
في تطبيق الفصل 49 من الدستور
الدفاع عن الحقوق والحريات بين الضوابط والموجبات

دليل المجتمع المدني





في تطبيق الفصل 49 من الدستور

الدفاع عن الحقوق والحريات بين الضوابط والموجبات

دليل المجتمع المدني

منى التابعي





التمهيد العام وا�شراف على ا�دلة العملّية

سلو احلمروين

 

فريق المراجعة من بين مجموعة العمل المتابعة للمشروع

سليم اللغامين
صابر الوحييش       هناء بن عبدة         خالد املاجري

ستور واملوسوم: ليل يف إطار أنشطة املرشوع املتعلق بتطبيق الفصل 49 من الدّ تمّ إنجاز هذا الدّ
"معاً من أجل حقبة جديدة حلامية احلقوق األساسية يف تونس"

بتمويل من وزارة اخلارجية األملانية

التدقيق العام: منية بلعريب



© 2021 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

دليل املجتمع املدين يف تطبيق الفصل 49 من الدستور
Guide of the Civil Society in the Application of Article 49 of the Constitution

منشورات املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (International IDEA) مستقلّة عن أية مصالح وطنية أو سياسية معينة. كام أن اآلراء الواردة يف هذا 
املنشور ال متثل بالرضورة وجهات نظر املؤسسة أو هيئتها العامة أو أعضاء جملسها أو آراء اجلهات املانحة.

النسخة اإللكرتونية من هذا املنشور متاحة بموجب رخصة املشاع اإلبداعي (CCI)، سمة املشاع اإلبداعي، رخصة غري جتارية، رخصة املشاركة باملثل (3.0). جيوز 
نسخ املنشور وتوزيعه وبثه وكذلك تعديله وهتيئته برشط أن يستخدم ألغراض غري جتارية فقط، وأن يذكر املصدر عىل النحو الصحيح، ويتم توزيعه برخصة مماثلة. 

ملزيد من املعلومات عن رخصة املشاع اإلبداعي، أنظر:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0>

ه الطلبات لرتخيص إعادة إنتاج أو ترمجة كل هذا املنشور أو أي جزء منه إىل:  تُوجّ

التصميم واإلخراج الفني: داليا العزب، القاهرة
صورة الغالف: 

 
 :(DOI) ف الوثيقة الرقمي عرّ مُ

Fugue, oil- canvas, 129.5 x  129.5 cm, Wassily Kandinsky, 1914

International IDEA
Strömsborg
SE -103 34 Stockholm
Sweden
Tel: +46-8-698 37 00 
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int 

Federal Foreign Of� ce
Werderscher Markt 1
11013 Berlin
Website: www.auswaertiges-amt.de

978-91-7671-362-4
978-91-7671-363-1

https://doi.org/10.31752/idea.2021.32

:(PDF) الرقم  املعياري الدويل للكتاب
                                                  (املطبوع):



v

المحتويات



دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور vi

املحتوياتاملحتويات

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور
1. ما هي احلقوق املعنية بالفصل 49 ؟

2. متى يمكن اخلروج عن مقتضيات الفصل 49 ؟
3. هل يغنينا الفصل 49 عن التحديدات اخلاصة لبعض احلقوق؟ 

4. ماهي موجبات احلدود عىل احلقوق واحلريات؟ 
5. رشط الرضورة يف دولة مدنية ديمقراطية 

6. رشط عدم املساس بجوهر احلق 
7. رشط التناسب بني الضوابط وموجباهتا

8. ملن يتوجه رصاحة الفصل 49؟

2 مقدمة الدليل  
4 ف املجتمع املدين؟  I - كيف نعرّ

5 II - ما هي األطر القانونية العامة املنظمة للمجتمع املدين يف تونس؟ 
7 III - ما هي مكونات املجتمع املدين املعنية هبذا الدليل؟ 
9 VI - ملاذا يعترب املجتمع املدين معنيا بالفصل 49 من الدستور؟ 

9 V - ماهو مفهوم الفصل 49 من الدستور؟ 

12 اجلزء األول- املجتمع املدين كمستفيد من تطبيق الفصل 49 من الدستور 
13 الفرع األول - حق املجتمع املدين يف التنظّم والفصل 49 من الدستور 
14 الفقرة األوىل- ما هي احلقوق املتعلقة بحق التنظم؟ 
الفقرة الثانية-  ما هي احلدود املمكنة عىل حق التنظم؟                                                         16
16 1)  تقييم حدود املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املتعلق باجلمعيات  
18 2) تقييم حدود قانون السجل الوطني للمؤسسات  
20 الفقرة الثالثة- كيف حتمي اهليئات القضائية حرية التنظّم؟ 
22 الفرع الثاين - حرية املجتمع املدين يف ممارسة نشاطه والفصل 49 من الدستور 
22 الفقرة األوىل- ما هي احلقوق املتعلقة بحرية ممارسة النشاط؟ 

الفقرة الثانية- أيّ حدود ممكنة للحقوق واحلريات املتعلقة بضامن حرية النشاط؟             23  
1) تقييم احلدود عىل حرية االجتامع والتظاهر السلميني عىل ضوء مقتضيات الفصل 49     23 

2) تقييم احلدود عىل احلقوق النقابية عىل ضوء مقتضيات الفصل 49                   
    (مثال احلق يف اإلرضاب)                                                                                               25 

ix

xii
xiii
xvi
xvii
xx
xxi
xxii
xxiii



vii

املحتويات

27 3) تقييم احلدود عىل احلق يف النفاذ إىل املعلومة عىل ضوء مقتضيات الفصل 49  
29 الفقرة الثالثة- كيف حتمي اهليئات القضائية حرية نشاط املجتمع املدين؟ 
31 الفرع الثالث - إعتامد الفصل 49 من الدستورللدفاع عن احلقوق واحلريات (نامذج) 
32 1) احلق يف العمل 
36 2) احلق يف الصحة 
40 3) احلق يف التعليم 
44 4) احلق يف الثقافة 

48 اجلزء الثاين- املجتمع املدين كفاعل اسرتاتيجي يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 
49 الفرع األول - التشاركية يف إعداد ومناقشة املبادرات الترشيعية 

الفقرة األوىل- ما هي سبل املشاركة والتعاون مع السلطة التنفيذية الحرتام
مقتضيات الفصل 49؟                                                                                                             50

الفقرة الثانية- ما هي سبل املشاركة والتعاون مع السلطة الترشيعية الحرتام مقتضيات
 الفصل 49؟                                                                                                                              55
الفقرة الثالثة-أمثلة عن أدوات املجتمع املدين ملساعدة السلط السياسية يف إعداد مشاريع القوانني   61

1) اعداد البحوث والدراسات القانونية املتعلقة بتطبيق الفصل 49 من الدستور        61  
62 2) أوراق السياسات العامة / الورقات السياسية 
65 الفرع الثاين -  املراقبة ورصد اإلنتهاكات الفصل 49 

الفقرة األوىل- ما هي أشكال انتهاكات الفصل 49 الصادرة عن السلط وكيفية حتديدها؟        65 
66 1) االنتهاكات الصادرة عن السلطة الترشيعية 
66 2) االنتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية 
3) سوء تطبيق مبدأ التناسب من بعض اهليئات القضائية                                                68

الفقرة الثانية- كيف يمكن التنبيه اىل االنتهاكات الفصل 49 عند نرش التقارير؟  68 
الفرع الثالث - التقايض يف حالة اإلخالل برشوط الفصل 49 من الدستور: آلية التقايض االسرتاتيجي    71
الفقرة األوىل- أي حق يف التقايض ملنظامت املجتمع املدين؟  72
الفقرة الثانية-  ماهي املحاكم واهليئات القضائية التي يمكن التوجه إليها حلامية احلقوق؟        73

1) التقايض أمام القايض اإلداري والقايض العديل                                                           73   



دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور viii

املحتويات

74 2) التقايض أمام القايض الدستوري  
الفقرة الثالثة-كيف يمكن االعداد لتقايض اسرتاتيجي ناجح حول الفصل 49؟             77
1) رشوط نجاح التقايض االسرتاتيجي من أجل التطبيق اجليد للفصل 49                 77
78 2) مراحل التقايض االسرتاتيجي الناجع 
80 الفقرة الرابعة-أمثلة ناجحة يف جمال التقايض االسرتاتيجي 
84 الفرع الرابع - املنارصة لتفعيل مقتضيات الفصل 49 
84 الفقرة األوىل- أي تعريف للمنارصة؟  
85 الفقرة الثانية- ماهي مقاربات العمل املعتمدة يف املنارصة؟ 
الفقرة الثالثة- ماهي الرشوط األساسية لنجاح عملية املنارصة؟                                         87

الفقرة الرابعة- أمثلة عن عمليات منارصة حقوقية                                                                89          

خامتة                                                                                                                                                 92
املالحق                                                                                                                                                 94

قائمة مراجع خمتارة                                                                                                                                115
حول املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات                                                                            119



ix

تمهيد عام

حول الفصل 49 من الدستور

سلو احلمروين



x

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

لم يقع اللجوء إلى مبدأي الضرورة والتناسب للحد من الحقوق والحريات بقدر ما نالحظه 
اليوم أثناء جائحة "كوفيد -19" وذلك لما تمثله الحدود المفروضة هنا وهناك من خطر على 

الحريات إذا لم يقع تأطيرها وتحديد آثارها في الزمان والمكان وحسب الوضعيات. 

ضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان  ل منظمة اهتمت باملسألة هي منظمة األمم املتحدة من خالل بيان مفوّ وأوّ
أمام جملس حقوق اإلنسان1 ومن خالل جمموعة توجيهات للدول لعل أمهها " أن تكون التدابري متناسبة مع املخاطر التي 
تم تقييمها، وهي رضورية وتطبق بطريقة غري متييزية. وهذا يعني وجود حتديد للمدة، واختاذ أقل هنج ممكن للتدخل 

حلامية الصحة العامة".

وليس  املرشوعة،  العامة  الصحة  أهداف  لتحقيق  الطوارئ  سلطات  استخدام  "جيب  بأنه  التوصيات  أضافت  كام 
ببعض  التذكري  الصحفيني مع  أو  اإلنسان  املدافعني عن حقوق  أو إسكات عمل  املعارضة  لقمع  استخدامها كأساس 
احلقوق غري قابلة لالنتقاص، بام يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القرسية وحظر الطرد اجلامعي وحظر التعذيب وسوء املعاملة 

واستخدام االعتقال التعسفي" 2، هذا عىل مستو املنظامت احلكومية.

أما عىل مستو املنظامت غري احلكومية، فنذكر الوثيقة التي أصدرهتا اللجنة الدولية للحقوقيني يوم 6 أفريل/نيسان 
2020 والتي دعت فيها الدول إىل احرتام التزاماهتا الدولية حتى أثناء حاالت الطوارئ أو يف جمال الصحة العامة مثلام هو 
احلال مع جائحة "كوفيد-19". وطالبت اللجنة باستناد القيود املفروضة عىل ممارسة احلقوق أو حاالت عدم التقييد عىل 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان "عىل أن تستويف التدابري محاية املعايري القانونية، وعدم التمييز، والرضورة، والتناسب"3. 

إن تعالت هذه األصوات املنبّهة خلطورة احلدود االعتباطية حلقوق اإلنسان، فإن ذلك يرجع إىل افتقاد بعض الدول 
اإلطار الدستوري أو القانوين الذي حيدد رشوط القيود املفروضة عىل احلقوق وإىل حداثة عهد البعض اآلخر بآليات 

محاية احلقوق حتى يف حاالت الطوارئ.

ويمكن أن ندرج تونس ضمن هذا الصنف األخري باعتبارها ديمقراطية ناشئة مل تستكمل آليات الرقابة الرضورية 
عىل القيود املفروضة عىل حقوق اإلنسان رغم تبني دستور جديد سنة 2014.

يمثل الفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 حجر األساس يف مادة احلقوق واحلريات. فبعد أن 
ت يف هناية  أقرّ بالدستور،  التعرض حلدود ممارسة احلقوق واحلريات املضمونة  التأسيسية حول كيفية  السلطة  ترددت 

األمر فصال نعرب عنه باملادة اجلامعة نسوق نصه :

ي حلالة الطوارئ الصحية هذه. ولكنّ حالة الطوارئ ال  1  "العديد من احلكومات يواجه قرارات صعبة. وقد تربز رضورة اعتامد تدابري طوارئ للتصدّ
ا لتجاهل التزامات حقوق اإلنسان. وجيب أن تكون تدابري الطوارئ رضورية ومتناسبة لتلبية احلاجة الطارئة. وجيب أن يبلّغ الناس بكامل  ل عذرً تشكّ
ة رسيان مفعوهلا. وجيب تطبيق إجراءات الطوارئ بإنصاف وإنسانية. ويف حال تمّ ارتكاب أيّ فعل جرمي، جيب أن تكون العقوبة  تدابري الطوارئ وبمدّ
متناسبة مع الفعل اجلرمي وبحسب ما ينصّ عليه القانون. يساورين قلق بالغ حيال تبني دول معينة صالحيات طوارئ غري حمدودة وغري خاضعة لالنتقاد. 
ففي بعض احلاالت القليلة، يُستَخدم الوباء لتربير تعديل ترشيعات عادية فتميس قمعيّة، وتبقى سارية لفرتة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ". بيان 9 

www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25785&LangID=A  .2020 أفريل/نيسان
 www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/COVID-19Guidance.docx&action=default&   2
DefaultItemOpen=1

 www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Universal-ICJ-courts-covid-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG-arabic.  3
pdf?fbclid=IwAR 1i2O mLpHsR-qrizoJswrHamPuvaOXrqEw262EX0GGkbUWs7R_Qgj-dLoU
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د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.   "حيدّ
وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات 
األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.

ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". 

لفهم مقتضيات الفصل 49، ال بد من الرجوع إىل تطور آليات احلد من احلقوق واحلريات يف املنظومة الدستورية التونسية.

ففي دستور غرة جوان/حزيران 1959، كان االختيار التأسييس مبنيا عىل ازدواجية التحديدات، بني التحديدات 
اخلاصة التي تعلقت ببعض احلقوق واحلريات والتحديد العام الذي جاء بالفصل السابع من الدستور. 

واالجتامع  والنرش  والصحافة  والتعبري  الفكر  بحرية  مثال  فتعلقت  ومبعثرة  متعددة  اخلاصة  التحديدات  جاءت 
وتأسيس اجلمعيات4 أو تكوين األحزاب وتنظيمها5 أو حرمة املسكن ورسية املراسلة ومحاية املعطيات الشخصية6، 

كام تعلقت بحرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها وباختيار مقر اإلقامة يف حدود القانون7.

أما الفصل السابع، فقد نصّ عىل ما ييل: "يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون، وال حيد من 
هذه احلقوق إال بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض 

االجتامعي".

رقابة  بدون  املرشع يف جمال احلقوق واحلريات  يد  املنغلق والالديمقراطي يف إطالق  السيايس  الوضع  ولقد ساهم 
موضوعية مستقلة نابعة عن حمكمة دستورية تسهر عىل الرقابة الفعلية ملد احرتام املرشع ملقتضيات حقوق الغري أو 

األمن العام أو غريها من األهداف التي عددها الفصل السابع.

بعد سنة 2011، طرحت مسألة احلدود عىل احلقوق واحلريات مرة أخر يف إطار املجلس الوطني التأسييس من 
ة أو فصال جامعا  ة قاعدة عامّ ل مرّ 2013 وهو الذي أدرج ألوّ 1 جوان/حزيران  خالل مرشوع الدستور الصادر يف 
هبذا  املضمونة  واحلريّات  باحلقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  ر  "يقرّ  :48 الفصل  واحلريات،  احلقوق  بضوابط  يتعلق 

الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.

وتسهر  ة.  العامّ ة  الصحّ أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات  أو  الغري  حقوق  حلامية  إال  القانون  يتّخذ  وال 
اهليئات القضائيّة عىل محاية احلقوق واحلريّات من أي انتهاك".

ــدرج  ــا مل ت ــات، إال أهن ــوق واحلري ــن احلق ــد م ــة للح ــادة اجلامع ــرة امل ــة إىل فك ــذه الصياغ ــتجابت ه ــن اس ولئ
ــدين8. ــع امل ــك املجتم ــاد بذل ــام ن ــب ك ــرضورة والتناس ــم ال مفاهي

4  الفصل 8 من دستور 1959.
5  الفصل 8 فقرة أخرية من دستور 1959.

6  الفصل 9 من دستور 1959.
7  الفصل 10 من دستور 1959.

أنظر مقرتح اجلمعية التونسية للقانون الدستوري، سليم اللغامين، سلسبيل القليبي وسلو احلمروين، مقرتحات حول احلقوق واحلريات عىل ضوء مسودة   8
الدستور، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، الثالثاء 15 فيفري/شباط 2013، الصفحة 31 وما يليها. 
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إدراج مفهوم  تمّ  الدستور، حيث  النقاش حول  مة من  متقدّ إالّ يف مرحلة   49 الفصل  إىل صيغة  ل  التوصّ يتمّ   ومل 
أولية  بصورة  يقتيض  ما  وهو  التناسب.  مبدأ  ودسرتة  واحلريات-  احلقوق  لتقييد  املرشوعة  األهداف  -أي  الرضورة 
هذا  يف  منها  البعض  عن  نجيب  األسئلة  من  جمموعة  طرح  خالل  من  الفصل  هذا  صلب  املستعملة  املفاهيم  توضيح 

التقديم العام وجييب عنها األستاذ سليم اللغامين يف ورقة مرفقة (ملحق عدد 1).

1. ما هي الحقوق المعنية بالفصل 49 ؟

خيتتم الفصل 49 الباب الثاين من الدستور املكرس للحقوق واحلريات ويقرّ أن القانون هو الذي حيدد "الضوابط 
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها".

من هنا، يمكننا تقسيم احلقوق واحلريات إىل صنف وضعته السلطة التأسيسية يف باب احلقوق واحلريات وصنف 
نجده يف أبواب أخر من الدستور.

قيمة  التأسيسية  السلطة  أعطتها  التي  واحلريات  احلقوق  قائمة  عىل  لالطالع  الثاين  الباب  إىل  الرجوع  إذن  يكفي 
.(les aléas législatifs) دستورية رغبة منها يف محايتها من تقلبات السلطة الترشيعية

ولعل افتتاح الباب الثاين بالفصل 21 يعرب عن التزام عام للدولة باحرتام احلقوق واحلريات، فهي تضمن "للمواطنني 
ة، وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم". لكن إىل جانب هذا االلتزام العام،  واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ

نجد العديد من الفصول الدستورية اخلاصة بكل حق أو حرية عىل حدة.

ولعله من املهم التذكري بأن دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014، وعىل عكس دستور 1959، يضمن إىل جانب 
احلقوق املدنية والسياسية، حقوق اجليل الثاين وهي احلقوق االقتصادية واالجتامعية وحقوق اجليل الثالث وهي احلقوق 

البيئية باألساس.

طبيعة  بحسب  الدولة  عىل  املحمول  االلتزام  بطبيعة  تتعلق  عدة  فوارق  اإلنسان  حقوق  قضاء  وفقه  الفقه  أقرّ  لئن 
احلقوق، فإن حقوق اإلنسان تقوم اليوم عىل فلسفة تكاملها وترابطها وعدم إمكانية جتزئتها، وهو ما ال نجده يف دستور 
27 جانفي/كانون الثاين 2014 بينام أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ 1977 9 والدستور التونيس لسنة 1959 يف 
فصله اخلامس بعد التنقيح الدستوري املؤرخ يف غرة جوان/حزيران 2002، حيث التزمت اجلمهورية التونسية بضامن 

"احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كونيّتها وشموليتها وتكاملها وترابطها".

كام يمكن اإلشارة إىل وجود حقوق أخر يف الدستور يف غري الباب الثاين معنية هي األخر بانطباق الفصل 49. 
احلقوق  بني  من  ونذكر  به.  الواردة  احلقوق  عىل  تطبيقه  اقتصار  عنه  يرتتب  ال  الثاين  الباب  ضمن   49 الفصل  فورود 
والضمري  املعتقد  حريات  س  يكرّ والذي  العامة  باألحكام  املتعلق  األول  الباب  من   6 بالفصل  الواردة  تلك   األخر
وممارسة الشعائر الدينية. كام نجد جمموعة أخر من حقوق اإلنسان تُدرج فيام يمكن تسميته باحلقوق القضائية وهي 
احلق يف املحاكمة العادلة يف أجل معقول، املساواة أمام القضاء، احلق يف التقايض ويف الدفاع، مبدأ التقايض عىل درجتني 

أو علنية جلسات املحاكم والترصيح باألحكام (الفصل 108 من الدستور).

ل  1977، أنظر أيضا النقطة اخلامسة من إعالن فيينا  9  أنظر توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد 32/130 مؤرخة يف 16 ديسمرب/كانون األوّ
املؤرخ يف 25 جوان/حزيران 1993.
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ماذا عن احلقوق غري املذكورة بالدستور؟

ينص الفصل 49 رصاحة عىل أن نظام التحديد العام ينطبق عىل "احلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور" وهو 
ما يعني، إذا التزمنا بقراءة حرفية للنص، أن احلقوق التي مل حتظ بتكريس دستوري ليست معنيّة برشوط الفصل 49. 

بقية  عىل  التناسب  اختبار  وباألساس  املادية   49 الفصل  رشوط  لتطبيق  قانوين  مانع  أي   نر ال  ذلك،  رغم  لكن 
احلقوق عىل قلّتها. فبالرجوع إىل بقية أحكام الدستور، يمكن أن نجد أسسا ممكنة لتطبيق الفصل 49 عىل تلك احلقوق 

واحلريات مثل حرية الصناعة والتجارة أو حرية العمل. 

نجد أوال أن توطئة الدستور تعرب عن متسك الشعب بمبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية والتزام الدولة بضامن 
إىل  اإلرادة كانت متجهة  أنّ  يعني  ما  اإلنسان" و"املساواة يف احلقوق" وهو  احلريات وحقوق  القانون واحرتام  "علوية 

مقاربة عامة للحقوق واحلريات.

ة،  من جهة أخر، نصّ الفصل 21 عىل أن "تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ
وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم" وهو ما يعربّ عن االلتزام العام للسلطة الـتأسيسية بضامن احلقوق واحلريات الفردية 
والعامة وهو ما يمكن استعامله من قبل القايض الدستوري إلثراء احلقوق واحلريات الدستورية خاصة إذا تمّ األخذ 
بعني االعتبار ما توصل إليه فقه القضاء املقارن الداخيل والدويل من تعزيز للحقوق واحلريات حتى يف حالة سكوت 

النص عن البعض منها10.

يمكن للقايض الدستوري إذن، وهو الضامن األول للحقوق واحلريات، أن يعزز قائمة احلقوق واحلريات الدستورية 
من خالل تأويله ملختلف أحكام الدستور11.

2. متى يمكن الخروج عن مقتضيات الفصل 49 ؟  

نفس  معينة حددها  أهداف  إىل  بالنظر  احلقوق واحلريات  املرشع حتديد ضوابط  أراد  كلام  مبدئيا   49 الفصل  يطبق 
الفصل وهو ما نعرب منه باالختصاص احلرصي للمرشع يف هذا املجال.

ا حلامية أدنى من تلك التي يوجبها الفصل 49 أو حلامية أرفع منها. يف حاالت معينة، ختضع احلقوق واحلريات إمّ

حالة الحماية ا¬دنى  �

49 بمعزل عن بقية أحكام الدستور، إذ ختضع احلقوق واحلريات إىل نظام خاص قد يقع  ال يمكن قراءة الفصل 
العمل به من خالل جلوء رئيس اجلمهورية إىل الفصل 80 من الدستور.

د لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا  ة يف حالة خطر داهم مهدّ ينص هذا الفصل عىل أنّه "لرئيس اجلمهوريّ
ر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائيّة وذلك بعد استشارة  يتعذّ

Voir par exemple Anne-Marie Le Pourhiet, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux »,   10
www.revuegeneraledudroit.eu. Voir également Véronique Champeil Desplates, « Le Conseil constitutionnel protecteur 
des droits et libertés », www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf9/crdf0901champeil.pdf  

Voir par exemple : Du�y (A.), « La constitutionnalisation de la liberté contractuelle », R.D.P, n°6, 2006, pp.1569-1600 .  11
Faure (B.), « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ?», R.F.D.C., n°21, 1995, pp. 47-
77. Favre (J.) et Tardivel (B.), « Recherche sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits fondamentaux de valeur 
constitutionnelle », R.D.P, n°5, 2000, pp. 1411-1440.
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إىل  بيان  يف  التدابري  عن  ويعلن  ة  الدستوريّ املحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  جملس  ورئيس  احلكومة  رئيس 
الشعب. 

التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويعترب جملس نواب  وجيب أن هتدف هذه 
اب الشعب كام ال  الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة. ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهوريّة حلّ جملس نوّ

جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة.

ة بطلب من رئيس  وبعد ميضّ 30 يوما عىل رسيان هذه التدابري ويف كلّ وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستوريّ
ح املحكمة بقرارها عالنيّة  جملس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت يف استمرار احلالة االستثنائيّة من عدمه. وترصّ

يف أجل أقصاه 15 يوما.

ة بيانا يف ذلك إىل الشعب". ه رئيس اجلمهوريّ وينتهي العمل بتلك التدابري بزوال أسباهبا. ويوجّ

سمحت هذه األوضاع االستثنائية أيضا يف بعض األمثلة املقارنة بإعطاء سلطات استثنائية لرئيس اجلمهورية خالل 
الستمرارية  الضامن  باعتباره   (pouvoirs exceptionnels ou de crise, état d’exception)  الكرب األزمات 
115 من  الفصل  أو  الربتغايل13  الدستور  19 من  الفصل  أو  الفرنيس12  الدستور  16 من  الفصل  منها  ونذكر  الدولة، 
الدستور األملاين رغم حرصه لإلجراءات االستثنائية رصاحة يف ما يسميها الدفاع إثر عدوان أو هتديد وشيك بالعدوان 

 .(une agression ou une menace imminente d’agression)

 تؤدي احلالة االستثنائية أو احلالة الدستورية االستثنائية إىل التخيل عن مبدأ تفريق السلط برتكيز مجيع السلطات لد
رئيس اجلمهورية ومنها سلطة اختاذ تدابري متس من احلقوق واحلريات أو حتى تعليقها أو تعليق البعض منها.

د  صت يف "خطر داهم مهدّ جاء إذن الفصل 80 لتأطري احلالة االستثنائية التي تستدعي وجود عدة رشوط جوهرية خلُ

Article 16 de la constitution française : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,  12
l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et 
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation o�cielle du Premier ministre, des 
Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, 
les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

  Article 19 de la constitution portugaise : La suspension de l’exercice des droits :                                                                           13
1. Les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent, ni conjointement ni séparément, suspendre l’exercice de droits, 
libertés et garanties fondamentales, hormis les cas où l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré dans les conditions 
prévues par la Constitution.
2. L’état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas 
d’agression e�ective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace, de trouble de l’ordre constitutionnel 
démocratique ou de calamité publique.
3. L’état d’urgence est déclaré dès lors que les conditions visées au paragraphe précédent revêtent un degré de moindre 
gravité et seuls certains droits, libertés et garanties fondamentales sont susceptibles d’être suspendus.
4. Le principe de la proportionnalité détermine le choix entre l’état de siège et l’état d’urgence ainsi que les modalités 
de leur application. Le territoire, la durée et les moyens utilisés sont limités au strict nécessaire pour rétablir au plus 
vite la normalité constitutionnelle.
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رئيس  الوضعية  كن هذه  متُ الدولة"14. هكذا  لدواليب  العادي  السري  معه  ر  يتعذّ واستقالهلا  البالد  وأمن  الوطن  لكيان 
اجلمهورية من اختاذ ما يراه من تدابري رضورية هتدف إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة.

فهل يعني ذلك أن اللجوء إىل الفصل 80 يغنينا متاما عن اللجوء اىل الفصل 49؟

ال نر ذلك. 

من املهم أوال أن نبني أنّ حالة االستثناء الدستوري يتم تكييفها فقط من قبل رئيس اجلمهورية، فهو الذي يكيّف يف 
هناية األمر الوقائع وهو الذي "يقرر" إن كنا يف حالة خطر داهم، وهو الذي يقرر إن كان هذا اخلطر مهددا لكيان الوطن 
وأمن البالد، وهو أيضا الذي يقرر إن كان هذا اخلطر معطال لدواليب الدولة. فحالة االستثناء إذن ال حتظى بتعريف 

علمي أو حتى فقهي دقيق بل نجد العنارص املكونة هلا فقط والتي تسمح بإقرارها15.

قد تؤدي حالة االستثناء الدستوري إىل تعليق تام للحقوق واحلريات إذا اقتضت الوضعية ذلك لكن ذلك ال جيرب رئيس 
اجلمهورية عىل تعليق احلقوق، فله أن يعلق البعض منها وحيدّ من البعض اآلخر، كام له أن حيدّ من احلقوق وأال يعلق أيا منها.

هذا ما وقع يف تونس أثناء فرتة جائحة "كوفيد-19"، إذ اختذ رئيس اجلمهورية األمر عدد 24 املؤرخ يف 18 مارس/
آذار 2020 16 والذي منع بمقتضاه اجلوالن بكامل تراب اجلمهورية بمقتىض الفصل 80 ثم األمر عدد 28 مؤرخ يف 22 
مارس/آذار 2020 17 واملتعلق بتحديد اجلوالن والتجمعات خارج أوقات منع اجلوالن أيضا عىل أساس الفصل 80 من 
الدستور. كان بإمكان رئيس اجلمهورية أن يتخذ تدابري أكثر حتديدا للحريات بام فيها حرية التنقل التي ضمنها الدستور 
يف فصله 24 لكن يف مقابل ذلك نجد أنه توىل أيضا التمديد يف حالة الطوارئ ال عىل أساس الفصل 80 بل عىل أساس 
األمر املتعلق بحالة الطوارئ18. فبقيت احلقوق واحلريات الدستورية يف هذا اإلطار مقيدة بمقتىض الوضع الصحي وعىل 
أساس محاية الصحة العامة. لذلك نجد أن بعض املراسيم التي اختذها رئيس احلكومة بمقتىض تفويض الفصل 70 من 

الدستور قد ذكرت الفصل 49 يف قائمة االطالعات وهو ما يعني اهتامم احلكومة باحرتام مقتضياته19.

حالة الحماية ا¬رفع �

ال ينص الفصل 49 عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تقبل حتديدات السلطة الترشيعية كام ال ينص الفصل 80 
عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تتحمل التعليق أو االنتقاص.

14  أنظر الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

  Voir à ce propos Lauréline Fontaine, « La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des    15
droits », CRDF, n°6, 2007, p. 43. www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf6/crdf0604fontaine.pdf

16  أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 الصادر يف 20 مارس/آذار 2020.

17  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 مؤرخ يف 22 مارس/آذار 2020.

18  أنظر األمر الرئايس عدد 38 لسنة 2020 املؤرخ يف 28 أفريل/نيسان 2020 املتعلق بإعالن حالة الطوارئ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
عدد 37   مؤرخ يف 2 ماي/أيار 2020.

19  أنظر مثال:
2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي  17 أفريل/نيسان  2020 مؤرخ يف  9 لسنة  - مرسوم من رئيس احلكومة عدد 

الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا، "كوفيد – 19".
املنافسة  قواعد  لزجر خمالفة  يتعلق بضبط أحكام خاصة   2020 أفريل/نيسان   17 2020 مؤرخ يف  لسنة   10 رئيس احلكومة عدد  - مرسوم من 

واألسعار. الرائد الرسمي عدد 33 مؤرخ يف 18 أفريل/نيسان 2020.
الرسمي  الرائد  اجلزائية  اإلجراءات  جملة  بإمتام  يتعلق   2020 أفريل/نيسان   27 يف  مؤرخ   2020 لسنة   12 عدد  احلكومة  رئيس  من  مرسوم   -

للجمهورية التونسية عدد 36 مؤرخ يف 29 أفريل/نيسان 2020.
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وجب إذن الرجوع إىل االلتزامات الدولية للجمهورية التونسية ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي 
د بعض احلقوق واحلريات التي ال تقبل احلدود و/أو التعليق20.  صادقت عليه تونس سنة 1968 والذي عدّ

ته  ض العهد الدويل للحقوق املدنيّة والسياسيّة إىل حالة الطوارئ أو احلالة االستثنائيّة من خالل مادّ فقد تعرّ
الرابعة التي تنصّ عىل أنّه: "1. يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز 
للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة 
القانون  بمقتىض  عليها  املرتتبة   األخر لاللتزامات  التدابري  هذه  منافاة  عدم  رشيطة  العهد،  هذا  بمقتىض  عليها 
الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 
االجتامعي." وأضافت الفقرة الثانية من الفصل أنه ال جييز أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) 

و11 و15 و16 و18.

تتلخص هذه املواد يف :

احلق يف احلياة (6)، •
منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة. وعىل وجه اخلصوص، منع إجراء أية  •

جتربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه احلر (7)،
ة والرق واالجتار بالرقيق (8 فقرة 1 و2)، • حظر العبوديّ
عدم سجن إنسان لعدم احرتامه اللتزام تعاقدي (11)، •
مبدأ رشعيّة اجلرائم والعقوبات (15)، •
احلق يف الشخصية القانونية (16)، •
حرية الفكر والوجدان والدين (18)21. •

ا عدم إعامل قاعدة ما  وجتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل يستعمل عبارة عدم التقيد (dérogation) وهي تشمل إمّ
يف وضعيات معينة أو إعامهلا بشكل حمدد أو جزئي22.

3. هل يغنينا الفصل 49 عن التحديدات الخاصة لبعض الحقوق؟ 

إىل جانب التحديد العام املوجود بالفصل 49، نجد أن بعض الفصول من الدستور أبقت عىل بعض التحديدات 
 اخلاصة. هذا ما ورد مثال بالفصل 22 والذي أقرّ أن "احلق يف احلياة مقدس، ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصو
بمدة  يتعلق  فيام  أو   26 الفصل  يف  السيايس  اللجوء  بحق  يتعلق  فيام  القانون  إىل  إحالة  نالحظ  كام  القانون".  يضبطها 
34 أو احلق يف الصحة يف  اإليقاف واالحتفاظ يف الفصل29 أو يف حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح يف الفصل 

الفصل 38 أو احلق يف امللكية يف الفصل 41. 

20  أنظر القانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968.

21  يتجه التفريق بني حرية املعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية اذ أن الفقرة الثالثة من الفصل 18 حتدد رشوط حتديد ممارسة الشعائر الدينية: ال جيوز 
إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.
 Salmon, Jean, (sous la dir.), Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001. Voir également Hayim  22
 pp. 24 ,2012. ,(D.), le concept d’indérogeabilité en droit international public, une analyse, fonctionnelle, thèse, Genève
et ss. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/�les/383349435.pdf
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إن السؤال املطروح هنا هو معرفة إن كانت التحديدات اخلاصة تقلّص من احلامية التي يضمنها الفصل 49.

