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 سلسبيل القليبي
استاذة القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس وعضو 
الجمعية التونسية للقانون الدستوري ونائبة رئيس المنظمة العربية للقانون الدستوري ومؤسسة 

وهي كذلك مستشارة كبرى في مجالى . وعضو مكتب مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية
 .  ري وعملية بناء الدستورالقانون الدستو 

 

 المفكرة القانونية 
بتاريخ  0632هي جمعية غير حكومية ال تبتغي الربح، حائزة على بيان علم وخبر رقم 

تهدف الى نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في . ، مقرها في بيروت00-20-0222
لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة فال يعود صوغ القانون حكرًا على أعيان السلطة ويتاح 

 . ي وال يقتصر على القانونيين وحدهمفهمه ونقده للمواطن العاد
 

 مبادرة المساحة المشتركة
تعمل مبادرة المساحة المشتركة على تعزيز ثقافة الحوار المبني على تعزيز ثقافة الحوار 
المبني على المعرفة عبر تمكين صانعي السياسات العامة والمعنيين والخبراء في لبنان وعلى 

التوصل الى تفاهمات مشتركة حول المسائل الوطنية الصعيدين االقليمي والدولي، من 
 . الرئيسية
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 ةتوطئ 

، وبالتعاون مع المفكرة القانونية وشركاء إقليميين 3102تقوم مبادرة المساحة المشتركة، منذ العام 

تحّوالت الدولة "ودوليين، بدعم حلقات نقاش وبحث بين خبراء وفاعلين من بلدان عربية مختلفة حول 

التداعيات الحاصلة على  ويرّكز هذا العمل التعاوني، من جهة أولى، على. وتداعيتها المختلفة" العربية؟

المستوى الوطني في سبيل فهم عمليات االصالح السياسي والدستوري والقضائي القائمة ومعرفة هوية 

ويتم التركيز، من جهة ثانية، على . القوى واألطراف المشاركة والمؤثرة في هذه العمليات وأدوارها

النقسامات والقوى الفاعلة وميادين المواجهة التداعيات الحاصلة على المستوى اإلقليمي لدراسة طبيعة ا

من خالل تبادل  –يهدف هذا الدعم . وموازين القوى الجديدة...( عقائدية، سياسية، اقتصادية، مذهبية)

إلى التوصل إلى فهم أعمق لمختلف مسارات  –الباحثين واألطراف والفئات المعنية الخبرات والمعرفة 

إلى تطوير األساليب المعرفية واألدوات والمنهجيات المعتمدة، كما التغيير، الداخلية والخارجية، و

 . وتنسيق العمل في ما بينها على المستويين الوطني واالقليمي

 

في  (المغرب/مصر/تونس/األردن)في  ( قانون اإلرهاب /الدستور طبيقت)اعدت هذه الدراسة حول 

رية التي نتجت عن التحركات العربية سياق حلقات النقاش والبحث حول تطبيق اإلصالحات الدستو

 .والمسارات التشريعية التي أتبعت في اعتماد قوانين جديدة، وتحديداً قوانين مكافحة اإلرهاب
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 مقدمة
فهو وضع في  ،اا مفصلي  حدث   6112 -1 – 62 فيالدستور التونسي  المصادقة على مثّلت

ومتقلّب، ونقطة البداية لورشة تشريعية ضخمة  الوقت عينه نقطة النهاية لحكم وقتي هش

 .ودقيقة لعالقتها الوطيدة بنجاح المشروع الديمقراطي المعلن عنه أو بإخفاقه

ارسة م ممستنظّ  هي التيإذ  ،الدستورإنفاذ ل آليات وأ ، فإّن اآللية التشريعية هيوبالفعل

 منها سواء السياسية ،الجديدةالمؤسسات ث نها، وهي التي ستحدّ م  الحقوق والحريات التي ض  

 ضبط طرق سيرهاست ، وهي التيرقابيةأو التحكيمية أو التعديلية القضائية أو ال أو

يمكن أن ندرك حجم مسؤولية مجلس نواب الشعب  ،وبالتالي .المرتبطة بذلك جراءاتاإلو

   .في السياسة التشريعية التي سينتهجها لتجسيد هذا المشروع 6112 - 11 – 62المنتخب في 

ضبط يقع على أساسها التي ستشريعية يتطلّب تحديد األولويات ال ورشةالعمل على هذه ال لكنّ 

 .ا طويال  وقت  ستغرق مثل هذا العمل سي ألن ،الجدول الزمني

لكافي الوقت اتخصيص المعايير الدستورية الجديدة يتطلّب وفق إصالحات تشريعية  فإرساء 

 كذلك، القوى االجتماعيةمن  نماوإ ،أهل االختصاصمن فقط  المداولة بشأنها ليسفكير وللت

، وهو إرساء ديمقراطية تشاركيةلجهة وجوب على ما ورد في توطئة الدستور  وذلك بناء  

 .العجلة في بعض القطاعات تتطلبأمر محمود ومنشود رغم دقة الوضع ووجود أوضاع 

 -أحكامه االنتقالية وبالتحديد في -عند وضعها الدستوراتخذت السلطة التأسيسية  على أن هذه

نها حّددت اآلجال إذ إ، والجدول الزمني إلنجازهاهذه األولويات شأن بعض القرارات ب

 .لوضع القوانين ذات الصلة، وبالتالي، القصوى إلرساء بعض المؤسسات

ن عدم اإلسراع بسنّها استعجالية أل المؤسسات بإنشاء هذهوعليه، أصبحت القوانين المتعلّقة 

 .خرق للدستور سيترتّب عليه

فسنبدأ باستعراضها قبل الخوض في النصوص  ،ا بالنسبة لهذه المسائلسم تقريب  وألن األمر ح  

المالحظات بخصوص مع إبداء بعض  الدستور حيّز التطبيق  لوضعاألخرى الضرورية 

  . عدادهاعلّق األمر بجدولتها أو بمنهجية إسواء ت ،الممكنات والضرورات
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 دصدارا إل القوانين التي وضع الدستور مهلة .1

 النتخ ب ت واالستفت ء األس سي لق نون ال 1.1

 يةسعت قوى اجتماعية جدّ  هو مشروعو ،6112-5-1القانون في  ّمت المصادقة على هذات

  .في إعداده إلى اإلسهام

 ،االنتخابات بمشاريع قوانين انتخابية مالحظةبتقّدم عدد من الجمعيات المختّصة  ،وبالفعل

"شاهد" اتوهي جمعي
1
"شباب بال حدود"و 

2
"عتيد"و 

3
 خمسة عشرتبنّى  فبراير، 15وفي . 

