مــا 
تّمــت ملاحظتــه خــلال الأزمــة الصحيــة الناتجــة عــن وبــاء كوفيــدCOVID 19( -19( حيــن توّجــه رئيــس الحكومــة إلــى 
رؤســاء البلديــات والــولاة ومديــري المؤسســات العموميــة بمنشــور مــؤّرخ فــي 25 مــارس 2020 لمطالبتهــم بالامتثــال 
ــل  ــة قب ــى إذن مســبق مــن الســلطة المركزي ــة بالحصــول عل ــزام الســلطات المحلي ــة ولإل ــات الســلطة المركزي ــى تعليم إل

اتخــاذ أي قــرارات فــي علاقــة بالأزمــة الصحيــة106 .

كمــا يتطلــب تطبيــق مجّلــة الجماعــات المحليــة إصــدار حوالــي أربعيــن )40( أمــرا وفــق الإحــالات الــواردة صلــب المجلــة 
ــدار  ــب إص ــة، يج ــس المجّل ــن نف ــل 385 م ــب الفص ــة. وحس ــس الحكوم ــة لرئي ــة الراجع ــة العام ــلطة الترتيبي ــى الس إل

الأوامــر التطبيقيــة خــلال أجــل أقصــاه تســعة أشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذه المجلــة.
وقــد انقضــى أجــل التســعة أشــهر الــذي منحــه المشــّرع لإصــدار الأوامــر التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة فــي شــهر 
ــار التأخيــر المســّجل فــي إعــداد الأوامــر التطبيقيــة  فيفــري 2019 دون أن يتــّم اّتخــاذ كّل هــذه الأوامــر. ويمكــن اعتب
ــك،  ــا. رغــم ذل ــن تنظيمه ــد المســائل التــي يتعّي ــة إعدادهــا وتعقي ــق بصعوب ــة تتعّل ــا لأســباب تقني المذكــورة أعــلاه راجع
ــك  ــية وكذل ــؤولية السياس ــل المس ــى تحمي ــه إل ــدم احترام ــؤول ع ــد ي ــولا، وق ــلا معق ــلاه أج ــور أع ــل المذك ــر الأج ُيعتَب
القانونيــة للدولــة. إلاّ أّن هــذا الأجــل لا يكتســي قيمــة إلزامّيــة، بمعنــى أّن انقضــاءه لــن يترّتــب عنــه حرمــان الحكومــة مــن 

اختصاصهــا. فهــذه الأخيــرة لا تــزال قــادرة علــى إصــدار الأوامــر المعنيــة، وهــذا هــو فعــلا مــا قامــت بــه. 

ــة  ــة الجماعــات المحليــة مــن جمل ــا تطبيقــا لمجل ــّم نشــر ثلاثــة عشــر )13( أمــرا ترتيبّي وإلــى حــّد 24 جويليــة 2021 ت
ــا الواجــب اتخاذهــم. وهــي الأوامــر التاليــة: الأربعيــن )40( أمــرا ترتيبي

ــريعية  ــات التش ــنة 2019 )الانتخاب ــة لس ــات الوطني ــع الانتخاب ــن م ــد تتزام ــدة ق ــة جدي ــات جزئي ــم لانتخاب ــن تنظي ــا م ــّر عنه ــا ينج ــة وم ــس البلدي ــّل المجال ــالات ح ــر ح ــن توات ــه م ــّراء قلق 102.  ج
والرئاســية(، اقتــرح رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تنقيــح قانــون 26 مــاي 2014 المتعلقــة بالانتخابــات والاســتفتاء بشــكل يمنــع تنظيــم هــذه الانتخابــات الجزئيــة خــلال الســنة 