فحول احلق يف احلياة، ير خالد املاجري مثال أن الدستور التونيس أخرجه من نطاق الفصل 49 بصفة شبه رصحية 
إال يف حاالت قصو يضبطها  به  املساس  س ال جيوز  احلياة مقدّ "احلق يف  أنّ  منه عىل   22 الفصل  عندما نصّ صلب 
القانون". فحسب هذا الرأي، حتديد احلق يف احلياة ال يمكن أن يتم عىل أساس رشوط الفصل 49 بل عىل أساس حتديد 

خاص به جيب أن يكون استثنائيّا للغاية.23 

تبقى دون  بأهنا  القول  24 مثال، يمكن  أو   41 أو   34 الفصول  بالنظر إىل حتديدات خاصة أخر نجدها يف  لكن 
رشوط الفصل 49 باعتبارها تكتفي باإلحالة إىل القانون لضبط رشوط ممارستها. ففي احلالة األوىل، ينص الفصل  34 
"حق  أنّ  عىل   41 الفصل  وينص  القانون".  يضبطه  ما  طبق  مضمونة  والرتشح  واالقرتاع  االنتخابات  "حقوق  أنّ  عىل 
امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون". فال نجد يف هذه التحديدات 
تُلزم املرشع   49 إذن ما هو متعلق بجوهر احلق أو الرضورة أو التناسب. رغم ذلك يمكن القول بأن صياغة الفصل 

باحرتام رشوطه وذلك بالنسبة لكل احلقوق املذكورة بالدستور أي حتى تلك التي وردت حوهلا حتديدات خاصة 24.

لقد طرحت مسألة احلدود اخلاصة أمام اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني25 التي التجأت يف بعض قراراهتا إىل 
التحديد املزدوج وأعملت يف نفس الوقت الفصل 49 والفصل 34 عىل سبيل املثال عندما اعتربت أن احلدّ من حرية 

الرتشح ال يمكن أن يُفهم بمعزل عن الفصل 34  26.

كام أعملت اهليئة الفصل 49 يف عالقة بحق امللكية كام ورد يف الفصل 41 27 واكتفت يف قرارها حول مرشوع قانون 
املالية لسنة 2015 بالتثبت يف احرتام احلق يف امللكية فقط من منظور الفصل 49 28. 

4. ما هي موجبات الحدود على الحقوق والحريات ؟

يقتيض الفصل 49 أالّ يتم حتديد احلقوق واحلريات إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق 
الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة.

طرحت هذه املســألة يف القانون املقارن وباألساس أمام القايض الدستوري يف أملانيا وأمام املحكمة الفيدرالية بكندا 
الذي ال  اهلدف  أو عىل األقل  اهلدف املرشوع  القانون، واملقصود هو  املراد حتقيقه من خالل  باهلدف  وذلك يف عالقة 

يناقض بقية األحكام الدستورية29.

23  أنظر تعليق خالد املاجري حول الفصل 49، "ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية 
واإلنتخابات، تونس، 2017، ص 30.

24  يمكن القول بأنّ اإلحالة إىل القانون يف هذه احلاالت ال جدو هلا باعتبار أنّ الفصل 49 نفسه ينص عىل التحفظ الترشيعي.

25  أنظر سلو احلمروين، الفصل 49 يف فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، األيام الدستورية عبد الفتاح عمر2018.

26  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 4 لسنة 2014، الرائد الرسمي عدد 41 مؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014.

البنوك  قانون  بمرشوع  املتعلق   2016 جويلية/متوز   2 يف  مؤرخ   2016 لسنة   5 عدد  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  قرار  أنظر    27
واملؤسسات املالية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 مؤرخ يف 15 جويلية/متوز 2016.

ل 2014 بخصوص القضية عدد 08/2014 املتعلق  28  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 8 بتاريخ 22 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2014. بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 مؤرخ يف 26 ديسمرب/كانون األوّ

29  عمليا ال توجد حاالت أقر بموجبها فقه القضاء يف أملانيا أو كندا عدم وجاهة اهلدف املنشود أو عدم رشعيته، أنظر مقال: 
Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law 
journal, (2007) 57.
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د  نفسه عدّ الدستور  أن  باعتبار  تونس  يطرح يف  أن  يمكن  أن هذا اإلشكال ال  نظن   ،49 الفصل  انطالقا من  لكن 
نه من احلدّ من احلقوق واحلريات. األهداف التي يمكن أن يبحث عنها املرشع والتي متكّ

صاحب  يستنبطها   أخر أهدافا  تتحمل  أن  يمكن  ال   49 بالفصل  املعنية  القائمة  أن  هنا  نذكر  أن  جدا  املهم  ومن 
مرشوع القانون نفسه30.

 12 مادته  ينص يف  الذي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  بعضا من هذه األهداف مثال يف  ونجد 
"ال جيوز تقييد احلقوق (...) بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية حلامية  3) عىل أنه  (الفقرة 
أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية مع  العامة  أو اآلداب  العامة  أو الصحة  العام  النظام  أو  القومي  األمن 

احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد".
أما يف الفصل 49، فتتعلق هذه األهداف بام ييل: 

احترام حقوق الغير �

تطرح هذه الوضعية حالة تضارب بني خمتلف احلقوق واحلريات وهي من أكثر الصعوبات النظرية والعملية يف مادة 
حقوق اإلنسان، إذ يمكن أن تؤدّي حرية التعبري إىل االعتداء عىل احلياة اخلاصة لألفراد ويمكن أن يؤدي احلق يف النفاذ 

إىل املعلومة إىل االعتداء عىل املعطيات الشخصية أو أن تؤدي حرية املعتقد إىل االعتداء حتى عىل احلق يف احلياة31 .
وأمام صعوبة إجياد سلّم تفاضيل بني احلقوق واحلريات، يبقى للقايض أو للهيكل املعني بالتطبيقات العملية للحقوق 

واحلريات جماال واسعا إلجياد توازن بني هذا احلق وذاك بشكل عميل.

الدفاع الوطني �

االعتداءات  مع  خاصة  عالقة  يف  وذلك  واستقالهلا  اجلمهورية  تراب  عن  الدفاع  إىل  الوطني  الدفاع  مفهوم  حييلنا 
اخلارجية مهام كان شكلها. وقد نجد أحيانا تداخال بني مقتضيات الدفاع الوطني ومقتضيات األمن الداخيل خاصة أمام 
تنامي التهديدات اإلرهابية للدول والتي تأخذ بعدا داخليا وآخر خارجيا يف نفس الوقت. لذلك نجد اليوم العديد من 

القوانني التي حتد من احلقوق واحلريات عىل أساس الدفاع الوطني32.

ا¬من العام �

التي حتتمل العديد من التصورات لعلّ احلد األدنى منها مرتبط بمفهوم األمن الداخيل  هو أيضا من املفاهيم املطاطة 
(sécurité domestique selon certaines références) وسالمة األفراد واملجموعات التي تعيش عىل الرتاب الوطني.

ويمكن اإلشارة هنا إىل وجود تقارب بني مفهومي األمن العام والنظام العام. وحول مفهوم النظام العام، نحيل إىل 
دور القايض اإلداري يف حتديد مكوناته عىل أساس عنارص ثالثة هي األمن العام، السكينة العامة والصحة العامة. ثم 
تطور هذا املفهوم يف فرنسا وتمّ توسيعه ليحتوي عنارص أخر مثل الكرامة اإلنسانية، فكل اعتداء عىل كرامة الذات 

البرشية أصبح اعتداء عىل النظام العام33. 

ه عىل الطعون املتعلقة بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. مه رئيس جملس نواب الشعب يف ردّ 30  مثل هدف حسن سري املرفق العام الذي قدّ

31  هذا ما يقع مثال ملعتنقي ديانة شهود هيوه "témoins de Jéhovah" الذين يرفضون نقل الدم حتى وإن كانت حياة الفرد يف خطر.

32  أنظر مثال قانون 24 جويلية/متوز 2015 اخلاص باالستعالمات يف فرنسا.

 CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, Rec. 372.   33
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التنصيص رصاحة عىل عنرصين  ل  49 فضّ العام، لكنّ الفصل  النظام  التأسيسية اعتامد عبارة  كان بإمكان السلطة 
نني للنظام العام ومها األمن العام والصحة العامة.  مكوّ

 الصحة العامة �

وعقليا  بدنيا  السالمة  اكتامل  من  حالة  بأهنا  الصحة  ف  يعرّ الذي  العاملية  الصحة  منظمة  دستور  نعتمد  أن  يمكن 
واجتامعيا ال جمرد انعدام املرض أو العجز.

وتُعترب محاية الصحة العامة من دواعي احلد من العديد من احلقوق واحلريات، ولقد تعرضت اللجنة األممية للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية هلذه املسألة وراقبت كيفية حتديد الدول للحقوق واحلريات عىل أساس مفهوم الصحة العامة34.

حول هذا اهلدف، يمكن أن نالحظ اليوم أن جلّ دول العامل اجتهت إىل تقييد بعض احلقوق واحلريات وأمهها حرية 
املتعلقة  املعطيات  منها  خاصة  لألفراد،  الشخصية  واملعطيات  اخلاصة  احلياة  والتجارة وحرمة  الصناعة  وحرية  التنقل 
احلقوق  من  ت  حدّ التي  النصوص  من  العديد  اطّالعات  يف  نجد  لذلك  اسة.  حسّ كمعطيات  مصنّفة  وهي  بالصحة، 

واحلريات إشارة إىل الفصل 49 من الدستور35.

مقتضيات ا²داب العامة �

أدنى  حتديد  يتم  أن  الرضوري  من  لنا  يبدو  العامة،  اآلداب  حلامية  الدستورية  واحلريات  احلقوق  من  باحلد  يتعلق  فيام 
للمعايري التي تُعتمد لقبول احلدّ من احلقوق واحلريات الدستورية عىل هذا األساس. طُرح هذا األشكال أمام فقه القضاء 
الدويل وخاصة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي سبق أن اعتربت أنه ال يوجد مفهوم وحيد لآلداب العامة يف 
نها من مراقبة مد احرتام الدول للحقوق عندما حتدّ منها عىل أساس اآلداب العامة36. املجتمعات الديمقراطية، وهو ما مكّ

كام ذهبت جلنة حقوق اإلنسان األممية يف نفس التميش واعتربت يف تعليقها حول الفصل 18 أن اآلداب العامة تتأتى 
من تعدد العادات االجتامعية وال يمكن أن تعكس منظومة أخالقية وحيدة.

يف آخر األمر يمكن القول، يف ما خيص هذه األهداف املرشوعة، أن للمرشع سلطة تقديرية يف حتديد مفاهيم مثل األمن 
العام والدفاع الوطني أو اآلداب العامة، لكنّ هذه السلطة ليست اعتباطية باعتبارها خاضعة لرقابة القايض الدستوري إذا 
تعلق األمر بالقوانني، وللقايض اإلداري إذا تعلق األمر بالقرارات اإلدارية. كام يبقى للقايض العديل دور حموري يف تأويل هذه 

 Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justi�er une limitationde l’exercice de    34
 certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation �gurant à l’article 4 du Pacte vise
 essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu’à permettre aux États de les limiter. Par conséquent, un État partie
 qui, par exemple, restreint les mouvements de personnes sou�rant de maladies transmissibles telles que l’infection par le VIH/sida
 ou les incarcère, refuse d’autoriser des médecins à traiter des personnes considérées comme des opposants au gouvernement, ou
 s’abstient de vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses pour des motifs tels que la sécurité nationale
ou le maintien de l’ordre public se doit de justi�er des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l’article 4.

دد: 35  أنظر يف هذا الصّ
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية: اإلطالعات "بعد االطالع 

عىل الدستور وخاصة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 ".
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة 
ة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه". باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد - 19:"بعد االطالع عىل الدستور وخاصّ

36  رغم اإلقرار بعدم وجود مرجعية أخالقية وحيدة للبلدان األعضاء إال أهنا أقرت برضورة تسليط رقابتها عىل احلدود التي تضعها الدول عىل بعض 
.(open door et Dublin/Irlande 1992) احلقوق استنادا ملفهوم األخالق
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املفاهيم إن استعملها املرشع بشكل عام واضطرّ القايض إىل تطبيقها يف النزاعات املعروضة أمامه، هذا عىل املستو الوطني. 

أما عىل املستو الدويل، فيمكن أن يكون القانون الداخيل خاضعا لرقابة جلنة حقوق اإلنسان37 أو ملجلس حقوق 
اإلنسان38، إذ أنّ الدولة مطالبة بإبراز كيف يمكن أن تكون ممارسة حرية ما متعارضة مع األمن العام أو مع الدفاع أو 

غريها من األهداف املرشوعة من حيث املبدأ.

لقد سبق للمرشع التونيس أن وضع حدودا لبعض احلريات باالعتامد عىل محاية األمن العام والدفاع الوطني ومحاية 
احلياة اخلاصة  صلب الفصل 24 من القانون املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة، وهو ما أعطى هليئة النفاذ إىل املعلومة سلطة 

تقديرية يف حتديد طريقة تطبيق هذه احلدود.

5. شرط الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية

يتعلق هذا الرشط بااللتجاء للضوابط كلام كانت هناك رضورة لذلك يف دولة مدنية ديمقراطية وذلك حلامية األهداف 
التي حتدثنا عنها أعاله. ويطرح هذا الرشط إشكالية تعريف الرضورة وتعريف الدولة املدنية الديمقراطية.

الضرورة �

 لقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 27 لسنة 1999 حول املادة 12 من العهد الدويل 
القيود األغراض  أنه ال يكفي أن ختدم  إىل  12 تشري بوضوح  املادة  3 من  "الفقرة  ما ييل:  للحقوق واملدنية والسياسية 
املسموح هبا؛ فيجب أيضاً أن تكون رضورية حلاميتها. وجيب أن تتامشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن 
تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن 

حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها"39. 

يُقصد  بالرضورة هنا، الرضورة اخلارجية، أي تلك التي تفرتض أن الوصول إىل األهداف الدستورية أو موجبات 
احلدود يف وضعية ما يستدعي حتام احلدّ من احلقوق واحلريات40. 

فيكون السؤال هنا: هل أن القيد رضوري لتحقيق الغرض من القانون املعني؟ 

الدولة المدنية الديمقراطية �

ا فيام يتعلق بمفهوم الدولة املدنية والديمقراطية، فقد استنبط الفصل 49 مفهوم الدولة الديمقراطية ممّا توصل إليه  أمّ
القانون الدويل حلقوق اإلنسان وفقه القضاء الدويل املتعلق به وذلك باستعامل عبارة املجتمع الديمقراطي. ولئن وردت 
العبارة يف عدة مواضع من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف الفصول 1 و3 من االتفاقية املتعلقة بمجلس أوروبا، 

إالّ أن حتديد مالحمها مل يتم إالّ بفضل تراكامت فقه قضائية41.

.37  من خالل التقارير أو الشكاو

38  من خالل االستعراض الدوري الشامل.

39  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

40  أنظر سليم اللغامين، خواطر حول مبدأ التناسب {باللغة الفرنسية}، أيام عبد الفتاح عمر، 25 و26 جانفي/كانون الثاين 2018، بصدد النرش. 

 Voir, CEDH, A�aire du parti communiste uni�é et al c. Turquie, 30 janvier 1998.   41
§ 57 « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle o�re de résoudre par 
le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La 
démocratie se nourrit en e�et de la liberté d’expression… ».
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والتسامح  التعددية  وهي:  الديمقراطي  املجتمع  ماهية  ص  تلخّ عنارص  ثالث  حتديد  إىل  القضاء  فقه  توصل  لقد 
واالنفتاح42. كام تمّ حتديد عنارص التعددية ذاهتا بأهنا تعددية املامرسات وتعددية األفكار واآلراء وتعددية املؤسسات43.

جهة  من  الدينية  والدولة  جهة،  من  العسكرية  الدولة  نقيض  أهنا  أساس  عىل  عموما  م  تُقدّ فهي  املدنية،  الدولة  ا  أمّ
أخر. لكن املتأمل يف الوضع التونيس، يعلم متاما أن تونس مل تشك أبدا من إرادة حكم اجليش وأن مدنية الدولة جاءت 
إلزاحة كل ضبابية حتوم حول الفصل األول وحول ما يمكن أن يفهمه البعض عىل أنه ترشيع للدولة اإلسالمية. ولعلّ 
الثاين نفسه حاول حتديد مالمح الدولة املدنية بأن اعتربها تلك الدولة التي تقوم عىل املواطنة وإرادة الشعب  الفصل 

وعلوية القانون. 

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق

يشرتط الفصل 49 أالّ ينال حتديد احلقوق واحلريات الدستورية من جوهر احلق، وجوهر اليشء هو حقيقته وذاته، 
كام يقابل ما هو جوهري ما هو عريض.

يف عالقة باحرتام جوهر احلق، يمكننا التذكري بأن املجلس الدستوري أعمل أحيانا هذا الرشط رغم سكوت دستور 
غرة جوان/حزيران 1959 عنه44.

ا القانون املقارن، فقد نصّ عىل هذا الرشط بعبارات خمتلفة، من ذلك عبارة "االنتهاكات الصارخة" التي اعتمدها  أمّ
ة 19 (2) والدستور الربتغايل يف املادة 18 (3) والدستور اإلسباين يف املادة 53 (1). القانون األسايس األملاين يف املادّ

د ضوابط احلقوق واحلريات دون املسّ من جوهرها خاصة إن كنّا يف وضع يتطابق  كيف يمكن إذن للمرشع أن حيدّ
فيه جوهر احلقوق مع جمال ممارستها٤٥؟

ت عليه جلنة  يعني احرتام جوهر احلق أالّ تصبح احلدود التي من املفروض أن تكون استثنائية هي القاعدة وهو ما نصّ
حقوق اإلنسان األممية يف أحد تعليقاهتا العامة46.

ويطرح هذا الرشط بعض اإلشكاالت الدستورية يف عالقة باحلقوق التي ورد يف شأهنا حتديد خاص كاحلقّ يف احلياة، 
ا بجوهر احلرمة اجلسدية. ا بجوهر احلق يف احلياة والتعذيب مسّ حيث يكون اإلعدام مسّ

رشط  قراءة  خلفية  عىل  ستكون  عمليا  املطروحة  اإلشكاليات  جلّ  أنّ  القول  يمكن  العنارص،  هذه  من  وانطالقا 
التناسب بني احلدود وموجباهتا.

 Javier Tajadura Tejada, La doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction des partis   42
politiques, Revue française de droit constitutionnel 2012/2 (n° 90), pages 339 à 371.

ة  ف فقه القضاء الكندي املجتمع احلرّ والديمقراطي باعتباره "املجتمع الذي تتوفّر فيه املبادئ التالية، أال وهي الكرامة البرشيّ 43  نفس املرجع. كام عرّ
ع يف املعتقدات واحرتام كلّ الثقافات وكلّ املجموعات والثقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية التي  والعدالة واملساواة االجتامعيّة وقبول التنوّ
الدستور  49 من  الفصل  تعليق عىل  "ضوابط احلقوق واحلريات:  املاجري،  أنظر خالد  املجتمع.  املختلفة يف  تضمن مشاركة األفراد واملجموعات 

التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 80 .
ادر بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 46 لسنة 2004 الصادر بتاريخ  44  نذكر منها باخلصوص الرأي عدد 43 لسنة لسنة 2004 الصّ

1 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 28 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 ماي/أيار 2006.
45  أنظر خالد املاجري، " ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 78.

Soixante-septième session (1999), observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation), §13.    46

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق
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7. شرط التناسب بين الضوابط وموجباتها

الضوابط وموجباهتا حيث ال يمكن  العالقة بني  التثبت من  يقتيض  للتناسب  49 عىل مفهوم ضيّق  الفصل  يعتمد 
أن تتجاوز هذه الضوابط ما هو رضوري فعال الحرتام األمن العام أو الصحة العامة أو حقوق الغري أو غري ذلك من 

املوجبات املنصوص عليها بالفصل 49 نفسه.

املرور  بة تقتيض  التناسب وهو عملية مركّ باختبار  املقارنة  بام يعربّ عنه يف األنظمة  بالقيام  إذن   49 الفصل  ويسمح 
بثالث مراحل خمتلفة.

وبالرجوع إىل األنظمة املقارنة، نجد بعض االختالفات يف كيفية القيام هبذا االختبار ويف حتديد مراحل إعامله وتسمياهتا47.

ا عىل املستو الدويل، فقد خلّصت اللجنة األممية حلقوق اإلنسان التميشّ يف تعليقها حول احلدود التي تفرضها  أمّ
الدول عىل احلقوق واحلريات وكذلك يف تعليقها حول الفصل 12 املتعلق بحرية التنقل48.

"تشري   12 3 من املادة  1999 أن الفقرة  27 لسنة  فقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 
أن  تكون رضورية حلاميتها. وجيب  أن  أيضاً  فيجب  املسموح هبا؛  األغراض  القيود  أن ختدم  يكفي  أنه ال  إىل  بوضوح 
أقلّ  تكون  أن  وجيب  احلامئية؛  وظيفتها  لتحقيق  مناسبة  تكون  أن  وجيب  التناسب؛  مبدأ  مع  التقييدية  التدابري  تتامشى 
الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة 

التي ستحميها"49.

ويف تعليقها العام رقم 21 املتعلق بحق املشاركة يف احلياة الثقافية، اعتربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية 
القيود ذات هدف  أن تكون هذه  ... وجيب  فرد  قيود عىل حق كل  الظروف فرض  "يلزم يف بعض  أنه  والثقافية 
4 من  ة  للامدّ العام يف جمتمع ديمقراطي وفقا  الرفاه  لتعزيز  مرشوع ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق ورضورية متاما 
ة  ة جيب أن تكون أي قيود متناسبة. بمعنى أنه يتعني اختاذ أقل التدابري تقييدا عندما جيوز فرض عدّ العهد. ومن ثمّ

أنواع من القيود".

با يطبّقه كلّ من هو معني  يا أو تفكريا مركّ يمكن أن نعترب يف التناسب، كام هو الشأن يف أغلب األنظمة املقارنة، متشّ
بالفصل 49 عىل احلالة املطروحة أمامه.

ويقتيض هذا التميش اإلجابة عىل جمموعة من األسئلة:

47  أنظر خمتلف األمثلة املقارنة يف خالد املاجري، مرجع سابق، ص 80 وما بعدها. أنظر أيضا:
Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence  University of Toronto law 
journal, (2007) 57.

حول املثال السويرسي:
Ridha Fraoua, le principe de proportionnalité, limite aux restrictions des droits fondamentaux et maxime d’action 
de l’Etat, session de formation pour IDEA, Tunis, février 2020.

 Comité des DH «Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité ; elles doivent  48
 être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur
 parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt
 à protéger». C’est nous qui soulignons. Observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation),
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11

49  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

وموجباتها الضوابط بين التناسب 7. شرط
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مرحلة التثبت من املالءمة (adéquation): أي مالءمة احلدود للهدف أو األهداف املنشودة (املرشوعة) 
ن من الوصول إىل اهلدف املرشوع؟ أي هل هناك رابط  بام يعني اإلجابة عىل السؤال التايل : هل أنّ احلدّ أو اإلجراء يُمكّ
منطقي أو "عقالين" 50 بني اإلجراء (القيد) واهلدف املرشوع؟ كأن نتساءل هل أنّ منع السباحة عىل املواطنني يمكن أن 

يؤدّي بشكل أو بآخر إىل محاية الصحة العامة؟ 

مرحلة التثبت من الرضورة (nécessité interne): نعني بالرضورة هنا الرضورة الداخلية أي الرضورة 
كعنرص من عنارص اختبار التناسب، وهي التي تؤدّي إىل طرح السؤال التايل: هل أن هذا احلدّ بذاته كان رضوريا أي ال 
مفرّ منه للوصول إىل حتقيق اهلدف املرشوع؟ الرضورة تقتيض إذن التثبت من أن احلدود املعتمدة كانت الطريقة الوحيدة 
واألقلّ سوءا  أو األقلّ تطفّال عىل احلقّ أو احلرية لتحقيق األهداف املنشودة. لو طبقنا هذه املرحلة عىل نفس مثال منع 
ة العامة؟ أال توجد طريقة  السباحة، يمكن التساؤل  هل أنّ منع السباحة هو الطريقة الوحيدة لتجنب املسّ من الصحّ
ا من احلرية وتؤدي يف نفس الوقت إىل احرتام الصحة العامة بنفس النجاعة؟51 (أمل يكن فرض التباعد  أخر أقلّ مسّ

اجلسدي يف الشواطئ أكثر احرتاما للتناسب حتى وإن كان أكثر تعقيدا بالنسبة للسلطة؟).

مرحلة التثبت من التناسب يف معناه الضيق (adaptation): هي مرحلة تستدعي التساؤل إن كان احلدّ 
أو اإلجراء غري مبالغ فيه مقارنة باهلدف املراد محايته؟ أي إن كان القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف املنشود دون أن يتجاوزه 
بمعنى البحث عن التناسب أو املوازنة بني اآلثار السلبية للقيد عىل احلقّ أو احلرية ونتائجه اإلجيابية بالنظر إىل اهلدف 
املراد محايته. لو نواصل تطبيق املعيار عىل نفس املثال سيكون السؤال: هل أنّ اآلثار السلبية لإلجراء املتخذ بمنع السباحة 

حة العامة؟  عىل املواطنني واملساس بحقوقهم هو بقدر أمهية اآلثار اإلجيابية التي حيققها هذا القيد للحفاظ عىل الصّ

49 من دستور اجلمهورية  الفصل  أنّ  لنا  يبدو  الدولية حلقوق اإلنسان،  املنظومة  املقارنة وإىل  بالرجوع إىل األمثلة 
س ملبدأ عام يسمح لكل املؤسسات القانونية والسياسية بالقيام باختبار التناسب كلّام دعت احلاجة إىل احلدّ  التونسية أسّ
ما  التناسب وعىل  اختبار  االعتامد عىل  اإلنسان  املتدخلني يف جمال حقوق  ملختلف  إذن  يمكن  واحلريات.  احلقوق  من 
ل إليه القانون وفقه القضاء املقارن يف هذا املجال. ولئن نجد بعض االختالفات بني النظام األملاين والكندي أو  توصّ
السويرسي أو حتى بني فقه قضاء املحكمة األوروبية واهلياكل األممية حلقوق اإلنسان، فإن املشرتك بينها مجيعا هو إعامل 

اختبار التناسب حتى وإن اختلفت األمهية املسندة هلذه املرحلة أو تلك من املراحل الثالث التي سبق أن قدمناها.

8. لمن يتوجه صراحة الفصل 49؟

متكننا القراءة احلرفية للفصل 49 من حتديد ثالث جهات تمّ ذكرها رصاحة وأصبحت بالتايل معنية بشكل مبارش 
بالفصل 49.

ض هلا رصاحة بل  لزم فقط املؤسسات التي تعرّ لكن قراءة الفصل 49 يف عالقة ببقية فصول الدستور تبني لنا أنّه ال يُ
كذلك هياكل ومؤسسات جتد نفسها حتام معنية بمقتضياته.

وهو املصطلح املستعمل يف املنظومة الكندية مثال.  50

 Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalité dans une société démocratique, égalitaire, pluraliste et multiculturelle.  51
 Revue de droit de McGill, n° 57, 2012 : « L’atteinte au droit doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime:
 il ne doit pas exister de moyens moins attentatoires (intrusifs, restrictifs) de réaliser l’objectif déclaré. C’est le critère
de « l’atteinte minimale ». www.erudit.org/fr/revues/mlj/2012-v57-n3-mlj086/1009064ar.pdf

49؟ الفصل صراحة يتوجه 8. لمن
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المشرع �

احرتام  باب  من  وذلك   49 الفصل  بتطبيق  مبارشة  املعنية  السلطة  هي  الترشيعية  السلطة  تكون  أن  الطبيعي  من 
التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية.

احلريات  تكون  أن  يقتيض  بتعداد   2014 دستور  من   65 الفصل  جاء   ،49 الفصل  عليه  مانصّ  جانب  فإىل 
وحقوق اإلنسان من جمال القوانني األساسية. كام تعرض الفصل إىل بعض املجاالت األخر التي يمكن أن تتعلق 
باحلقوق واحلريات كاملعاهدات أو تنظيم اإلعالم أو تنظيم الصحافة أو تنظيم األحزاب واجلمعيات أو القانون 

االنتخايب.

احلقوق  من  املس  شأنه  من  ما  كل  تنظيم  لرضورة  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  تعرضت  ولقد 
واحلريات الدستورية بقانون أسايس وذلك خاصة يف قرارها املتعلق بمرشوع القانون عدد 78-2017 املتعلق بإعطاء 
عطلة استثنائية لألعوان العموميني املرتشحني لالنتخابات واعتربت أن املساواة بني املرتشحني يف عالقة هبذه العطلة 

يدخل يف إطار تنظيم حق من احلقوق السياسية يستوجب اعتامد قانون أسايس.

التميش  املتعلق بمرشوع قانون السجل الوطني للمؤسسات، مل تعتمد اهليئة نفس   2018 4 لسنة   يف قرارها عدد 
واعتربت أنّ املادة ال تقتيض التدخل عن طريق قانون أسايس ومل تر يف املسألة ارتباطا بمجال اجلمعيات.

يعترب إبقاء حتديد احلقوق واحلريات الدستورية يف جمال السلطة الترشيعية ضامنا هلذه احلقوق ألن القوانني أو مشاريع 
القوانني تدخل حتت رقابة القايض الدستوري.

ولقد ذهب فقه القضاء الدستوري يف األنظمة املقارنة يف نفس التميش، فنجد مثال أن املجلس الدستوري الفرنيس 
واملحكمة الدستورية اإلسبانية تقر بعدم دستورية القوانني كلام اتضح أن املرشع ختىل عن اختصاصه يف جمال احلقوق 

واحلريات الدستورية لصالح السلطة الرتتيبية.

كام نجد نفس التميش قد تمّ اعتامده من قبل جلنة حلقوق اإلنسان األممية (يف إطار حديثها عن حرية التعبري) إذ اعتربت  
أن احلدّ من احلرية جيب أن يكون بمقتىض قانون وليس بمقتىض قواعد تقليدية أو دينية أو غري ذلك. 

ا من حيث طبيعة الترشيع، فال بدّ من التذكري بأمهية القواعد املتعلقة بصياغة  هذا من حيث مبدأ تدخل املرشع، أمّ
وإعداد القاعدة القانونية.

تتميز املنظومة الترشيعية اليوم بالتضخم الترشيعي الناتج عن تعدد جماالت التدخل وتعدد وتنوع املتدخلني يف املسار 
الترشيعي. يف تونس يمكن تفسري التضخم الترشيعي بام يستدعيه االنتقال الديمقراطي من قوانني وقواعد جديدة حتدد 
مالمح اجلمهورية الثانية. هذا باإلضافة إىل منظومة قانونية موروثة وسارية املفعول وغري متالئمة يف معظم األحيان مع 

الدستور اجلديد ومع ضوابط الفصل 49.

من هنا وجب الرجوع إىل مميزات القاعدة التي تصوغها السلطة الترشيعية خاصة يف جمال احلدّ من احلقوق واحلريات، 
قة  إذ بيّنت جلنةحقوق اإلنسان أن القاعدة القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات جيب أن تتميز بام يكفي من الوضوح والدّ

بشكل يسمح للفرد بتعديل سلوكه عىل ضوئها.
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فقه قضاء  نجد  اإلسبانية52،  الدستورية  املحكمة  فإىل جانب  االجتاه،  نفس  املقارن  الدستوري  القضاء  فقه  اجته  كام 
مستقر للمجلس الدستوري الفرنيس وما أقره يف قرار4 أفريل/نيسان 2019 يذهب يف هذا االجتاه، إذ اعترب أن املرشع 

ملزم بتحديد جمال القوانني اجلزائية وبتعريف اجلرائم وعقوباهتا بصفة دقيقة وواضحة53.

السلطة التـأسيسية الفرعية �

يمنع الفصل 49 أن ينال أي تعديل دستوري من "مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة" بالدستور ويكون 
ن هذه احلقوق واحلريات من الرتاجع وهو ما نعربّ عنه بمبدأ عدم الرتاجع. بذلك قد حصّ

وهنا ال بد من االنتباه إىل دور القايض الدستوري يف هذا املجال، فهو الذي سيبدي رأيا فيام إذا كانت مبادرة التعديل 
ال تتعلق "بام ال جيوز تعديله" بام فيها تعديل الفصل 49 نفسه54.

كام سيقوم القايض الدستوري بتأويل ما قصدته السلطة التأسيسية بفعل "ينال" فهل يُفهم منه احلد والتقليص أم النيل 
بمعنى النفي أو اخلرق. 

واملواطنات  "للمواطنني  الدولة تضمن  أن  الدستور عىل  من   21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  تنص  السياق،  نفس  يف 
من  الثاين  بالباب  الواردة  الفصول  تنص  كام  الكريم"  العيش  أسباب  هلم  وهتيئ  ة،  والعامّ الفردية  واحلريات  احلقوق 

الدستور عىل ضامن الدولة للحقوق واحلريات.

 ولئن ال نجد يف الفصول املذكورة تنصيصا رصحيا عىل مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان، فإن ذلك 
ال يمنع من اعتبار أن ضامن الدولة للحقوق واحلريات ال يسمح بالرتاجع عنها. كام أن التنصيص يف بعض الفصول عىل 

محاية هذه احلقوق واحلريات وتطويرها ودعمها يؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان55. 

القاضي  �

ينص الفصل 49 يف هناية فقرته األوىل عىل أن "تتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك". 
ويمكن القول انطالقا من هذه الصياغة أن اهليئات القضائية بكل أصنافها معنية بالفصل 49 باعتبارها اجلهة التي  تسلط 

رقابة عىل احرتام الرشوط األساسية للفصل 49 من عدمها.

سبق وأن تعرضنا لدور القايض الدستوري يف مراقبة ما يمكن تنقيحه وهو هنا يراقب السلطة التـأسيسية الفرعية. 
لكن القايض الدستوري يراقب أيضا دستورية القوانني ومشاريع القوانني .

فالقايض أُعترب تقليديا بأنه حامي احلقوق واحلريات سواء تعلق األمر بالقايض اإلداري أو بالقايض العديل.

52  اعتربت املحكمة الدستورية يف 30 نوفمرب/ترشين الثاين 2000 أن القوانني التي يصعب تأويلها لعدم وضوحها حتدّ ال فقط من نجاعة احلقوق 
األساسية لكن أيضا من األمن القانوين. 

 Voir Malaurie (Ph.), «L’intelligibilité des lois», Pouvoirs, n°114, 2005, pp.131-137. Martens (P.), «Y a-t-il des principes   53
généraux de valeur constitutionnelle ?», in. Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 387-407.
Milano (L.), « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi», R.D.P, n°3, 2006, pp.637-671.