شرعت لجنة التشريع العام  ،فبراير 62ا من وانطالق   ."شباب بال حدود"مشروع جمعية  نائبا  

 خمس على مدىاش حولهما تّد النقام ، وقد"اب بال حدودشب"و" عتيد"ي دراسة مشروع  ب

 . وأربعين جلسة

رغم  ،المجلس التأسيسي أو خارجهسواء داخل  ،اأثار هذا المشروع نقاشات احتّدت أحيان  و

من  بمشاريع نابعةتصميمه بل استأنس ّرر عدم االنطالق من ورقة بيضاء لأن المجلس ق

وقد انطلقت أعمال لجنة التشريع العام من لفت االنتباه إلى ضرورة األخذ  .المجتمع المدني

في االعتبار الضوابط الجديدة التي جاء بها الدستور وعلى رأسها المساواة في الحقوق 

االنتخابي ابع العام للحق والط( من الدستور 61الفصل ) الواجبات والمساواة أمام القانونو

جل في ى تحقيق التناصف بين المرأة والروسعي الدولة إل( من الدستور 55و 55ن الفصال)

 (.من الدستور 22الفصل )جميع الهيئات المنتخبة 

تلك المتعلّقة نذكر من بينها  ،مشروع القانوننقاط الخالف التي أثارها  ما يخصّ  أما في

إثبات الّسكن عند أو آلية، وإمكانية اشتراط  وما إن كانت ستكون إرادية ،بطريقة التسجيل

وما إن كان سي حتفظ بالدوائر المتعلقة بالدوائر االنتخابية  وثمة كذلك نقطة الخالف. التسجيل

ا أن تقسيم الدوائر االنتخابية علم  ) ت مدت النتخاب المجلس التأسيسي أم سي عاد التقسيمالتي اع

وضع رهانات وحسابات م يجعل هذا األمر، ما االنتخاباتنتائج انعكاسات مباشرة على  له

وإن كان يجوز اعتماد التزكية في كما أثيرت قضية شرط تزكية المرّشحين، (. سياسية حادة

  .على االنتخابات الرئاسية ذلك يقتصراالنتخابات التشريعية أم س

اتجمعي ثماني بادرتكما 
4

توصية  55 فيهاللمجلس الوطني التأسيسي وثيقة بتقديم  

بطت .بخصوص القانون االنتخابي  هذه الجمعيات لعملية تقييما من نطالق  ا هذه التوصيات وض 

مراقبة و تسجيل الناخبينخاصة على مستوى  ،6111 المجلس الوطني التأسيسي في انتخاب

ل الهيئة العلياوالسلطة  الحملة االنتخابية ومصادر تمويلها   .المستقلة لالنتخابات التي تخوِّ

تّمت المصادقة على  ،ريلأبإلى أواخر شهر  فبرايروبعد نقاشات امتّدت من الثالث عشر من 

طراف السياسية األ جميع يرض  لم لكنه  ،6112 ومايفي غّرة مشروع القانون االنتخابي 
                                                             

1
 .3102-3-01بي للمجلس الوطني التأسيسي في تقّدمت جمعية شاهد بمشروع قانونها االنتخا 

 .3102-3-02بمشروع قانونها االنتخابي في  تقّدمت جمعية شباب بال حدود 2
  .3102-01-01انونها حول تسجيل الناخبين في تقّدمت جمعية عتيد بمشروع ق  3
أنا يقظ، مراقبون، عتيد، شباب بال حدود، رابطة الناخبات التونسيات، مرصد  ،تضّمنت هذه المجموعة الجمعية التونسية للقانون الدستوري  4

 .شاهد، شبكة أوفياء
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استهدف و. عدد من النواب أربعة طعون بشأنه وانعكس ذلك بتقديم ،المجلس التأسيسي داخل

الفصل السادس من المشروع الذي يمنع العسكريين وأعوان قوات األمن الطعن األول 

أما  .الداخلي من التسجيل على قائمات الناخبين ويحرمهم بالتالي من ممارسة حقّهم االنتخابي

من مشروع القانون الذي اقتصر على التناصف  62الطعن الثاني فقد استهدف الفصل 

ت المرّشحين بما يحول دون تكريس مبدأ التناصف العمودي بين المرأة والرجل على قائما

فقد استهدف  ،أما الطعن الثالث .من الدستور 22داخل الهيئات المنتخبة كما أقّره الفصل 

على فرض مبلغ مالي على كل مرشح من  نصّ من مشروع القانون الذي  26الفصل 

ا أن الفصل   من الدستور الذي ضبط شروط الترشح 52المرشحين لالنتخابات الرئاسية، علم 

 11إلى  12 من أما الطعن الرابع واألخير فقد استهدف الفصول .لم ينص على هذا الشرط

والباب السادس المتعلّق بالجرائم االنتخابية وذلك لمخالفتها أحكام  21إلى  65 من والفصول

 .الدستور المتعلقة باستقالل السلطة القضائية

 .تعليلها كان ضعيف ا لكنّ  لوقتية هذه الطعون األربعة أصال  الهيئة ا وقد رفضت

ة واالستفتاء وسكت عن يإال االنتخابات التشريعية والرئاس القانون لم ينظّم ذلك، وإلى جانب 

ن بس   مجلس نواب الشعب لى رغبةإ في ذلك السببيعود و ،االنتخابات البلدية والجهوية

اتصوّ  سفالدستور كرّ  ،البلدية والجهوية قانون لالنتخابات اختالف ا للحكم المحلّي يختلف  ر 

 نةمعيّ  بنياباتا حالي   تعملن البلديات أا ، علم  1151ّل دستور عّما كان عليه في ظ اجذري  

 . دة من أي مشروعية انتخابيةمجرّ بصفة وقتية 

 

 الق نون المتعلّق ب لسلطة القض ئية وب لمجلس األعلى للقض ء  1.1

من الدستور سلطة مستقلة ضامنة لعلوية  116و 21تشّكل السلطة القضائية وفق الفصلين 

لذا كان من الضروري إرساء أهّم آلية  ،الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات

ضبط المسار  يتولى وهي المجلس األعلى للقضاء الذي استقاللية هذه السلطة، لضمان

 رساءإل أجال  الدستور  وضعوقد . ين وانتداب وترقية ونقل وتأديبقضاة من تكوالوظيفي لل

 . من تاريخ االنتخابات التشريعية - أقصى حد ا -ستة أشهر هوهذا المجلس 

من ا ليس فقط في اآلجال المقّررة بالدستور ضروري   األعلى للقضاء المجلسعتبر إرساء وي  

تزام بما ورد في الدستورلاالباب 
5
تعيين ثلث أعضاء ب ليهإكذلك بسبب الدور الموكل  بل 

 .من تاريخ االنتخابات التشريعية حصوله ضمن مهلة سنة المتوّجبالمحكمة الدستورية 

بالتنسيق  هذا المجلس رساءإالقاضي بالقانون صيغة أولى لمشروع وزارة العدل  تعدّ أوقد 

قضاة واتحاد نقابة القضاء وجمعية ال أي ،والتشاور مع أهم الهياكل الممثلة لقطاع القضاء

ا من الصيغة انطالق   بهذا الشأن ثم عادت الحكومة وأقرت مشروع قانون. القضاة اإلداريين

                                                             
5

تمّسك وزارة العدل  3102-3-03ن جمعية ونقابة القضاة بتاريخ أّكد وزير العدل الجديد السّيد محّمد الصالح بن عيسى في أول لقاء له بممثلين ع 