ــا. ــا له ــّرغ كلّي ــات التف ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــت أو رئاســية، كــي يتســّنى للهيئ ــة، تشــريعية كان ــات الوطني الســابقة لإجــراء الانتخاب
103.  تــّم يــوم 9 مــاي 2018 رفــع دعــوى مــن قبــل نائبــة واحــدة أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن. ولــم تتــوّل النائبــة المعنّيــة تقديــم طعنهــا بصفــة مباشــرة بــل قامــت بإنابــة 
محــام للغــرض. وتعّلــق المطعــن الأساســي المضّمــن بعريضــة الدعــوى بعــدم دســتورية الفصــل 103 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة الــذي يســمح، حســب الطاعنــة، بالتفويــت فــي الأراضــي ذات 
الصبغــة الفلاحيــة لفائــدة الأجانــب. وبمقتضــى القــرار عــدد 02/2018 المــؤرخ 17 مــاي 2018 )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 41 المــؤرخ فــي 22 مــاي 2018، ص. 1868( قــّررت 
الهيئــة عــدم قبــول الطعــن اســتنادا إلــى تقديمــه مّمــن لا صفــة لــه. فالطعــن أمــام الهيئــة لا يمكــن أن يتــّم بصفــة قانونّيــة إلاّ مــن قبــل ثلاثيــن نائبــا علــى الأقــّل ودون إنابــة محــام. ولــم تناقــش الهيئــة 

مســألة تقديــم الطعــن بعــد انقضــاء الأجــل القانونــي رغــم إثارتهــا فــي مذكــرات الــرّد المقّدمــة مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة.
104. القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2018، ص. 1710 وما يليها.

105.   صــّرح بعــض المســؤولين السياســيين بــأّن عمليــة إرســاء نظــام الالمركزيــة المنصــوص عليــه بالدســتور وبمجلــة الجماعــات المحليــة هــي مســار مطــّول سيســتغرق 27 ســنة 
وســيكون علــى 3 مراحــل ســتمتّد كّل واحــدة منهــا علــى 9 ســنوات وستنقســم بدورهــا إلــى ثالثــة مراحــل كّل مرحلــة منهــا ســتدوم ثالثــة ســنوات. لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه علــى حــّد 
بــل هــذه 

ِ
علمنــا، لــم يقــع فــي الواقــع تكريــس هــذا التمّشــي رســمّيا فــي شــكل منشــور صــادر عــن الــوزارة المكّلفــة بالجماعــات المحليــة مثــال أو فــي شــكل دراســة منشــورة مــن ق

ــد  ــه بعــض الجرائ ــا تداولت ــّم اســتقاؤها مّم ــرة ت ــوزارة. والمعلومــة الوحيــدة المتوّف ــي الرســمي لل ــد االطــالع علــى الموقــع اإللكترون ــوزارة. هــذا مــا يمكــن اســتنتاجه علــى األقــّل عن ال
اإللكترونيــة )حــول هــذا الموضــوع راجــع مثــال: >https://africanmanager.com/tunisie-la-decentralisation-prendra-27-ans-si-tout-va-bien/< ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة 
بالحاجــة إلــى اعتمــاد القانــون التوجيهــي المنصــوص عليــه فــي الفصــل 66 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والــذي ســيكون أساســا لجميــع النصــوص الالحقــة التــي ســتصدر عــن اإلدارة 

فــي مجــال اإلرســاء التدريجــي لالمركزيــة. أّمــا خــالف ذلــك فســيكون مــن قبيــل االســتباق الــذي ســيترّتب عنــه إفــراغ تدّخــل المشــّرع مــن معنــاه.
106.  في وقت ما كان هذا المنشور متوّفرا عبر البوابة الوطنية لإلعالم القانوني )legislation.tn( ثّم تّم سحبه ألسباب مجهولة.

الالمركزية 
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1.  الأمــر الحكومــي عــدد 744 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 23 أوت 2018 المتعلــق بالمصادقــة علــى النظــام الداخلــي النموذجــي 
للمجالــس البلديــة.

ــّم  ــه »يت ــى أن ــّص عل ــذي ين ــة ال ــة الجماعــات المحلي ــا لأحــكام الفصــل 396 مــن مجل صــدر هــذا الأمــر تطبيق
ضبــط نظــام داخلــي نموذجــي للمجالــس البلديــة ونظــام داخلــي نموذجــي للمجالــس الجهويــة يصــادق علــى كّل 
منهمــا بأمــر حكومــي بنــاء علــى رأي المحكمــة الإداريــة العليــا«. إّن اعتمــاد نظــام داخلــي نموذجــي مــن شــأنه 
أن يحــّد مــن مبــدأ التدبيــر الحــّر للجماعــات المحليــة باعتبــاره قــد يضــع علــى عاتقهــا واجبــات إضافّيــة غيــر 
واردة فــي المجّلــة، شــريطة ألا تكــون مخالفــة لهــا. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الفصــل 64 مــن النظــام الداخلــي 
ــر  ــس التصوي ــات المجل ــاء اجتماع ــن أثن ــوم الحاضري ــى العم ــة عل ــه الثاني ــي فقرت ــر ف ــذي حّج ــي ال النموذج
ــة  ــلام والصحاف ــْي الإع ــا لحريت ــاره مخالف ــن اعتب ــا يمك ــو م ــة، وه ــف الجوال ــتعمال الهوات ــجيل أو اس أو التس