54  أنظر الفصل 144 فقرة أوىل: كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس جملس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا 
ال تتعلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو مقرر هبذا الدستور.

55  الفصول 46 و47 و48 من الدستور،  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن الفصل 46 ينص عىل التزام الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة بام يقيم 
الدليل عىل وجود أحكام تؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان يف الدستور.
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ينصّ الفصل 102 من الدستور أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، 
49 ومبدئه األسايس املتعلق  ومحاية احلقوق واحلريات"، وهو ما يفتح الباب للقضاة مجيعا أمام تطبيق فلسفة الفصل 

بالتناسب عىل النزاعات التي تطرح أمامهم والتي تستدعي حتام تأويلهم للقانون.

المؤسسات ا¬خرى المعنية بالفصل 49 �

برضورة  القضائية  والسلطة  الترشيعية  والسلطة  الفرعية  التأسيسية  السلطة  األصلية  التأسيسية  السلطة  ألزمت  اذا 
احرتام مقتضيات الدستور، فإنّ الفصل 49 يعني من باب أوىل وأحر مجيع املتدخلني يف جمال وضع حدود للحقوق 

واحلريات  وباخلصوص:

أيضا من خالل ممارستها  � القوانني لكن  إعداد مشاريع  ملا هلا من دور جوهري ال فقط يف  التنفيذية،  السلطة 
للسلطة الرتتيبية.

منه  �  125 الفصل  هلا  أسند  الدستورية  اهليئات  من  جمموعة  الدستور  أنشأ  فقد  املستقلة،  العمومية  اهليئات 
وظيفة دعم الديمقراطية، كام أسند املرشع رصاحة إىل هيئات عمومية أخر دور محاية حقوق وحريات معيّنة 
"منع التعذيب، منع االجتار بالبرش، محاية املعطيات الشخصية، النّفاذ إىل املعلومة..."، وهي معطيات جتعل من 
نها من االضطالع بدورها دون التضحية  اهليئات العمومية املستقلة حتتاج حتام إىل قراءة عملية للفصل 49 متكّ

.ببعض احلقوق حلامية حقوق أخر

داخل  � السلطات  توزيع  يف  هامة  مكانة  املحلية  للسلطة  أصبحت   2014 دستور  فمنذ  املحلية،  اجلامعات 
االختصاصات  توزيع  طريقة  فإنّ   ،2011 بعد  ما  مطالب  أهمّ  من  الالمركزية  كانت  وإن  دة.  املوحّ الدولة 
املحيل، ونظرا  باحلكم  بلدنا  العديد من اإلشكاليات. وباعتبار حداثة  أن تطرح  املركزي واملحيل يمكن  بني 
املحلية  القرارات  بعض  بتأثري  عالقة  يف  وخاصة  االختصاص  بتوزيع  عالقة  يف  ي  املتبقّ الغموض  بعض  إىل 
(أو/ واجلهوية مستقبال) عىل التمتع باحلقوق واحلريات الدستورية، وجب تسليط الضوء عىل اإلشكاليات 

املطروحة يف هذا املجال.

جمال  � أكثر ضامنات يف  إىل  فع  الدّ دورا حاسام يف  تونس  واملنظامت يف  اجلمعيات  لعبت  حيث  املدين،  املجتمع 
احلقوق واحلريات وهي بالتايل معنية بكل اآلليات املتعلقة بتقييد هذه احلقوق. لذلك يتجه متكني املجتمع املدين 
من فهم آليات الفصل 49 ومن األدوات الرضورية التي حيتاجها يف عملية تقييم وضع احلقوق واحلريات ويف 

القيام بعمليات املنارصة عىل أساس الفصل 49.

ملختلف  املوجهة  العملية  األدلة  من  جمموعة  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أنجزت  الغرض،  هلذا 
الفاعلني يف املجال السيايس والقانوين واحلقوقي واملؤسسايت، وسيقع ختصيص كل متدخل بدليل مستقل.

يأيت هذا املرشوع يف إطار دعم تركيز دولة قانون تكون قائمة عىل احرتام احلقوق واحلريات ال فقط من قبل السلطة 
الترشيعية التي تبدو املعنية األوىل بالفصل 49، لكن من قبل كل الفاعلني يف جمال احلقوق واحلريات. فلقد أقرت اللجنة 
األممية حلقوق اإلنسان بأن مبدأ التناسب جيب أن يقع احرتامه من قبل القانون الذي يقر بتحديدات للحقوق لكن أيضا 
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بالنسبة للسلط اإلدارية والقضائية املسؤولة عن تطبيق القانون..."56.

القانون  تبني  تركيز حمكمة دستورية رغم  إىل  بعد  ل  تتوصّ الدستورية ومل  بناء مؤسساهتا  تونس  تستكمل  مل 
املنظم هلا.

السمعي  اإلعالم  هيئة  وهي   ،األخر اهليئات  تركيز  إىل  ل  تتوصّ مل  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  اهليئة  وباستثناء 
البرصي، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال القادمة، هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة 
الفساد. وقد يكون هلذا البطء يف تركيز املؤسسات أثر عىل محاية احلقوق واحلريات الدستورية ووجب التوقّي من احلد 
من هذه احلقوق بصورة اعتباطية (arbitraire)  ومتكني أكثر ما يمكن من الفاعلني من آليات عملية تسمح هلم باحرتام 

مقتضيات الفصل 49 والتايل احرتام احلقوق واحلريات الدستورية.

ولئن تضمن الدستور التونيس أغلب احلقوق واحلريات العامة والفردية، فإن تنزيل هذه احلقوق واحرتامها بصورة 
فعلية يقف عىل عدة عوامل أمهها :

تأويل السلطة الترشيعية، املسؤولة عن سن القوانني، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل السلطة التنفيذية، التي تعد مشاريع القوانني وتنفذها، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل القايض الدستوري والقايض اإلداري للفصل 49 نفسه وملشاريع القوانني أو القوانني املطروحة عىل أنظاره، •
قبول القايض العديل بمبدأ إعامل الفصل 49 من عدمه، •
تأويل الفاعلني يف جمال السلطة املحلية للفصل 49 ومقتضياته، •
وعي اهليئات العمومية املستقلة املختصة (الدستورية وغري الدستورية) بأمهية الفصل 49 كأداة ملراقبة تدخالت  •

السلطات التقليدية يف جمال حقوق اإلنسان،
واحلريات  • احلقوق  احرتام  ملراقبة   49 الفصل  آلية  عىل  االعتامد  برضورة  املدين  املجتمع  مكونات  خمتلف  وعي 

وألعامل املنارصة التي تقوم هبا يف هذا املجال. 

جمال  يف  واخلرباء  اخلبريات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  اختارت  لذلك 
الترشيعية،  السلطة  49 وهم:  بالفصل  املعنيني  العملية ألهم  األدلة  تقديم عدد من  اإلنسان  القانون ويف جمال حقوق 
السلطة التنفيذية، القايض الدستوري، القايض اإلداري، القايض العديل، اجلامعات املحلية، اهليئات العمومية املستقلة 

واملجتمع املدين.

هتدف هذه األدلة إىل إعانة الفاعلني يف هذا املجال عىل فهم مقتضيات الفصل 49 وعىل حسن تطبيقها وذلك انطالقا 
من أمثلة عملية مبسطة لكنها دقيقة من حيث حمتواها وثرية من جهة اعتامدها عىل املنظومات القانونية التي سبقتنا يف 

حتديد ضوابط احلقوق واحلريات.

ويتنزل الدليل املتعلق باملجتمع املدين يف هذا اإلطار.

 C’est nous qui traduisons, Observation générale n° 27, 1999 à propos de l’article 12 : « Le principe de la    56
 proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les
 autorités administratives et judiciaires chargées de l’application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute
  procédure concernant l’exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons
 justi�ant l’application de mesures restrictives soient fournies».
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ونتمنى أن جيد القارئ يف هذا الدليل ما يمكنه االستجابة لتطلعاته املتعلقة باحلرص عىل احرتام احلقوق واحلريات 
الدستورية التي ستنحت حتام مالمح الديمقراطية التونسية الناشئة.
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والحريات من  الحقوق  التونسي فاعال أساسيا في حماية  المدني  المجتمع  يعتبر 
كان  ولئن  الديمقراطية.  المنظومة  ودعم  القانون  دولة  إرساء  في  المساهمة  خالل 
الدور الذي لعبه المجتمع المدني في المجال الحقوقي إيجابيا وفاعال في العموم، فإن 
تحقيق  لمزيد  ودعمها  قدراته  تطوير  شأنها  من  التي  ا¬خرى  الفرص  عديد  هناك 

النجاعة في ا¬داء والجودة في العمل. 

و يف هذا اإلطار، تقدم املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هذا الدليل الذي يمثل أداة عملية 
49 من الدستور  وتوجيهية للفاعلني والناشطني يف املجتمع املدين حول كيفية تفعيل مقتضيات الفصل 

حلامية وتعزيز منظومة احلقوق واحلريات.
هيدف هذا الدليل إىل: 

تقديم متش منهجي ومبسط لفهم رشوط إعامل الفصل 49 من الدستور، �
متكني منظامت املجتمع املدين عىل اختالف هيكلتها وأدوارها وأهدافها من سبل استعامل الفصل  �

49 يف التفاعل مع السلط العمومية املعنية بضبط وتنظيم احلقوق واحلريات الدستورية،
مساعدة منظامت املجتمع املدين عىل مزيد التعاون والتشبيك يف جمال الدفاع عىل احلقوق واحلريات، �
تقديم نامذج وأمثلة عملية وتطبيقية تساعد عىل فهم واستبطان الفصل 49 من الدستور واستلهام  �

التميشّ السليم حلسن تطبيقه.
يسعى هذا الدليل إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

ما هو حمتو الفصل 49 وما هي الضامنات التي يوفرها حلامية احلقوق واحلريات؟ �
ملاذا يعترب املجتمع املدين معنيا بمقتضيات الفصل 49؟ �
ما هي احلقوق واحلريات املرتبطة بالفضاء املدين اخلاضعة للفصل 49؟ �

Å ،(التأسيس) حرية التنظم
Å  ،حرية النشاط
Å  .(الدفاع عن احلقوق واحلريات املرتبطة بموضوع نشاط منظامت املجتمع املدين) العمل احلقوقي

كيف يساهم املجتمع املدين يف تفعيل الفصل 49 من الدستور؟  �
Å ،العمل من خالل التعاون مع السلط العمومية
Å ،العمل من خالل رصد االنتهاكات
Å ،العمل من خالل التقايض االسرتاتيجي
Å .العمل من خالل املنارصة والضغط
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الوظيفة  قانون  من   6 الفصل 
العمومية :

كانت  مهام  عمومي  عون  "كل 
رتبته يف السلم اإلداري مسؤول 
املناطة بعهدته.  املهام  تنفيذ  عن 
بتسييـر  مكلـف  عـون  وكـل 
رؤسائه  إزاء  مسؤول  مصلحة 
عن السلطة التي منحت له هبذا 
الغرض وعن تنفيــذ ما يصدر 

عنه من أوامر".

الفصل 2 من قانون الرشكات: 
بمقتضاه  يتفق  عقد  "الرشكة 
جتميع  عىل  أكثر  أو  شخصان 
مسامهاهتم قصد اقتسام األرباح 
من  حيصل  قد  بام  االنتفاع  أو 

نشاط الرشكة من اقتصاد".

عدد  املرسـوم  من   2 الفصل 
املتعلــق   2011 لسنــة   87

باألحـزاب السياسيـة: 
باالتفاق  تتكون  مجعية  "احلزب 
بني مواطنني تونسيني يساهم يف 
التأطري السيايس للمواطنني ويف 
ترسيخ قيم املواطنة وهيدف إىل 
قصد  االنتخابات  يف  املشاركة 
 املستـو السلطـة عىل  ممارسـة 
الوطني أو اجلهوي أو املحيل". 

ال يخضع للحكومة

اÂدارة العمومية

ال يسعى لجمع المال

الشركات التجارية

ال يسعى للسلطة

ا¬حزاب السياسية

I- كيف نعّرف المجتمع المدني؟ 

 تتعدد املقاربات املعتمدة لتحديد مفهوم املجتمع املدين، وانطالقا من مجلة التعاريف املرجعية1، 
نستنتج أنه يقرتن بحامية احلقوق واحلريات ودعم الديمقراطية واملسامهة يف إرساء مفهوم املواطنة 

وترسيخ مقومات دولة القانون.
ترتاوح  خمتلفة  أشكاال  تتخذ  التي  واحلركات  اهلياكل  من  جمموعة  اليوم  املدين  املجتمع  يمثل 
العمومية  السلط  عن  املستقلة  املهيكلة  غري  والتجمعات  (املنظامت)  املهيكلة  التجمعات  بني 
(كاملجموعات الناشطة والديناميكيات املجتمعية...)، والتي ال هتدف إىل الوصول إىل السلطة  أو 

حتقيق أرباح  يف أنشطتها وال لتوزيعها بني أعضائها. 
كام يعترب األفراد الذين بحكم اختصاصهم املهني أو العلمي أو نضاهلم يف جمال دعم احلقوق 

واحلريات من اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين.

1   راجع امللحق  عدد 2. 
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II- ما هي ا¬طر القانونية العامة المنظمة للمجتمع المدني في تونس؟

والضامنة  املدين  باملجتمع  املتعلقة  واألحكام  املبادئ  من  مجلة  الوطنية  الترشيعات  تكرس 
للحقوق و احلريات يف هذا املجال. 

Å :2014 دستور اجلمهورية التونسية لسنة
التوطئة واملبادئ العامة: يمكن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل األحكام التي هتدف إىل تكريس  �

النظام اجلمهوري الديمقراطي التشاركي يف إطار الدولة املدنية التي تقوم عىل سيادة الشعب 
واحرتام  واملساواة  املواطنة  ومفهوم  التعددية،  عىل  القائم  التنظم  وحق  القانون  وعلوية 
أن  جيب  التي  واألساسية  األولية  الضامنات  من  يعترب  ما  وهو  اإلنسان،  وحقوق  احلريات 

تتوفر للمجتمع املدين حتى يتمكن من التمركز والقيام بدوره يف مناخ ديمقراطي سلمي. 
(الفصل6)  � العامة  املبادئ  باب  من  الفصول  وبعض  الدستور  من  الثاين  الباب  أحكام 

108): وتتعرض إىل مجلة من احلقوق واحلريات  وأحكام باب السلطة القضائية (الفصل 
غياهبا  يف  يمكن  ال  أساسية  بملكات  التمتع  وللمنظامت  لألفراد  تضمن  التي  الدستورية 

للمجتمع املدين أن يكون ناجعا يف عمله. 

مبادئ العمل 
املدين

طوعي

ال يبحث عن الربح 
الشخيص

ال خيضع للسلطة 
السياسية وال خيدم 

أجنداهتا

يؤمن بمنظومة 
احلقوق واحلريات

ال يسعي الستغالل 
العمل املدين حزبيا

حيرتم التنوع والتعدديةيعتمد عىل احلوار
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تكوين  إليها: «حرية  واالنتامء  املنظامت  تأسيس  احلق يف   35 الفصل  الدستور صلب  أقر  وقد 
األحزاب والنقابات واجلمعيات مضمونة.

الدستور  بأحكام  أنشطتها  ويف  األساسية  أنظمتها  يف  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم 
والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف»2.

واحلريات  � احلقوق  حلامية  رضورية  وآلية  ضامنة  يعترب  الذي  الدستور:  من   49 الفصل 
الدستورية.

Å  املواثيق واملعاهدات الدولية: التي تضمن مجلة من املبادئ و األحكام واحلقوق املتعلقة بحرية
التنظّم3،

Å  بتنظيم واملتعلق   2011 لسنة  سبتمرب/أيلول   24 يف  املؤرخ   2011 لسنة   88 عدد  املرسوم 
املرسوم يف فصله األول  للمسألة5. ويضمن هذا  العام  القانوين  يمثل اإلطار  الذي  اجلمعيات4: 
«حرية تأسيس اجلمعيات واالنضامم إليها والنشاط يف إطارها وإىل تدعيم دور منظامت املجتمع 
املدين وتطويرها واحلفاظ عىل استقالليتها». كام ينص عىل مجلة من احلقوق تتعلق بحرية التنظّم 
من خالل تكريس احلق يف الـتأسيس واحلق يف ممارسة النشاط واحلق يف احلصول عىل التمويل 

واحلق يف التقايض.

كام أكد الفصل 65 من الدستور أن «تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظامت واهليئات املهنية ومتويلها» يكون بقانون أسايس وقد   2
خص الدستور هذا النوع من القوانني بإجراءات خاصة تتامشى مع أمهية املواد التي تنظمها.

3    راجع اجلدول يف امللحق عدد 3. 
أنشأها املرسوم عدد  التي  الديمقراطي  السيايس واالنتقال  الثورة واإلصالح  العليا لتحقيق أهداف  اهليئة  4  تم إعداد هذا املرسوم صلب 
6 لسنة 2011 املؤرخ يف 18 فيفري/شباط 2011، وهي هيئة شملت يف تركيبتها ممثلني عن مكونات املجتمع املدين، وعملت يف إطار 
إعداد هذا املرسوم عىل توفري الضامنات القانونية الواجب توفرها لتمكني اجلمعيات من االضطالع بدورها يف املسامهة يف تكريس احلقوق 

واحلريات وقيم املواطنة وبناء جمتمع ديمقراطي.
5  جتدر اإلشارة إىل وجود مجلة من النصوص األخر املنطبقة عىل اجلمعيات وهي:

•  املرسوم عدد 117 لسنة 2011 املؤرخ يف 05 نوفمرب/ترشين الثاين 2011 املتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغرية.
•  املرسوم عدد 66 لسنة 2011 املؤرخ يف 14 جويلية/متوز 2011 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد 11 لسنة 1995 املؤرخ 

يف 6 فيفري/شباط 1995 املتعلق باهلياكل الرياضية.
2013 املتعلق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التمويل  الثاين  18 نوفمرب/ترشين  خ يف  2013 مؤرّ 5183 لسنة  • األمر عدد 

ل 2014. العمومي للجمعيات كام تمّ تنقيحه باألمر عدد 3607 لسنة 2014 بتاريخ 03 أكتوبر/ترشين األوّ
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III- ما هي مكونات المجتمع المدني المعنية بهذا الدليل؟

يتوجه هذا الدليل لكل املنظامت املهتمة باملسألة احلقوقية والتي تتخذ من الدفاع عن احلقوق واحلريات 
العامة والفردية جماال لنشاطها، سواء كان ذلك يف املجال القانوين أو / و عىل املستو الواقعي. 

من بني هذه املنظامت نخص بالذكر: 
والتي  � اجلمعيات،  شبكات  األجنبية،  اجلمعيات  التونسية،  اجلمعيات  اجلمعيات: 

والعدالة  (كالديمقراطية  متقاربة  وبمجاالت  واحلريات  احلقوق  بمجال  نشاطها  يتعلق 
االنتقالية...)، إضافة إىل اجلمعيات التي هتتم يف نشاطها بفئة اجتامعية معينة (املرأة، الشباب، 
أو  الضحايا...)،  املرىض،  املستهلك،  العمل،  عن  العاطلون  اإلعاقة،  حاملو  األطفال، 
بصنف حمدد من احلقوق واحلريات (احلقوق االقتصادية واالجتامعية، احلقوق االنتخابية، 

احلقوق املدنية، احلقوق الثقافية، احلقوق البيئية، احلريات الفردية...). 
اجلمعيات املهنية: وهي اجلمعيات التي تنشأ وتتكون من أفراد ينتمون يف نفس الوقت إىل 
كجمعيّة  مهنية)  جلمعية  انتامئهم  (بحكم  املدين  املجتمع  وإىل  وظيفتهم)  (بحكم  السلطة 
القضاة مثال، وتلعب هذه اجلمعيات دورا مهام لقدرة تأثريها املبارش عىل السياسات العامة. 

الدستور

االتفاقيات الدولية 

نصوص تترشيعية 

املرسوم 88 املتعلق 
باجلمعيات

نصوص متعددة 
ومتنوعة (أمثلة)

املرسوم املتعلق 
بمهنة املحاماة

النظام األسايس 
للعدول املنفذين

قانون الشغل 
بالنسبة للنقابات

قانون هيئة األطباء 
بالنسبة لألطباء
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49 ينطبق عىل مجلة من  وتعترب بالتايل كل اجلمعيات معنية هبذا الدليل باعتبار أن الفصل 
احلقوق واحلريات الدستورية بمختلف أصنافها وبمختلف الفئات التي تستهدفها. 

النقابات: وهي معنية هبذا الدليل باعتبار أن جمال نشاطها هو الدفاع عن حقوق منظورهيا  �
يتعلق  فيام  املهنية عىل ضامن حقوق منخرطيها خاصة  النقابات  بدرجة أوىل. حيث تعمل 
بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية وحتسني أوضاعهم الشغلية ومتثيلهم يف املفاوضات مع 
عىل  والتشجيع  االقتصادية  احلرية  دعم  عىل  األعراف  منظامت  وتعمل  احلاكمة.  السلطة 

املبادرات الفردية وحرية التجارة واالستثامر ملنخرطيها. 
عامة،  بصفة  واحلريات  احلقوق  دعم  عىل  أيضا  واألعراف  للعامل  املهنية  املنظامت  تعمل 
وأصبح هلا دور ريادي وعاملي يف النضال من أجل إرساء السلم والديمقراطية والتعددية 
االجتامعي  واحلوار  السياسية  األزمات  حلل  والتعديل  الوسيط  دور  تلعب  وأصبحت 

وتعمل كذلك برشاكة مع اجلمعيات احلقوقية عىل ضامن احلقوق واحلريات الدستورية. 

:2 الفصل  أهدافه يف  للشغل من بني  التونيس  العام  القانون األسايس لالحتاد  مثال  يكرس 
واحرتام  الديمقراطية  وترسيخ  والفردية  العامة  احلريات  عن  الدفاع  أجل...  من  «العمل 

حقوق اإلنسان»6.

اهليئات املهنية: هي هياكل ترشف عىل تنظيم وتسيري املهن احلرة ولئن كانت تقوم عىل مبدأ  �
التخصص يف إدارة الشؤون املهنية، فإن اهليئات املهنية خاصة منها املتعلقة باملهن القانونية 
تعترب إحد الركائز األساسية لتفعيل مقتضيات الفصل 49 من الدستور. ونخص بالذكر 
يف هذا اإلطار اهليئة الوطنية للمحامني التي تلعب دورا كبريا يف منارصة احلقوق واحلريات 
رفع  أجل  من  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  والتأهيلية  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  وضع  ويف 

الكفاءة املهنية.

ينص الدستور التونيس لسنة 2014 يف باب السلطة القضائية عىل أمهية الدور املوكول ملهنة 
املحاماة يف جمال محاية احلقوق واحلريات، ويقر الفصل 105 أن: « املحاماة مهنة حرة مستقلة 
تشارك يف إقامة العدل والدفاع عن احلقوق واحلريات». كام يكرس املرسوم عدد 79 لسنة 
2011 املؤرخ يف 20 أوت/آب 2011 واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة يف فصله األول ما ييل: 
«املحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك يف إقامة العدل وتدافع عن احلريات واحلقوق اإلنسانية».

 http://www.ugtt.org.tn : 6    القانون األسايس لالحتاد العام التونيس للشغل منشور عىل املوقع
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VI- لماذا يعتبر المجتمع المدني معنيا بالفصل 49 من الدستور؟

ناحية  من  هلا  ضامنا  بصفته  واحلريات  احلقوق  ممارسة  يف  هاما8  دورا  املدين  يلعب7املجتمع 
 .ومستفيدا منها من ناحية أخر

فعالوة عىل الدور املحوري الذي لعبه املجتمع املدين التونيس يف إدراج أحكام الفصل49 صلب 
تفعيل  يف  حاسم  بدور  يضطلع  فإنه  الدستوري9،  للقانون  التونسية  اجلمعية  خاصة  و  الدستور 

مقتضيات هذا الفصل يف خمتلف جماالت تدخله.
و يعترب بذلك الفصل 49 ضامنة وآلية تقلص من إمكانية تعسف السلط يف التضييق عىل احلقوق 
الدستور  49 من  الفصل  يتوجه نص  مل  باملنظامت. ولئن  أو  باألفراد  األمر  تعلق  واحلريات سواء 
حلامية  الدستورية  الضامنات  من  مجلة  من  نه  يمكّ فإنه  املدين،  املجتمع  إىل  رصحية  بصفة  التونيس 

احلقوق واحلريات استنادا إىل مقاربة جديدة للدفاع عنها.

 V- ما هو محتوى الفصل 49 من الدستور؟

يتمتع هبا اجلميع وقد  التي  2014 مجلة من احلقوق واحلريات  لسنة  التونيس  الدستور  يضمن 
بينها مما يستوجب  العامة أو/وتتضارب يف ما  تتعارض ممارسة احلريات مع مقتضيات املصلحة 

تدخل الدولة للتنظيم عرب رسم حدود وضوابط للحقوق واحلريات. 

7        الفصل 2 من املرسوم 88 املتعلق باجلمعيات.
8  حول دور املجتمع املدين يف تونس، أنظر مثال ملخص حلقة نقاش جملس حقوق اإلنسان بشأن أمهية تعزيز احليز املتاح للمجتمع املدين 

ومحايته، منشور عىل الرابط  
  9

https://undocs.org/ar/A/HRC/27/33
https://www.�chier-pdf.fr/2013/01/15/pr-chap-1-2/preview/page/20/

«هي اتفاقية بني شخصني أو أكثر أو يعملون بمقتضاها 
وبصفة دائمة عىل حتقيق أهداف باستثناء حتقيق أرباح»7

اجلمعيات

اهليئات املهنيةاهليئات املهنيةالنقاباتالنقابات
منظامت 
املجتمع 

املدين 

منخرطيها  حقوق  ضامن  عىل  تعمل  مهنية  جتمعات  هي 
وحتسني  واالجتامعية  االقتصادية  بحقوقهم  يتعلق  فيام  خاصة 
أوضاعهم الشغلية ومتثيلهم يف املفاوضات مع السلطة احلاكمة 

املهن احلرة وإن كانت  تنظيم وتسيري  هي هياكل ترشف عىل 
تقوم عىل مبدأ التخصص يف إدارة الشؤون املهنية فإهنا تدعم 

احلقوق واحلريات
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ويمكن أن ينتج عن عملية رسم احلدود تعسف وانتهاك. وهذا ما يستدعي تنظيم كيفية تدخل 
السلطة لوضع تلك الضوابط من خالل جمموعة من الضامنات املادية واإلجرائية لتحقيق التوازن 

يف عملية التنظيم وعدم التعسف يف التقييد استنادا إىل الفصل 49.
كيف يكون ذلك؟ ما هي هذه الضامنات؟

49 مجلة من الرشوط الدستورية املتعلقة بضوابط القيد عىل احلق واحلرية وقد أحاط  وضع الفصل 
يوضع  أن  يمكن  ال  فالقيد  الرشوط.  من  بجملة  واحلريات  احلقوق  من  والتقييد  احلد  عملية  الدستور 
بطريقة اعتباطية وإنام جيب أن يستويف مجلة من الرشوط التي إذا مل يقع احرتامها اعترب القيد انتهاكا للحق. 

وكام سبق ابرازه يف التمهيد العام، تتمثل الرشوط يف: 
Å  الشكل القانوين للقيد عىل احلق الدستوري أو التحفظ الترشيعي : جيب أن يكون القيد بقانون أي

بنص ترشيعي تضعه السلطة الترشيعية ويكون مستجيبا إىل مجلة من الرشوط الشكلية واملادية.

Å :الرشوط املادية
القيد ال جيب أن يمس من جوهر احلق، �
القيد جيب أن يكون رضوريا يف دولة مدنية ديمقراطية، �
القيد جيب أن هيدف اىل محاية حقوق اآلخرين أو األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. �
القيد جيب أن يكون متناسبا مع موجبات وضعه: أي أن تكون هناك مالءمة ومعقولية بني  �

احلد املسلط عىل احلق والرضورة واألهداف التي استوجبت وضعه.
Å :كام أحاط الفصل 49 هذه العملية بضامنات إضافية من خالل

 منع أيّ تعديل يؤدي إىل الرتاجع عن املكتسبات يف جمال احلقوق واحلريات الدستورية، �
تكليف اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من كل انتهاك. �

كيف يكون ذلك؟ ما هي هذه الضامنات؟

هيكلة الفصل 49 من الدستور

اجلوهر

دولة   يف  الرضورة 
مدنية ديمقراطيــة

هبدف محاية:

التناسب

التحفظ الترشيعي

حدود احلدود

اختصاص املحاكم

عدم الرتاجع

حقوق الغري

األمن العام

الدفاع الوطني

الصحة العامة

اآلداب العامة
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اختبار التثبت من توفر شرط التحفظ التشريعي

49 من الدستور بالنسبة للمجتمع املدين التونيس تكمن يف أنه فصل حيمي املجتمع  إنّ أمهية الفصل 
املدين ويوفّر له فرصة للتأثري يف احلياة العامة. فاملجتمع املدين هو مستفيد من تطبيق الفصل 49 من ناحية 

(اجلزء األول) وفاعل اسرتاتيجي يف حسن تطبيقه من ناحية أخر (اجلزء الثاين).

التثبت من احترام حدود الحدود

عدم إلغاء احلق

استجابة ملبادئ 
الدولة املدنية 
الديمقراطية

أال يتحول التمتع 
باحلق إىل استثناء

توفر أحد األهداف/  
املوجبات التي 

تفرض احلدّ

قياس الرضورة
أال يوجد قيد أقل تطفال عيل 

احلق حيقق نفس الغرض؟

قياس املوازنة
هل للقيد تأثري مفرط 

عىل احلق؟

عدم املساس  
باجلوهر

رضورة القانون

قياس املالءمةتناسب اإلجراء
هل أن القيد متالئم مع 

اهلدف؟

خصائص القانونوجود القانون

قانون مستوف 
لرشوطه الدستورية 

وساري املفعول

قانون عقالين ومعقول 
 Rationnel et
raisonnable

قانون عقالين ومعقول 
Rationnel et
raisonnable

قانون واضح ومتاح 
اإلتاحة املادية 

والذهنية

قانون واضح ومتاح 
اإلتاحة املادية 

والذهنية

قانون يوفر 
الضامنات وسبل 

االنتصاف

قانون يوفر 
الضامنات وسبل 

االنتصاف
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المجتمع المدني كمستفيد
من تطبيق الفصل 49 من الدستور

الجزء ا¬ول
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في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة   49 الفصل  أحكام  من  المدني  المجتمع  يستفيد 
مواضع ثالثة:

عنــد تأســيس هياكلــه، وهــو مــا يرتبــط بحريــة تأســيس اجلمعيــات والنقابــات وحــق  �
التنظــم بصفــة عامــة.

ة يف الفضاء العام وحرية ممارسة  � عند ممارسة أنشطته، وهو ما يتعلّق بحقه يف العمل بحريّ
النشاط عامة.

صه والدفاع عىل احلقوق واحلريات التي هتمّ املنتسبني إليه.  � ل يف جماالت ختصّ عند التدخّ

ن خمتلف مكونات املجتمع املدين من استبطان مفاهيم الفصل 49  تتحقق االستفادة عندما تتمكّ
ل السلطة يف تنظيم احلقوق  مة، جاء لريسم كيفيّة تدخّ من الدستور التونيس والذي كام بيّنا يف املقدّ

واحلريات.
تنظيمه  أنه ليس بمعزل عن رضورة  إالّ  بالدستور،  فتكوين اجلمعيات مثال هو حق مضمون 
ع للتوفيق بينه وبني مقتضيات حقوق الغري من  ل املرشّ ورسم جمال تطبيقه وذلك من خالل تدخّ

 .جهة واملصلحة العامة من جهة أخر
سنقدم يف هذا اجلزء تنزيال تطبيقيا ملضامني الفصل 49 من الدستور التونيس عىل خمتلف احلقوق 
ل) وحرية ممارسة النشاط (الفرع الثاين) والدفاع عن  التي هتمّ حرية التنظّم والتأسيس (الفرع األوّ

احلقوق واحلريات (نامذج) (الفرع الثالث).

الفرع ا¬ّول- حق المجتمع المدني في التنّظم والفصل 49 من الدستور

 يستوجب إنشاء وتكوين منظامت املجتمع املدين وضع أطر قانونية خاصة هتدف إىل تشجيع 
املواطنني عىل االنخراط يف الشأن العام والنضال املدين. وجيب أن تعمل األطر القانونية عىل توفري 
مناخ يساعد منظامت املجتمع املدين بمختلف أنواعها عىل التواجد من ناحية وعىل احرتام مجلة من 
املبادئ املرتبطة بديمقراطية ومدنية الدولة من ناحية أخر. كام جيب أن تستويف القيود عىل احلقوق 

رشوط الفصل 49 من الدستور وما يقتضيه مبدأ التناسب. 

 ما هي احلقوق املتعلقة بحق  التنظّم؟ 
 ما هي احلدود التي تنطبق عليه؟ 

كيف حيمي القضاء احلق يف التنظّم؟ (نامذج)
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الفقرة ا¬ولى- ما هي الحقوق المتعلقة بحق التنظم؟

تتعلق  بحرية التنظم مجلة من احلقوق واحلريات املختلفة ، فلئن كان حق التنظم يعني باألساس 
احلق يف تأسيس و تكوين املنظامت و االنتامء اليها و العمل يف إطارها، فإنه يرتبط كذلك بمجموعة 

من احلقوق األخر، أمهها:  

من   35 الفصل  أحكام  من  يُستخلص  وهو  الدستور  توطئة  سته  كرّ مفهوم  هو  التنظم  حق 
تلتزم  والنقابات واجلمعيات مضمونة.  األحزاب  تكوين  بأنّ «حرية  والقايض  التونيس  الدستور 
والقانون  الدستور  بأحكام  أنشطتها  ويف  األساسية  أنظمتها  يف  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب 

وبالشفافية املالية ونبذ العنف».
فهو  التونسية.  للبالد  امللزمة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  يف  مصدره  جيد  كام 
22 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة  املادة  بالفقرة األوىل من  يتناغم مع ما ورد 
1966 والذي ينصّ عىل أنّه «لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، بام يف ذلك حق 

إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل محاية مصاحله».
ويتناغم كذلك مع ما تكرسه بعض االتفاقيات الدولية األخر، كاملادة 29 من االتفاقية األممية 
أو  مجعيات  تأسيس  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  عىل  تنصّ  التي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
أشكال  كل  عىل  للقضاء  األممية  االتفاقية  ومع  هلا10،  واالنضامم  أحزاب  تأسيس  أو  هلا  االنضامم 

10     املادة 29 من االتفاقية األممية لألشخاص ذوي اإلعاقة: «... (ب) أن تعمل عىل نحو فعال من أجل هتيئة بيئة يتسنى فيها لألشخاص ذوي 
اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة، دون متييز وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم يف 

الشؤون العامة، بام يف ذلك ما ييل:
وإدارة  السياسية  األحزاب  أنشطة  ذلك  يف  بام  والسياسية،  العامة  البلد  بحياة  املعنية  احلكومية  غري  والرابطات  املنظامت  يف  املشاركة   (i)

شؤوهنا؛
(ii) إنشاء منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضامم إليها كي تتوىل متثيلهم عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي واملحيل».