 . بااللتزام باآلجال المقّررة في الدستور إلرساء المجلس األعلى للقضاء
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هت للصيغة جّ تها وزارة العدل على ضوء المالحظات واالنتقادات التي و  الثانية التي أعدّ 

للطعن  اوتبع  . قرارهإللى النص أدخلت لجنة التشريع النيابية تعديالت هامة ع األولى، ومن ثم

ومن المرتقب أن يعود  .به، أبطلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض مواده

ا مع قرار مجلس النواب لينظر في مشروع القانون الجديد بعد إدخال تعديالت عليه، تماشي  

 . الهيئة الدستورية

نات العائلة القضائية بما تجاذب بين مختلف مكوّ التي كانت محّل لمسائل الخالفية اأهّم أّما 

تركيبة الثلث األخير من مكّونات المجلس األعلى للقضاء والذي  فهيفيها قطاع المحاماة، 

مجلس )يتكّون كل عنصر من مكوناته األربعة  من الدستور أن 116الفصل  بشأنه نصّ 

القضاء العدلي ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس 

الثلث في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي ( "القضائية الثالثة

طالب المحامون بأن يعود  قدف ."من المستقلين من ذوي االختصاصغير القضاة المتبقي من 

ورفض ن المحاماة هي الجناح الثاني للعدالة أدون سواهم على أساس  هذا الثلث األخير لهم

في سلك  امفرط   اأن يعطي لسلك المحاماة وزن   من شأن ذلكالقضاة ذلك على أساس أن 

 .العدالة

ا اختصاصات المجلس األعلى للقضاء والذي كان مطلب   ، نجد مسألةوإلى جانب هذه المسألة

حّق المجلس في  ومن بينها ،هتتمّسك به سلك القضاء منذ البداية في تحّركاته واحتجاجا

فقط  يسوهو أمر محوري ل .أي على تكوين القضاة ،اإلشراف على المعهد األعلى للقضاء

لكن ( الدستور بخصوص القضاة من 112وهو أّول شرط أقّره الفصل )لضمان كفاءة القضاة 

كذلك لضمان استقالله لما أفرزه النظام السابق من نزعة لتدجين السلطة القضائية وذلك 

ي لقّن  بوضع يده على تكوين القضاة عن طريق إشراف وزارة العدل على معهد القضاة حتى

واألمر نفسه  .يذيةعقلية االصطفاف والتبعية للسلطة التنف القضاة الناشئون منذ بداية مسيرتهم

تكون الرقابة على سير  بحيث ،سلطة المجلس لإلشراف على التفقدية القضائيةبخصوص 

للضرب  ،في النظام السابق ، كما كان الحالالسلطة التنفيذية بيد أداة ، الالقضاء رقابة داخلية

 . تهاإرادة للخروج عن هيمن ي بدونعلى أيدي القضاة الذين 

 

 المحكمة الدستورية  نش ء الق نون المتعلّق ب  1.1

د المحكمة الدستورية أهم المؤسسات التي نصّ  على إنشائها، لما من شأنها  6112دستور  ت ع 

أن تضمن احترام السلطة التشريعية للدستور بما يوافق مطابقة القوانين له، ولما من شأنها 

ديد لرئيس دستور إذ بإمكانها التأكد من التمكذلك أن تضمن أحيان ا احترام السلطة التنفيذية لل

، وبإمكانها أن تتدّخل 11الفصل الجمهورية في حالة االستثناء المنصوص عليها في 

ا بخرق فادح للدستور   .لمحاكمته في حال وّجه إليه مجلس نواب الشعب اتهام 
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 أنها ال سيما، مام بالقانون المتعلّق بهذه الهيئة القضائية المتميّزةتوجب الشروع في االه ،لذا

المسائل التي من  وضوح األحكام الدستورية في عديد عدماإلشكاالت بسبب من عديد الستثير 

صين في القانون تخصمن غير الم الواجب توفرها في أعضائها كالصفات ،تنظيمهاب تتصل

 كم العدلية أو اآلثار المترتبة علىالدفع بعدم الدستورية أمام المحا، كجراءات عملهاأو إ

 . قرارتها

مع خبراء وري على هذا الصعيد ورشات عمل الجمعية التونسية للقانون الدست متوقد نظّ 

ل وتوصّ . لمجلس نواب الشعب ا بجملة من التوصيات ست قّدمإثرهعلى الخروج  تمّ  ،أجانب

ق بالمحكمة تعلّ  يونيو 6النواب في لجنة التشريع العام بمجلس النواب إلى وضع مقترح في 

 يوليووبعد شهر من هذا التاريخ، أودع لديها مشروع الحكومة في األول من . الدستورية

بالموضوع نفسهوالمتعلق  6115
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . المحكمة الدستورية في مقترحي الحكومة والنواب، الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية .، وحيدالفرشيشي  6
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القوانين الضرورية إلنف ذ الدستور والتي يرجع لمجلس نواب الشعب جدولة   .1

 وضعه 

ا ما ومنه اتمنها ما يخّص تنظيم السلطضمن مجموعتين، فيمكن تصنيف هذه النصوص 

هذا التصنيف ال يعني غياب الترابط بين هذه  لكنّ . ضمان الحقوق والحرياتب يتعلق

لمجلس لألولويات انظرة أن  بداية   لحظوي  . النصوص، بل على العكس فالترابط بينها وثيق

ا ترتبطأولويات المجلس ف. تنفيذ الدستور أولويات معالتشريعية ال تتطابق بالضرورة   عموم 

مؤسساتي أو حتى  عوهي ذات طابع اقتصادي قبل أن تكون ذات طاب ،بأولويات الحكومة

 هيلقوانين التي سينظر فيها المجلس من االمرجح أن تكون الحزمة األولى  منف ،لذا. حقوقي

 وفي. ذات الطابع االقتصادي، أي القوانين ة بالقروض واالتفاقيات التجاريةالحزمة المتعلق

على مشروع تنقيح لمجلة اإلجراءات  العملعة لوزارة العدل لجنة فنية تاب تتولى ذلك، موازاة

دّ لى مشروع قانون مكافحة اإلرهاب الذي إ اإلشارة تجدر كما. الجزائية من بين األولويات  ي ع 

 .ّكدةؤالم

 

  تالنصوص المتعلقة بتنظيم السلط 1.1

  الذي يُجرى إعدادهالنتخ ب ت البلدية والجهوية األس سي لق نون ال -

في  ال سيما ،الحياة البلديةوتحديد ا بشأن  ،الالمركزية بشأن جديدة آماال   6112دستور فتح 

ضوء  وفي ،ا وممارسة  إخفاق المشروع الالمركزي الذي كّرسته دولة االستقالل نّص   ظل

المتمثل بمنح  المنصرمةاألوضاع التي خلّفها تسيير الشؤون المحلية في السنوات الثالث 

للمشروعية االنتخابية  قرار ولإلمكانيات المادية، وخاصةفاقدة لالست نيابات خصوصية

 .الضرورية لتحقيق مشاريع التنمية والتهيئة وغيرها

ا للرهانات التي تمثّلها  وبما أن األحزاب السياسية تدرك أهمية السلطة المحلية، ونظر 