ــن بمقتضــى الدســتور.  المضمونتي
 

ــوان  ــح بعن ــط نظــام إســناد من ــق بضب 2. الأمــر الحكومــي عــدد 745 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 23 أوت 2018 المتعل
ــواب رئيــس البلديــة ومســاعديه. اســترجاع مصاريــف لن

ــدار  ــط مق ــر وضب ــد معايي ــق بتحدي 3. الأمــر الحكومــي عــدد 746 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 7 ســبتمبر 2018 المتعل
ــات107 . ــة لرؤســاء البلدي ــة المخّول ــازات العينّي ــة والامتي المنحــة الجملّي

4. الأمــر الحكومــي عــدد 1060 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 2018 المتعّلــق بـــضبط صيــغ وإجــراءات النشــر 
ــة  ــق ذات الصل ــرارات والوثائ ــة للق ــات المحلي ــة للجماع ــع الإلكتروني ــة وبالمواق ــات المحلي ــمية للجماع ــدة الرس بالجري
وتعليقهــا108. ويدخــل هــذا الأمــر الحكومــي حيــز النفــاذ بعــد انقضــاء أجــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــره بالرائــد الرســمي 

للجمهوريــة التونســية.
ــان  ــاء اللج ــدد أعض ــط ع ــق بضب ــري 2019 المتعّل ــي 18 فيف ــؤرخ ف ــنة 2019 الم ــدد 169 لس ــي ع ــر الحكوم 5. الأم
المؤقتــة للتســيير بالبلديــات109. ويتــراوح هــذا العــدد مــا بيــن 10 و26 حســب عــدد الســكان بــكل بلديــة. يتــم إحــداث 

ــة حــّل المجلــس البلــدي. لجنــة تســيير مؤقتــة مثــلا فــي حال

ــداب  ــات الانت ــغ وآلي ــق بضبــط صي 6. الأمــر الحكومــي عــدد 291 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 22 مــارس 2019 المتعّل
ــات110. ــيم بالبلدي ــة والترس والترقي

ــق بضبــط شــروط وإجــراءات إعمــال  7. الأمــر الحكومــي عــدد 401 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 6 مــاي 2019 والمتعّل
آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل 30 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة111. وكمــا تــّم بيانــه أعــلاه، 
يمكــن لهــذا الأمــر الحكومــي أن يثنــي الجمعيــات عــن المشــاركة فــي الشــؤون المحليــة لكونــه أحــدث نوًعــا مــن الرقابــة 

المســلطة عليهــا.

8. الأمــر الحكومــي عــدد 941 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 16 أكتوبــر 2019 والمتعلــق بضبــط نمــوذج اتفاقيــة تكليــف 
جماعــة محليــة لجماعــة محليــة أخــرى أو لمؤسســة أو لمنشــأة عموميــة لممارســة إحــدى اختصاصاتهــا الذاتيــة112.

9. الأمــر الحكومــي عــدد 31 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 16 جانفــي 2020 والمتعلــق بضبــط منــح وامتيــازات رئيــس 
الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة وأعضائهــا113.

10. الأمــر الحكومــي عــدد 52 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 23 جانفــي 2020 والمتعلــق بالمصادقــة علــى نمــوذج تبويــب 
ميزانيــة البلديــات114، مثلمــا تــّم تنقيحــه بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 439 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 14 جويليــة 

. 1152020

11. الأمــر الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 19 مــاي 2020 والمتعّلــق بالحــراك الوظيفــي للأعــوان 
العمومييــن لفائــدة الجماعــات المحليــة116.