ما هي الحقوق المتعلقة بحق التنظم؟ الفقرة ا¬ولى-

حق التنظّم 

حرية تأسيس
املنظمة وحلها

حرية األفراد يف 
االنضامم اىل تنظيم 
مؤسس واخلروج 

منه طوعا 

احلق يف املشاركة يف 
الشأن العام  

احلق يف
 احلصول عىل األموال 

واملوارد 

احلق يف حرية النشاط 
والعمل 

احلامية من التدخل 
غري املربر
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التمييز ضد املرأة وحتديدا الفصل 7 الذي حيث الدول األطراف عىل واجب اختاذ «...مجيع التدابري 
املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، 
عىل قدم املساواة مع الرجل، احلق يف:... (ج) املشاركة يف أية منظامت ومجعيات غري حكومية هتتم 

باحلياة العامة والسياسية للبلد».
دستور  لوضع  سابقة  بصورة  املفهوم  هذا  س  تكرّ فقد  الترشيعية،  النصوص   مستو عىل  أما 
2014 يف جملة الشغل بالنسبة للنقابات11 وصلب الفصل األول من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 
الذي ينصّ عىل ما ييل: «يضمن هذا املرسوم حرية تأسيس اجلمعيات واالنضامم إليها والنشاط يف 

إطارها وإىل تدعيم دور منظامت املجتمع املدين وتطويرها واحلفاظ عىل استقالليتها».
حيث أقر املرسوم عدد 88: 

احلق يف تأسيس اجلمعيات للتونسيني واملقيمني. �
حق اجلمعيات األجنبية يف التأسيس والنشاط بالبالد التونسية12. �
حق اجلمعيات يف تأسيس شبكة مجعيات 13، وقد فتح املرسوم أيضا الباب لدمج اجلمعيات  �

صلب الفصل 32 14.
كام اعتمد املرسوم لضامن و دعم حرية تأسيس اجلمعيات وما ينجر عنها من حقوق يف إطار الدولة 

الديمقراطية، نظام الترصيح بدال عن نظام الرتخيص ومنع السلطات العمومية من عرقلة نشاطها. 

منع السلطات العمومية من عرقلة نشاط الجمعيات

أو  العمومية عرقلة نشاط اجلمعيات  6 عىل ما ييل «حيجر عىل السلطات  الفصل  ينص املرسوم يف 
ية يف حتديد نظامها األسايس  تعطيله بصفة مبارشة أو غري مبارشة»، بام يفرتض أن تتمتع اجلمعيات بحرّ

وأنشطتها واختاذ القرارات واختيار أعضائها دون تدخل الدولة.

ويكرس الدستور واملرسوم عدد 88 يف هذا اإلطار مجلة من احلدود املتعلقة بحرية التنظّم. 

11  ينص الفصل 242 من جملة الشغل عىل أنه «يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو مجعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس املهنة أو 
حرفا مشاهبة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد عىل تكوين منتوجات معينة أو نفس املهنة احلرة.

م عليهم. ويمكن للقارصين الذين جتاوز سنهم 16 عاما أن ينخرطوا يف النقابات ما مل يعارض يف ذلك أبوهم أو املقدّ
ويمكن لألشخاص الذين انقطعوا عن مبارشة وظيفتهم أو مهنتهم أن يستمروا يف املشاركة يف نقابة مهنية إن كانوا بارشوا تلك املهنة مدة 

عام عىل األقل.»
12  تنظم أحكام الباب الثالث من املرسوم عدد 88 الرشوط املتعلقة باجلمعيات األجنبية. ويشرتط الفصل 20 أن يقع تأسيس فرع للجمعية 

يف تونس وفق أحكام املرسوم عدد 88 وأن خيضع للقانون التونيس من النشأة إىل حلّ اجلمعية.
13  الفصل 26 ينص عىل أنه «ألي مجعيتني أو أكثر تأسيس شبكة مجعيات». كام ضبطت أحكام أخر من املرسوم إجراءات تأسيس الشبكة.

14  الفصل32:
ن مجعية واحدة وذلك وفقاً للنظام األسايس لكلٍ منها. أوالـ للجمعيات ذات األهداف املتامثلة أو املتقاربة، أن تندمج مع بعضها وتكوّ

ثانياً ـ ختضع إجراءات الدمج وتأْسيس اجلمعية اجلديدة ألحكام هذا املرسوم .
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الفقرة الثانية- أّي حدود ممكنة على حق الّتنّظم؟

خيضع تكوين منظامت املجتمع املدين إىل مجلة من احلدود الدستورية واحلدود الترشيعية.
حدود دستورية: جاء هبا الفصل 35 من الدستور من وجوب التزام اجلمعيات والنقابات  �

يف أنظمتها األساسية بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف. وهي حدود 
دستورية خاصة تضاف اىل حدود الفصل 1549،

حدود ترشيعية : مكرسة صلب املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املنظم للجمعيات ، وصلب  �
قوانني خاصة نخص بالذكر منها يف هذا الدليل حدود قانون السجل الوطني للمؤسسات.

1- تقييم حدود المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات

يكرس املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املتعلق باجلمعيات مجلة من القيود تتمثل يف :
احرتام مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية واملساواة وحقوق اإلنسان  �

ت عليه االتفاقيات الدولية باالتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف اجلمهورية  كام نصّ
التونسية (الفصل 3 من املرسوم عدد 88).

عدم الدعوة إىل العنف والكراهية والتعصب والتمييز عىل أسس دينية أو جنسية أو جهوية  �
(الفصل 4 من املرسوم عدد 88).

عدم ممارسة أنشطة جتارية لغرض توزيع األموال عىل أعضائها لتحقيق منفعة شخصية أو  �
استغالل وجود اجلمعية لغرض التهرب الرضيبي (الفصل 4 ثانيا من املرسوم عدد 88).

عدم جتميع األموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحني مستقلني إىل انتخابات وطنية أو جهوية  �
أو حملية أو تقديم الدعم املادي هلا. وهذا املنع ال جيب أن ينفي عن اجلمعية احلق يف التعبري عن 

آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام (الفصل 4 ثالثا من املرسوم عدد 88).
ة املسرية  �  أن ال يكون مؤسسو ومسريو اجلمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن اهلياكل املركزيّ

لألحزاب السياسيّة (الفصل 9) فيام عدا إدارة اجلمعيات الرياضية التي ختضع لترشيع خاص.

تعترب هذه القيود املسلطة عىل حرية تأسيس اجلمعيات:
Å  قيودا حترتم رشط التحفظ الترشيعي: ألهنا مفروضة إما بمقتىض الدستور وهو أعىل النصوص القانونية أو

بمقتىض نص ترشيعي وهو املرسوم.
Å  قيودا ال متسّ من جوهر احلق: ألهنا ال تفرغ حرية التأسيس من حمتواها وتكفل التمتع هبذا احلق للجميع

وال جتعله استثناء يصعب التمتع به.
Å  كمؤطر ديمقراطية  مدنية  دولة  يف  املدين  املجتمع  به  يضطلع  الذي  الدور  بطبيعة  مرتبطة  رضورية:  قيودا 

 ،للمجموعة البرشية يف نشاطها املدين من ناحية وكرقيب سلمي عىل السلطة السياسية، من ناحية أخر
الحرتام حقوق الغري أو األمن العام. 

Å .قيودا حترتم مبدأ التناسب ألهنا متالئمة مع طبيعة اجلمعيات ورضورية يف حمتواها ومتوازنة مع حق اجلمعية يف التأسيس

الدولية  املنظمة  التونيس،  الدستور  من   49 الفصل  عىل  تعليق  واحلريات،  احلقوق  ضوابط  املاجري،  خالد  املسألة:  هذه  حول  يراجع   15
للديمقراطية واالنتخابات، 2017، ص 34.
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جدول تقييم القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات في المرسوم عدد 88 لسنة 2011

 

الحد التشريعي 
المكرس في المرسوم

شرط عدم المساس 
من الجوهر

شرط التناسبما هي الضرورة التي تفرضه؟

إىل  • الدعــوة  عــدم 
والكراهيـة  العنــف 

والتعصب.

عىل  • التمييـــز  عدم 
أو  دينيـــة  أســـس 

جنسية أو جهوية.

احلق  جيعل  ال  قيد  هذا 
أو  ممكن  غري  التنظّم  يف 

استثنائيا.

رضورة  تستوجبها  قيود  هي 
ومحاية  الغري  حقوق  احرتام 
املدنية  الدولة  يف  العام  األمن 
عىل  تقوم  التي  الديمقراطية 
حق  ضامن  أي  التعددية، 
العامــة  احليــاة  يف  املشاركة 
يف  املساواة  وعىل  للجميع، 
التمتع باحلقوق دون متييز ودون 

إقصاء لآلخر.

العام  األمن  محاية  رضورة  مع  متالئمة  قيود   -1
للكراهية  تدعو  التي  فاملنظامت  الغري،  وحقوق 
األمن  عىل  حقيقيا  خطرا  متثّل  والتمييز  والعنف 

العام وعىل حقوق الغري يف العيش بأمن وطمأنينة.

2- قيود رضورية حيث ال يمكن اإلنقاص منها أو 
ر حتديدات أقلّ منها. تصوّ

3- قيود متوازنة مع حق اجلمعيات يف التنظّم وال 
ل خطرا عىل حرية تأسيس اجلمعيات. تشكّ

ممارســـة  • عـــدم 
جتاريـــة  أنشطــة 
توزيــع  لغــرض 
عىل  األمـــــوال 
لتحقيق  أعضائهـا 
أو  شخصية  منفعة 
استغالل وجـــود 
لغــرض  اجلمعية 
التهرب الرضيبي.

جيعـــل  ال  قيد  هذا 
التنظّم  يف  احلق 
عىل  احلصول  ومنه 
التمويل غري ممكن أو 

استثنائيا.

حتقيق  يريد  فمن 
وتوزيعها  األرباح 
عليه  األعضاء  عىل 
جتارية  رشكة  بتكوين 

وليس مجعية.

ماهية  تستوجبــه  قيد  هو 
اجلمعيات باعتبار أهنا ال جيب 
الربــح  حتقيق  عىل  تعمل  أن 
التجاريـــــة  كالرشكـــات 
محايــة  لضــرورة  وذلك 
املنافســة  من  الغري  حقــوق 
واملتربعني  الرشيفــة  غـري 
التحيّل  من  للجمعيــــات 
واإلثراء غري املرشوع أو محاية 
ب  التهرّ أوجه  من  ولة  الدّ

الرضيبي. 

الغري.  حقوق  محاية  رضورة  مع  متالئم  قيد   -1
دون  األرباح  توزيع  عىل  تعمل  التي  فاملنظامت 
مناخ األعامل  أن تكون رشكات متثل خطرا عىل 

واالستثامر وعىل اجلباية الوطنية.

2- قيد رضوري حيث ال يمكن اإلنقاص  من 
حتديدات  ر  تصوّ وال  يتضمنها  التي  التحديدات 
أقلّ منها فالقيد مل يمنع ممارسة النشاط التجاري 

وإنام منع توزيع األرباح.

التأسيس وال  متوازن مع حق اجلمعيات يف  قيد   -3
ل خطرا عىل حقّ التّنظّم واحلصول عىل التمويل. يشكّ

جتميــــع  • عــدم 
لدعــم  األمــوال 
أحزاب سياسية أو 
مرشحني مستقلني 
انتخابـــــات  يف  
وطنيـة أو جهويـة 
تقديم  أو  حملية  أو 

الدعم املادي هلم.

جيعل  ال  قيد  هذا 
غري  التنظّم  يف  احلق 

ممكن أو استثنائيا.

األموال  مجع  فمن 
السياسية  لألحزاب 
ينضوي  أن  عليه 
حتت قانون األحزاب 

السياسية.

محاية  تستوجبه  قيد  هو 
بني  والفصل  املالية   الشفافية 
والعمـــل  اجلمعيايت  العمل 
احلزيب وهو قيـــد  حلاميــــة 
التزوير  من  االنتخابـــات 

والغش يف دولة ديمقراطية .

يمنع  ال  احلد  هذا  توضيح: 
عن  التعبري  من  اجلمعيات 
السياسية  ومواقفها  آرائها 

واملشاركة يف الشأن العام. 

الغري.  حقوق  محاية  رضورة  مع  متالئم  قيد   -1
املال لألحزاب متثل رضرا  التي جتمع  فاملنظامت 
املساس  يف  وتتسبب  النزهية  األحزاب  عىل  كبريا 
الناخبني  إرادة  تزوير  خالل  من  العام  باألمن 

واالنتخابات.

من  اإلنقاص  يمكن  ال  حيث  رضوري  قيد   -2
حتديدات  ر  تصوّ وال  يتضمنها  التي  التحديدات 
التربعات وإنام  أقلّ منها فالقيد ال يمنع من مجع 

منع استعامهلا لغري أغراض اجلمعية املدنية.

3- قيد متوازن مع حق اجلمعيات يف التّنظّم وال 
. ل خطرا عىل هذا احلقّ يشكّ
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يطرح تطبيق أحكام املرسوم عدد 88 املتعلق باجلمعيات بعض اإلشكاليات اإلجرائية فيام يتعلق 
بالتسجيل و نرش إعالن التأسيس يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  

واجب النشر في الرائد الرسمي وامتناع الحكومة عن تسجيل الجمعيات:
مساس بجوهر الحق وخرق للفصل 49

تعتمد احلكومة أحيانا بعض احلدود الالدستورية فيام يتعلق بحرية التنظم تتمثل أساسا يف االمتناع 
عن تسجيل اجلمعيات أو نرش اإلعالن يف الرائد الرسمي للجمعيات املؤسسة قانونا من خالل رفض 
تسليم وصل عالمة البلوغ16وبالتايل ال يمكن للجمعية مزاولة نشاطها باعتبارها ال تكتسب «الشخصية 
القانونية» إذا مل يقع اإلعالن عن تأسيسها يف الرائد الرسمي وال تكتسب بالتايل احلق يف التقايض. وهو 

ما يعدم حرية التكوين واحلق يف النشاط. 

88 ال ينص رصاحة عىل اآلليات القانونية التي  جتدر اإلشارة يف هذا املجال إىل أن املرسوم عدد 
القضاء  أمام  التقايض  حق  لألفراد  يبقى  ولئن  احلالة،  هذه  يف  التونسية  اجلمعيات  تتوخاها  أن  يمكن 
الشاكي  إداريا، إال أن قرار املحكمة ال يمنح  باعتباره قرارا  التسجيل  اإلداري للطعن يف قرار رفض 

إمكانية النرش يف الرائد الرسمي بصفة آلية.

تناقض هذه احلدود مقتضيات الفصل 49 من الدستور باعتبارها متس من جوهر احلق يف ما يتعلق بالتأسيس 
وممارسة النشاط ويمكن للمجتمع املدين الضغط عىل الربملان وعىل احلكومة الختاذ النصوص القانونية التي متنح 

ن اجلمعيات من حق التقايض يف حال امتناع السلطة عن إعالن تأسيسها يف الرائد الرسمي. آلية قانونية متكّ

2- تقييم حدود قانون السجل الوطني للمؤسسات 

جلّ الوطني للمؤسسات حدودا إضافية لنشاط اجلمعيات وخيضعها لنفس  يكرس قانون السّ
ف جبائي والترصيح الشهري، حيث  مقتضيات األنشطة التجارية يف ما خيص احلصول عىل معرّ
يلزم الفصل 7 من هذا القانون اجلمعيات وشبكات اجلمعيات عىل معنى الترشيع املنظم للجمعيات 
بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات ويعترب بذلك أن اجلمعيات مثل املؤسسات دون األخذ 

بخصوصية نشاطها. 

الدستور ألهنا ال  49 من  الفصل  متامشية مع مقتضيات  القانون  املكرسة هبذا  تعترب احلدود  ال 
أو  الغري  تستند إىل رضورة تفرتض وضعها يف دولة مدنية ديمقراطية وال هتدف اىل محاية حقوق 
األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة كام أهنا ال حترتم مبدأ التناسب، 

فمقتضيات الفصل 49:

16     حول هذه املسالة أنظر:
ورقة مركز الكواكبي:«نحو املواءمة بني النص القانوين واملامرسة اإلدارية يف إرساء حرية التنظم بالنسبة للجمعيات»، منشورة عىل الرابط التايل:

https://www.kawakibi.org/wp-content/uploads/2020/01/�le1-1.pdf
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- ال تربر اعتبار اجلمعيات نوعا من أنواع املؤسسات التي تدفع اجلباية بقطع النظر عن جماالت 
تدخلها وحجم مواردها وطبيعة نشاطها. فأين التناسب يف إخضاع مجعية تضم بعض املتقاعدين 
التي تعمل عىل الرتفيه عىل املسنّني مثال من خالل الذهاب للتسلية ومتضية بعض الوقت مع كبار 

السن لواجب دفع معلوم شهري للدولة بعنوان الترصيح الشهري؟

عقوبات  فهي  القانون،  هبذا  املكرسة  اجلزائية  والعقوبات  املالية  العقوبات  تسليط  تربر  ال   -  
 88 مشطّة ال حترتم التناسب و تشكل كذلك  تراجعا عن احلقوق املكتسبة مقارنة باملرسوم عدد 
ا من شأهنا أن تفرغ احلق من  املتعلق باجلمعيات فيام يتعلق باحلق يف التنظم و ممارسة النشاط،  كام أهنّ
حمتواه. فال يمكن اعتبار أن اخلطايا املالية املبالغ فيها والعقوبات السجنية من العقوبات املتالئمة 

والرضورية واملتناسبة مع السهو عن االدالء بكل البيانات املطلوبة أو التأخر يف امتامها.

ويمكن  القانون.  باجلمعيات يف هذا  املتعلقة  األحكام  إلغاء  و  مراجعة  نحو  اجلمعيات  تدفع  أن  املهم  ومن 
11 من مرشوع القانون املتعلق بإحداث منصة  العمل يف هذا االطار عىل تطوير املقرتحات الواردة يف الفصل 
إلكرتونية  للجمعيات التي هتدف إىل إلغاء كل أحكام قانون السجل الوطني للمؤسسات فيام يتعلق باجلمعيات 

وكذلك إلغاء أحكام الفصول املتعلقة بإجراءات التسجيل يف املرسوم عدد 88.

بعض فصول مشروع القانون المتعلق بإحداث منصة إلكترونية للجمعيات17 
والهادفة إلى رفع التضارب مع الفصل 49 من الدستور

منصة  املدين  املجتمع  مع  والعالقة  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارة   لد حتدث   – األول  الفصل 
إلكرتونية للترصف يف شؤون اجلمعيات، تسمى «منصة اجلمعيات».

املعطيات  إتاحة  وتتمّ  الشفافية.  كنف  يف  اجلمعيات  حرية  تعزيز  إىل  اجلمعيات  منصة  هتدف   
واملعلومات الرضورية للعموم مع احرتام الترشيع اخلاص بحامية املعطيات الشخصية.

الترصيح  يف  إلكرتوين  وصل  تسليم  سليم،  بشكل  اإللكرتوين  التسجيل  بانتهاء  يتم   –  4 الفصل 
اإللكرتوين،  الوصل  استخراج  يوم  من  قانونا  مكونة  اجلمعية  وتعترب  فورية.  بصفة  اجلمعية  بتأسيس 

وتكتسب الشخصية القانونية من تاريخ نرش إعالن تأسيسها يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
املنصوص  الصيغ  وفق  التسجيل  إمتام  من  يوما   (30) ثالثني  اجلمعيات خالل  منصة  إدارة  توجه 
عليها هبذا الفصل، إشعارا بتأسيس اجلمعية إىل املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ عىل اسم 

اجلمعية وموضوعها وهدفها ومقرها. 
الرسمي  الرائد  يف  وجوبا  اجلمعية  تأسيس  إعالن  التونسية  للجمهورية  الرسمية  املطبعة  تنرش 
للجمهورية التونسية يف أجل مخسة عرش (15) يوما من تاريخ إرساله. وال تتحمل اجلمعية معاليم النرش.

17  مرشوع القانون منشور عىل الرابط:
https://legislation-securite.tn/ar/node/104537 
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يمكن إلدارة منصة اجلمعيات خالل األجل املنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، طلب 
استكامل أو تصويب بعض املعطيات. 

ويف صورة عدم استكامل اجلمعية للتسجيل، يتخذ جملس إدارة منصة اجلمعيات قرارا معلال برفض 
نرش إعالن تأسيس اجلمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقع توجيهه إىل مؤسيس اجلمعية عىل 

عنوان بريدها اإللكرتوين.
ويكون هذا القرار قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية االبتدائية املختصة، يف أجل ال يتجاوز مخسة 
دها هبا. ويتمّ استئناف  أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ املحكمة يف الطعن خالل عرشة أيام من تاريخ تعهّ
ة، التي تبتّ يف النزاع  أحكامها يف أجل ثامن وأربعني ساعة، أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلداريّ

ة باتة. طة. وتكون قراراهتا يف هذه املادّ يف أجل عرشة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّ
الفصل 11– تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد سنة من تاريخ نرش األمر املنصوص عليه 

بالفصل األول من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
املتعلقة  القانون وخاصة مجيع األحكام  املخالفة هلذا  التاريخ كل األحكام  بداية من ذلك  وتلغى 
ل 2018 املتعلق  باجلمعيات الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر/ترشين األوّ
بالسجل الوطني للمؤسسات وأحكام الفصول 10 ثانيا وثالثا، و11، و12 و16 و21، و22 ثانيا، 
و23 و27 و28 و33 ثانيا و41 و43 خامسا وثامنا من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 

سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم باجلمعيات.

الفقرة الثالثة- كيف يحمي القضاء حرية الّتنّظم؟ (نماذج) 

بحامية  القضائية  اهليئات  اختصاص  هو  التونيس  الدستور  من   49 الفصل  ضامنات  أهم  من 
احلقوق واحلريات من االنتهاكات التي قد تقوم هبا السلطة العمومية وقد يقوم هبا الغري. وقد كان 
لفقه القضاء العديل واإلداري مناسبات عديدة لتكريس حرية التنظم واحلق يف تأسيس اجلمعيات.

يمكن أن نقدم يف هذا اإلطار  بعض األمثلة:

مثال 1
قرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اÂنسان ضد وزير الداخلية صادر في 21 

ماي/أيار 1996

وزير  قرار  ضد  السلطة  جتاوز  يف   بدعو اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  تقدمت 
العامة قصد وضع قيود عىل تأسيسها وممارسة  الصبغة  الذي صنفها ضمن اجلمعيات ذات  الداخلية 
نشاطها، وقد اعتربته املحكمة اإلدارية قرارا خطريا ملا يمكن أن حيدثه من آثار قانونية تؤدي إىل حلّ 
س يف املادة 22 من امليثاق  اجلمعية، واستندت املحكمة يف حتييثها للحكم إىل اعتامد مبدأ التناسب املكرّ

الدويل للحقوق املدنية والسياسية. 
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مثال 2
القرارات القاضية بقانونية تأسيس جمعية شمس 

االبتدائية  املحكمة  أمام  استعجالية   برفع دعو  2016 بداية سنة  للحكومة يف  العام  الكاتب  قام 
 4 املؤرخ يف  املذكورة  له ذلك بمقتىض قرار رئيس املحكمة  لتعليق نشاط مجعية شمس وكان  بتونس 
2016 يف انتظار صدور قرار املحكمة يف األصل بحل اجلمعية من عدمه. وقد  جانفي/كانون الثاين 

قضت املحكمة االبتدائية يف األصل وأقرت بأن مجعية شمس مل ختالف القوانني النافذة يف البالد. 
االستئناف  قرار حمكمة  صدر  و  ضد مجعية شمس  احلكم  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  استأنف 

بتونس يف 17 ماي/أيار 2019 قاضيا باحلق يف إنشاء اجلمعية18.
وقد أقرت حمكمة التعقيب كذلك  يف حكمها الصادر يف فيفري/شباط 2020 بقانونية نشاط مجعية شمس.

يعترب االمتناع عن التسجيل و عرقلة العمل وتعليق ممارسة النشاط من أشد القيود رصامة عىل حرية تكوين اجلمعيات 
مما يوجب إخضاعها لرقابة التناسب. فال يمكن اللجوء إىل هذا اإلجراء إال استنادا إىل خرق واضح وجيل للدستور 
وللقانون وأن تصدر بحكم قضائي حيقق يف مد تالؤم هذا اإلجراء مع الرضورة املرشوعة واهلدف املنشود وال ينبغي 

استخدامه إال عندما تكون التدابري األكثر مرونة غري كافية.

بعض التطبيقات الجيدة في فقه القضاء المقارن حول حرية التنظم

حرية التأسيس واالنتامء إىل اجلمعيات �
اعتربت املحكمة األوروبية حلقوق االنسان يف قضية سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان أن «متكني 
املواطنني من تشكيل كيان قانوين هبدف العمل عىل أساس مجاعي يف أحد املجاالت ذات املصلحة 

املشرتكة يعد جانباً من أهم جوانب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات الذي يفقد دونه أي معنى»19.
االلتزام بعدم تعطيل تسجيل اجلمعيات �

أكدت املحكمة األوروبية حلقوق االنسان يف قضية  إسامعيلوف ضد أذربيجان أن «حاالت التأخري 
الكبري يف إجراء التسجيل إذا نسبت إىل وزارة العدل متثل تدخالً يف ممارسة مؤسيس اجلمعيات حلقهم 

يف حرية تكوين اجلمعيات»20.
رضورة متكني املنظامت من حق التقايض �

أقرت جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية أن انعدام إمكانية اللجوء إىل سلطة 
قضائية لالعرتاض عىل أي قرار صادر عن الوزارة املعنية برفض منح ترصيح بإنشاء نقابة عامل هو 

انتهاك ملبادئ حرية تكوين اجلمعيات.

18  حول هذه املسألة و منطوق احلكم االستئنايف أنظر:
املفكرة  اإلنسانية»،  الكرامة  من  حيطّ  املثلية  جتريم   :230 الفصل  بإلغاء  تطالب  مجعية  قانونية  تؤكد  تونس  «استئناف  الفرشييش،  وحيد 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5710 .2019 القانونية، منشور بتاريخ 3 جولية
19   املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان، الشكو رقم 26695/95، 1998.

20   املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية إسامعيلوف ضد أذربيجان، الشكو رقم 4439/04، 2008.
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حرية االجتامع 
والتظاهر السلميني 

(الفصل 37 من 
الدستور) 

احلق يف االعالم 
واحلق يف النفاذ اىل 

املعلومة (الفصل32 
من الدستور) 

حق تقييم دور 
مؤسسات الدولة 
وتقديم مقرتحات 

لتحسني أدائها. 
(الفصل 5 من مرسوم 

اجلمعيات)

احلقوق النقابية بام 
فيها حق اإلرضاب 
(الفصل  36 من 

الدستور)

حرية التعبري واإلعالم 
والنرش (الفصل 31 

من الدستور)

حق 
ممارسة 
النشاط

الفرع الثاني- حرية المجتمع المدني في ممارسة نشاطه والفصل 49 من الدستور

قانونية واضحة حتميه  املدين أطرا  املجتمع  التنظم، يستوجب نشاط  بالنسبة حلرية  كام هو احلال 
نه من تقلّبات السلطة العمومية. وجيب أن تعمل األطر القانونية عىل توفري حرية النشاط لفائدة  وتأمّ
منظامت املجتمع املدين بمختلف أنواعها وذلك بوضع أقل احلدود املمكنة والرامية فقط إىل احرتام 
مبادئ الدولة الديمقراطية واملدنية يف حدود مبدأ التناسب كام نص عىل ذلك الفصل 49 من الدستور.

 ما هي احلقوق املتعلقة بحرية ممارسة النشاط؟
 ما هي احلدود التي تنطبق عىل حرية ممارسة النشاط؟ 

كيف حيمي القضاء حرية ممارسة النشاط؟ (نامذج)

الفقرة ا¬ولى- ما هي الحقوق المتعلقة بحرية ممارسة النشاط؟

تتعلق بحرية ممارسة نشاط املجتمع املدين مجلة من احلقوق واحلريات منها ما جيد مصدره يف 
.الدستور و منها ما جيد مصدره يف مجلة من النصوص القانونية األخر

رسم بياني حول بعض الحقوق المرتبطة بممارسة النشاط

حقوق منظمات المجتمع المدني في فقه القضاء المقارن 

تتمتع  أن  رضورة   عىل  تؤكد   اليونان،  ضد  توكسو  أورانيو  قضية  يف  اإلنسان،   حلقوق  األوروبية  املحكمة 
اجلمهور  مع  االشرتاك  يف  واحلق  املعلومات  نرش  يف  واحلق  الرأي  عن  التعبري  يف  احلق  تشمل  بحقوق  اجلمعيات 
واملنارصة أمام احلكومات واهليئات الدولية تأييداً حلقوق اإلنسان أو حفظاً لثقافة جمموعة من األقليات وتطويراً هلا.
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الفقرة الثانية- أي حدود ممكنة للحقوق المتعلقة بضمان حرية النشاط ؟

تشهد احلقوق واحلريات املتعلقة بضامن نشاط اجلمعيات والنقابات مجلة من احلدود عند عملية 
تنظيمها عىل املستو القانوين أو عند ممارستها يف الواقع. 

جتدر اإلشارة إىل أن احلدود عىل حرية النشاط بالنسبة للمجتمع املدين متواجدة يف ثالثة مواقع قانونية:
 بعض احلقوق قد وقع حتديدها صلب نص الدستور وبالتايل ال تطرح القوانني املنظمة هلا أي  �

إشكالية إذا ما كرست نفس القيود الدستورية يف القانون املنظم للحق، من ذلك مثال: القيود 
ومنع  النقايب  احلق  من  اجليش  (منع  الدستور  من   36 الفصل  يف  املحددة  النقابية  احلقوق  عىل 
حق اإلرضاب بالنسبة لسلك األمن الوطني والديوانة) واحلدود التي تتعلق برضورة االلتزام 
بأحكام الدستور والقانون والشفافية املالية ونبذ العنف عند ممارسة النشاط املكرسة يف الفصل 
الواردة  ة  اخلاصّ التحديدات  من  وغريها   88 عدد  املرسوم  اعتمدها  والتي  الدستور  من   35

ستور21. صلب الدّ
تضع مجلة من القوانني حدودا عىل احلقوق الدستورية، فال تكون تلك احلدود مرشوعة إالّ إذا  �

استوفت رشوط الفصل 49 من الدستور.
يف املقابل، نجد حدودا ال تزال منظمة بنصوص ترتيبية كاألمر املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ  �

وهو وضع غري دستوري، إذ أنّ القيود عىل احلقوق ال تكون إال بمقتىض النصوص الترشيعية.
ونسوق يف هذه الفقرة أمثلة عن بعض احلدود املسلطة عىل احلقوق املرتبطة بمامرسة النشاط.

1- تقييم الحدود على حرية االجتماع والتظاهر السلميين على ضوء مقتضيات الفصل 49

 1969 لسنة   4 عدد  القانون  بمقتىض  السلميني  والتظاهر  االجتامع  حرية  عىل  احلدود  تنظم 
املؤرخ يف 24 جانفي/كانون الثاين 1969 املتعلق باالجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات 

واملظاهرات والتجمهر. 
االجتامع  بحرية  يتعلق  ما  49 يف  الفصل  ملقتضيات  اخلروقات  القانون عىل مجلة من  وحيتوي هذا 

وحرية التظاهر. 

Å المساس بجوهر الحق وعدم توفر الضرورة

13 من القانون كل جتمهر غري مسلح بالطريق العام أو بالساحات العمومية قد  يمنع الفصل 
ينتج عنه إخالل بالراحة العامة. ويفرغ هذا القيد الترشيعي حرية االجتامع والتظاهر والتعبري من 
التأويالت  للعديد من  العامة» عبارة فضفاضة ومحالة  بالراحة  أن عبارة «إخالل  باعتبار  حمتواها 

وتستوجب تعريفا دقيقا ألهنا ال تعرب بوضوح عن رضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية. 

.iXو Viii أنظر التمهيد العام الصفحة  21

1- تقييم الحدود على حرية االجتماع والتظاهر السلميين على ضوء مقتضيات الفصل 49
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Å غياب ضرورة تستوجب وضع القيد

حيدد الفصل 4 املدة الزمنية التي جيب أن ينتهي فيها االجتامع دون أن يبنيّ الرضورة التي تفرض 
وضع هذا القيد.

Å خالل بمبدأ التناسب في وضع القيدÂا

عدم التناسب بني الرضورة واهلدف املنشود: حيث ينص القانون عىل أنه يمكن للسلط املسؤولة  �
اختاذ قرار يف منع كل اجتامع أو مظاهرة يتوقع منها أن ختل باألمن أو بالنظام العام، ويقع إعالم 

املنظمني هبذا القرار بواسطة أعوان األمن.
عدم التناسب يف ما يتعلق بالعقوبات املالية.  �
عدم التناسب يف ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تطال منظمي التظاهرات  �

السلمية أو املساعدين عليها أو املشاركني فيها حتى يف غياب أعامل من شأهنا أن ختل باألمن 
القومي من قبيل إتالف املمتلكات العامة و اخلاصة و االعتداء بالعنف عىل األعوان و األفراد. 
كام يعترب تسليط هذه العقوبات السالبة للحرية عىل األفراد الذين شاركوا يف مظاهرة أو اجتامع 
سلميني دون التأكد من قانونية إجراءات االعالم من التدابري املجحفة و املشطة والتي ال حترتم 

مبدأ التناسب.
القانون  � من  و22   21 الفصالن  ن  يمكّ القوة:  استعامل  يف  بالتدرج  يتعلق  ما  يف  التناسب  عدم 

أعوان حفظ النظام من إطالق النار عىل «املتجمهرين» دون متييز إن كانوا سلميني أم ال.

Å  خرق اختصاص الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أّي انتهاك

يقر الفصل 7 أنه يف حالة منع اجتامع، يمكن ملنظمي االجتامع أن يرفعوا أمرهم إىل كاتب الدولة 
للداخلية الذي يبت يف املوضوع يف حني أن منع هذا االجتامع هو انتهاك يستوجب تدخل القضاء.

الدولية  واملعايري  الدستورية  والرشوط  القواعد  حيرتم  للتظاهر  جديد  قانون  إصدار  عىل  العمل  املهم  من 
ويوازن ما بني رضورات الدولة املدنية الديمقراطية وجوهر احلق.