لمحلية مباشرة  بعد االنتخابات المحلية، فإن هذه األحزاب عادت لتهتم بمسألة السلطة ا

فاألحزاب التي فازت بنصيب جيد من المقاعد في . اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريعية

مجلس نواب الشعب بدأت بالتفكير في دعم تموقعها محلي ا، أّما تلك التي لم تف ز، أو التي 

ي حصلت على عدد محدود من المقاعد فبدأت ترى في االنتخابات المحلية فرصة ينبغ

 .استثمارها لتدارك وضعها

  ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية مصالحوبالتحديد  ،فإن الحكومة ،ومهما يكن من أمر

في إعداد ( حركة النهضةظل الحكومة التي ترأستها أي في (شرعت منذ حكم الترويكا

 ةالمدني مشاورات مع المنظماتهذا الغرض ل أجرتوقد . مشروع قانون لالنتخابات البلدية

على هذا تعمل والتي  (VNG)وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية بدعم من 

صمة وبالجهات لمحاولة الوصول المشروع من خالل لقاءات مع عدد من الجمعيات بالعا
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على تصّورات تلك الجمعيات  إلى مجموعة من المقترحات بشأن هذا القانون بناء   معها

  .وانتظاراتها

نية في التحّول بتصّور الالمركزية  على ما نستشفّه من وتنبني هذه التصورات واالنتظارات

من . والتي لم نعهدها من قبل الواردة في الدستورالعبارات بعض من خالل  وذلك ،في تونس

ا عن عوض  )« المحلية السلطة»مركزية وهو عنوان الباب المخّصص لاّل  األمثلة على ذلك

التدبير "تعبير  ورودكذلك  ،(1151كما كان األمر بمقتضى دستور " مصالح محلية"

ي( 126في الفصل )"الحرّ  ي/وتعبير   المفتوحة والحوكمة التش ركية قراطيةوالديم مصطلح 

 ( 121في الفصل )

األربع  السنوات أفرزته الحياة السياسية في ما على تنبني كذلك هذه التصورات واالنتظارات

الخذالن بخاللها من شعور  أ جريتالتي  االنتخابات ، بشكل خاص، أفرزتهوما  ،المنصرمة

أنهم لم ي مثَّلوا أو الشباب والنساء العتبارهم  ال سيما منئح االجتماعية لدى بعض الشرا

 . في المرحلة االنتقالية بالقدر الذي يستحقّونهي شركوا 

 .الفئات الهشةدعم وجوب ب اتّمت مالقاته والتي من هنا جاءت مطالب المنظمات المدنيةو

لم تقتصر في تعريف الفئات الهشة على المعنى  المدنية المنظمات أن الى اإلشارةوتجدر 

التقليدي بل ضّمنت التعريف مجمل الفئات وغيرها من الفاعلين أو الناشطين في الحقل 

وغيرها من الفاعلين أو الناشطين في  ،السياسي مّمن ال يتمتعون بالحظوظ نفسها في الفوز

 ،لمنظمات لهشاشة أوضاع تلك الفئاتومن بين األسباب التي عّدتها هذه ا .الحقل السياسي

ثقة القوى السياسية عدم  مثال  أو  ،حال النساء فيكما دوار داخل المجتمع التقسيم التقليدي لأل

 .الشبابحال  وهي بقدرات بعض الفئات وخبراتها

اعتماد قانون انتخابي يتالءم مع على ضرورة من طرف الجمعيات المشاركة لذا جاء التأكيد 

 هما التمثيل المتناصف بينوالذي يخص أوال ،من الدستور 122و 22ما ورد في الفصلين 

الشباب في  فيتعلق بضرورة ضمان تمثيلثانيهما أّما  ،في كل الهيئات المنتخبة الجنسين

 .المجالس المحلية

للتمّرس على  الفرصة الفضلىالتأكيد على أن الحياة العامة في الفضاء المحلّي هي تّم  قدو

  .رة فيهاواكتساب الخبالمسؤوليات السياسية 

 بأن ينبغي الوعيإال أنه  ،لئن اتجهت أنظار المجتمع المدني إلى القانون االنتخابي للبلدياتو

 .قبل إعادة النظر في قانون البلديات ذاته ت جرىهذه االنتخابات ال يمكن أن 

 

 لبلدي تلاألس سي ق نون ال -

 12وبحكم ما جاء به الفصل المشار اليه أعاله، مركزية لاّل  المجّددبحكم التصّور و ،وبالفعل

 جميع ذلك ،كامل تراب الجمهوريةالالمركزية على من الدستور الذي أقّر بضرورة اعتماد 
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المعطيات، ومن يأخذ بعين االعتبار هذه  هوإصدار للبلدياتيقتضي إعداد قانون جديد 

الحكم رساء فإ ،فرنسا مثال  تجربة بالتجارب المقارنة على غرار ستأنس كذلك الضروري أن ي  

أمر ال يمكن  ،تحويله بأكمله إلى مناطق بلدية، بمعنى المحلّي على كامل تراب الجمهورية

سنوات على أقّل تقدير لما  خمسنه مشروع يمكن أن يأخذ ، بل إإنجازه في سنة أو سنتين

حتى تكون يتطلّبه من دراسات اقتصادية واجتماعية وبشرية ضرورية للتقسيم الترابي الجديد 

 .مجدية وقادرة على تحّمل مسؤولية الحكم المحلّي البلديات المنبثقة عنه

وزارة الداخلية والجماعات المحلية شرعت في إعداد  مصالحعلمنا أن  اوفي هذا المجال أيض  

تسرب حتى اآلن أّي معطيات بهذا م تبمنأى عن المنظمات المدنية، ولمشروع في هذا المجال 

  .الشأن

 

 حزمة القوانين المتعلّقة ب لهيئ ت الدستورية المستقلة -

وتمثّل هذه  .السادسهو الباب  في الدستور كاملّصت الهيئات الدستورية المستقلة بباب خ  

من السلطة المضاّدة التي يمكن أن تحّد من نفوذ السلطة السياسية  اجديد   االهيئات نوع  

ومن هذه الهيئات، الهيئة . بأشكال عّدة بحسب المجال الذي تتدّخل فيه( الحكومة والبرلمان)

فة ي البصري المكلّ هيئة اإلعالم السمعو ن العمليات االنتخابية،الخاصة باالنتخابات التي تؤمّ 

في  ومهنيته نزاهة هذا القطاععلى لكن كذلك  ها،عاآلراء وتنو السهر على ضمان تعّدد

، إضافة إلى حرية التعبير والنشر واإلعالم المضمونة في الدستور التي تقتضيها دحدوال

ة وكمة الّرشيدنسان وهيئة الحهيئة حقوق اإلهو شأن  كما هيئات ذات طابع استقصائي وبحثي