12. الأمــر الحكومــي عــدد 926 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 25 نوفمبــر 2020 المتعّلــق بضبــط إجــراءات تنســيق الإدارات 
المركزيــة ومصالحهــا الخارجيــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة أمثلــة 

التهيئــة العمرانيــة والمصادقــة عليهــا117. 

107.  تّم نشر هذه الأوامر الثلاثة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74-73 المؤرخ في 14-11 سبتمبر 2018، ص. 3893 وما يليها.
108.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، ص. 5323 وما يليها.

109.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2019، ص. 451 وما يليها.
110.    الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 24 المــؤرخ فــي 22 مــارس 2019، ص. 907 ومــا يليهــا. وتجــدر كذلــك الإشــارة إلــى صــدور الأمــر الحكومــي عــدد 350 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 10 
أفريــل 2019 المتعّلــق بتســمية رئيــس وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة لتكويــن أعضــاء المجالــس المحليــة )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 31 المــؤرخ فــي 16 أفريــل 2019، ص. 1139( 

والأمــر الحكومــي عــدد 351 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 2019 المتعّلــق بتســمية رئيــس وأعضــاء الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة )منشــور بنفــس الرائــد الرســمي(.
111.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 14 ماي 2019، ص. 1517 وما يليها. 

112.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 2019، ص. 3508.
113.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 21 جانفي 2020، ص. 301 وما يليها.
114.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2020، ص. 367 وما يليها.

115.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 22 جويلية 2020، ص. 1803.
116.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 المؤرخ في 19 ماي 2020، ص. 1215 وما يليها.

117.  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 المؤرخ في 27 نوفمبر 2020، ص. 2965 وما يليها.

لفــت هــذا الأمــر انتبــاه المعّلقيــن باعتبــاره قــد يعكــس رغبــة الدولــة فــي تعزيــز المركزيــة. إذ نــّص الفصــل الأّول 
منــه علــى أنــه تــّم إصــدار هــذا الأمــر تطبيقــا لأحــكام الفصــول 21 و114 و239 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة. 
ــي والتنســيق بيــن الســلط المحليــة مــن جهــة  ــق التخطيــط العمران ــة ووثائ ــق بإعــداد أمثل وهــي فصــول تتعّل
والدولــة والمؤسســات والمنشــآت العامــة مــن جهــة أخــرى. ويتبّيــن مــن مقتضيــات مجلــة الجماعــات المحليــة 
ــة العمرانيــة ينــدرج ضمــن الاختصــاص الحصــري للبلديــة. فهــو مــن بيــن الصلاحيــات  أن إعــداد مثــال التهيئ
ــال  ــي مج ــة ف ــاص البلدي ــرار اختص ــر. إّن إق ــالف الذك ــل 239 س ــه الفص ــّص علي ــا ن ــق م ــة وف ــة للبلدي الذاتي
إعــداد مثــال التهيئــة لا يحــول دون استشــارة الإدارات المعنيــة وعمــوم المتســاكنين أثنــاء إجــراءات إعــداده، 
ــنة  ــدد 926 لس ــر ع ــة. إلاّ أّن الأم ــري للبلدي ــاص الحص ــى الاختص ــر عل ــارة تأثي ــذه الاستش ــون له ــرط ألاّ يك ش
2020 المــؤرخ 25 نوفمبــر 2020 نــّص علــى ضــرورة إجــراء سلســلة مــن الاستشــارات الموّجهــة بالخصــوص 
ــا ســيضع  ــة )الفصــلان 5 و6(، مم ــي ســتبدي فــي هــذا الشــأن آراء مطابق ــة الت ــة للدول ــح المركزي ــى المصال إل
البلديــة أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: إّمــا أّن تلتــزم بتبّنــي التعديــلات المقترحــة ضمــن هــذه الآراء أو أن تتخّلــى، 
فــي حــال رفضهــا لتلــك التعديــلات، عــن مشــروعها. وبذلــك تصبــح صلاحيــة إعــداد مثــال التهيئــة اختصاًصــا 
مشــترًكا بيــن البلديــة والمصالــح المركزيــة للدولــة، باعتبــار أّن مــن يصــدر آراء مطابقــة هــو ليــس مجــرد هيــكل 
استشــاري بــل هــو مشــارك فــي ممارســة الاختصــاص. وبذلــك أمكــن عبــر أمــر ترتيبــي تجــاوز إرادة المشــرع 

والحــّد مــن الصلاحيــات الذاتيــة للبلديــات.
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تطبيق دستور 2014 على مستوى الإطار القانوني المتعّلق باللاّمركزّية بقي متعّثرا.