يمكن يف هذا اإلطار تنظيم محالت للمنارصة والضغط الختاذ قانون جديد يتالءم مع مقتضيات الفصل 49 
من الدستور، ويمكن للمنظامت تقديم مقرتحاهتا حول حمتو هذا القانون يف إطار مبادرة تتبناها احلكومة أو 

عدد من نواب الشعب.

 جيب أن يوفر القانون اجلديد يف حالة منع التظاهر إمكانية الطعن أمام القضاء وجيب عىل السلطة أن تربر 
قرار املنع كام هو احلال يف عديد الدول. ففي بلغاريا، جيوز ملنظم جتمع ما أن يرفع دعو استئناف يف غضون 
ثالثة أيام من تاريخ تسلم قرار حيظر تنظيم التجمع، ثم تبت املحكمة اإلدارية املختصة يف احلظر يف غضون 24 
ا يف إستونيـا، إذا تمّ تقـديم شكو إىل حمكمة إدارية  ساعة ويعلن قرار املحكمة فوراً ويكون هذا القرار هنائياً. أمّ

يتوجب عليها اختاذ قرار يف اليوم نفسه أو يف اليوم التايل.
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بعض التطبيقات الجيدة في فقه القضاء المقارن

ضرورة حفظ الصحة ال يجب أن تمس من جوهر الحق في التظاهر: �
 قرار املحكمة الدستورية األملانية: التدابري الرامية إىل منع التظاهر يف إطار اإلجراءات املتخذة من 
احلكومة حلفظ الصحة أثناء انتشار الوباء (كوفيد 19) تعترب غري دستورية وفيها مساس من جوهر 

احلق يف التجمع والتظاهر السلميني.

البد أن يكون اÂجراء متناسبا من حيث الضرورة عند استعمال الوسائل ا¬منية: �
األمن  حفظ  بمسألة  التذرع  يمكن  «ال  فنزويال:  ضد  كاراكازو  األمريكية  الدول  حمكمة  قرار   
اللجوء  األوضاع  اقتضت  إذا  أن تضمن،  الدولة  احلياة... وجيب عىل  احلق يف  انتهاك  لتربير  العام 
الرضورية  الوسائل  إالّ  األمنية  وأجهزهتا  املسلحة  قواهتا  أفراد  يستخدم  أال  بدنية،...  أساليب  إىل 
للسيطرة عىل تلك األوضاع بشكل عقالين ومتناسب، مع احرتام احلق يف احلياة واحلق يف املعاملة 

اإلنسانية»22. 

عدم االستناد لشرط الضرورة في الدولة الديمقراطية لمنع التظاهر في  �
المناطق الحضرية: 

 قرار صادر عـن املحكمة الدستورية اإلسبانية: ذكر أن «املناطق احلرضية يف املجتمعات الديمقراطية 
ال تقترص عىل أماكن حلركة املرور والسري فحسب بل هي أماكن للمشاركة أيضاً». 

وجوب اخضاع قرار حل التجمعات السلمية الى اختبار التناسب: �
لوقف  التدخل  أن  زيليرببرغ ضد مولدوفا،  اإلنسان يف قضية  األوروبية حلقوق  املحكمة  اعتربت 
اجتامع أو مظاهرة تنجم عنها اضطرابات جيب أن خيضع ملبدأ التناسب بشكل «ال يفقد فردا حقه 
يف التجمع السلمي نتيجة ألعامل عنف متفرقة أو أفعال أخر مستحقة للعقاب يرتكبها أشخاص 

آخرون أثناء املظاهرة إذا ظل الفرد املعني مساملاً يف نواياه أو سلوكه».23
 اعتربت املحكمة األوروبية يف قضية بوكتا ضد هنغاريا أن قرار حل التجمع السلمي للمظاهرات 
التي تنتج كردّ فوري عىل حدث بحجة عدم توجيه اإلشعار املسبق الالزم فقط دون ظهور أي 
سلوك غري قانوين يف صفوف املشاركني يف التجمع قيداً غري متناسب يفرض عىل حرية التجمع 

السلمي24.

2-  تقييم الحدود على الحقوق النقابية على ضوء مقتضيات الفصل 49 (مثال الحق في اÂضراب)

يمثّل احلق يف اإلرضاب حقا دستوريا أساسيا لألفراد والنقابات وال يمكن املساس من جوهره 
بإلغائه أو بمنع ممارسته إال يف حالة االستثناء (الفصل 80 من الدستور) أو يف ما يتعلق ببعض املهن 

قضية كاراكازو ضد فنزويال (2002)، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.  22

املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ، قضية زيليرببرغ ضد مولدوفا، الشكو رقم 61821/00 (2004).   23

24  املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية بوكتا ضد هنغاريا، الشكو رقم 25691/04 (2007).
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كام ينص عىل ذلك الفصل 36 من الدستور (يمنع من احلق النقايب عامة اجليش الوطني ومن احلق 
يف االرضاب الديوانة وقوات األمن الداخيل)25. 

المحكمة ا¬وروبية لحقوق االنسان 
الحكم المتعلق بمنع حّق االضراب بالنسبة ¬عوان قوات أمن الدولة26

يبني هذا احلكم رشعية القيد الذي يمنع حق االرضاب عىل أعوان قوات أمن الدولة، وأن التضييق 
أمن  قوات  أعوان  إىل  حرصية  بصفة  موجه  قيد  هو  النزاع  موضوع  القانون  بموجب  فرضه  تم  الذي 

الدولة الذين يعتربون الضامنني حلامية األمن العام.
وقد اعتربت املحكمة يف هذا احلكم أن طبيعة عمل هذه املجموعة متيزهم عن غريهم من املوظفني 
ختصهم  التي  الصارمة  فاملقتضيات  النقابية.  حريتهم  من  التحديد  تربر  والرضورة  واألطباء  كالقضاة 
للدولة  العامة  املصالح  ن من صون  أهنا متكّ باعتبار  ديمقراطي  الرضوري يف  جمتمع  القدر  تتجاوز  ال 

وخاصة بام يضمن سالمتها وألمن العام والدفاع عن النظام.

يضبط  أسايس  قانون  واضح27وضع  غياب ترشيع وطني  اإلرضاب يف  تنظيم حق  يستوجب 
طرق ممارسته وحدوده وفق ضوابط الفصل 49 من الدستور، بام يسمح بتحقيق املوازنة بني ضامن 

ممارسة احلق وعدم اإلرضار باملصلحة العامة واحلفاظ عىل حقوق الغري.

 الرأي االستشاري للمحكمة اÂدارية حول شرعية االقتطاع من ا¬جور  و حق اÂضراب28

قامت اإلدارة العمومية باالقتطاع من أجور املوظفني والعامل املرضبني عن العمل بدون ترخيص عمال بقاعدة 
العمل املنجز املنصوص عليها بالفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 41 من جملّة املحاسبة العمومية. 

دة أنّ «استحقاق األجر يرتبط بإنجاز العمل وأنّ عدم  ه مؤكّ وقد أيّدت املحكمة اإلدارية هذا التوجّ
ر اقتطاع املبالغ املوافقة لفرتة التوقف عن العمل».29 إنجاز أيّ عمل خالل اإلرضاب يربّ

تمّ منح قوات األمن الداخيل احلق يف تأسيس النقابات بمقتىض املرسوم عدد 42 لسنة 2011 املؤرخ يف 25 ماي/أيار 2011 املتعلق بتنقيح وإمتام   25
القانون عدد 70 لسنة 1982 املؤرخ يف 6 أوت/آب 1982 املتعلق بضبط القانون األسايس العام لقوات األمن الداخيل. ينص الفصل 11 (جديد): 

«ألعوان قوات األمن الداخيل احلق يف ممارسة العمل النقايب، وهلم هلذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات املهنية واحتاداهتا.
هيا بمجرد تأسيسها، وذلك لد السلطة اإلدارية التي يرجع إليها  عىل مؤسيس النقابة املهنية إيداع نظري من قانوهنا األسايس وقائمة يف مسريّ
بالنظر أعوان قوات األمن الداخيل املنخرطون فيها. كام جيب أن يتم بنفس الكيفية إعالم ذات السلطة اإلدارية بكل تغيري يتعلق بالقانون 

األسايس للنقابة أو بقائمة األشخاص املكلفني بإدارهتا أو بتسيريها.
حيجر عىل أعوان قوات األمن الداخيل، يف ممارستهم العمل النقايب، اإلرضاب عن العمل أو تعطيل سريه بأي وجه».

26   قرار جانتا ركتورا Junta Rectora del Ertzainen   ضد إسبانيا، 2015. 

27  النصوص القانونية املتعلقة بتنظيم هذا احلق (الفصول 376 وما يليها من جملة الشغل التي تنسحب بدورها عىل اإلرضاب يف القطاع العام 
حسب فقه قضاء املحكمة اإلدارية).

ل2015. 28  املحكمة اإلدارية، رأي استشاري عدد 640 الصادر يف 23 ديسمرب/كانون األوّ

29  زياد غومة، «حق اإلرضاب واالقتطاع من األجور يف تونس: أيّ معادلة؟»، موجود عىل الرابط التايل، منشور بتاريخ 28 جانفي/كانون الثاين 2016. 
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=982
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بناء عىل إعامل مبدأ التناسب وعىل مقتضيات الفصل 49 من الدستور، غلّبت املحكمة اإلدارية يف 
واستمرارية  العمومية  األموال  الترصف يف  بحسن  املتعلقة  الدستورية  املبادئ  االستشاري  الرأي  هذا 

املرفق العمومي (الفصل 10 والفصل 15 من الدستور) عىل حق اإلرضاب.

التسخري  صالحية  إىل  اللجوء  خالل  من  اإلرضاب  حق  ممارسة  لتقييد  التنفيذية  السلطة  تتدخل  قد 
للمصلحة العامة يف بعض القطاعات احليوية وذلك هبدف ضامن حقوق املواطنني ومحاية املصلحة العامة.
مبارشة  عىل  العامل  من  جمموعة  إلجبار  السلطة  تستعملها  قانونية30  آلية  التسخري  أمر  يمثل   
عملهم خالل أيام اإلرضاب. والتسخري هو تضييق عىل ممارسة حق اإلرضاب ال حمالة، فلئن تربره 
رضورة محاية حقوق الغري ومقتضيات األمن والصحة العامة إال أنّه يبقى خاضعا ملبدأ التناسب 
ع يف استعامله بتسخري كل األعوان  بني اإلجراء وموجباته فال جيب عىل اإلدارة العمومية أن تتوسّ

أو أغلبيتهم عىل نحو يفرغ احلق يف اإلرضاب من حمتواه.

حكم المحكمة اÂدارية لمنظمة العمل الدولية حول اخضاع التسخير لمبدأ التناسب

يقر هذا احلكم أنّه يف حالة اإلرضاب ، حيق [ملنظمة دولية] ككل ادارة عمومية  وطنية، تسخري بعض 
موظفيها رشيطة احرتام مبدأ التناسب، واعتامد التسخري  من جانب اإلدارة ال جيب أن  خيل بالتوازن 

الرضوري بني حقوق وواجبات كل األطراف يف حالة الرصاع االجتامعي31.

3-تقييم الحدود على الحق في النفاذ إلى المعلومة على ضوء مقتضيات الفصل 49 32

وضع القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف 
النفاذ إىل املعلومة بالنسبة ملنظامت  النفاذ إىل املعلومة مجلة احلدود التي يمكن أن تنطبق عىل حق 
املتعلقة برشوط  الضوابط  تقييد احلق عىل احرتام كل  القانون يف عملية  املدين، وحرص  املجتمع 
24 من هذا القانون، ال يمكن للهيكل املعني أن  49 من الدستور. طبقا ألحكام الفصل  الفصل 

يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال إذا كان ذلك يؤدّي إىل إحلاق رضر بــ:
األمن العام، �
الدفاع الوطني،  �
العالقات الدولية يف ما يتصل هبام،  �
حقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. �

30  وفق الفصل 389 من جملة الشغل، ويف صورة رفض االمتثال للتسخري، يمكن التعرض إىل تتبعات جزائية وعقوبات مالية نص عليها 
الفصل 390 من جملة الشغل.

احلكم عدد 805 الصادر عن املحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ، 1987منشور عىل الرابط :  31
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=fr&p_judgment_no=805&p_language_code=FR 

حول احلق يف النفاذ إىل املعلومة يمكن االطالع عىل:  32
https://www.oecd.org/mena/governance/ATI-Guide-Arabic-2019.pdf 

واستمرارية  العمومية  األموال  الترصف يف  بحسن  املتعلقة  الدستورية  املبادئ  االستشاري  الرأي  هذا 

32 3-تقييم الحدود على الحق في النفاذ إلى المعلومة على ضوء مقتضيات الفصل 49
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وال تعترب هذه املجاالت استثناءات مطلقة حلق النفاذ إىل املعلومة وتكون:
 خاضعة لتقدير الرضر من النفاذ عىل أن يكون الرضر جسيام سواء كان آنيا أو الحقا،  �
لكل  � بالنسبة  تقديمها  عدم  من  أو  املعلومة  تقديم  من  العامة  املصلحة  لتقدير  خاضعة 

طلب.
ويراعى التناسب بني املصالح املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ ويف صورة الرفض، يتمّ 
إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه املبينة يف اجلواب 

عىل مطلب النفاذ33.
االستثناءات  تنطبق  ال  أنه  ينص  إذ  التناسب،  اختبار  إىل  االستثناءات  تقييم  القانون  ضع  وخيُ

املنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:
عىل املعلومات الرضورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم  �

احلرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما مل يكن يف ذلك مساس باملصلحة العليا للدولة،
املزمع  � املصلحة  يلحق  أن  يمكن  الذي  الرضر  عىل  العامة  املصلحة  تغليب  وجوب  عند 

فعـل  حدوث  جـراء  أو  املحيط  أو  السالمـة  أو  للصحة  خطيـر  هتديد  لوجود  محايتها 
إجرامـي34. 

ة  و قد أقر الفصل 25 من القانون أن النفاذ إىل املعلومة ال يمكن أن يشمل البيانات املتعلقة هبويّ
األشخاص الذين قدموا معلومات هبدف اإلبالغ عن جتاوزات أو حاالت فساد.

أما إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء مكرس بالفصلني 24 و 25 من القانون، 
فال يمكن النفاذ إليها إالّ بعد حجب اجلزء املعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا35.

املنصوص  للنفاذ وفقا لآلجال والرشوط  قابلة  إليها  النفاذ  التي ال يمكن  املعلومة   كام تصبح 
عليها بالترشيع اجلاري به العمل املتعلّق باألرشيف36.

يمكن أن يطرح تطبيق حق النفاذ للمعلومة إشكاليات عملية ملنظامت املجتمع املدين من خالل امتناع السلط 
عن توفري املعلومة. فرغم أن املرسوم عدد 88 لسنة 2011 يف فصله 6 قد حجر عىل السلطات العمومية عرقلة 
تعامل  اجلمعيات صعوبات يف حسن  تعرف بعض  مبارشة،  أو غري  مبارشة  تعطيله بصفة  أو  اجلمعيات  نشاط 

بعض مؤسسات الدولة معها يف ما خيص النفاذ إىل املعلومة37.

33  الفصل 24 من القانون.

34  الفصل 26 من القانون.

35  الفصل 27 من القانون.

36  الفصل 28 من القانون.

37  تقدم منظمة أنا يقظ مثال مجلة من التقارير الدورية لتقييم جتاوب اإلدارات العمومية فيام يتعلق بحق النفاذ اىل املعلومة.
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القرارات الصادرة عن اهليئات  بتطبيق  التي متتنع فيها السلطة عن االلتزام  ومن املهم يف مثل هذه احلاالت 
واألحكام القضائية أن تعمل منظامت املجتمع املدين عىل تفعيل دورها الرقايب واعتامد مجلة األدوات التي متكنها 

من رصد هذه املامرسات وإعالهنا للعموم. 

الفقرة الثالثة- كيف تحمي الهيئات القضائية حرية نشاط منظمات المجتمع المدني؟ (نماذج) 

منظامت  ملختلف  النشاط  بمامرسة  املرتبطة  احلقوق  ضامن  عىل  غالبا  القضائية  اهليئات  تعمل 
املجتمع املدين، نسوق يف ما ييل بعض األمثلة: 

مثال 1
حكم استعجالي حول حرية ممارسة نشاط البث عبر ا¬نترنت  «Âذاعة شمس راد» 38

يقيض هذا احلكم الصادر عن القايض العديل برفض املطلب املقدم من قبل املجلس النقايب الوطني 
إذاعة «شمس  التونسية لألنرتنت بحجب بث  الوكالة  إلزام  إىل  املساجد والرامي  لألئمة وإطارات 
راد» عرب األنرتنت. ولئن مل يعتمد مبارشة عىل أحكام الفصل 49 من الدستور، فقد أحال نص هذا 
احلكم اىل التزام اإلذاعة بالضوابط املتعلقة بعدم املس من حقوق اآلخرين و سمعتهم مما ال يستوجب 

إيقاف البث 39.

مثال 2
 حكم المحكمة اÂدارية حول تقييم الضوابط على الحقوق النقابية و تمكين النقابات

من نفس االمتيازات احتراما لحقها في ممارسة نشاطها40

 اعتمدت املحكمة اإلدارية يف هذا احلكم عىل الفصل 49 من الدستور لتقييم الضوابط عىل احلقوق 
النقابية وتكريس املساواة يف ممارسة النشاط النقايب.

بل  ل السّ فاع عن منظورهيا وتوسّ «وحيث ال جدال يف أنّ من املهام األساسيّة للمنظّمة النقابيّة الدّ
بخصوص  ة  اإلداريّ اجلهات  مع  أو  األجراء  مع  التّفاوض  ذلك  من  للغرض،  املرشوعة  القانونية 
ديمومة  أنّ  به  املقطوع  من  أنّه  كام  عملهم،  ظروف  حتسني  جهة  من  أو  ملنخرطيها  ة  املاديّ ية  الوضعّ
اتيب  الرتّ حسب  منظورهيا  انخراط  معاليم  منخرطيها  من  تقتطع  أن  بداهة  تستلزم  النّقابيّة  املنظّمة 

اجلاري هبا العمل.

38  حكم استعجايل صادر عن املحكمة االبتدائية بتونس بتاريخ 14 فيفري/شباط 2018.

39  لالطالع عىل التعليق عىل هذا احلكم أنظر:
وحيد الفرشييش، «انتصار ملدنية الدولة يف تونس: حكم قضائي برد دعو نقابة األئمة ضد مجعية شمس»، موجود عىل الرابط التايل

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=4240، منشور بتاريخ 19 فيفري/شباط 2018.

حكم ابتدائي صادر عن  املحكمة اإلدارية يف القضية عدد 139135 بتاريخ 26 جوان/حزيران 2015.  40

الفقرة الثالثة- كيف تحمي الهيئات القضائية حرية نشاط منظمات المجتمع المدني؟ (نماذج) 
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وحيث خيلص ممّا سبق بيانه أنّ النّصوص القانونيّة السالف بسطها أباحت لكلّ التّنظيامت النّقابية 
تيبيّة  ة وفق النّصوص القانونيّة والرتّ أن تعامل عىل قدم املساواة من دون متييز أو غبن مع اجلهات اإلداريّ

ة سياسيّة فعليّة. ولة التّونسيّة من تعدديّ قته الدّ اهي ما حقّ ة نقابيّة حقيقيّة متُ النّافذة تفعيال لتعدديّ

املطالب  بعديد  احلكومة  رئاسة  إىل  مت  تقدّ قد  العارضة  أنّ  امللفّ  مظروفات  من  ثبت  وحيث 
مل  املعنيّة  اإلدارية  اجلهة  أنّ  غري  نقابية،  كمنظّمة  هلا  لة  املخوّ واالمتيازات  باحلقوق  متتيعها  إىل  امية  الرّ
تتولّ الردّ عليها وال بيان املقتضيات القانونية، من رشوط وإجراءات، التي حالت دوهنا وتلك احلقوق 

واالمتيازات.

وحيث طاملا أنّ امتناع رئاسة احلكومة عن االستجابة لطلبات العارضة قد حال دون ممارسة احلقّ 
ولية والنصوص التّرشيعية، وطاملا  ستور واملعاهدات الدّ النّقايب املكفول لكلّ منظّمة نقابية بمقتىض الدّ
وابط املنصوص عليها بالفصل 49  فض يندرج يف باب احلدود والضّ ا مل تفلح يف إثبات أنّ سند الرّ أهنّ
ستور، فإن رفض اإلدارة متكني العارضة من احلقوق واالمتيازات املرتتّبة عن صفتها كمنظّمة  من الدّ
ليم  السّ التأويل  يأباه  ما  وهو  ناته  مكوّ أهمّ  من  النّقايب  احلقّ  ممارسة  ة  حريّ مبدأ  إفراغ  إىل  يؤول  نقابيّة 
املنتقد يف غري طريقه واقعا وقانونا وتعنيّ  القرار  البيان، األمر الذي جيعل  القانونيّة سالفة  للنّصوص 

إلغاؤه عىل هذا األساس».

مثال 3
قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة حول الحقوق النقابية، الحق في النفاذ إلى المعلومة 

والحق في حماية المعطيات الشخصية 41

وقع رفع دعو أمام هيئة النفاذ إىل املعلومة ضد االحتاد العام التونيس للشغل المتناعه عن مدّ 
املدعي بقائمة من الوثائق التي طلبها يف إطار ممارسة حقه يف النفاذ إىل املعلومة. 

و قد ركز املدعي عىل حقه يف التحصل عىل املعلومة املتعلقة بتقارير مراجع احلسابات للقائامت 
املالية لالحتاد، التقرير املايل للمؤمتر الوطني 23 لالحتاد وقائمة النقابيني املتفرغني للعمل النقايب مع 

تاريخ بداية التفرغ واإلدارة واجلهة األصلية التي صادقت عىل مطلب التفرغ. 

وقد اعترب االحتاد التونيس للشغل أنه عىل املستو القانوين:

ليس من املنظامت املحمول عليها واجب اإلفصاح عىل املعلومة ألنه منظمة نقابية، وممارسة احلق النقايب  -
الذي حيميه الدستور ال يمكن وضع حدود له إال وفق رشوط الفصل 49 من الدستور وال يمكن اعتامد 

حق النفاذ إىل املعلومة لتقييده وباعتبار أنه ال ينتمي إىل املنظامت التي تتمتع بالتمويل العمومي. 
اإلفصاح عن أسامء النقابيني وعن بياناهتم الشخصية فيه مسّ من رسية املعطيات الشخصية املضمونة  -

دستوريا. 

41  قرار هيئة النفاذ إىل املعلومة عدد 2019/1132 بتاريخ 28 نوفمرب/ترشين الثاين 2019.
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اعتربت اهليئة يف قرارها الذي قام عىل موازنة بني مجلة من احلقوق الدستورية (احلق النقايب، حق 
باملعلومة  اإلدالء  بواجب  حممول  االحتاد  أن  الشخصية)  املعطيات  محاية  حق  املعلومة،  إىل  النفاذ 
ألنه يتمتع بالتمويل العمومي وأن ممارسة احلق النقايب ال ينفي التزامه بالشفافية املالية واعتربت أن 

ا من املعطيات الشخصية لألفراد. اإلدالء بقائمة النقابيني ال يعترب مسّ
املصلحة  تكريس  إىل  هيدف  الذي  املعلومة  عن  الكشف  أن  اهليئة  اعتربت  التناسب،  تقييم  إطار  ويف 
العامة املتمثلة يف تفعيل مبدأي املساءلة والشفافية عىل مستو الترصف يف األموال العمومية أهم من 
الرضر الذي يمكن أن يمس حق النقابيني يف محاية معطياهتم الشخصية املتعلقة بانتامءاهتم وهي بطبعها 

معلومة للعموم.
ويمكن اعتبار التميشّ الذي اعتمدته اهليئة يف هذا اإلطار من التطبيقات اجليدة الختبار التناسب. 

الفرع الثالث- اعتماد الفصل 49 من الدستور للدفاع عن الحقوق والحريات (نماذج)

ل  د جماالت تدخّ أرشنا سابقا إىل أمهية تدخل املجتمع املدين حلامية احلقوق واحلريات، حيث تتعدّ
د جماالت النضال يف احلياة العامة. فنجد النقابات والوداديات املهنية  منظامت املجتمع املدين بتعدّ
واجلمعيات  العلمية  واجلمعيات  الرياضية  واجلمعيات  البيئية  واجلمعيات  التنموية  واجلمعيات 
الصحية واجلمعيات الفنيّة والثقافية واجلمعيات احلقوقية واجلمعيات اخلريية وغريها من جماالت 

عة، وكلها تدافع عىل احلقوق التي يفرضها جمال نشاطها. ل املتنوّ التدخّ
فالنقابات تدافع عىل حق العمل مثال واجلمعيات البيئية تدافع عىل احلق يف البيئة واجلمعيات 
يف  احلق  عىل  تدافع  معنيّ  بمرض  املصابني  ومجعيات  الثقافة  يف  احلق  عىل  تدافع  الفنية  أو  األدبية 

الصحة ومجعيات التالميذ أو األولياء تدافع عىل احلق يف التعليم، إلخ.
م عددا من األمثلة للحقوق واحلريات التي قد يعمل املجتمع املدين يف خمتلف  يف هذا الفرع نقدّ

جماالت نشاطه عىل محايتها من اخلروقات التي قد تطاهلا من طرف السلطة العمومية.
يقتيض ذلك، يف مرحلة أوىل، حتديد مضامني احلقوق التي تدافع عنها منظامت املجتمع املدين 
يف جمال نشاطها، وهو ما نعرب عنه باملحتو املعياري للحقوق ، فعىل املجتمع املدين أن يكون عىل 
لتقييم  بتحديد جوهرها   يسمح  الذي  األمر  احلقوق،  التي حتملها  األساسية  باملعاين  كافية  دراية 

مد إمكانية احلدّ منها.
 د من مد يف مرحلة ثانية، نقدم مصفوفة مرجعية حول كيفية اعتامد رشوط الفصل 49 للتأكّ
حسن تطبيق الضوابط عند احلد من احلقوق واحلريات. و لئن نكتفي يف هذا الدليل بتقديم بعض 
للتطبيق عىل خمتلف احلقوق واحلريات  قابلة  أنه تعترب هذه املصفوفة  النامذج، إال  األمثلة وبعض 
العمومية  السلط  تقييم مد احرتام  نه من  بام يمكّ املدين،  التي تدخل ضمن جمال نشاط املجتمع 

ملقتضيات الفصل 49.
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1) الحق في العمل

الدويل  العهد  من  و7   6 املادتني  ويف  الدستور،  من   40 الفصل  يف  العمل  يف  احلق  تكريس  تم 
العمل  للحق يف  املعياري   املحتو تلخيص  والثقافية، ويمكن  االقتصادية واالجتامعية  للحقوق 

عىل النحو التايل42: 

42  راجع التعليق العام رقم 18 والتعليق رقم 23 للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

احلق يف 
العمل

احلامية ضد العمل 
القرسي

احلق يف اإلرضاب 

احلامية ضد الطرد 
غري الرشعي

احلامية يف الوصول 
إىل العمل

احلق يف الصحة 
والسالمة املهنية 

احلق يف تكوين 
النقابات واالشرتاك 

فيها

احلق يف الرتفيه 
والتحديد املعقول 

للعمل 

احلق يف أجر 
عادل/ مكافأة 

متساوية تساوي 
قيمة العمل 

عدم التمييز خاصة 
بالنسبة لألفراد 
واملجموعات 

املحرومة واملهمشة
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مصفوفة تطبيق الفصل 49 على الحق في العمل

I. التحفظ التشريعي

كل حتديد من احلق يف العمل بمختلف مكوناته البد أن يكون بنصّ قانوين صادر عن السلطة 
الرتفيع  أو مرسوم يف احلاالت االستثنائية): فال جيوز مثال  العادية  الترشيعية (قانون يف احلاالت 
الدائم من ساعات العمل القانونية وال التخفيض الدائم من األجر األدنى وال متييز فئة معينة من 

العامل إال بمقتىض نص قانوين. 

II. المساس من جوهر الحق

كل تدخل ترشيعي هيدف إىل حتديد احلق يف العمل يف أحد مكوناته البد أال جيعل التمتع به أمرا 
استثنائيا أو أن يلغي احلق برمته: 

استصدارها يف  � وثائق يصعب  تقديم  قبيل  املناظرة مثال من  للرتشح يف  املجحفة  الرشوط 
أجل قصري يعترب إلغاء للحق يف موطن شغل.

 اآلجال القصرية للغاية لفتح املناظرات وعدم تعميم نرشها جيعل من حق العمل استثناء  �
يتمتع به بعض األشخاص فقط.

III. شرط الموجب الضروري في دولة مدنية ديمقراطية

1 - محاية حقوق الغري يف دولة مدنية ديمقراطية
ل أو محاية حقوق  يمكن حتديد حق العمل من أجل محاية حقوق الغري كحامية حقوق بقية العامّ

صاحب العمل أو محاية األجوار واألمثلة يف ذلك عديدة منها:
وأقدمية  � خربة  األكثر  العامل  عىل  اإلبقاء  خالل  من  اقتصادية  ألسباب  الطرد  عند  التمييز 

واالستغناء عن األقل أقدمية،
إتاحة إمكانية الطرد ألسباب اقتصادية عندما يواجه صاحب العمل أزمة غري قابلة للهيكلة  �

إال بالتقليل من النفقات أو إمكانية اإلحالة عىل البطالة التقنية عندما يضطر صاحب العمل 
اآلالت  تعطّل  أو  مثال  النزل  كأشغال  نسبيا  كبرية  ة  مدّ تتطلب  تقنية  بتغيريات  القيام  إىل 
املنتجة أو هالكها واللجوء إىل استرياد آالت أو جتهيزات من اخلارج أو إعادة صنع آالت 

جديدة بالنسبة للمصانع.
قد يكون أيضا املساس من احلق يف العمل ممكنا درءا ملضار األجوار من خالل قرارات الغلق  �

للمشاغل داخل األحياء السكنية كمشاغل احلدادة أو اخلياطة أو غريها ملا تنتجه من ضجيج 
عىل مدار اليوم، أو حتديد ساعات فتح املقاهي ومنع رخص استغالل امللك العمومي لوضع 

هم يف التمتع بجودة السكن.  الكرايس والطاوالت بام يضايق األجوار ويقيّد حقّ
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2 - محاية األمن العام يف دولة مدنية ديمقراطية
ناته حلامية األمن العام كمنع  يمكن أن يتدخل املرشع لوضع حدود عىل حق العمل بكلّ مكوّ
أصحاب السوابق يف القضايا األخالقية من ممارسة مهنة التعليم أو منع منحهم رخصا ملامرسة مهن 

النقل العمومي أو منع عمل أصحاب السوابق العدلية يف قطاع األمن العمومي. 
3 - محاية الدفاع الوطني يف دولة مدنية ديمقراطية

ناته لغاية احرتام  ل من خالل وضع حدود عىل حق العمل يف أحد مكوّ يمكن للمرشع أن يتدخّ
مقتضيات الدفاع الوطني عىل غرار: 

اشرتاط االطالع عىل السرية واملوافقة املسبقة عىل أيّ عامل أو مهندس يعمل مع الرشكات  �
املكلّفة بالتعامل مع اجليش الوطني يف بناء املنشآت العسكرية مثال،

وضع رشوط صحية وبدنية لالنتداب يف اجليش الوطني، �
منع تصوير املنشآت العسكرية بالنسبة للمصورين واملنتجني الفنيني. �

ة يف دولة مدنية ديمقراطية ة العامّ 4 - محاية مقتضيات الصحّ
ة العامة ويكون ذلك مثال من خالل: ل الدولة من خالل حتديد حق العمل حلامية مقتضيات الصحّ تتدخّ

واملدارس  � واملطاعم  املصانع  يف  األنشطة  بعض  ملزاولة  والسالمة  للصحة  معينة  رشوط  وضع   
واملحاضن،

 وضع رشوط علمية وأكاديمية ملزاولة بعض املهن كالطب والتمريض وغريها، �
كام تضطر الدولة إىل حتديد مزاولة بعض األشخاص ملهن معينة كحاميل األمراض املعدية  �

يف األعامل التي هبا احتكاك باملجموعات ويصعب معها اختاذ تدابري السالمة وهو متييز البد 
أالّ يكون مطلقا وأالّ يؤدّي فعليّا إىل إلغاء حق العمل بصفة عامة بالنسبة لألشخاص املعنية.

5 - محاية مقتضيات اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية
قد يتدخل املرشع للتحديد من حق العمل بمكوناته حلامية اآلداب العامة من ذلك مثال:

البرشية  � الكرامة  احرتام  مبادئ  إىل  والبرصية  السمعية  والربامج  األعامل   حمتو خضوع   
ومحاية الطفولة واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات العامة واملساواة، 

ي مثال. � إخضاع حق حرية اختيار العمل إىل منع وجتريم البغاء الرسّ

من املهم هنا اإلشارة إىل تالزم رشط الرضورة يف دولة مدنية ديمقراطية مع املقتضيات السالف بياهنا: فمقتضيات 
األمن العام أو الدفاع الوطني أو اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية ليست هي نفسها يف الدولة غري املدنية وغري 
العام أو  الديمقراطية، وبالتايل عىل اجلمعيات االنتباه إىل هذا الرشط املضاعف. فليس كل موجب يستند إىل األمن 
نجد  الديمقراطية  غري  الدول  ففي  ديمقراطية.  مدنية  دولة  يف  مقبول  موجب  هو  العامة  اآلداب  أو  الوطني  الدفاع 
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مما  العسكرية  املؤسسة  رقابة ورشاكة  إىل  االقتصادي  النشاط  كإخضاع  الديمقراطية  الدول  مقبولة يف  حتديدات غري 
ع  يضعف فرص احلصول عىل عمل. ويف الدول غري املدنية قد نجد حتديدات غري مقبولة يف الدولة املدنية ومنها التوسّ
أنشطة  منع  أو  العمل  إىل  للخروج  ديني  لباس  كفرض  العامة  اآلداب  محاية  موجبات  وضع  يف  والديني  األخالقي 

ة القضاء استنادا إىل قناعات دينية. اقتصادية أو منع االختالط بني اجلنسني أو منع اعتالء النساء ملنصّ

IV. شرط التناسب

عند التعرض إىل حتديدات احلق يف العمل والتثبت من مد احرتامها لرشوط التحفظ الترشيعي 
الواردة يف  املقتضيات   املساس باجلوهر والرضورة يف دولة مدنية ديمقراطية حلامية إحد وعدم 
مع  متناسب  الدولة  فرضته  الذي  التحديد  أن  من  التأكد  احلق  ذلك  املدافع عن  الفصل49، عىل 

األسباب  التي وضع من أجلها من خالل التساؤل مثال:
1 - هل أن منع مزاولة نشاط الصيدلة يف منطقة معيّنة هو إجراء متالئم مع موجب محاية حق 
الغري يف التمتع بالسكن الالئق؟ أي أنه جيب أن يكون هناك رابط منطقي بني احلدّ الذي تم وضعه 

وبني املوجب املراد محايته. (امتحان املالءمة).