هيئة ذات وظيفة استشارية كهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال وومكافحة الفساد؛ 

 . القادمة

ولعّل هذا التنّوع في مستويات تدّخل هذه الهيئات هو الذي يفّسر إقرار الدستور بأنها تعمل 

  .قراطيةوعلى دعم الديم

اها ما أثبته سير ضاقتمضادة ال اتسلطال إن هذه األشكال المستحدثة منففعل وبال

التمثيل الحقيقي للمواطن وتمكينه من المشاركة الفعلية  لديمقراطيات النيابية من قصور عنا

إلى صناديق توجهه  لىفي مثل هذه الديمقراطيات ع مشاركتهفي الحياة السياسية إذ تقتصر 

تظار ان النتخاب أطراف لن يتمكن من مراقبتهم ويكون عليه آلخر حين مناالقتراع 

  .غيرهم واختياربهم أو لسحبها منهم  ثقته لتجديد التاليةاالنتخابات 

إلى  يؤّديان يمكن أ القائمةلمنظومة الحزبية وا الحالي المشهد السياسيأضف إلى ذلك أن 

السلطتين التشريعية  كالعلى  تهيمن (حزب أو تحالف)تمركز السلطة بيد قوة سياسية واحدة 

أو على ي إلى تعطيل العمل بآليات الرقابة المتبادلة بينهما شأنه أن يؤدمن ما  ،والتنفيذية

 .الحقوق والحريات بالتالي يهّدد ما قد  ،األقل الحد منها
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ألنها من المفترض أن تنأى بنفسها ف بأنها مستقلة فتوص  هذه الهيئات الدستورية  وإذا كانت

وضعها القانوني يفترض أن يسمح لها وكذلك ألن عن حلبة الصراعات السياسية والحزبية 

 . سلطة سياسية الرئاسية وإلشراف أي بعدم الخضوع للسلطة

ضطالع على االدها في المشهد المؤسساتي وعلى أن قدرة هذه الهيئات على فرض وجو

ضرورة قيامها على شخصيات ال بنوعية تركيبتها وب مرهون بالمسؤولية الموكولة إليها

شهد لها قدوة بما ي   تشّكلكذلك قادرة على أن  وحسب، وإنما تكون والكفاءةتتوفّر فيها الخبرة 

 . من استقامة وحياد

بل مجلس نواب بأغلبية معّززة من ق  ي نتخبون  أعضاء هذه الهيئات أن تورالدس إذ أقرّ و

من  165الفصل )إال أنه أحال للقانون بيان تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها  ،الشعب

هيئة  بإنشاءعاظ بما حدث عند إصدار القانون القاضي وفي هذا المجال ينبغي االتّ  .(الدستور

ة هذه والذي أّدى إلى حّد الطعن في تركيب هذا القانون الجدل الذي أثارهب ال سيما ،االنتخابات

 سها هذا القانون فتحت المجال أمامآليات االنتخاب التي كرّ ف ئة أمام المحكمة اإلدارية،الهي

حتى تتمّكن من  مستقلةالهيئات هذه أن تكون  فترضي  في حين أنه  ،المحاصصة الحزبية

 .االنتصاب كرقيب على الفاعلين السياسيين

رغم ما  على تشكيل هذه الهيئاتطة الحالية لمع العلم أنه ليس هنالك ما يشير إلى انكباب الس

نسان وهيئة الحوكمة الرشيدة هيئة حقوق اإل، ال سيما يكتسيه بعضها من طابع استعجالي

بشأن انتهاكات حقوق بسبب غياب أي جهاز رقابي على السلطة فاألولى  أّما. ومكافحة الفساد

منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية نسان ما عدااإل
7
بسبب العالقة فالثانية أّما و ،

استراتيجية وطنية لمكافحة )لخروج من األزمة ين اإلصالح الهيكلي لالقتصاد واالوطيدة ب

 .(الفساد

بدعم من المنظمة الدولية للتقرير حول و -شرعت لدستورياالجمعية التونسية للقانون  إال أن 

مشروع قانون  في العمل على -Democracy Reporting International الديمقراطية

واجب توفّرها في بالتفكير في المواصفات الو طاري يشمل كل الهيئات الدستورية المستقلةإ

حتى تستأنس بها عند إعدادها  ست رف ع إلى الحكومةهذه المؤسسات والخروج بتوصيات 

  .ذي الصلةمشروع القانون 

لضمان استقاللها  الهيئاتومن بين هذه التوصيات نجد ما هو متعلّق بالنظام القانوني لهذه 

وتصّرفها المالي  ،لرقابة القضائيةإخضاع أعمالها لمع  عن السلطتين التنفيذية والتشريعية

 .رقابة القضاء الماليل

                                                             
عدد  الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية التي تّم بعثها تحت النظام االستبدادي السابق وذلك بمقتضى القانونهذا بالّرغم من وجود  7

المؤرخ  333ر الجمهوري عدد وذلك بمقتضى القرا" الثورة"لتي تّمت إعادة النظر في تركيبتها بعد وا 3111 -1-01المؤّرخ في  3111لسنة  23

ا التي عرفتها وال زالت حقوق نتهاكات العديدة والجسيمة أحيانً ا رغم االا أو نشاطً وذلك ألننا ال نكاد نرى لهذه الهيئة تحّركً  3103-01-32في 

 .االنسان والحريات األساسية
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ّد أهّم توصية إلى  -وهي لهم للتجديد القابليةهي عدم  -ة عمل األعضاءمن حيث مد -وت ع 

 .من بين أهم شروط استقالليتهم -جانب عدم قابليتهم للعزل

ضائها فكانت التوصية في اتجاه اعتماد عدد معقول ألع ما يخّص تركيبة هذه الهيئات، أما في

دون  العدد فمن المستحسن أن يكون ،(د الدستور عدد أعضائهابالنسبة لتلك التي لم يحد)

وتجنّب حدوث  الواحدة في العمل والتناسق بين مكونات الهيئة النجاعةالعشرة وذلك لضمان 

 .إذ كلّما كبر العدد كلما زادت فرص ظهور تكتاّلت وأخرى مضاّدة ،بين أعضائهاالفرقة 

بين النساء والرجال على مستوى تركيبة هذه  المناصفةوأوصت الجمعية باحترام مبدأ 

في الهيئات  المناصفةمن الدستور بما أنه يتحّدث عن  22ا بما جاء في الفصل الهيئات أخذ  

دعت كذلك إلى  لكن الجمعية .بما أن هذه الهيئات هي هيئات منتخبة كذلكمنتخبة، وال

في القطاعات  المتخصصينعلى الجمع بين  ،في اختيار األعضاء أو ترشيحهم ،الحرص

ذات الصلة وبين ناشطين ميدانيين للتمّكن من تثمين الكفاءات األكاديمية والمعرفية من جهة 

 .الميدان من جهة ثانية فيوالخبرة المكتسبة 

جزئية  يتم تجديدها بطريقةالتوصية بأن  كانتة هذه الهيئات فقد بأما على مستوى تجديد تركي