لــم يقــع تنظيــم ســوى الانتخابــات البلدّيــة اّلتــي جــرت يــوم 6 مــاي 2018. الانتخابــات 
الجهوّيــة لــم يقــع إجراؤهــا، وهــو مــا عطــل تطبيــق أحــكام مجّلــة الجماعــات المحلّيــة المتعّلقــة 
بالجهــات وكذلــك أحكامهــا المتعّلقــة بالأقاليــم باعتبــار أّن مجالــس الأقاليــم تنتخــب مــن قبــل 
أعضــاء المجالــس البلدّيــة والجهوّيــة. ومادامــت المجالــس الجهوّيــة غيــر قائمــة فــإّن مجالــس 
الأقاليــم لا يمكــن بالّتالــي أن توجــد. كمــا أّن عــدم انتخــاب المجالــس الجهوّيــة انجــّر عنــه عــدم 
تكويــن المجلــس الأعلــى للجماعــات المحلّيــة اّلــذي يباشــر أعمالــه »فــي أجــل لا يتجــاوز ســنة 

مــن تاريــخ الإعــلان عــن الّنتائــج الّنهائّيــة للانتخابــات الجهوّيــة«.

68 بالمائــة مــن الأوامــر الّتطبيقّيــة لمجّلــة الجماعــات المحلّيــة لــم تصــدر بعــد، وهــو مــا مــن 
شــأنه تعطيــل تطبيــق الكثيــر مــن أحــكام المجّلــة. مثــلا، لا يمكــن تطبيــق آلّيــات الّديمقراطّيــة 
ــات  ــق بضبــط الّنظــام الّنموذجــي لهــذه الآلّي الّتشــاركّية لعــدم صــدور الأمــر الحكومــي المتعّل
كمــا نــّص علــى ذلــك الفصــل 29 مــن مجّلــة الجماعــات المحلّيــة. قــد يشــير التأّخــر فــي إصــدار 
الأوامــر التطبيقيــة إلــى وجــود رفــض مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة وخاصــة الإدارة المركزيــة 

لمنــوال اللامركزيــة الــذي تــم تكريســه فــي دســتور 2014.

عــدم صــدور الّنصــوص الّتشــريعّية اّلتــي أحالــت إليهــا مجّلــة الجماعــات المحلّيــة انجــّرت عنــه 
صعوبــات علــى مســتوى ممارســة العمــل البلــدي، خاّصــة وأّن هــذه القوانيــن تتعّلــق بتحديــد 
ــة والاختصاصــات المشــتركة  ــة مــن الّســلطة المركزّي ــة المنقول اختصاصــات الجماعــات البلدّي

بيــن هــذه الأخيــرة والجماعــات المحلّيــة.

ــة  ــب تجســيدها صــدور نصــوص تطبيقّي ــة أحكامــا لا يتطّل ــة الجماعــات المحلّي ــن مجّل تتضّم
ــة. ومــع ذلــك لــم يتــّم تفعيلهــا. مثــلا، لــم يقــع تنظيــم أّي اســتفتاء محّلــي منــذ صــدور المجّل
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ــة  ــر ربحي ــة، منظمــة غي ــر عــن الديمقراطي ــة للتقري المنظمــة الدولي

ــن  ــع مقّرهــا ببرلي ــزب سياســي، يق ــة ألي ح ــر تابع ومســتقلة وغي

ــز  ــى تعزي ــة. وتهــدف المنظمــة إل ــا الفدرالي ــة ألماني فــي جمهوري

مســؤولية  وتدعيــم  المواطنيــن  لــدى  السياســية  المشــاركة 

األجهــزة الحكوميــة وتنميــة المؤسســات الديمقراطيــة. وتدعــم 

المنظمــة المبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز الحقــوق الكونيــة 

لــدى المواطنيــن ونعنــي بذلــك حقهــم فــي أن يــش  اركــوا فــي 

الحيــاة السياســية داخــل بلدهــم مثلمــا أقــّر ذلــك اإلعــان العالمــي 

لحقــوق اإلنســان والميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.
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