يمكن لنقابة الصيادلة أن تطعن يف مثل هذا اإلجراء عىل أساس عدم تالؤمه مع موجبه، فالصيدليات ال ترض 
بجاملية املناطق السكنية وهلا إجراءات سالمة مشددة عىل النفايات الطبية التي قد تنتجها.

2 - هل أن منع مجيع أصحاب السوابق العدلية أيا كانت بساطة أو خطورة سوابقهم العدلية من 
الرتشح يف مجيع مناظرات االنتداب يف القطاع العمومي هو إجراء رضوري حلامية اإلدارة العمومية؟ 
أي نتساءل هنا إن كان اإلجراء الذي حيدد احلق هو اإلجراء األقل تطفّال عىل احلق يف العمل؟ وإن 

ن نفس النتيجة املراد حتقيقها؟ (امتحان الرضورة). كان يوجد إجراء آخر أقل مساسا به يؤمّ

يمكن للجمعيات املدافعة عىل املعطّلني واجلمعيات التي تعمل عىل إعادة إدماج املساجني الطعن يف مثل هذا 
اإلجراء ألنه إجراء غري رضوري ويمكن حتديده وعدم تركه مطلقا، فيكون من األسلم االقتصار عىل منع أصحاب 
السوابق اخلطرية واملحكوم عليهم بعقوبات تكميلية باحلرمان وعدم سحب املنع عىل مجيع املحكومني بصفة مطلقة.

متوازن  إجراء  آخر هو  قار  له عمل  أن  ثبت  التقاعد لكل من  احلرمان من جراية  أن  3 - هل 
بمصالح  خطريا  مساسا  ذلك  يمثّل  أال  االجتامعية؟  الصناديق  أمام  املساواة  محاية  مقتضيات  مع 

املتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف؟ (امتحان التناسب يف معناه الضيق).

مصالح  مع  توازنه  لعدم  اإلجراء  هذا  مثل  يف  الطعن  املهنية  والنقابات  واملسنني  املتقاعدين  جلمعيات  يمكن 
أصحاب اجلرايات الزهيدة الذين حياولون الزيادة يف دخلهم الشهري ملجاهبة غالء املعيشة.
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2) الحق في الصحة 

للحقوق  الدويل  العهد  من   12 املادة  ويف  الدستور،  من   38 الفصل  يف  الصحة  يف  احلق  تكريس  تم 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ويمكن تلخيص املحتو املعياري للحق يف الصحة عىل النحو التايل43: 

43  راجع التعليق العام رقم 14 للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

2) الحق في الصحة 

العالج املجاين لفاقدي 
السند و ذوي الدخل 

املحدود احلق يف خدمات 
الصحة األساسية دون 
متييز بام يف ذلك املرافق 

و املواد واخلدمات 
واألدوية األساسية 

احلق
 يف مرافق العالج 

الصحي بتكلفة
 مقبولة ماليا من 

اجلميع 

احلق يف التمتع 
بمحيط صحي يف 

مكان العمل

 احلق يف مستو
صحي أسايس أدنى 
من التغذية والسكن 

والربط الصحي 

تأمني حق سكان احلقّ يف الصحة
املناطق املعزولة 
واملجموعات 

املهمشة للوصول 
للخدمات صحية

احلق يف الوقاية 
والعالج من األمراض 

املزمنة واملعدية 
واألوبئة
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مصفوفة تطبيق الفصل 49 على الحق في الصحة

I. التحفظ التشريعي

كل حتديد من هذا املحتو البد أن يكون بنصّ قانوين صادر عن السلطة الترشيعية.

II. المساس من جوهر الحق

رغم خصوصية االلتزام املحمول عىل الدولة بشأن احلقوق االقتصادية ومنها احلق يف الصحة فإن 
كل حتديد للحق يف الصحة يف أحد مكوناته البد أالّ جيعل التمتع به أمرا استثنائيا أو أن يلغي احلق برمته:

Å  عدم احتواء القرار املشرتك بني وزير الصحة ووزير الشؤون االجتامعية املتعلق بقائمة األمراض
طابعها  عىل  األطباء  جيمع  أمراض  عىل  االجتامعية  الصناديق  هبا  تتكفل  التي  واملزمنة  الثقيلة 
 (le syndrome de Gilles de la Tourette) الثقيل أو املزمن كمتالزمة جيل دوالتورات

هو مساس من جوهر احلق يف الصحة.
Å  عدم التكفل بعمليّات جراحية معيّنة كهشاشة العظام إالّ ابتداء من سنّ معيّنة جيعل من 

احلق يف الصحة استثناء يتمتع به بعض األشخاص فقط.

III. شرط الموجب الضروري في دولة مدنية ديمقراطية

1 - محاية حقوق الغري يف دولة مدنية ديمقراطية
يمكن حتديد احلق يف الصحة من أجل محاية حقوق الغري من ذلك:

التمييز جتاه املواطنني األكثر دخال من خالل إجبارهم عىل دفع معاليم أعىل يف املستشفيات  �
العمومية باملقارنة بالفئات األقل دخال وذلك هبدف متتيع الفئات الضعيفة بنفس اخلدمات،

الكيميائية  � املواد  ومصانع  كاملدابغ  امللوثة  الصناعية  املشاريع  بعض  بعث  يف  الرتخيص 
ومركزيات توليد الطاقة وغريها (مع اختاذ أقىص رشوط السالمة والصحة املمكنة) وذلك 

لتوفري مواطن الشغل وتوفري اخلدمات واملواد الرضورية للحياة العرصية،
عدم إمكانية فتح صيدليات إال يف املناطق التي هبا عدد معنيّ من السكان وذلك حلامية قطاع  �

الصيدلة.
2 - محاية األمن العام يف دولة مدنية ديمقراطية

يمكن أن يتدخل املرشع لوضع حدود عىل احلق يف الصحة حلامية األمن العام كاستعامل بعض 
املواد غري املمنوعة كالغاز املسيل للدموع والتي قد تسبب اختناقا وصعوبة يف التنفس وقد تكون 

ضارة حلاميل بعض األمراض لتفريق املظاهرات واالحتجاجات العنيفة.
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3 - محاية الدفاع الوطني يف دولة مدنية ديمقراطية
ناته لغاية  ل من خالل وضع حدود عىل احلق يف الصحة يف أحد مكوّ يمكن للمرشع أن يتدخّ
العسكريني إىل فحص طبيب عسكري دون  الوطني كاشرتاط خضوع  الدفاع  احرتام مقتضيات 

إمكانية اختيار الطبيب املعالج.
ة يف دولة مدنية ديمقراطية ة العامّ 4 - محاية مقتضيات الصحّ

ة العامة ويكون ذلك  ل الدولة من خالل حتديد احلق يف الصحة حلامية مقتضيات الصحّ تتدخّ
مثال برفض استقبال أصحاب األمراض املعدية يف املستشفيات العادية وإجبارهم عىل الذهاب إىل 

مستشفيات ومراكز مهيأة الستقباهلم.
5 - محاية مقتضيات اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية

العامة من ذلك مثال  قد يتدخل املرشع للتحديد من احلق يف الصحة بمكوناته حلامية اآلداب 
البرشية وحقوق اإلنسان، فبعض  الكرامة  الطبية إىل رشوط أخالقية واحرتام  التجارب  إخضاع 
املرىض يعربون أحيانا عن رغبتهم يف اخلضوع إىل جتارب إكلينيكية قد تساعدهم عىل التغلّب عىل 

املرض ولكنّ بعض الربوتوكوالت التي يفرضها قانون التجارب الطبية حتول دون ذلك.

IV. شرط التناسب

بعد التثبت من أنّ التحديدات املوضوعة عىل احلق يف الصحة حترتم رشوط التحفظ الترشيعي 
 إحد حلامية  وديمقراطية  مدنية  دولة  يف  الرضوري  واملوجب  احلق  بجوهر  املساس  وعدم 
املقتضيات الواردة يف الفصل49، البد من التأكد من أنّ التحديد الذي فرضته الدولة متناسب مع 

األسباب الذي وضع من أجلها من خالل التساؤل مثال: 
1 - هل أن منع فتح مركز لتصفية الدم يف منطقة ما هو إجراء متالئم مع موجب محاية حق الغري 
يف بيئة سليمة؟ أي أنه جيب أن يكون هناك رابط منطقي بني احلدّ الذي تم وضعه وبني املوجب 

املراد محايته (امتحان املالءمة).

يمكن جلمعية مرىض الكىل أو مجعية أصحاب املراكز الطبية أن تطعن يف هذا اإلجراء لعدم تالؤمه مع موجبه، 
فعملية تصفية الدم ليست ملوثة للبيئة وختضع يف كراس رشوطها إىل إجراءات صحية مشددة.

2 - هل أن إجبار أصحاب األمراض املعدية عىل العالج يف مراكز بعيدة جدا عن مقر سكناهم 
هو إجراء رضوري حلامية بقية املرىض يف املستشفيات العمومية. أي نتساءل هنا إن كان اإلجراء 
ة؟ أي إن كان يوجد إجراء آخر أقل  ال عىل احلق يف الصحّ الذي حيدد احلق هو اإلجراء األقل تطفّ

مساسا باحلق حيقق نفس النتيجة املراد حتقيقها؟ (امتحان الرضورة).
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 يمكن للجمعيات املدافعة عن املرىض أو التي هتدف للحامية الصحية من األمراض املعدية واملنقولة أن تطعن 
األفضل ختصيص  أليس من  قريبة من حمل سكناهم،  بمراكز طبية  العالج  املرىض من  يف مطلب رفض متكني 

فضاءات خاصة باألمراض املعدية داخل املستشفيات العادية مع اختاذ إجراءات السالمة الكافية؟ 

مع  متوازن  إجراء  هو  التقاعد  سن  قبل  العظام  جراحة  بعمليات  ل  التكفّ عدم  أن  هل   -  3
مقتضيات محاية الصحة؟ أال يعترب ذلك مساسا فادحا بحق املعنيني  يف العالج ؟ (امتحان التناسب 

يف معناه الضيق).

يمكن للجمعيات املدافعة عن املرىض أو وداديات املوظفني أو النقابات أو مجعيات الصحة املهنية أو مجعيات 
أو نقابات أصحاب املصحات أن تطعن يف هذا اإلجراء لعدم توازنه مع حقوق املرىض ألنه يمثّل إلغاء للحق يف 
الصحة وحق العمل والعيش الكريم بالنسبة ألصحاب أمراض العظام الذين مل يصلوا إىل سنّ التقاعد ومازالوا 

يزاولون أعامهلم بل وحيتاجون أكثر من غريهم إىل اخلضوع لتلك العمليات الستئناف نشاطهم. 
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3) الحق في التعليم

تم تكريس احلق يف التعليم يف الفصل 39 من الدستور، ويف املادة 13 من العهد الدويل للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ويمكن تلخيص املحتو املعياري للحق يف التعليم عىل النحو 

التايل44: 

44  راجع التعليق العام رقم 13 للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

احلق يف احلصول عىل 
تعليم للجميع دون 

أي متييز

احلق يف حرية اختيار 
مؤسسات التعليم 
(عمومية أو خاصة)

ضامن تعليم إلزامي 
إىل سن 16

احلق يف تعليم 
عمومي جماين

احلق يف احلصول عىل 
تعليم يف مجيع مراحله

احلق يف 
التعليم

3) الحق في التعليم
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مصفوفة تطبيق الفصل 49 على الحق في التعليم

I. التحفظ التشريعي

كل حتديد من هذا احلق بجميع مكوناته ال بد أن يكون بنصّ قانوين صادر عن السلطة الترشيعية. 

II. المساس من جوهر الحق

ل ترشيعي يرمي إىل حتديد احلق يف التعليم يف أحد مكوناته البد أال جيعل التمتع به أمرا  كل تدخّ
استثنائيا أو أن يلغي احلق برمته:

ل والسكن لتالميذ املناطق البعيدة والتي ال توجد هبا مدارس يعترب  � عدم توفري سبل التنقّ
مساسا بحق التعليم.

التعليم عن بعد  � التعليمي الذي تمّ إسداؤه عرب   االمتحانات التي اعتمدت عىل املحتو 
لذلك  للوصول  التكنولوجية  اإلمكانيات  نفس  من  الطلبة  أو  التالميذ  مجيع  متكني  دون 

املحتو التعليمي، جيعل من احلق يف التعليم استثناء يتمتع به بعض األشخاص فقط.

III. شرط الموجب الضروري في دولة مدنية ديمقراطية

1 - محاية حقوق الغري يف دولة مدنية ديمقراطية
يمكن حتديد احلق يف التعليم من أجل محاية حقوق الغري:

سني وبقية التالميذ. � كعقوبة الرفت من املدرسة حلامية حقوق املدرّ
كتحديد حق الرسوب يف نفس السنة إلتاحة الفرصة للغري. �

2 - محاية األمن العام يف دولة مدنية ديمقراطية
ناته حلامية األمن العام عىل غرار: يمكن أن يتدخل املرشع لوضع حدود عىل احلق يف التعليم بكلّ مكوّ

إجراءات تعليق الدروس عند األزمات السياسية واالجتامعية واالحتجاجات الشعبية. �
السلط  � رقابة  إىل  التعليمية  املؤسسات  يف  البحث  خمابر  يف  املتوفرة  اخلطرية  املواد  إخضاع 

األمنية.
3 - محاية الدفاع الوطني يف دولة مدنية ديمقراطية

ناته لغاية  ل من خالل وضع حدود عىل احلق يف التعليم يف أحد مكوّ يمكن للمرشع أن يتدخّ
احرتام مقتضيات الدفاع الوطني عىل غرار: 

منع االنتساب إىل املدارس العسكرية األجنبية إال بعلم وموافقة اجلهات العسكرية الوطنية. �
وضع رشوط أمنية مشددة وصحية وبدنية وعلمية لاللتحاق باملدارس العسكرية الوطنية. �
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ة يف دولة مدنية ديمقراطية ة العامّ 4 - محاية مقتضيات الصحّ
ة العامة ويكون ذلك  ل الدولة من خالل حتديد احلق يف التعليم حلامية مقتضيات الصحّ تتدخّ

مثال من خالل:
وضع رشوط الصحة والسالمة لفتح املدارس واملحاضن اخلاصة. �
املعدية  � واألمراض  اجلوائح  من  السكان  حلامية  الدراسية  السنة  وإهناء  الدروس  تعليق 

(جائحة كوفيد 19).
5 - محاية مقتضيات اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية

قد يتدخل املرشع للتحديد من احلق يف التعليم بمكوناته حلامية اآلداب العامة من ذلك مثال :
وضع رشوط تتعلق باهلندام الالئق و إلزام التالميذ بارتداء مالبس معينة ملزاولة التعليم يف  �

املدارس و املعاهد. 
س يف املدارس إىل الرقابة العلمية و برجمة املحتو بام يتناسب مع قيم  � إخضاع املواد التي تدرّ

التسامح والتعاون و االنضباط و نبذ العنف و التطرف. 

IV. شرط التناسب

التحفظ  لرشوط  احرتامها   مد من  والتثبت  التعليم  يف  احلق  حتديدات  إىل  التعرض  عند 
حلامية  وديمقراطية  مدنية  دولة  يف  الرضوري  واملوجب  احلق  بجوهر  املساس  وعدم  الترشيعي 
إحد املقتضيات الواردة يف الفصل49، عىل املدافع عن ذلك احلق التأكد من أن التحديد الذي 

فرضته الدولة متناسب مع األسباب الذي وضع من أجلها من خالل التساؤل مثال: 
1 - هل أن التخفيض يف ساعات الدراسة بنفس عدد التالميذ هو إجراء متالئم مع موجب محاية 
الصحة العامة للحامية من مرض معد؟ أي أنه جيب أن يكون هناك رابط منطقي بني احلدّ الذي تم 

وضعه وبني املوجب املراد محايته (امتحان املالءمة).

يمكن جلمعية األولياء أو نقابات األساتذة الطعن يف هذا اإلجراء لعدم تالؤمه مع املوجب الذي وضع من 
ا أن تعلّق الدروس مطلقا أو أن يتمّ التقليص يف عدد التالميذ أو الرتفيع يف عدد املدرسني. أجله فإمّ

2 - هل أن اختاذ قرار الرفت من مجيع معاهد اجلمهورية ضد تلميذ تطاول عىل أستاذه هو إجراء 
رضوري حلامية حقوق األستاذ؟ أي نتساءل هنا إن كان اإلجراء الذي تمّ اختاذه هو اإلجراء األقل 
ن نفس النتيجة املراد  تطفّال عىل احلق يف التعليم؟ وإن كان يوجد إجراء آخر أقل مساسا باحلق يؤمّ

حتقيقها؟ (امتحان الرضورة).
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دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 43

 يمكن جلمعيات التالميذ أو مجعيات األولياء الطعن يف هذا اإلجراء ألنه إجراء غري رضوري لتحقيق موجبه، 
حيث يمكن االقتصار عىل عقوبة الرفت من املعهد املعني وبالتايل عدم حرمان التلميذ من حقه يف التعليم املجاين 

بصفة مطلقة.

3 - هل أن قرار اإلغالق الفوري ملدرسة خاصة خمالفة لبعض بنود كراس الرشوط أثناء السنة 
الدراسية هو إجراء متوازن مع محاية احلق يف التعليم؟ أال يمثّل ذلك مساسا خطريا بحق التالميذ 

املرسمني يف تلك املدرسة يف إهناء السنة الدراسية؟ (امتحان التناسب يف معناه الضيق).

يمكن جلمعية األولياء ونقابة أصحاب املدارس اخلاصة الطعن يف هذا اإلجراء لعدم توازنه مع حق التالميذ 
يف التعليم وكان يمكن لإلدارة انتظار هناية السنة الدراسية لتنفيذ قرار الغلق.
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4) الحق في الثقافة

تم تكريس احلق يف الثقافة يف الفصل 42 من الدستور، ويف املادة 15 من العهد الدويل للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ويمكن تلخيص املحتو املعياري للحق يف الثقافة عىل أنه حق 

األفراد أو املجموعات أو اجلمعيات45 يف: 

45  راجع التعليق رقم 21 للجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

4) الحق في الثقافة

حق الشخص يف
محاية املصالح املعنوية 
واملادية املرتتبة عىل أي 
إنتاج علمي أو أديب أو 

فني من صنعه 

حرية الفرد يف 
املشاركة يف احلياة 

الثقافية بصفة فردية أو 
باإلشرتاك مع آخرين

محاية املوروث الثقايف

 احلق يف مناخ يسمح 
باملشاركة يف احلياة 

الثقافية للجميع

احلق يف 
الثقافة

حق الفرد يف اختيار 
هويته و االرتباط أو 

عدم اإلرتباط بمجتمع 
أو بعدة جمتمعات أو 

تغيري اإلختيار
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مصفوفة تطبيق الفصل 49 على الحق في الثقافة

I. التحفظ التشريعي

الترشيعية. فال جيوز مثال  السلطة  كل حتديد من هذا املحتو البد أن يكون بنصّ قانوين صادر عن 
استثناء فئة من األعامل الثقافية من الدعم العمومي للثقافة إال بمقتىض نص قانوين. 

II. المساس من جوهر الحق

كل تدخل ترشيعي يرمي إىل حتديد احلق يف الثقافة يف أحد مكوناته البد أال جيعل التمتع به أمرا استثنائيا 
أو أن يلغي احلق برمته: فعدم منح وصل يف اإليداع القانوين للمصنفات األدبية مثال مما جيعلها غري قابلة 

للنرش هو مساس من جوهر احلق يف الثقافة. 

III. شرط الموجب الضروري في دولة مدنية ديمقراطية

1 - محاية حقوق الغري يف دولة مدنية ديمقراطية
يمكن حتديد احلق يف الثقافة من أجل محاية حقوق الغري من ذلك:

التمييز الذي يتمتع به املبدعون الشبان يف احلصول عىل منح الدعم الثقايف مقارنة باملبدعني الذين  �
ليسوا ضمن هذه الفئة.

سحب املصنفات األدبية التي حتتوي عىل معطيات شخصية أو تشهري دون وجه حق. �
محاية امللكية الفكرية للغري. �

2 - محاية األمن العام يف دولة مدنية ديمقراطية
يمكن أن يتدخل املرشع لوضع حدود عىل احلق يف الثقافة حلامية األمن العام كمنع فتح فضاءات ثقافية 

للعموم يف مناطق حساسة أمنيا.
3 - محاية الدفاع الوطني يف دولة مدنية ديمقراطية

ناته لغاية احرتام  الثقافة يف أحد مكوّ ل من خالل وضع حدود عىل احلق يف  يمكن للمرشع أن يتدخّ
مقتضيات الدفاع الوطني كمعاقبة أصحاب األعامل الفنية التي ثبت قضائيا أهنا أنجزت العمل بنيّة حتقري 

اته. اجليش أو املساس من كرامته أو من معنويّ
ة يف دولة مدنية ديمقراطية ة العامّ 4 - محاية مقتضيات الصحّ

مثال  ذلك  ويكون  العامة  ة  الصحّ مقتضيات  حلامية  الثقافة  يف  احلق  حتديد  خالل  من  الدولة  ل  تتدخّ
كتأجيل أو إلغاء كل التظاهرات الثقافية للتوقّي من عدو فريوس "الكوفيد-19" الذي اختذته احلكومة 

التونسية. 
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5 - محاية مقتضيات اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية
مثال  ذلك  العامة من  اآلداب  بمكوناته حلامية  الثقافة  احلق يف  للتحديد من  املرشع  يتدخل  قد 
إجبار القنوات التلفزية املفتوحة عىل عدم بث األعامل الفنية التي حتتوي مشاهد عنف مفرط أو 

مشاهد تعرّ إالّ بعد ساعة معيّنة من الليل.

IV. شرط التناسب

بعد التثبت من أنّ التحديدات املوضوعة عىل احلق يف الثقافة حترتم رشوط التحفظ الترشيعي 
 إحد حلامية  وديمقراطية  مدنية  دولة  يف  الرضوري  واملوجب  احلق  بجوهر  املساس  وعدم 
املقتضيات الواردة يف الفصل49، البد من التأكد من أن التحديد الذي فرضته الدولة متناسب مع 

األسباب الذي وضع من أجلها من خالل التساؤل مثال: 
عرب  أو  بمقابل  تبث  التي  القنوات  عرب  تعرّ  مشاهد  به  سينامئي  فيلم  عرض  منع  أن  هل   -  1
رة هو إجراء متالئم مع موجب احرتام مقتضيات اآلداب العامة وحقوق األطفال؟  ات املشفّ املنصّ
محايته.  املراد  املوجب  وبني  وضعه  تم  الذي  احلدّ  بني  منطقي  رابط  هناك  يكون  أن  جيب  أنه  أي 

(امتحان املالءمة).

 يمكن لنقابات املنتجني أو نقابات أصحاب القنوات أن تعرتض عىل  هذا املنع لعدم تالؤمه مع موجبه حيث 
هة لألطفال وليست مفتوحة للعموم. أن القنوات أو املنصات املعنيّة غري موجّ

2 - هل أن منع كل التظاهرات الثقافية مهام كان نوعها رغم عودة العمل يف اإلدارات هو إجراء 
ة؟ أي نتساءل هنا إن كان اإلجراء الذي حيدد احلق هو اإلجراء األقل  رضوري حلامية الصحة العامّ
ن نفس النتيجة  ة؟ وإن كان يوجد إجراء آخر أقل مساسا هبذا احلق يؤمّ تطفّال عىل احلق يف الصحّ

املراد حتقيقها؟ (امتحان الرضورة).

اإلجراء  هذا  عىل  تعرتض  أن  الثقافية  املراكز  أصحاب  أو  الثقافية  اجلمعيات  أو  الفنانني  لنقابات  يمكن 
أمل يكن من األنسب االكتفاء بمنع  ده وأال جتعله مطلقا.  ألنه إجراء غري رضوري وكان يمكن لإلدارة أن حتدّ
وسائل  أو  التلفزة  عرب  املبارش  بثّها  يقع  التي  بالتظاهرات  والسامح  برشية  جتمعات  هبا  التي  الثقافية  التظاهرات 

التواصل االجتامعي؟

ن نقدا سياسيا أو اجتامعيا أو دينيا  3 - هل أن منع معرض فني حيتوي عىل لوحات زيتية تتضمّ
للحق  إلغاء  ذلك  يمثّل  أال  العامة؟  واآلداب  العام  األمن  محاية  مقتضيات  مع  متوازن  إجراء  هو 
(امتحان  العرض؟  دور  وأصحاب  الفنية  األعامل  ألصحاب  بالنسبة  اإلبداع  وحرية  الثقافة  يف 

التناسب يف معناه الضيق).
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 يمكن للجمعيات الفنية ونقابات أصحاب دور العرض االعرتاض عىل هذا اإلجراء ألنه قرار غري متوازن 
مع مصالح أصحاب احلق حيث يفيض ملنع فعيل حلريتهم يف اإلبداع. فحامية األمن العام يف هذه الصورة تقتيض 

محاية املبدعني من االعتداء عىل حرياهتم وليس اإلذعان ألعامل املعتدين.
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الجزء الثاني

المجتمع المدني كفاعل استراتيجي
في تطبيق الفصل 49 من الدستور



اجلزء الثاين

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 49

يمكن للمجتمع المدني أن يتدخل بمختلف منظماته ووفق طرق متعددة حتى يساعد 
السلط على حسن تطبيق وفرض احترام شروط الفصل 49 من الدستور. ويكون ذلك 

عبر آليات متنوعة تتمثل في:

التشاركيّة يف إعداد ومناقشة املبادرات الترشيعية (الفرع األول) �
الرقابة عىل عمل السلط ورصد انتهاكها للفصل 49 (الفرع الثاين) �
التقايض عىل أساس الفصل 49 (الفرع الثالث) �
املنارصة من أجل تفعيل الفصل 49 (الفرع الرابع) �

الفرع ا¬ّول- التشاركّية في إعداد ومناقشة المبادرات التشريعية

وضامن  اإلنسان  حقوق  احرتام  مزيد  نحو  الدفع  خالل  من  اإلطار  هذا  يف  التشارك  يكون 
 49 الفصل  تقديم مقرتحات عملية تستند إىل مقتضيات  احلريات يف دولة مدنية ديمقراطية عرب 
وذلك يف خمتلف مراحل عملية الترشيع، حيث يكرس الدستور مجلة من احلقوق واحلريات التي 
خيتص القانون بتنظيمها وضبط حدود ممارستها ويكون دور منظامت املجتمع املدين يف هذا اإلطار 
ل يف مرحلة إعداد ومناقشة املبادرات الترشيعية46 الصادرة عن السلطة التنفيذية(1) أو عن  التدخّ

السلطة الترشيعية (2) وذلك باعتامد مجلة من األدوات واآلليات نقدم منها بعض األمثلة (3). 

ينظم الدستور حق املبادرة الترشيعية أي احلق يف اقرتاح القوانني وفق أحكام الفصل 62 منه الذي ينص:  46
« متارس املبادرة الترشيعية بمقرتحات قوانني من عرشة نواب عىل األقل، أو بمشاريع قوانني من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة.

وخيتص رئيس احلكومة بتقديم مشاريع قوانني املوافقة عىل املعاهدات ومشاريع قوانني املالية.
وملشاريع القوانني أولوية النظر».

وتتوىل السلطة الترشيعية املصادقة عىل القوانني وفق اإلجراءات الدستورية.

املبادرة 
الترشيعية

السلطة الترشيعية عرب 
10 نواب عىل األقل 

السلطة التنفيذية
 عرب رئيس اجلمهورية

السلطة التنفيذية 
عرب رئيس احلكومة
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الحترام  التنفيذية  السلطة  مع  والتعاون  المشاركة  سبل  هي  ما  ا¬ولى-  الفقرة 
مقتضيات الفصل 49؟

منذ  النص  مرشوع  إعداد  يف  املسامهة  من  املدين  املجتمع  منظامت  التشاركيّة  املقاربة  ن  متكّ
مرحلة دراسة اخليارات وصوال إىل مرحلة صياغة مرشوع النص القانوين. و نظرا لصدور أغلب 
ز هذا اجلزء من الدليل عىل سبل وآليات التشارك مع  مشاريع القوانني أساسا عن احلكومة، يركّ

األطراف احلكومية.

لماذا يجب التعاون والتشارك مع الحكومة Âعمال مقتضيات الفصل49؟

تكتــيس املبــادرة الترشيعيــة التــي تقدمهــا احلكومــة يف جمــال احلقــوق واحلريــات أمهيــة كــرب، فاحلكومــة 
ــط  ــي تضب ــي الت ــال و ه ــذا املج ــة يف ه ــادرات الترشيعي ــن املب ــدد م ــر ع ــم أكث ــة بتقدي ــة املعني ــي اجله ه
السياســات العامــة للدولــة  واملســؤولة عــىل تنفيذهــا وقــد تعمــل عنــد إعــداد مشــاريع القوانــني عــىل احلــد 
مــن احلقــوق واحلريــات لضــامن نجاعــة عملهــا. وهــذا يســتوجب تدخــل منظــامت املجتمــع املــدين للحــد 

مــن ســلطتها.

كيف يجب العمل على دعم تطبيق الفصل 49؟

ــن  - ــل 49 م ــط الفص ــامل ضواب ــىل إع ــة ع ــذه املرحل ــدين يف ه ــع امل ــات املجتم ــي مقرتح ــب أن تنبن جي
ــع  ــرضورة لوض ــق ورشط ال ــر احل ــاس بجوه ــدم املس ــرتام رشط ع ــة إىل اح ــوة احلكوم ــتور ودع الدس
القيــد عــىل احلــق واحــرتام رشط التناســب بــني موجبــات القيــد عــىل احلقــوق واحلريــات واألهــداف 

ــا.  ــراد محايته امل

ــون،  - ــدور القان ــل ص ــرشوع وقب ــداد امل ــة إع ــدين يف مرحل ــع امل ــامت املجتم ــل منظ ــم أن تتدخ ــن امله  م
ــا واســتباقيّا لضــامن رشعيــة القيــد عــىل احلقــوق واحلريــات.  فالتدخــل يف هــذه املرحلــة يكتــيس بعــدا محائيّ

جيــب أن تقــدم املنظــامت اقرتاحــات واضحــة ودقيقــة حــول كيفيــة التعاطــي مــع احلــدود قبــل أن يتكفــل  -
الربملــان بمناقشــة مــرشوع القانــون واملصادقــة عليه. 

الحترام  التنفيذية  السلطة  مع  والتعاون  المشاركة  سبل  هي  ما  ا¬ولى-  الحترام الفقرة  التنفيذية  السلطة  مع  والتعاون  المشاركة  سبل  هي  ما  ا¬ولى-  الحترام الفقرة  التنفيذية  السلطة  مع  والتعاون  المشاركة  سبل  هي  ما  ا¬ولى-  الفقرة 
مقتضيات الفصل 49؟
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 رسم بياني حول مسار إعداد المبادرات التشريعية في الحكومة
وفرص تدّخل المجتمع المدني

يمكن للمجتمع املدين أن يشارك يف خمتلف هذه املراحل عرب أطر ترتاوح بني القانوين من جهة 
واملامرسات اإلدارية واآلليات غري املهيكلة من جهة أخر وتكون مشاركته يف هذا السياق متنوعة 

سواء من حيث الفضاءات واآلليات أو من حيث أدوات العمل. 

آليات وأدوات يمكن اعتمادهافضاءات وسبل المشاركة

الدفع نحو تكوين جلان صياغة تشاركيّة بني اهلياكل العمومية واملجتمع  •
املدين، 

تقديم مقرتحات عملية للجان الوزارية املكلفة بإعداد مرشوع القانون، •

يتعلق  • فيام  القانون خاصة  املكلفة بصياغة مرشوع  اللجان  دعم قدرات 
باستبطان وفهم مقتضيات الفصل 49 شكال ومضمونا، 

واملستهدفني  • القانون  مرشوع  بصياغة  املكلفة  اللجان  بني  الربط 
واملستفيدين وعموم املواطنات واملواطنني، 

والعالقة  • اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارة  مع  اللصيق  والتنسيق  العمل 
مع اهليئات الدستورية واملجتمع املدين من أجل مزيد التأثري يف اللجان 
املكلفة بمشاريع القوانني  من أجل تدعيم احرتام احلقوق واحلريات عىل 

ضوء مقتضيات الفصل 49 .

إعداد البحوث والدراسات العلمية،  •

املجتمع  • يف  الناشطة  القانونية  اخلربات  مع  اللجان  ربط 
املدين، 

إنجاز ورقات السياسات، •

تكوين وتدريب املوظفني، •

تنظيم استشارات مواطنيّة واسعة حول مرشوع القانون، •

إنجاز محالت ميدانية لإلعالم والتوعية، •

التنسيق والتشبيك بني خمتلف املنظامت لتقديم مقرتحات  •
وتستجيب   49 الفصل  احرتام  مزيد  نحو  تدفع  علمية 

للحاجات واإلنتظارات املجتمعية، 

املكلفة  • الوزارة  بني  جتمع  دائمة  عمل  جلان  تكوين 
املجتمع  ومنظامت  اإلنسان  وحقوق  املدين  باملجتمع 
العالقة  ذات  القوانني  كل  عىل  آلية  بطريقة  تعمل  املدين 

وتعتمد الفصل 49 كفصل مرجعي يف خمتلف أعامهلا.

وفرص تدّخل المجتمع المدني

تعهد مصالح مستشار 
القانون والترشيع يف 

رئاسة احلكومة

وضع مرشوع القانون 
الستشارة العموم عىل موقع 

 www.legislation.tn

جتميع املالحظات ومراجعة 
النص األصيل عىل ضوئها 

قبل إحالته للربملان 

مرشوع القانون من 
طرف الوزارة املعنية  
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من أهم سبل وفضاءات التعاون و التشارك مع اهلياكل احلكومية : 

مشاركة المجتمع المدني من خالل استشارة العموم �

تنظّم مسألة استشارة العموم من خالل: 

Å  اعتامد مسار 2014 حول  ل  األوّ أكتوبر/ترشين   30 املؤرخ يف   2014 لسنة   31 املنشور عدد 
تشاركي يف إعداد النصوص القانونية الذي بمقتضاه أحدثت رئاسة احلكومة خدمة قانونية 
www.legislation.tn  تتعلق بعرض مشاريع النصوص القانونية لتمكني  عىل موقع الواب 
احلوكمة  مبادئ  تكريس  إطار  يف  وذلك  فيها47،  الرأي  وإبداء  عليها  االطالع  من  العموم  

الرشيدة التي ترتكز عىل الشفافية واملقاربة التشاركيّة.