األعضاء دفعة واحدة  لجميعن التجديد إذ إ ،في العمل وذلك لضمان االستمراريةوتدريجية 

على الملفات وطرق  لالطاّلعمن الوقت  احيّز   أن تخصصالتركيبة الجديدة  سيفرض على

 . تشرع فعال  في العملقبل أن وإجراءاته، العمل 

وأهم ما دعت إليه الجمعية هو تمكين الهيئات المستقلة من التعهد الذاتي للملفات دون أن 

تنتظر جهة أو جهات ما إلخطارها بالعمل، كما دعت إلى إدخال نص في القانون المنظم لها 

يتيح لألشخاص اللجوء إليها، ل ما يجعل منها بالفعل سلطات مضادة وآليات للديمقراطية 

 .التشاركية

قانون  بشأنلجمعية التونسية للقانون الدستوري وإلى جانب هذه المقترحات التي قّدمتها ا

الجامعة "من بينها تقّدمت مجموعة من الجمعيات  ،اري للهيئات الدستورية المستقلةإط

هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال ب يتعلقبمشروع قانون  "التونسية للتنمية والبيئة

 .القادمة

ن في القانون هما األستاذة ليلى اوقد ساعد هذه الجمعيات في صياغة هذا المشروع خبير

بالنسبة لتركيبة الهيئة هو وأهّم ما جاء في هذا المشروع . الشيخاوي واألستاذ وحيد الفرشيشي

ساء على ن 5ختصاص من ضمنهم من ذوي اال اعضو   15الهيئة من ن تتكوّ : التاليةالتوصية 

 :آلتي األقل و يتم اختيارهم كا

 أعضاء ترشحهم منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، (  5)خمسة 

 ن في مجاالت التنمية المستدامة،امختص( 6) ن اعضو

 ن في مجاالت العلوم اإلنسانية،امختص( 6)ن اعضو
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 قتصادية،مجاالت العلوم االن في امختص( 6)ن اعضو

 ن في مجاالت علوم البيئة ، امختص( 6)ن اعضو

 .ن في القانون والعلوم القانونية امختص( 6)ن اعضو

يضمن التمثيل الواسع ّم انتخاب هؤالء األعضاء بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء المجلس بما توي
 .ويوفّر فرصة للمعارضة للموافقة عليهم

الفصل االلتزام بمبدأ التناصف الوارد في  والالفت لالنتباه في هذه التوصية هو الحرص على

ا الحرص وأخير   ،المجتمع المدني في مثل هذه الهيئة إشراكمن الدستور والحرص على  22
خبراء )وافد من حيث الر أواالختصاصات  من حيث ، إن  على ضمان التنّوع في التركيبة

 .(ونشطاء

ل ب  على االستشارة الوجوبية لهذه الهيئة من ق  المقترح  ، فنصَّ ما يتعلّق باالختصاصات ا فيأمّ 

مجلس نواب الشعب بالنسبة لكل مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل االقتصادية واالجتماعية 
 بعد انتهاء اللجان المختصة داخل مجلس نواب الشعبوالبيئية وفي مخططات التنمية وذلك 

وجوب استشارتها قبل  كما نصَّ على ،قبل عرض المشاريع على الجلسة العامةمن عملها و

 .للمصادقة عليها التنمية على السلطات المركزية أو الالمركزية المختصةعرض مخططات 

بكل وثيقة أو قرار مهما  التعهد للهيئةوفي إطار هذا االختصاص أقّر المشروع أنه يحّق 
ذلك إلبداء البيئية وجتماعية واالوقتصادية اال احيوأهمية من الن أن له إذا رأتكانت طبيعته 

قتصادي أو جان التشريعية المختصة في المجال االللّ  نقلهو ،بخصوصهقتراح الرأي واال

 .جتماعي أو البيئياال

المسةتدامة وحقةوق علقة بمسائل التنميةة النفاذ إلى المعلومات المت للهيئةيتيح  ومن شأن ذلك أن
 كةةةل اإلدارات العامةةةةلةةةزم ي  و ،المعلومةةةاتية الوثةةةائق وبسةةةرّ تهةةةا مجابهدون  األجيةةةال القادمةةةة

كةةل التسةةهيالت اإلداريةةة ب بمةةّدهاكةةل المؤسسةةات العموميةةة المحليةةة والمركزيةةة والجهويةةة و

 .هاتامالالزمة لممارسة مهالممكنة و

تركيبة الهيئة هذه، وال سيما طابعها االستشاري، تذّكر بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 

ا في النظام السابق، والذي كان ي نظر، أثناء  مناقشة مشروع الدستور، في إعادة الذي كان قائم 

ا يعكس التوّجه التشاركي ا جديد  على أن التركيبة المقترحة أضفت عليه نفس   إرسائه،

 .للديمقراطية الذي تّم اإلعالن عنه في توطئة الدستور

فيها  شهدوهي هيئة بالغة األهمية في فترة ي -البصري/عالم السمعيبقيت هيئة تعديل اإلو

عودة الرقابة  تمنع ضوابطإلى وتعديل البحاجة إلى بقيت  -متعددةالقطاع مظاهر انفالت 

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي يمثّل ل ، وكذلك األمر بالنسبةوالتوظيف السياسي

  .ها إحدى اآلليات الضرورية إلصالح المنظومة االقتصادية وانتعاش هذا القطاعؤإرسا
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 نس نالقوانين المتعلقة بحقوق اإل  1.1

الحقوق والحريات بكل ما يمّس  نّ ألب ترتيبها حسب األولويات صع  هذه القوانين متعّددة وي

ا فوري ا  ك ألن مثل هذه النصوص من شأنهاوكذل ،ولوية لكل واحد منّاعتبر أي   أن ت حد ث تغيير 

ورغم . حتى يؤتي ثماره وقت ا يستغرقالمؤسسات الذي إصالح ش على عكس في واقعنا الم عا

االستعانة بكل من وإلى ضرورة وضع خطّة عمل  اتمن الضروري لفت انتباه السلط ،ذلك

ورشة يمكن له أن يقّدم خبرته األكاديمية أو الميدانية في هذا المجال وعدم التعلّل بحجم هذه ال

 .الشروع فيهاالقانونية للتأخير في 

 ءات الجزائيةالق نون المنقّح لمجلة اإلجرا -

ومن أهم هذه  .وتوابعه منه 62ما ورد في الفصل  ّر الدستور جملة من المبادئ أبرزهاأق

الكرامة البشرية والحرمة الجسدية ومنع التعذيب الذي أصبح جريمة ال المباديء ضمان 

ن ومنع اإليقاف والسجن التعّسفيي  (  65الفصل )إضافة إلى قرينة البراءة  ،تسقط بالتقادم

وحق التقاضي وحقوق الدفاع ( 21الفصل )وحق السجين في معاملة إنسانية ( 61الفصل )

  .(111الفصل )

لية عن المعاهدات الدوكذلك ن أحكام الدستور بل ات الدولة التونسية ال تنتج فقط عتزاملكن ال