Å  الذي ينص عىل قواعد إعداد  2017 17 مارس/آذار  2017 املؤرخ يف  8 لسنة  املنشور عدد 
مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها، ويؤكد هذا املنشور عىل:

النصوص  � مشاريع  إعداد  عند  الدستور  من   49 الفصل  مقتضيات  إىل  العودة  رضورة 
القانونية48،

رضورة توسيع اعتامد املقاربة التشاركيّة من خالل استشارات العموم. �

Å  بتنظيم يتعلق   2018 مارس/آذار   29 يف  مؤرخ   2018 لسنة   328 عدد  احلكومي  األمر 
تقديم  من  املعنية  األطراف  ن  يمكّ تفاعيل  «مسار  بأهنا  عرفها  وقد  العمومية:  االستشارات 
عمومي»،  هيكل  قبل  من  اإلعداد  مرحلة  يف  عمومية  سياسة  حول  ومالحظاهتا  مقرتحاهتا 
االستشارة  يف  باملشاركة  معني  معنوي  أو  طبيعي  شخص  «كل  هبا:  املعنية  األطراف  وعدد 
واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومنظامت  واملختصني  واجلامعيني  اخلرباء  ذلك  يف  بام  العمومية 

االقتصادية واهلياكل العمومية»49، ونظم طرق اعتامدها صلب الفصل10 50.

47  النص منشور عىل الرابط:
http://www.legislation.tn/sites/default/�les/news/14-31.pdf 

من   49 الفصل  أمهية  عىل   يؤكد  و  واحلريات  للحقوق  العامة  باملبادئ  املتعلقة  الدستورية  األحكام  احرتام  رضورة  عىل  املنشور  ينص   48
الدستور، إال أنه اليقدم  املنشور طريقة واضحة يف كيفية اعتامد آليات الفصل 49 من الدستور يف صياغة مشاريع القوانني املتعلقة باحلدود 
عىل احلقوق واحلريات والتي تستوجب صياغة تقوم عىل الدقة والوضوح يف ضبط احلدود واالستثناءات ورضورة التقيد بمبادئ القانون 

املتعلقة باألمان القانوين وعدم التمييز.
49  الفصل 3 من األمر.

50  ينص الفصل 10 من األمر عىل ما ييل:
 «يمكن للهيكل املعني تنظيم االستشارات العمومية عىل اخلط عن طريق موقع الواب اخلاص به أو عن طريق موقع االستشارات الوطنية 

أو باعتامد طرق أخر عىل غرار منتديات احلوار أو استجواب عينة من األطراف املعنية أو سرب آراء. 
وخالفا ألحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل، يتم تنظيم االستشارات العمومية املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية والنصوص الرتتيبية 
التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية عرب البوابة الوطنية لإلعالم القانوين عرب الرابط التايل: www.legislation.tn وذلك 

بطلب من اهليكل العمومي الذي اقرتح مرشوع النص الترشيعي أو الرتتيبي املعني».
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الهيئات  � مع  والعالقة  اÂنسان  بحقوق  المكلفة  الوزارة  مع  المدني  المجتمع  تعاون 
الدستورية والمجتمع المدني51

للخيارات  اإلعداد  منذ  املدين  التواصل بني احلكومة واملجتمع  قنوات  الوزارة عىل ربط  تسهر 
وضبط السياسات احلكومية وهي بذلك توفر إطارا تشاركيّا يضاف إىل إطار االستشارات العمومية.

من مهام هذه الوزارة52

إعداد مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية املتعلقة باملجتمع املدين، �
ضامن احرتام حرية تأسيس اجلمعيات واالنضامم إليها والنشاط يف إطارها ودعم دورها وتطويرها واحلفاظ  �

عىل استقالليتها،
العمل عىل تركيز اآلليات الكفيلة بتكريس التحاور املتواصل بني احلكومة واملجتمع املدين، �
العمل عىل بناء وتدعيم العالقة بني احلكومة واملجتمع املدين من خالل ترشيكه يف ضبط اخليارات والربامج  �

احلكومية.

في اطار التعاون والتشارك مع الوزارة، يمكن أن نشير إلى بعض مشاريع القوانين التي ساهم 
فيها المجتمع المدني:

تقوم الوزارة بمعية مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول اجلمعيات «إفادة» بتنظيم  �
ملتقيات وتظاهرات الغاية منها مجع األفكار والتوجهات والتوصيات حول موضوع معني قبل 
إعداد مرشوع القانون، عىل غرار ما تمّ بخصوص مرشوع قانون حول تنظيم القطاع السمعي 
البرصي يف شهر ماي/أيار 2018.  (يتناول مرشوع هذا القانون مجلة من احلقوق التي تستوجب 
رسم احلدود بناء عىل إعامل التناسب بني ضامن حرية الصحافة والتعبري من ناحية ومقتضيات 

 .(احلفاظ عىل األمن العام والدفاع الوطني ورضورة محاية حقوق الغري، من ناحية أخر
نذكر كذلك يف هذا اإلطار القانـون األسايس عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ يف 23 أكتوبر/ترشين  �

تم إعداد مرشوع هذا  العنرصي، حيث  بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز  املتعلق   2018 ل  األوّ
حقوق  وحيفظ  حيمي  قانون  سن  برضورة  اجلمعيات  من  جمموعة  مطالبة  إىل  استجابة  القانون 
األقليات وحرياهتم وكرامتهم من التمييز العنرصي يف تونس خاصة بعد أن وقع رصد مجلة من 
االنتهاكات يف حق عدد كبري من األفراد. يقوم هذا القانون عىل املوازنة بني رضورة احلفاظ عىل 
كرامة األفراد وحقهم يف املساواة من ناحية، ومسألة تقييد حرية التعبري من خالل جتريم األفعال 

.واألقوال التي حتتوي عىل متييز عنرصي، من ناحية أخر

51  هيكليا مل تكن خطة العالقات مع املجتمع املدين ممنوحة إىل وزارة حيث تكون أحيانا ملحقة كإدارة عامة برئاسة احلكومة وأحيانا يف خطة 
وزير معتمد لد رئيس احلكومة.

52  الفصل 22 من األمر احلكومي عدد 662 لسنة 2016 مؤرخ يف 30 ماي/أيار 2016 املتعلق بتنظيم وزارة العالقة مع اهليئات الدستورية 
واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان.
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تعاون المجتمع المدني مع اللجان المشتركة في الوزارات �

د مصالح القانون والترشيع برئاسة احلكومة، تسعى الوزارات إىل تفعيل مبدأ التشاركيّة  قبل تعهّ
ها يف جمال اختصاصها، وغالبا ما  إلضفاء أكثر مقبوليّة عىل مشاريع  النصوص القانونية التي تعدّ
يكون ذلك من خالل التشبيك لتوسيع دائرة رشكائها من خمتلف منظامت املجتمع املدين القادرة 

عىل تقديم اإلضافة.
والسياسات  اإلدارة  وحتديث  العمومية  بالوظيفة  املكلفة  الوزارة  تتعامل  املثال،  سبيل  فعىل 
العمومية مع احتاد الشغل وخمتلف النقابات املهنية لكل سلك من أسالك الوظيفة العمومية بصفة 

قبلية عند إعداد األنظمة األساسية التي حتدد حقوق املوظف وواجباته جتاه اإلدارة.
وتسعى كذلك بعض الوزارات إىل بعث جلان فنية مشرتكة بني إطاراهتا وممثلني عن املجتمع 
املدين تكلّفها بوضع مشاريع قوانني مثل اللجنة الفنية لإلرشاف عىل احلوار الوطني حول العدالة 

االنتقالية التي سامهت يف صياغة مرشوع القانون األسايس املتعلق بالعدالة االنتقالية.

أهمية لجنة المالءمة

اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور  ومع 
االتفاقيات الدولية املصادق عليها53، هي جلنة أحدثت صلب الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان وتتكون 
من ممثلني عن خمتلف الوزارات وعن هيئة حقوق اإلنسان وعن املجتمع املدين. وتعمل هذه اللجنة عىل 
الدولية واقرتاح مراجعة  الدستور واملعاهدات  التي تستوجب مالءمتها مع  القانونية  النصوص  حتديد 
ذات  والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  مشاريع  بخصوص  الرأي  وإبداء  وتنقيحها  القانونية  النصوص 

العالقة بحقوق اإلنسان والتي حتال عليها وجوبا. 

تعاون المجتمع المدني مع المجلس الوطني للحوار االجتماعي �

يمثل املجلس الوطني للحوار االجتامعي هيكال استشاريا أنشئ بمقتىض القانون عدد 54 لسنة 
2017 املؤرخ يف 24 جويلية/متوز 2017 54 ويضم يف تركيبته أطرافا رسمية وأطرافا من املجتمع 

املدين متمثلة يف املنظامت املهنية55.

ل 2019  يتعلق بإحداث جلنة وطنية ملالءمة النصوص القانونية  53  أمر حكومي عدد 1196 لسنة 2019 مؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وضبط مشموالهتا وتركيبتها وطرق سري عملها.
قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ يف 24 جويلية/متوز 2017 يتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتامعي وضبط مشموالته وكيفية   54

تسيريه.
تتمثل األطراف املكونة للجلسة العامة للمجلس املذكور حسب الفصل 8 من القانون املحدث له يف عدد متساو من:  55

- ممثلني عن احلكومة،
- ممثلني عن منظامت العامل األكثر متثيال،

- ممثلني عن منظامت أصحاب العمل األكثر متثيال يف القطاعني الفالحي وغري الفالحي.
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التغطية  يف  واحلق  التنمية  يف  واحلق  الشغل  يف  باحلق  متعلقة  مسائل  يف  بالنظر  املجلس  خيتص 
احلقوق  هبذه  الصلة  ذات  األوامر  ومشاريع  القوانني  مشاريع  يف  رأيه  يبدي  كام  االجتامعية56. 

االقتصادية واالجتامعية57.

ن املجتمع املدين من التأثري يف مسار إعداد مشاريع القوانني، عىل منظامت املجتمع املدين:  لكي يتمكّ

املشاركة يف مناقشات مشاريع القوانني عند إعدادها أو عرضها يف إطار املبادرة الترشيعية كلام دعيت  �
لذلك،

�  49 الفصل  مقتضيات  وفق  واحلريات  للحقوق  والضامنة  الرضورية  احلامئية  القوانني  باختاذ  املطالبة 
من الدستور،

متابعة أعامل خمتلف الوزارات يف ما يتعلق بضبط السياسات العامة يف جمال دعم احلقوق واحلريات، �
املطالبة بالشفافية يف طرق تكوين اللجان املشرتكة يف املجال،  �
جماالت  � حسب  املنظامت  ترشيك  تضمن  وواضحة  موضوعية  معايري  وضع  إىل  الوزارات  دفع 

اختصاصها،
 دعم سبل التواصل مع وزارة العالقة مع اهليئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان وترشيك  �

أكرب عدد من املنظامت وضامن التعددية والتنوع وعدم اإلقصاء،
العمل االسرتاتيجي مع جلنة املالءمة والتي متثل فرصة هامة وفريدة من أجل مراجعة املنظومة القانونية  �

عىل ضوء الدستور باالعتامد خاصة عىل الفصل 49 كنص عام ومرجعي.

الحترام  التشريعية  السلطة  مع  والتعاون  المشاركة  سبل  هي  الثانية-ما  الفقرة 
مقتضيات الفصل 49 ؟

انطالق  منذ  القوانني  مشاريع  ومناقشة  صياغة  يف  املدين  املجتمع  مسامهة  إمكانية  تكريس  تمّ 
دورا  املدين  املجتمع  منظامت  ولعبت  والترشيعي،  التأسييس  عمله  يف  التأسييس  الوطني  املجلس 
هاما يف فرض املقاربة التشاركيّة عىل العمل الترشيعي وهو ما يمثل مكسبا هاما جيب العمل عىل 

دعمه وتطويره.
النواب عىل إعداد مقرتحات قوانني  يف هذا اإلطار، يمكن ملنظامت املجتمع املدين العمل مع 
ومناقشة مشاريع القوانني التي حترتم ضوابط الفصل 49 من الدستور يف جمال احلقوق واحلريات.

أنظر الفصل 2 من القانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ يف 24 جويلية/متوز 2017.  56

بالشغل  العالقة  األوامر احلكومية ذات  القوانني ومشاريع  للحوار االجتامعي وجوبا يف مشاريع  الوطني  املجلس  ـ «يستشار   3 الفصل   57
الصبغة  ذات  احلكومية  واألوامر  القوانني  مشاريع  يف  يستشار  أن  يمكن  كام  االجتامعية.  واحلامية  املهني  والتكوين  املهنية  والعالقات 
بمشاريع  وجوبا  املجلس  رأي  يرفق  االقتصادية.  امليزانيات  ويف  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  خمططات  ويف  واالجتامعية  االقتصادية 

القوانني املعروضة عىل جملس نواب الشعب».
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لماذا التعاون مع البرلمان؟

من الرضوري التنسيق بني خمتلف منظامت املجتمع املدين والنواب واللجان الربملانية حتى تتمكن 
املنظامت من مناقشة مقرتحات ومشاريع القوانني لضامن حسن تطبيق الرشوط الدستورية عند احلد من 

احلقوق واحلريات وذلك  لألسباب التالية: 

49 باعتبار أن احلد عىل احلق الدستوري  � الربملان هو أول سلطة معنية بتطبيق مقتضيات الفصل 
مع  مالءمتها  ويضمن  احلقوق  عىل  القيود  ودقة  بوضوح  يكرس  قانون  شكل  يف  يكون  أن  جيب 

مقتضيات الدستور واملعاهدات الدولية وتعود إليه مهمة املصادقة عىل القوانني، 
ل للمجتمع املدين إمكانية  � يمكن تقديم مبادرة ترشيعية من خالل 10 نواب وهو ما يعني أنه خيوّ

إقناع النواب بتبنّي مقرتحات ترشيعية تضمن احلقوق واحلريات وحترتم مقتضيات الفصل 49،
ل له مراقبة تقيّدها باملقتضيات الدستورية يف  � وّ الربملان يراقب أعامل احلكومة، ومن خالل ذلك خيُ

جمال تنظيم احلقوق واحلريات.

الترشيع صلبه من خالل حتديد  الشعب مسار  نواب  الداخيل ملجلس  والنظام  الدستور  ينظم 
تاح للمجتمع املدين  اهلياكل واإلجراءات ورسم املسارات التي يمر هبا القانون إىل حني نرشه. ويُ
يف هذا املسار عدد هام من الفضاءات الرسمية وغري الرسمية للتعاون والعمل املشرتك يف عملية 

صياغة القوانني.
يقدم هذا الرسم التوضيحي للمسار الترشيعي أهم الفضاءات التي يمكن للمجتمع املدين أن 

يكون فيها رشيكا مع جملس نواب الشعب.
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رسم بياني حول المسار التشريعي داخل البرلمان58 59

58   املسار الترشيعي وفق مركز املوارد واالستشارات الربملانية بمجلس نواب الشعب ضمن حصص تكوينية لفائدة منظامت املجتمع املدين 
حول املنصة الرقمية املخصصة للمجتمع املدين.

اهليئة الوقتية ملراقبة مشاريع القوانني.  59

إيداع املبادرة الترشيعية لد مكتب 
الضبط املركزي

مكتب املجلس: حييل املبادرة الترشيعية 
عىل أنظار اللجنة املختصة

تنظر اللجنة يف املرشوع أو املقرتح وحتيل تقريرها 
والنص يف صيغة هنائية إىل اجللسة العامة

اجللسة العامة

إحالة املرشوع املصادق عليه إىل رئيس 
اجلمهورية للختم والنرش

املرور إىل مناقشة الفصول عىل التعاقب

املصادقة عىل املرشوع برمته

يف حالة انقضاء آجال الطعن يف دستورية 
املرشوع حيال إىل رئيس اجلمهورية للختم

نقاش عام السلطة الترشيعية عرب 10 نواب 
عىل األقل 

يف حالة الطعن يف دستورية املرشوع

إذا قضت اهليئة 59 بدستورية املرشوع حيال 
إىل رئيس اجلمهورية للختم والنرش

إذا قضت اهليئة بعدم دستورية املرشوع حيال 
إىل املجلس إلعادة النظر فيه وفقا لنفس املسار

السلطة الترشيعية عرب 10 نواب 
عىل األقل 
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من أهم ا²ليات الرسمية والمباشرة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني: 

ن  � مناقشة مشاريع القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات صلب اللجان الربملانية، حيث يمكّ
النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب صلب الفصل 81 من تدخل املجتمع املدين يف طور 
مناقشة مشاريع القوانني ودعا «... اللجان إىل التفاعل مع مقرتحات املجتمع املدين املقدمة 

إما كتابة أو باحلضور يف اجللسات». 
ن املشاركة صلب اللجان الربملانية خمتلف الفاعلني يف املجتمع املدين من مناقشة ناجعة  ومتكّ

ملرشوع القانون تنبني عىل تقديم مقرتحات واضحة و عملية. 
تعامل  � وهي وسيلة  املدين60،  للمجتمع  املخصصة  الرقمية  املنصة  خالل  من  املشاركة 

الكرتونية وقع اعتامدها يف إطار تطوير عالقة التشارك بني جملس نواب الشعب ومنظامت 
النواب  بني  العالقات  إلدارة  منصة  إحداث  خالل  من   2018 سنة  منذ  املدين  املجتمع 

واملجتمع املدين. 
إدارة املجلس  تتقدم إىل  املدين -التي  املنصة إىل دعم مشاركة منظامت املجتمع  هتدف هذه 
املطروحة  الترشيعية  املبادرات  بخصوص  مقرتحاهتم  تقديم  وتيسري  للمشاركة-  بطلب 
أمام املجلس ومقرتحات التعديل التي يقدمها النواب والتعريف بأنشطتهم والتواصل مع 

النواب. 

http://societecivile.arp.tn 60  رابط املنصة عىل املوقع

آليات وأدوات يمكن اعتمادهافضاءات وسبل المشاركة

دعم قدرات النواب يف عالقة بحامية احلقوق واحلريات وضامن  •
احرتام مقتضيات الفصل 49،

العمل مع النواب عىل اعتامد اختبار التناسب عند تنظيم احلقوق  •
املراد تنظيمها ومن خالل اإلجراءات املعتمدة يف تقييدها، 

وحلول  • بدائل  تقديم  يف  عملية  مقرتحات  خالل  من  املسامهة 
يف  سواء  الربملان  داخل  الترشيع  مسار  يف  العتامدها  للنواب 
اللجان أو يف اجللسة العامة أو من خالل الفضاءات الرقمية التي 

يضعها املجلس عىل ذمة املواطنني و املجتمع املدين.

إىل  • االستامع  جلسات  خالل  من  اللجان  أعامل  يف  املشاركة 
مقتضيات  إىل  تستند  عملية  مقرتحات  وتقديم  املدين  املجتمع 

الفصل 49.

إنجاز محالت توعية وتثقيف برملاين لفائدة النواب عرب التواصل  •
معهم أو دعوهتم إىل الندوات والنقاشات الفنية حول املبادرات 

الترشيعية التي يعمل عليها الربملان يف جمال احلقوق واحلريات،

تدريب النواب حول مقتضيات الفصل 49 وتطبيقاته،  •

إعداد البحوث والدراسات العملية يف املجال،  •

ربط اللجان مع اخلربات القانونية الناشطة يف املجتمع املدين،  •

إنجاز ورقات السياسات،  •

القانون  • مرشوع  حول  واسعة  مواطنيّة  استشارات  إنجاز 
املعروض عىل الربملان،

التنسيق والتشبيك بني خمتلف املنظامت لتقديم مقرتحات علمية  •
للحاجات  وتستجيب   49 الفصل  احرتام  مزيد  نحو  تدفع 

واإلنتظارات املجتمعية.
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أمثلة حول مناقشة بعض مشاريع القوانين مع المجتمع المدني صلب اللجان البرلمانية 
لتفعيل مقتضيات الفصل 49 من الدستور

ن فيها املجتمع املدين من إبداء رأيه حول   توجد عديد األمثلة حول مشاريع القوانني التي متكّ
تطبيق الفصل 49 من الدستور، ولعل من أبرز األمثلة:

مثال 1
مشاركة المجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون ا¬ساسي عدد 2018/91 المتعلق 

بتنظيم حالة الطوارئ

ويعترب  الطوارئ.  حلالة  املنظم   1978 لسنة   50 عدد  باألمر  العمل  إللغاء  القانون  هذا  مرشوع  تقديم  تمّ 
49 منه والذي  2014 وخاصة مع مقتضيات الفصل  اليوم غري متالئم مع دستور  العمل هبذا النص إىل حد 
يستوجب أن تتم عملية تقييد احلقوق واحلريات بقانون وأن خيضع هذا التقييد جلملة الضوابط اجلوهرية حول 

توفر رشطي الرضورة والتناسب. 

خالل مناقشة املرشوع صلب جلنة احلقوق واحلريات، نبهت بعض اجلمعيات والنقابات إىل عدم احرتام 
حمتواه لبعض رشوط الفصل 49 من الدستور وقدمت مالحظات هامة 61 تعلقت بام ييل : 

Å  اعتبار أنّ بعض احلدود املكرسة يف مرشوع القانون ال تستجيب فعال ملبدأ التناسب كاألحكام التي
تعلقت بتوسيع صالحيات السلطة التنفيذية (الوايل ووزير الداخلية) يف احلد من احلقوق واحلريات 
والتظاهرات وسحب جوازات  اإلقامة ومنع االجتامعات  األفراد ومنع  إقامة  تنظيم  األساسية، من 

ت عىل املكاملات يف غياب تام إلعامل الرقابة القضائية.  السفر والتنصّ

Å  القيود املفروضة عىل حرية التنظم أثناء إعالن حالة الطوارئ من خالل التنصيص عىل إمكانية تعليق
نشاط اجلمعيات دون الضامنات املكرسة يف املرسوم عدد 88، وهو ما يعترب تراجعا عن املكتسبات 

يف جمال حرية التّنظّم. 

مناقشة  أثناء  واعتربت  تطبيقه  وجماالت  التناسب  ملبدأ  حمدود  فهم  عىل  اعتمدت  املنظامت  بعض  لكن 
هذه  مثل  يف  ينطبق  ال  الدستور  من   49 الفصل  يف  عليه  املنصوص  التناسب  مبدأ  أن  القانون  مرشوع 

الترشيعات املتعلقة بتنظيم احلقوق واحلريات أثناء حالة الطوارئ.

 يف هذا اإلطار وجب االنتباه أن الفصل 49 من الدستور يضع آليات لضبط القيد عىل احلقوق واحلريات 
وفقا ملا تقتضيه الرضورة وبصفة حتقق التوازن بني القيد واألهداف التي وضعت حلاميتها يف كل الترشيعات 

ويف كل احلاالت بام يف ذلك حالة الطوارئ 62.

61  يمكن االطالع عليها يف تقرير اللجنة املنشور عىل الرابط :
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107073&code_exp=1&langue=1

تؤكد منظمة األمم املتحدة يف التعليق العام عدد 29 املتعلق بحالة الطوارئ عىل رضورة تأويل الدول للفصل 4 من العهد الدويل للحقوق   62
املدنية والسياسية بنحو يدفع إىل تفعيل مبدأ التناسب حتى يف حالة الطوارئ. 
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مثال 2
مشاركة المجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة 

(القانون ا¬ساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس/آذار 2016
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة)

املكرس صلب  املعلومة  إىل  النفاذ  املمكنة عىل حق  باحلدود  املتعلقة  الضوابط  متّت مناقشة كيفية تطبيق 
الفصل 32 من الدستور. واعتمدت جل منظامت املجتمع املدين التي ناقشت املرشوع عىل طرح مقرتحات 

بشكل يضمن هلا أوسع إمكانيات النفاذ إىل املعلومة وتقليص قائمة االستثناءات للتمتع باحلق.

عملت أساسا منظمة البوصلة عىل تقديم مجلة من املقرتحات واملالحظات حول خمتلف نسخ مرشوع 
القانون وتقدمت هبا ملجلس نواب الشعب63.

 وقد طرح نقاش منظامت املجتمع املدين حول ممارسة حق النفاذ إىل املعلومة مجلة من اختالفات الرؤ
النفاذ إىل املعلومة والرضورات  التناسب بني ممارسة احلق يف  حول كيفية ضبط القيود وطريقة تفعيل مبدأ 
املوجبة للحد منه كمقتضيات املصلحة العامة ومسألة األمن القومي ورسّ الدولة. كام طرح النقاش حول 
اخلاصة  واحلياة  الشخصية،  املعطيات  محاية  يف  احلق  وضامن  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  احلق  بني  املوازنة  كيفية 

وامللكية الفكرية. 

الة والناجعة يف ضامن محاية احلقوق واحلريات وفق مقتضيات الفصل  ن املجتمع املدين من املسامهة الفعّ حتى يتمكّ
49 من الدستور، من املهم أن يعمل من الناحية العملية عىل:

مواكبة تطور مشاريع القوانني طيلة مراحل املسار الترشيعي من مرحلة اإلعداد إىل مرحلة املصادقة يف  �
الربملان نظرا إلمكانية تغري حمتو مرشوع القانون والتعديالت التي قد تطرأ عليه صلب اللجان الربملانية 

واجللسة العامة، 
النفاذ  � ناحية وضامن  للمقرتحات من  املدين لضامن مرشوعية واسعة  املجتمع  منظامت  بني  اجلهود  تنسيق 

بتلك املقرتحات إىل النواب من ناحية أخر نظرا إىل صعوبة الولوج إىل الربملان، 

من حيث املضمون واملحتو، جيب عىل منظامت املجتمع املدين: 

أجل  � من  وذلك  املقرتحات  تقديم  خالل  التناسب  واعتامد  الدستور  مقتضيات  احرتام  عىل  الرتكيز 
الوصول إىل توافق وقبوليّة واسعة من طرف خمتلف التيارات والكتل.

نرشت مجعية البوصلة عىل موقعها الرسمي ثالثة تقارير يف الغرض:  63
- مالحظات حول مرشوع القانون املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة ومقرتحات منظمة البوصلة بتاريخ 11مارس/آذار 2015. 

سبتمرب/أيلول   30 بتاريخ  االستثناءات  حول  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  باحلق  املتعلق  القانون  مرشوع  حول  البوصلة  منظّمة  مالحظات   -
.2015

- تقرير منظّمة البوصلة حول مرشوع قانون احلقّ يف النفاذ إىل املعلومة بتاريخ 14 أفريل/نيسان  2016. 

الة والناجعة يف ضامن محاية احلقوق واحلريات وفق مقتضيات الفصل  ن املجتمع املدين من املسامهة الفعّ حتى يتمكّ

من حيث املضمون واملحتو، جيب عىل منظامت املجتمع املدين: 
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تقييم  � يتسنى  حتى  واحلريات  احلقوق  تقييد  جمال  يف  مرجعي  كفصل  الدستور  من   49 الفصل  اعتامد 
رشعية احلدود وفق معايري للتثبت من: 

شكل القيد الترشيعي (قانون أسايس أم قانون عادي)  وصياغته (جيب أن تتسم بالوضوح، القابلية  1-
والعبارات  والفضفاضة  اإلنشائية  الصيغ  وجتنب  بدقة  املصطلحات  تعريف  جيب  والفهم،  للنفاذ 

الغامضة...) ،

عدم مساس القيد الترشيعي من جوهر احلق: أي أالّ يكون قد أعدم ممارسته بصفة مطلقة وكلية، 2-

التثبت من وجود فعيل لرضورة تقتضيها دولة مدنية وديمقراطية لوضع القيد، 3-

التثبت من التناسب بني موجبات القيد واألهداف املراد محايتها: التأكد من أن التدبري املعتمد هو  4-
األقل تضييقا عىل احلقوق واحلريات،

عدم إقصاء اختصاص اهليئات القضائية حلامية احلقوق واحلريات املعنية بالنص القانوين موضوع  5-
املناقشة،

عدم تراجع أحكام مرشوع القانون املقرتح عن املكتسبات الدستورية يف جمال احلقوق واحلريات. 6-

إعداد  في  السياسية  السلط  لمساعدة  المدني  المجتمع  أدوات  عن  أمثلة  الثالثة-  الفقرة 
مشاريع القوانين

أو  الدولية  املنظامت  أو  العمومية  السلط  مع  التشارك  إطار  يف  املدين،  املجتمع  ملنظامت  يمكن 
املخابر اجلامعية أو خرباء القانون، اعتامد مجلة من البحوث واألدوات العلمية حول حمتو الفصل 

49 لضامن التطبيق اجليّد  ملقتضياته. 

من بني هذه اآلليات نذكر: 
إعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتطبيق الفصل 49 من الدستور �

تعود قيمة البحوث والدراسات إىل بعدها الفني واألكاديمي الذي يفرتض أهنا تتميز باملوضوعية 
سياسيا وبالرصامة منهجيا وتقنيا وهو ما يضفي عليها مرشوعية لد الفاعلني السياسيني وقبوليّة 

لد التقنيني اإلداريني. 
تساعد البحوث والدارسات عىل تقديم ورقات علمية للقائمني بالعملية الترشيعية يف اجلهاز 

نهم من حسن تطبيق الدستور وإعامل مقتضيات الفصل 49 . التنفيذي والترشيعي متكّ
ال يقترص إعداد هذه الدراسات والبحوث عىل اجلمعيات الوطنية، إذ تساهم كذلك اجلمعيات 
األجنبية املنتصبة يف تونس وفروع املنظامت غري احلكومية يف هذه األبحاث من ذلك منظمة العفو 
املنظامت  وكذلك  حدود  بال  حمامون  منظمة  الديمقراطية،  عن  للتقرير  الدولية  املنظمة  الدولية، 

إعداد  في  السياسية  السلط  لمساعدة  المدني  المجتمع  أدوات  عن  أمثلة  الثالثة-  الفقرة 
مشاريع القوانين

إعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتطبيق الفصل 49 من الدستور�
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التناسب  مبدأ  وإعامل   49 الفصل  تفعيل  دعم  عىل  التونيس  املدين  املجتمع  تساعد  التي  الدولية 
كاملؤسسة الدولية لالنتخابات والديمقراطية من خالل هذا الدليل مثال.

دراسات علمية مهمة حول محتوى الفصل 49 ومجاالت تطبيقه
دراسة بدعم من املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات: �

التونيس،  الدستور  من   49 الفصل  عىل  تعليق  واحلريات،  احلقوق  ضوابط  املاجري،  خالد   *
.64 2017

 الدراسات التي قامت هبا مجعية الدفاع عن احلريات الفردية : �
وتتعرض   .2017 الالدستورية،  مذكرات  قصاب،  وإيالف  املاجري  خالد  الفرشييش،  وحيد   *
بعض  دستورية  عدم  حول  العلمية  الورقات  من  جمموعة  عرض  إىل  الدراسة  هذه  يف  اجلمعية 
النصوص القانونية النافذة واملخالفة يف عملية تقييدها للحقوق واحلريات ملقتضيات الفصل 49 65.
* وحيد الفرشييش (إرشاف)، املناشري السالبة للحريات، قانون خفي حيكم دولة القانون، 
من   49 الفصل  ملقتضيات  املناشري  من  جمموعة  خمالفة  كيفية  تبني  دراسة  وهي   ،66 2018

الدستور.

أوراق السياسات العامة / الورقات السياسية �

هي آلية معتمدة من قبل منظامت املجتمع املدين جللب انتباه السلط املعنية لوجود إشكال قانوين 
أو سيايس قصد التأثري عىل صناع القرار الختاذ احللول املناسبة، ولئن تقاطعت هذه الورقات مع 
فإهنا  املوضوعية  عىل  واحلرص  التقني  البعد  بينها  من  النقاط  من  عدد  يف  والدراسات  البحوث 

ختتلف عنها يف الشكل والنمط.
وموجزة  دقيقة  الورقات  هذه  تكون  أن  عىل  والربملانات  احلكومات  إىل  الورقات  هذه  تقدم 

م حلوال عملية.  وتقدّ
من   49 الفصل  بتطبيق  املطالبة  إطار  يف  قُدمت  التي  الورقات  عن  األمثلة  بعض  ييل  ما  ويف 

الدستور.

64  منشور عىل الرابط التايل:
https://www.idea.int/sites/default/�les/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-on-
chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf

http://adlitn.org/sites/default/�les/publication_�ches_web.pdf     65

http://adlitn.org/sites/default/�les/circulaires_arabe_lr_07_12.pdf     66
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مثال 1
مقتطفات من مذكرة حول عدم دستورية بعض أحكام مشروع القانون المتعلق

بالسجل الوطني للمؤسسات

إعداد اخلرباء: األساتذة حممد شفيق رصصار  وفرحات احلرشاين وحممد فوزي بن محاد.

تربز عدم الدستورية من خالل مضمون «مرشوع» القانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي خيرق 
خاصة الفصل 49 من دستور 2014، فقد فرض الفصل 49 من الدستور ثالثة مبادئ لوضع ضوابط للحقوق 

واحلريات املضمونة بالدستور وملامرستها وهي: 

1. أنه ال يمكن هلذه الضوابط أن تنال من جوھر احلرية،

أو  الغري،  ديمقراطية وهبدف محاية حقوق  مدنية  دولة  تقتضيها  إال لرضورة  الضوابط  2. وال توضع هذه 
ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة وذلك مع احرتام التناسب بني 

هذه الضوابط وموجباهتا،

3 . ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.

يكرسها  التي  الواجبات  أن  باعتبار  الثالثة،  املبادئ  هذه  خيالف  القانون  مرشوع  أن  الواضح  ومن 
والعقوبات الثقيلة، تعكس تضييقا جمحفا حلرية اجلمعيات. وهو ما يشوه نظام الترصيح املعتمد لتسجيل 
اجلمعيات. فقد نص الفصل 14 من مرشوع القانون عىل أن التسجيل إجباري، يف حني نص الفصل 18 
عىل أن مطلب التسجيل يمكن أن يرفض، يف هذه احلالة، ستجد اجلمعية نفسها يف وضعية جتميد وفق 
قواعد استثنائية ملا جاء به مرسوم 88. وهو ما يمثل خمالفة للفصل 35 من الدستور الذي ينص عىل أن 
التسجيل سيفرغ احلرية من جوهرها، وسيؤدي إىل  حرية تكوين اجلمعيات مضمونة. ويبدو أن إجراء 
يتطابق مع روح  88، والذي  باملرسوم عدد  املنصوص عليه  الترصيح  بإجراء  احلّد من احلرية املضمونة 

دستور 2014.