أهم  وقد صادقت تونس على. أعلى قيمة من القوانينها الدستور التي صادقت عليها والتي يعدّ 

إعادة النظر الجذرية في مجلة  نسان بما يوجب اليومهدات والمواثيق الدولية لحقوق اإلالمعا

 هذه مراجعةنبغي ت مطابقة لهذه الضمانات الدستورية، بل اإلجراءات الجزائية حتى تصبح

األحكام  مراجعةنبغي تكما . االحتفاظ واإليقاف التحفظيفي ما يخّص مّدة  اإلجراءات

في مرحلة  خاصةو ،في كّل أطوار البحث والتتبع والمحاكمة المتعلّقة بالحق في محام  

ا لحقوق الدفاع التي تمثّل إحدى الّركائز األساسية وذلك ضمان   االحتفاظ لدى الضابطة العدلية

ظ به أو من الضروري إقرار ضمانات بشأن حق كل محتف   ،ذلك اوما عد. للمحاكمة العادلة

 .ص طبّي بطلب منه أو من أحد أفراد عائلته لمكافحة ظاهرة التعذيبموقوف في فح

لم ينظر  بهذا الشأنمشروع قانون  6112 -6-2وقد ورد على المجلس الوطني التأسيسي منذ 

فيه المجلس النكبابه آنذاك على مشروع الدستور فبقي على الرفوف إلى أن تولّى مجلس 

فشرعت كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق  ،نواب الشعب السلطة التشريعية

ا على إعداد مشروع لجنة ضمن وزارة العدل تعمل حالي   لكن ثمة ،والحريات في النظر فيه

تعديل جوهري لكّل من مجلة اإلجراءات الجزائية والمجلة الجزائية بمساهمة مجموعة من 

 (.أساتذة جامعيين ومحامين)الخبراء 

فقط داخل مجلس  يسل -النظر في مثل هذا المشروع وطرحه على النقاشومن المؤّكد أن 

الكثير من وسيثير  اكبير   اسيكون له اليوم بالذات وقع   -نواب الشعب بل كذلك في الفضاء العام

وعلى هذا األساس  .لإلرهاب واإلرهابيين توّغال  في فترة تشهد فيها الدولة والمجتمع  النقاش

التي ت ضمن على  -مراجعة هذا القانونخالل  -صعبةاللمعادلة وجب العمل على إيجاد ا
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هالحقوق والحريات األساسية من جهة  أساسها  ، بما يجعلاإلرهاب من جهة أخرى وي واج 

 .هذه األخيرة أداة لحماية األولى ال لضربها

 

  الق نون الش مل حول مك فحة العنف ضّد المرأة -

من الدستور حول اتخاذ الدولة  22على ما جاء في الفصل  يفرض هذا القانون نفسه بناء  

هذا العنف من تمييز  يجّسدهعلى ما  وبناء   ،التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد المرأة

من الدستور المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق  61يكفل الفصل )ضّد المرأة 

 من حيثجل الرو م تكافؤ الفرص بين المرأةوقوف أماومن ( من دون تمييزالواجبات و

ومن مساس بالكرامة ( من الدستور 22التكافؤ المكفول في الفصل )تحّمل المسؤوليات 

 هذا القانون لكنّ  (.من الدستور 62الفصل )البشرية ومن اعتداء على الحرمة الجسدية 

 يومي ا ضّد النساء والفتيات وما يخلّفه ي ظاهرة العنفبسبب تفشّ بشكل خاص نفسه  يفرض

 .من أضرار جسدية ونفسية وصحية واجتماعية

إعداد مشروع قانون  "كتابة الدولة للمرأة والطفولة واألسرة"اعتزمت ، وفي هذا اإلطار

وتّم ذلك بدعم من برنامج ، شامل متعلّق بالقضاء على كل أشكال العنف ضّد المرأة والفتيات

في  وتحديد اوبمشاركة خبراء متنوعي االختصاصات   PNUDاإلنمائي األمم المتحدة 

دّ  .القانون وعلم االجتماع يمجال   الذي اهتّم بتعريف العنف ضّد المرأة بالفعل، والمشروع  وأ ع 

، االقتصاديو مزيبل كذلك العنف النفسي والرفقط العنف الجسدي شمل لم ي اا واسع  تعريف  

يترتّب عنه أذى أو معاناة نفسية أو و على عصبية الجنس مبني  كل فعل فعّرفه على أنه 

 .ا التهديد بمثل هذه األفعالويعّد عنف   ،جسدية أو اقتصادية

أي طموحه إلى مكافحة كّل أشكال العنف مهما كان الفضاء الذي  ،وبحكم شمولية هذا القانون

لمجلة الجزائية ومجلة منها ما يشمل ا ،تنقيحات عّدةإجراء ب قضىفإنه  ،س فيهيمار  

 .مجلة األحوال الشخصيةمنها ما يشمل مجلة الشغل ومنها ما يشمل و ،اإلجراءات الجزائية

ّمد وأعربت الوزارة  ،"كتابة الدولة لشؤون المرأة والطفولة واألسرة"بعد تقديمه إلى  لكنه ج 

  .نواب الشعبقديمه لمجلس يتها عرضه على مجلس الوزراء للمداولة حتى يتّم تعدم نّ  عن

 

 الق نون المتعلّق ب لمح كم العسكرية -

مسألتين  -6112على ضوء المعايير الجديدة التي جاء بها دستور  -تطرح المحاكم العسكرية

ا على حقوق الدفاع أساس   تقومحق كل شخص في محاكمة عادلة  أّوال   ،رئيسيتين هما

 111جاء في الفصل  ما درجتين، وفقنية الجلسات والتقاضي على وإجراءات المواجهة وعل

تمّس بمبادئ  إحداث محاكم استثنائية أو سّن إجراءات استثنائية تحجيرا وثاني   ،من الدستور

 .من الدستور 111جاء في الفصل  ما المحاكمة العادلة، وفق
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 ،أن المحاكم العسكرية هي محاكم متخّصصة 111فت الفقرة الثانية من الفصل اوقد أض

وبالتالي فهي ملزمة، كما المحاكم المدنية، بضمان  ،استثنائية محاكم ال يمكن اعتبارها وعليه

 . المحاكمة العادلة

شكال المطروح هو أن هذا الفصل من الدستور يعتبر أن المحاكم العسكرية مختّصة اإلبقي وي

هذه األخيرة بل أحال للمشّرع مهّمة ضبط  تعريف دونبالنظر في الجرائم العسكرية 

 . وإجراءات عملها وتركيبتها اختصاص هذه المحاكم

 ما هوت خاصة من شأنها أن تمّس ورغم أن مبادئ المحاكم العادلة وتحجير إرساء إجراءا

دون تمييزور بصريح نص الدستور على جميع المحاكم محظ
8
 ،المدنية منها والعسكريةأي  ،

األفضل أن يتجه المشّرع في سنّه قانون المحاكم العسكرية إلى تعريف ضيّق للجرائم فإنه من 

  .نيين من دائرة اختصاص هذه المحاكمالعسكرية وإخراج المد

 

 اإلط ر الق نوني لإلعالم والصح فة واالتص ل -

 بحكم الدور الذي يضطلع اوخطير   احّساس  ا عالم والصحافة واالتصال قطاع  اإلقطاع يشّكل 

لتشكيل الّرأي العام  أداةحرية التعبير لكن كذلك وباألخص باعتباره  فقط في تكريس ليسبه 

 .السياسية اتلمراقبة السلطأداة المشهد السياسي و لولتشكي

-16-15هذا القطاع مباشرة إثر أحداث  إصالحفي اتجاه  خطت تونس خطوة أولىوقد 

العليا لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال الهيئة " تفعيلإطار  في 12-1-6111 – 6111

الطبقة السياسية والمجتمع المدني أنه ال  إدراكبسبب  ،"الديمقراطي واإلصالح السياسي

فأعّدت الهيئة نّص  ،تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة دون إصالح االعالميمكن 

لمستقلة لالتصال العليا ا ين بإحداث الهيئةوالمتعلق   6111لسنة  115و  112ين المرسوم  

 .ية الصحافة والطباعة والنشر بالنسبة للثانيحرّ البصري بالنسبة لألول وب  /السمعي

 واإلعالمالتعبير أي والفكر والرعلى ضمان حرية  6111-1-65دستور  تنصيصعلى أن 

لإلعالم إلى جانب إحداثه هيئة مستقلة  ،(21الفصل )رقابة سابقة عليها  والنشر وتحجير أي

دعم  ما يخص اقتضى إعادة النظر في هذين النصين في ،(165الفصل )البصري /السمعي

بل جهة حتكاره من ق  بل قوى المال أو من اهذه الحريات مع حماية القطاع من اختراقه من ق  

 . سياسية محّددة

انتخابات  في كل من خالل المسار االنتخابيوسائل اإلعالم  طريقة تصّرفوقد أثبتت 

واالنتخابات  6112-11-62ومجلس نواب الشعب في  6111-11-62التأسيسي في المجلس 

تنظيم هذا القطاع بما لدعم ال توفير ، ضرورة6112 نوفمبر وديسمبرالرئاسية بدورتيها في 

                                                             
 .المطلقإذ هو يتعّرض للمحاكم ب 001ي الفصل د أي تمييز بهذا الشأن فال نج 8
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يضمن حمايته من ضغط قوى المال والسياسة من جهة وحمايته من االنحراف إلى الفوضى 

 .هاودعم والتمييز، كل ذلك بهدف حماية حرية التعبيروالتحريض على العنف والكراهية 

وكانت االنزالقات التي عرفها المشهد اإلعالمي بشتى أصنافه خالل الفترات المذكورة 

وإعادة النظر في مناسبة للدعوة إلى ضرورة االحتكام إلى ما ورد في الدستور الجديد 

الهيئة التعديلية للقطاع  تمهيد لدعم صالحياتك ،النصوص المتعلقة بهذا القطاع

  .البصري/السمعي

االئتالف المدني للدفاع عن حرية "باالشتراك مع  "جمعية يقظة"قامت في هذا الصدد و

"التعبير
9
ه بها إلى ستتوجّ  6115-2-5عمل أصدرت عقبها توصيات بتاريخ بورشات  

مشاريع أصحاب القرار وعلى رأسهم مجلس نواب الشعب حتى يستأنس بها عند نظره في 

 .القوانين التي ستشمل الصحافة واإلعالم

لسنة  112م عدد وقد دعت الجمعيات المشاركة في هذه الورشة إلى ضرورة تنقيح المرسو

ا البصري/لهيئة الدستورية لالتصال السمعيا بما يضمن استقالل 6111 عن أي  استقالال  تام 

اإلمكانيات المالية والبشرية والتقنية  ت منح الهيئة و أن  ،مصالح سياسية أو مالية أو تجارية

ما  في ،كما أوصت بضرورة االلتزام .منها الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب

ي القانون بضمان درجة عالية من الخبرة والمهنية في مجال   ،يخّص شروط الترّشح

نية بتقديم المترشحين بضمان تعّدد الجهات المهنية والحقوقية واألكاديمية المعو ،واالقتصاد

 ما هيمنة قطاع أو فئة هامن شأنه أن يجنّبا بمبدأ تنّوع تركيبة الهيئة، ما لعضوية الهيئة أخذ  

 .عليها وبالتالي يكفل استقاللها

دعت هذه الجمعيات إلى ضرورة تعديل ية الصحافة والطباعة والنشر ما يتعلّق بحرّ  وفي

المتعارضة  ،وقانون حماية المعطيات الشخصية فصول المجلة الجزائية ومجلة االتصاالت

األحكام ، ال سيما ية التعبير والصحافةما يتعلّق بحرّ  في المذكور مع ما جاء به المرسوم

فع لدل وجاءت هذه الدعوة .التتبّع أمام المحاكم الجزائيةالمتعلّقة بالجرائم الصحفية وإجراءات 

كل ما يتّصل بممارسة حرية التعبير والصحافة  نحو التخلّي عن العقوبات السالبة للحرية في

 .والنشر

 

 

 

 

 

                                                             
9
ال الحصر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  المثالعلى سبيل يضم االئتالف   

 ."01منظمة المادة "نسان، النقابة التونسية لإلذاعات الحرة، جمعية البحوث في االنتقال الديمقراطي، اإل
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  خالدصة

وضع  تتطلبوعلى ضوء ما تقّدم يمكن أن نالحظ أن مهمة مجلس نواب الشعب صعبة ألنها 

مبنية على حسابات سياسية ضيقة أو  والاعتباطية  الالقيام بخيارات مدروسة وأولويات  

 . دون تسّرع بسرعة الخياراتت حدَّد هذه ينبغي أن وظرفية، 

كما على المجلس أن يدرك أن الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بتوطئة الدستور 

 .ينبغي أن يقبل بها ومسار ا ننّمق به نص الدستور بل هي ممارسةا وال وشاح  ليست شعار  

مشاريع القوانين، فلكما اعت مدت االستشارات الوطنية، وكلما است شير أهل الخبرة عند إعداد 

 .ي المجتمع، بل باستبطانه لها، وبالتالي باحترامها والدفاع عنهازادت الحظوظ بتبنّ 

أن مجلس نواب الشعب مدعو إلى تجنّب سياسة الورقة البيضاء التي انتهجها المجلس  كما
تعثّر عداده نص الدستور واالتعاظ بما آل إليه هذا الخيار من لدى إ ال سيماالوطني التأسيسي 

للمسار التأسيسي ومن ضعف على مستوى نوعية النصوص التي انبثقت عنه والتي يشوبها 

لذا وجبت االستفادة من مساهمات المجتمع  ا أخرى،ا وغياب الدقة أحيان  الغموض أحيان  
تستجيب للمشروع  متينة وعادلةالمدني وأهل االختصاص لضمان أوفر الفرص لقوانين 

 .في الدستور الديمقراطي المعلن عنه

 

 

 