تتميز العقوبات الثقيلة بكوهنا أحيانا ال حترتم مبدأ التناسب، ومن شأهنا هتديد حرية اجلمعيات خاصة فی 
ما يتعلق بالفصل 58 الذي يقر عقوبة من ألفني إىل عرشة آالف دينار لكل شخص معنوي «تعمد اإلدالء ببيان 
ناقص قصد التسجيل أو التنقيح أو الشطب...» . وباملقارنة مع املجلة اجلزائية، تبدو العقوبات املنصوص عليها 
49 من الدستور، إذ نص الفصل عىل  الوارد يف الفصل  التناسب  القانون بعيدة عن  59 من مرشوع  بالفصل 
عقوبة بخمس سنوات سجنا وخطية مقدارھا 50 ألف دينار لكل من تعمد اإلدالء بترصيح خمالف للحقيقة أو 
تقديم بيان كاذب أو تعمد خمالفة أحكام الفصل 10. ويمكن هلذه العقوبات القاسية املس بحرية اجلمعيات، 

وبمكاسب احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور.
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مثال 2
ورقة االئتالف المدني من أجل الحقوق والحريات فيما يتعلق بمشروع قانون حالة الطوارئ67

نرش االئتالف املدين بعد عرض مبادرة ترشيعية تتعلق بمرشوع قانون ينظم حالة الطوارئ يف تونس ورقة 
بنيّ فيها اإلخالالت القانونية املسلطة عىل احلقوق واحلريات والتي ال حترتم مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 

تعرضت الورقة إىل تقييم دقيق للحدود التي يضعها مرشوع القانون مبينة أن الفصل 49 من الدستور هو 
الفصل املرجعي ملرشوع القانون وأن الرشوط التي وجب عىل املرشع اتباعها لتنظيم حالة الطوارئ باالستناد 

إىل القانون املقارن تتمثل يف:

- الرضورة: أي احلاجة الطارئة إىل إعالن حالة الطوارئ بغاية العودة إىل احلالة العادية، 

- التناسب: و ذلك باختبار التناسب بني اإلجراءات املتخذة ودواعيها،

- التعليل والتوضيح يف أسباب إعالن حالة الطوارئ، 

- الطابع املؤقت للحالة االستثنائية. 

تستغرقها  أن  يمكن  التي  واملدة  الطوارئ  التناسب بني موجبات اإلعالن عىل حالة  الورقة عدم  بينت  كام 
والتي تعترب غري معقولة مقارنة باملدة الدستورية املكرسة حلالة االستثناء، كذلك عدم احرتام التناسب يف مجلة 
احلدود املسلطة عىل حرية التنقل من منع حلق اإلقامة وتكريس لإلقامة اجلربية وإمكانية حجز جوازات السفر 
تبني  كام  احلقوق.  عىل  املسلطة  القيود  أشد  من  باعتبارها  محايته  املنشود  اهلدف  مع  تتالءم  ال  إجراءات  هي  و 
الورقة عدم تناسب اإلجراءات املتخذة ملتابعة املكاملات اهلاتفية واالطالع عىل املراسالت لألفراد مع احلقوق 

الدستورية املكرسة حلامية احلياة اخلاصة واملراسالت. 

لضامن تطبيق مقتضيات الفصل 49 من الدستور: 

يمكن أن يتم يف كل الورقات املتعلقة بالسياسات وبالقوانني املنظمة للحقوق واحلريات إدراج عنوان خاص  �
بالفصل 49 من الدستور. 

جيب أن تتناول الورقات القيود التي وقع تسليطها عىل احلق وإبراز مواطن اخللل املتعلقة باحلدود من عدم  �
أو  القانون  التناسب يف  مبدأ  إعامل  أو عدم  القيد  لوضع  املستوجبة  الرضورة  غياب  أو  احلق  احرتام جوهر 

مرشوع القانون املقرتح.

  https://www.asf.be/wp-content/uploads/2019/03/ASF_TUN_LoiEtatUrgence_201903_AR.pdf    67



اجلزء الثاين

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 65

الفرع الثاني- المراقبة ورصد انتهاكات الفصل 49

أهم  من  واحلريات  احلقوق  عىل  االنتهاكات  ورصد  العمومية  السلط  عمل  مراقبة  تعترب   
األدوار التي يضطلع هبا املجتمع املدين. وهيدف الرصد إىل كشف االنتهاكات، ومنع تكرارها 
إنفاذ  عن  املسؤولة  اجلهات  أداء  ومراقبة  القضائية   الدعاو وتدعيم  باحلامية،  الوعي  ونرش 

القانون.
من املهم بالنسبة للمجتمع املدين أن يتبنيّ أشكال االنتهاكات التي تقوم هبا السلطة للفصل 49 

من الدستور وأن حيدد طبيعتها وأن ينرشها للعموم.

السلط وكيفية  الصادرة عن   49 الفصل  انتهاكات  ما هي أشكال  ا¬ولى-  الفقرة 
تحديدها؟

من  بجملة  وتتعلق  سلط  عدة  عن  تصدر  أن  ويمكن  خمتلفة  أشكاال  االنتهاكات  هذه  تتخذ 
قانونية  انتهاكات  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  عن  تصدر  أن  يمكن  واحلريات.  احلقوق 

للفصل 49. وقد تيسء بعض مؤسسات السلطة القضائية تأويل أو تطبيق مقتضيات الفصل49. 
 49 من املهم حتديد االنتهاكات ومعرفة طبيعتها وذلك عرب تطبيق املصفوفة املرجعية للفصل 

التي قدمها هذا الدليل يف اجلزء األول منه.
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1- االنتهاكات الصادرة عن السلطة الترشيعية

2- االنتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية

اختصاص عدم التراجعالتناسبالضرورة الخارجيةجوهر الحقالتشريع
المحاكم

صــــادر  قانــــون   *
دستورية  غري  بإجراءات 
 حمتو ن  يتضمّ و/أو 
أحكــــام  مع  يتعارض 

الدستور.

* قانون غري متاح أو/و 
فضفاضة  عبارات  ذو 
ممّا  مفهومة...  وغري 
للتأويل  جماال  يفتح 

اخلاطئ ألحكامه.

إىل  حييـــل  قانـــون   *
لوضع  الرتتيبية  السلطـة 
الضوابط وتنظيم احلقوق 

واحلريات.

احلق  يفرغ  حد   *
من حمتواه.

* حد يضع رشوطا 
للتمتـــع  جمحفــة 

باحلق.

تربر  ال  حدود   *
املوجبــات  بأحد 
(حقوق  اخلمســة 
الغري، األمن العام، 
الوطنـي،  الدفــاع 
الصحــة العامــة، 

اآلداب العامة).

غري  حـــدود   *
وغري  متالئمـــــة 
بالنظر  رضوريـــة 
أو  موجباهتــا  إىل 
مع  متوازنة  غري 

احلقوق.

فيه  قانــــون   *
حقوق  عن  تراجع 

مكتسبة.

* قانــون يسحب 
اختصاص املحاكم 

يف محاية احلق.

اختصاص عدم التراجعالتناسبالضرورةجوهر الحقالتشريع
المحاكم

أوامر  وتطبيق  إصدار   *
وقرارات وأحيانا مناشري 
من  للحــد  رشعية  غري 

احلقوق. 

للقانون  واسع  تأويل   *
عىل  تضييقات  بإضافة 

احلق.

* استعامل اإلحالة 
الترشيعية للسلطـة 
لوضــع  الرتتيبية 
وقيـود  ضوابـــط 
يفرغ  ممّا  جديدة 

احلق من حمتواه.

املوجبات  جتاوز   *
الدستورية (حقوق 
الغري، األمن العام، 
الوطنـي،  الدفــاع 
الصحــة العامــة، 
العامـــة)  اآلداب 
موجبات  وإضافة 

 .أخر

غري  حـــدود   *
وغري  متالئمــــة 
بالنظر  رضوريــة 
أو  موجباهتا  إىل 
مع  متوازنة  غري 

احلقوق.

*  استغـــــــالل 
الظــــــــــروف 
السيـــاسيـــــــة 
واالجتامعيــــــة 
عـن  للرتاجـــــع 

احلقوق املكتسبة.

* عرقلة الولوج إىل 
بالنسبـــــة  القضاء 
للمتـضـــرر مـــن 

االنتهاك .
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هل يعتبر اعتماد المراسيم في مجال تنظيم الحقوق والحريات انتهاكا للفصل 49؟
ينص الفصل 70 من الدستور عىل احلاالت التي يمكن أن تصدر فيها املراسيم (نصوص يتخذها 

رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية) عوضا عن القوانني. 

«يف حالة حلّ جملس نواب الشعب، يمكن لرئيس اجلمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس 
ض عىل مصادقة املجلس يف الدورة العادية التالية. احلكومة تُعرَ

تتجاوز  ال  حمدودة  ملدة  بقانون  ض  يفوّ أن  أعضائه  أمخاس  بثالثة  الشعب  نواب  ملجلس  يمكن 
ض حال انقضاء  الشهرين ولغرض معني إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون تُعرَ

املدة املذكورة عىل مصادقة املجلس.
يستثنى النظام االنتخايب من جمال املراسيم».

يف إطار مراقبة االخالالت التي يمكن أن تصدر عن السلطة التنفيذية، من الرضوري االنتباه اىل 
االنتهاكات املتعلقة بتنفيذ  القانون واملامرسة. 

االنتهاكات من خالل الممارسة
49 والصادرة عن السلطة التنفيذية من خالل املامرسة  تكون أغلب االنتهاكات املتعلقة بالفصل 
احلقوق  ممارسة  من  التضييق  من شأنه  بام  االمتناع عن عمل  أو  وأعامل  بترصفات  القيام  عرب  اليومية 

واحلريات التي كرسها الدستور ونظمها القانون. 

الوزارات  سامح  كعدم  مثال  قانونا  املكرسة  احلدود  تطبيق  العمومية  اإلدارات  تيسء  أن  فيمكن   
بالتجمع  السامح  عدم  أو  موجب،  دون  املعلومة  إىل  النفاذ  من  املدين  املجتمع  وملنظامت  للمواطنني 
والتظاهر السلمي أو انتهاك أعوان الدولة عند ممارسة وظائفهم لضوابط احلق يف محاية احلياة اخلاصة 

وحرمة املسكن ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية لألشخاص. 

كام يمكن أن يصدر التقييد يف إطار الضبط اإلداري كأن تعمد السلط إىل غلق املحالت واألماكن 
العمومية دون موجب أو يف تعارض مع القانون.

هذه  تكون  الغالب،  ففي  واحلريات.  للحقوق  االنتهاكات  أشكال  أخطر  أحد  االنتهاكات  هذه  متثل 
االنتهاكات دون أساس أو موجب قانوين أو بسند غري رشعي وهو ما يعد خمالفة للفصل 49 من جهة اشرتاط 
أن يكون التقييد للحقوق واحلريات بقانون، كاملذكرات الداخلية غري املنشورة للعموم والتي ال يمكن حماججة 

الغري هبا، أو أن تكون هذه املامرسات بتعليامت شفاهية.

و كلّها ممارسات غري رشعية وغري دستورية وتوجب مقاضاة اإلدارة العمومية عىل أساس عدم احرتام رشوط 
الفصل 49 من الدستور.

هل يعتبر اعتماد المراسيم في مجال تنظيم الحقوق والحريات انتهاكا للفصل 
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مثال ذلك املنشور الذي يمنع املقاهي من العمل خالل أيام شهر رمضان والذي ال يمكن احلصول عىل نسخة 
منه وهو ما يعدّ انتهاكا حلرية التجارة وحرية املعتقد والضمري وغريها من احلريات التي يفرتض الفصل 49 أن 

.ال يتم وضع ضوابط هلا إال بقانون، من جهة، وبصورة ال تفرغها من حمتواها، من جهة أخر

و هو ما ينسحب أيضا عىل مناشري املنع من السفر عرب آلية S17، حيث ال أساس قانوين هلذا اإلجراء وهو يعد 
انتهاكا خطريا حلرية التنقل ولقرينة الرباءة واعتداء عىل اختصاص القضاء.

3- سوء تطبيق مبدأ التناسب من قبل بعض اهليئات القضائية

 قد تغفل بعض األحكام أو القرارات الصادرة عن اهليئات القضائية عن تطبيق الفصل 49 أو 
إعامل مبدأ التناسب فال تسند أحكامها عليه أو تيسء تأويله. ولذلك جيب عىل أطراف النزاع إثارة 
التي يرفعوهنا  التقارير واملرافعات  49 من الدستور يف عرائض دعاوهيم أو  مسألة تطبيق الفصل 

للمحاكم.

الفقرة الثانية- كيف يمكن التنبيه الى انتهاكات الفصل 49 عند نشر التقارير؟ 

تعترب آلية نرش التقارير إىل جانب التقايض من أهم اآلليات املؤثرة يف جمال التوقّي من االنتهاكات 
أشكال  وحتدد  ودقيقة  واقعية  معطيات  عىل  تقوم  باعتبارها  واحلريات  احلقوق  عىل  املسلطة 

االنتهاكات وأثرها عىل احلقوق واحلريات.
تقدم  حيث  للسلط  والقانونية  السياسية  املساءلة  جمال  يف  هامة  آلية  التقارير  نرش  آلية  ومتثل 
خالل  من  وذلك  والقانونية  الدستورية  لاللتزامات  السلط  احرتام   مد تربز  معطيات  التقارير 
الضوء  فيها  تسلط  دورية  بصفة  تقارير  منظامت  عدة  وتنرش  علمية.  وفنية  موضوعية  مؤرشات 
عىل التجاوزات واالنتهاكات هبدف الدفع بالسلط نحو مراجعة أعامهلا جتاه احلدود الالدستورية 

للحقوق واحلريات. 
والنقابات  اجلمعيات  هبا  تقوم  التي  التقارير  بعض  تتعرض  حتديدا،   49 بالفصل  يتعلق  ما  يف 

ملسألة رضورة تفعيل آلياته. ونسوق فيام ييل أمثلة عن ذلك:
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مثال 1
التقرير السنوي لواقع الحريات الصحافية الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس68  يف  الصحفية  احلريات  لواقع  السنوي  التقرير  تعرض  اإلعالمي،  والعمل  بالصحافة  يتعلق  ما  يف 
التي يكون ضحيتها الصحافيون. وقد رصد مجلة من املامرسات املخالفة  2019 إىل توثيق لالعتداءات  لسنة 

ملقتضيات محاية احلريات الصحفية.

 خيصص هذا التقرير جزءا منه إىل تقييم «التوجهات الترشيعية» ويعترب أهنا «ترضب احلريات الصحافية يف 
اكتفى هذا  النيايب،  للنقاش يف املجلس  املطروحة  القوانني  التعرض إىل مجلة من مشاريع  العمق»، ولكن رغم 
اجلزء باإلشارة إىل الفصل 49 من الدستور يف مناقشة مرشوع قانون حالة الطوارئ، وغيّبه بمختلف آلياته عن 

ض إليها.  تقييم بقية مشاريع القوانني التي تعرّ

مثال 2
تقرير منظمة مراسلون بال حدود

ض تقرير مراسلون بال حدود لتقديم كيفية إعامل مبدأ التناسب بني ممارسة حرية التعبري والنرش عىل   تعرّ
احلامية من  احلياة اخلاصة ورضورة  الغري كاحلق يف  املتعلقة بضامن حقوق   األنرتنت واحلريات األخر شبكة 

الثلب والتشهري.

والدفاع  العام  األمن  مقتضيات  واحرتام  احلريات  هذه  ممارسة  بني  املوازنة  إجياد  كيفية  التقرير  هذا  ويبنيّ 
الوطني والصحة العامة69.

يف هذا االطار من املهم أن تعمل منظامت املجتمع املدين عند اعداد التقارير عىل :

Å  املقبوليّة لضامن  وموضوعية  علمية  مؤرشات  إىل  باالستناد  واإلجرائية  العلمية  بالصبغة  التقيّد 
واملرشوعية، 

Å ،اهليكلة ونمط الكتابة لضامن املقروئيّة العناية بصياغة التقرير يف مستو
Å  اعتامد منهجية تشاركيّة يف عملية رصد االنتهاكات وكتابة التقرير من خالل إعداد ورشات أو ملتقيات

علمية أو جلان صياغة مجاعية،
Å  التخطيط اجليد لنرش التقرير من خالل وضع خطة بمحاور متعددة تتجه من ناحية إىل اجلمهور الواسع

عرب وسائل اإلعالم مثال، ومن ناحية أخر إىل الفئات املستهدفة األساسية كالسياسيني وأصحاب 
القرار عرب لقاءات واجتامعات خاصة.

http://snjt.org :منشور يف  املوقع الرسمي للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني  68

Salwa Hamrouni, Rapport SRF sur «La liberté de l’information et le droit d’informer sur internet», 2015  69
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عىل منظامت املجتمع املدين عند رصد االنتهاكات عىل احلقوق واحلريات بقصد نرشها:

Å  إعامل آليات الفصل 49 كمعايري للتثبت من وجود االنتهاك القانوين، ويمكن االستعانة بمجموعة 
األسئلة التالية لتحديد االنتهاك:

1- هل أن القيد عىل احلق أو احلرية مكرس بقانون ؟ 
2-هل وقع املساس بجوهر احلق عند وضع القيد عىل احلق أو احلرية بشكل يمنع ممارسته بصفة كلية 

ومطلقة أو جيعل من ممارسته اسثناءا؟ 
3-هل أنّ تكريس القيد عىل احلق يستجيب فعال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية؟  

4-هل أن تكريس القيد هيدف اىل محاية املوجبات التي يعمل عىل محايتها ؟ 
5-هل هناك تناسب بني القيد واملوجبات واألهداف املراد محايتها؟ 

6-هل يضمن القانون سبل التقايض لضامن احلق؟ 
س القانون يف أحكامه تراجعا عن املكتسبات الدستورية يف جمال احلقوق واحلريات؟ 7-هل يكرّ

Å ،أن يتمّ تسليط الرقابة عىل كل احلقوق واحلريات الدستورية دون استثناء

Å  ،أن تؤخذ بعني االعتبار احلقوق واحلريات التي ال تقبل التقييد وفق املواثيق الدولية (كحرية الضمري 
حرية الرأي والفكر، كرامة الذات البرشية و حرمة اجلسد، قرينة الرباءة، احلق يف حماكمة عادلة، رشعية 

اجلرائم والعقوبات، حقوق التقايض والدفاع...).70

Å  .صد كل أشكال االنتهاكات القانونية أو الفعلية الصادرة عن مؤسسات الدولة أن تشمل عملية الرّ
حاالت  كرصد  اخلاصة  الذوات  عن  الصادرة  االنتهاكات  الرصد  عملية  كذلك  تشمل  أن  ويمكن 
استعامل احلق أو الصالحيات بصفة مطلقة دون التقيد بالضوابط القانونية. مثال: يعمد بعض األفراد 
أو املنظامت يف إطار ممارسة حرية التعبري إىل تبني اخلطاب التمييزي والعنرصي واملتطرف، أو يتمّ يف 

إطار حرية التنظّم وممارسة النشاط اعتامد نشاط يمسّ من مدنية الدولة.

Å  أن يقع استهداف االنتهاك الفعيل للحق وتوفري اإلمكانيات التي تساعد عىل الرصد كإحداث مراصد
عىل  لالنتهاكات  إضافة  القانونية  االنتهاكات  بتقدير  املراصد  هذه  تتعهد  أن  املهم  ومن  متخصصة، 

مستو املامرسة.

من  الدستور  من   49 بالفصل  عالقتها  يف  واحلريات  احلقوق  عىل  االنتهاكات  رصد  ن  يمكّ
ن  يمكّ الذي  احلقوقي  لإلصالح  األمثل  الطريق  وهو  اخللل  ملواضع  والعميل  العلمي  التحديد 

منظامت املجتمع املدين من املرور إىل آليات أخر كالتقايض أو املنارصة.

ر الدليل. 70  يُراجع حول هذه املسألة التمهيد العام الذي يتصدّ
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الفرع الثالث- التقاضي في حالة اÂخالل بشروط الفصل 49 من الدستور: 
آلية التقاضي االستراتيجي

يعترب التقايض من أهم احلقوق واآلليات القانونية الضامنة الحرتام احلقوق واحلريات. ولقد نص 
الفصل 49 من الدستور التونيس عىل دور اهليئات القضائية يف محاية احلقوق واحلريات من كل انتهاك.

لماذا يجب التوجه إلى القضاء؟

ده  القايض هو حامي احلقوق واحلريات والضامن لعلوية الدستور وسيادة القانون وهو ما أكّ
ه إىل القضاء السرتجاع احلقوق، احلق الذي  الفصل 102 من الدستور التونيس. ويعترب حق التوجّ
ال جيوز التخيل عنه، فهو أرقى أشكال احرتام دولة القانون وأهم صور إعالء قيم املواطنة يف الدولة 

املدنية. 
ولكي يكون القضاء ناجعا يف محاية احلقوق واحلريات، جيب أن يتمتع بضامنات دستورية حتمي 
استقالليته عن بقية السلط وتبعده عن أوجه الضغط السيايس والتوظيف خلدمة املصالح الضيقة.

للقضاء دور حموري وأسايس يف فرض احرتام احلقوق واحلريات ال سيّام مقتضيات الفصل49 
هي  املحاكم  فمختلف  استثناء.  دون  اجلميع  عىل  وسارية  ملزمة  أحكامه  أن  ذلك  الدستور،  من 
املسؤولة عىل تطبيق القانون وحتديد حمتواه من خالل تأويله وإصدار األحكام القاضية باسرتجاع 

احلقوق.
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في تطبيق مقتضيات الفصل 49 أمام القضاء؟

يمكن أن يكون ملنظامت املجتمع املدين دور هام يف ضامن احلقوق واحلريات ودعم دور القضاء 
من خالل: 

ممارسة حق التقايض كلام وقع تقييد للحقوق واحلريات عىل نحو خمالف ملقتضيات الفصل  �
49 من الدستور،

االعتامد عىل آلية التقايض االسرتاتيجي وهي آلية تقاض يف جمال احلقوق واحلريات هتدف  �
ن أكرب عدد من األفراد من التمتع بآثار احلكم  إىل إحداث التغيري وإرساء سابقة قضائية متكّ

ممّا من شأنه أن يضمن تفعيل كل مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

آلية  فهو  واحلريات.  احلقوق  انتهاك  حالة  يف  فردية   دعو رفع  جمرد  من  أهم  االسرتاتيجي  التقايض  يعترب 
مدروسة تعتمدها خمتلف منظامت املجتمع املدين للمساعدة عىل رفع الدعاو أو لرفع دعو قضائية مبارشة، 
قصد إحداث أثر قانوين عىل أوسع نطاق ممكن يف املجتمع. ويكون ذلك هبدف تغيري السياسات العامة والقوانني 

والقرارات التي ال حترتم احلقوق واحلريات وضوابط ممارستها يف إطار الدولة املدنية الديمقراطية.
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الفقرة ا¬ولى- أي حق في التقاضي لمنظمات المجتمع المدني؟

يعترب احلق يف التقايض بكامل فروعه من أهم احلقوق األساسية التي جيب أن يتمتع هبا األشخاص 
داخل الدولة، وهو ما يكرسه الدستور التونيس يف فصله 108 واملواثيق الدولية التي صادقت عليها 
2011 وجملة الشغل وجملة اإلجراءات اجلزائية  88 لسنة  التونسية. وقد نص املرسوم عدد  البالد 

رصاحة عىل حق اجلمعيات والنقابات يف التوجه للقضاء حلامية حقوقها.

الفصل 108 من الدستور
لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول. واملتقاضون متساوون أمام القضاء.

ل لغري القادرين ماليا  حق التقايض وحق الدفاع مضمونان، وييرس القانون اللجوء إىل القضاء ويكفُ
اإلعانة العدلية.

ويضمن القانون التقايض عىل درجتني.
جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون رسيتها وال يكون الترصيح باحلكم إال يف جلسة علنية.

الفصل 13 من المرسوم عدد 88
نة قانونا حق التقايض واالكتساب وامللكية والترصف يف مواردها وممتلكاهتا. كام  للجمعيات املكوّ

يمكن للجمعية أن تقبل املساعدات والتربعات واهلبات والوصايا.

الفصل 14 من المرسوم عدد 88
إطار  يف  تدخل  بأفعال  املتعلقة   الدعو متارس  أن  أو  الشخيص  باحلق  تقوم  أن  مجعية  لكلّ  يمكن 
موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها األسايس وال يمكن للجمعية إذا ارتكبت األفعال ضد 
أشخاص معينني بذواهتم مبارشة هذه الدعو إالّ بتكليف كتايب رصيح من األشخاص املعنيني باألمر.

الفصل 37  من مجلة اÂجراءات الجزائية
للجمعيات القيام باحلق الشخيص فيام يتعلق بأفعال تدخل يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص 

عليها يف نظامها األسايس.

الفصل 244 من مجلة الشغل
تتمتع النقابات املهنية بالشخصية املدنية، وهلا احلق يف القيام بالدعو لد املحاكم ويف اكتساب 
األمالك املنقولة وغري املنقولة حسب نفس القانون العام، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه،  وهلا أن 
تقوم لد سائر املحاكم بجميع احلقوق املخصصة للطرف املدين فيام يتعلق بالوقائع التـي تلحق رضرا 

مبارشا أو غري مبارش باملصلحة املشرتكة للمهنة التي متثلها.

رصاحة عىل حق اجلمعيات والنقابات يف التوجه للقضاء حلامية حقوقها.



اجلزء الثاين

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 73

الفقرة الثانية- ماهي المحاكم والهيئات القضائية التي يمكن التوجه إليها لحماية الحقوق؟

لتفعيل حق التقايض يف عالقة بالفصل 49 من الدستور، وبعد رصد وحتديد االنتهاكات، يمكن 
ملنظامت املجتمع املدين التوجه إىل القايض اإلداري أو القايض العديل أو إىل اهليئات العمومية التي 

تعترب قاض درجة أوىل يف جمال تدخلها (هيئة النفاذ إىل املعلومة مثال). 
كام يمكن ملنظامت املجتمع املدين إثارة اإلشكاليات املتعلقة بتطبيق الفصل 49 من الدستور أمام 

فع بعدم الدستورية. القضاء الدستوري بمناسبة الدّ

1) التقاضي أمام القاضي االداري و القاضي العدلي

التقاضي أمام القاضي اÂداري �

من   49 الفصل  مقتضيات  سيّام  وال  القانون  حترتم  مل  التي  اإلدارية  املقررات  إلغاء  إىل  هيدف   
الدستور.

متارس اجلمعيات والنقابات واهليئات املهنية هذا احلق وفق القانون عدد 40 لسنة 1972 املؤرخ 
مصلحة  له  من  لكل  يضمن  الذي  اإلدارية  باملحكمة  واملتعلق   1972 جوان/حزيران  غرة  يف 
حق التقايض أمام القايض اإلداري. وقد أقر فقه القضاء اإلداري الصفة واملصلحة للجمعيات 

والنقابات يف التقايض.

قضايا جمعية «عتيد» ضد المجلس الوطني التأسيسي
التونسية  (اجلمعية  االنتخايب  بالشأن  هتتم  مجعية  تقدمت  املرسوم،  من   13 الفصل  ألحكام  تطبيقا 
توقيف  اإلدارية يف  املحكمة  أمام  استعجاليّة  بقضيّة  «عتيد»)  االنتخابات  وديمقراطية  نزاهة  أجل  من 
تنفيذ قرار يقيض بوضع معايري الختيار أعضاء اهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات، وانتهت املحكمة إىل 
قبول هذا املطلب واالعرتاف هلذه اجلمعية باحلق يف التقايض بالنظر إىل أن القرار املنتقد يدخل يف جمال 
اختصاصها. كام نظرت املحكمة يف ظّل أحكام املرسوم عدد 88 لسنة 2011 يف طعن تقدمت به نفس 
ة  شحني لعضويّ اجلمعية يف خصوص اإلجراءات التي اتبعها املجلس الوطني التأسييس لفرز واختيار املرّ
بإلغاء  اجلمعيّة وقضت   قبول دعو اإلدارية  املحكمة  قررت  وقد  لالنتخابات.   املستقلّة  العليا  اهليئة 
كامل اإلجراءات التي اتبعها املجلس التأسييسّ يف ضبط تركيبة اهليئة بتاريخ 19 سبتمرب/أيلول 2013. 

ويف املقابل، مل تشهد املحكمة قضايا كثرية يف الغرض، لكن يكتيس إقرار املبدأ أمهية باعتباره سابقة 
يمكن االستئناس هبا71. 

أنوار منرصي، واقع املجتمع املدين يف تونس،مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية، 2016، ص66.   71
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التقاضي أمام القاضي العدلي �

إذا  اجلزائي  والقايض  املدين  القايض  أمام  القيام  املهنية  واهليئات  والنقابات  للجمعيات  يمكن 
تعلق موضوع الدعو بانتهاك حق من حقوقها. كام يمكن للجمعيات أن تتقاىض يف حق األفراد 

برشط أن يكون هلا ترخيص كتايب يف ذلك. 
الصفة  رشطا  أوهلا   الدعو رفع  عند  الرشوط  من  مجلة  توفر  التقايض  حق  ممارسة  تستوجب 

واملصلحة وثانيهام ارتباط الدعو بموضوع وأهداف نشاط املنظمة. 

شروط التقاضي: الصفة والمصلحة

اإلداري73.  العديل72 والقضاء  القضاء  أمام   الدعو لقبول  القوانني  رشطان أساسيان تستوجبهام 
وختضع هذه الرشوط إىل السلطة التقديرية للقايض وتقييمه واجتهاده لإلقرار بتوفرمها من عدمه وفق 

وقائع كل قضية معروضة.

رشط الصفة: تعني الصفة القدرة القانونية عىل رفع الدعو. ويقرتن رشط الصفة بالوضعية التي  �
تسمح للمدعي القيام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار أو اإلجراء املقيد للحق واملطعون فيه أمام 

القضاء. 
رشط املصلحة: تعني املصلحة الدافع أو احلافز للقيام بالدعو، وغالبا ما ترتبط املصلحة بجملة  �

من الرشوط الواجب توفرها خاصة يف دعو جتاوز السلطة. 
يستوجب الرشطان كذلك ارتباط الدعو بموضوع وبأهداف نشاط املنظمة كام وقع التنصيص 

عليهام يف نظامها األسايس.

2) التقاضي أمام القاضي الدستوري 

يضطلع القايض الدستوري بدور حموري وأسايس يف ضامن تطبيق الفصل 49 ومحاية احلقوق 
مضامني  تفسري  عىل  األسايس  املسؤول  الدستوري  القضاء  يمثل  حيث  الدستورية،  واحلريات 
الفصل 49 من الدستور واحلكم عىل دستورية احلدود املسلطة عىل احلقوق. كام يفرض الدستور 

رضورة التزام كل السلط العمومية وتقيّدها بقراراته وأحكامه.

الفصل 19 من جملة املرافعات املدنية والتجارية:  72
«حق القيام لد املحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية ختوالنه حق القيام بطلب ما له من حق وأن تكون للقائم مصلحة يف القيام.

غري أنه يف املادة االستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القارص املميز إذا كان هناك خطر ملم.
ومن واجب املحكمة رفض الدعو إذا تبني هلا من أوراق القضية أن أهلية القيام هبا منعدمة أو مل تكن للطالب صفة القيام هبا.

. «غري أنه إذا كان رشط األهلية املقيدة هو املختل عند القيام فإن تالفيه أثناء نرش القضية يصحح الدعو
73  الفصل 6 من القانون عدد 40 لسنة 1972 املؤرخ يف أول جوان/حزيران 1972 يتعلق باملحكمة اإلدارية: « يقبل القيام بدعو جتاوز 

السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية يف إلغاء مقرر إداري ما» .

واملصلحة وثانيهام ارتباط الدعو بموضوع وأهداف نشاط املنظمة. 
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مبارشة (حاليا   يمكن رفع دعو الدستوري74، أي ال  القايض  أمام  مبارشة  الطعن  يمكن  ال 
أمام اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني أو الحقا أمام املحكمة الدستورية عند إرسائها) 

للطعن يف عدم دستورية مرشوع قانون إذا كان خمالفا ملقتضيات الفصل 49 من الدستور. 
ال يف كشف اخلروقات الدستورية  لكن يف املقابل، يمكن للمجتمع املدين أن يضطلع بدور فعّ
لة  املسلطة عىل احلقوق واحلريّات من خالل إعامل محالت املنارصة والضغط  إلقناع اجلهات املخوّ

ة مشاريع القوانني.  قانونا بتقديم الطعون75 إلثارة الدعو يف عدم دستوريّ
القوانني  دستورية  بعدم  تدفع  أن  للمنظّامت  يمكن  ة،  الدستوريّ املحكمة  إرساء  حال  أنه،  إال 
يمنح  الدفع، حيث  الرقابة عن طريق  إطار  الدستور يف  49 من  الفصل  املخالفة ألحكام  النافذة 
القضاء  أمام  منشورة  قضية  يف  للخصوم  احلق  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  األسايس  القانون 
اإلداري أو العديل يف إثارة عدم دستورية القوانني املنطبقة. يف هذه احلالة، يوقف القايض املتعهد 
بالقضية النظر فيها ويرفع الدفع بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية، ويف حالة إقرار املحكمة 
إيقاف  يقع  املحاكم  طرف  من  أحكامه  بعض  أو  إليها  املحال  القانون  دستورية  بعدم  الدستورية 

العمل بالقانون يف حدود ما قضت به املحكمة و جتاه اجلميع. 

ل  2015  القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
املتعلق باملحكمة الدستورية

في مراقبة دستورية القوانين

ة  دستوريّ بعدم  يدفعوا  أن  املحاكم  أمام  األصل  يف  املنشورة  القضايا  يف  للخصوم  ـ   54 الفصل 
القانون املنطبق عىل النزاع.

حمام  قبل  من  حمررة  ومعلّلة  مستقلّة  رة  مذكّ بمقتىض  ة  الدستوريّ بعدم  فع  الدّ م  يقدّ ـ   55 الفصل 
القانون  ألحكام  ل  مفصّ حتديد  مع  فع  الدّ أسباب  بيان  يف  عرض  عىل  حتتوي  التعقيب   لد مرسم 

املطعون فيها.

د املحكمة الدستورية بالنظر يف اإلحاالت املقبولة يف حدود ما متت إثارته من  60 ـ تتعهّ الفصل 
ة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به يف حدود ما  مطاعن، فإذا قضت املحكمة بعدم دستوريّ
السابق  القضايا  عىل  أو  املكتسبة  احلقوق  عىل  رجعي  مفعول  له  يكون  أن  دون  الكافة  جتاه  به  قضت 
املحكمة  ت  وأقرّ باالنتخابات  املتعلّقة  القوانني  بعدم دستورية  الدفع  باتة. يف حالة  بصفة  فيها  احلكم 
بعدم دستوريتها، يتوقف العمل باألحكام موضوع الطعن يف حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ 

صدور قرار املحكمة الدستورية.

خالفا لذلك، ختول بعض الدول األخر (أملانيا واسبانيا مثال) لألفراد وللجمعيات إمكانية رفع الدعاو مبارشة أمام املحاكم الدستورية.  74

75   يكفل الدستور التونيس حق الطعن يف دستورية مشاريع القوانني لرئيس اجلمهورية و رئيس احلكومة و 30 نائبا. 
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رسم بياني لمسار الدفع بعدم دستورية القوانين في تونس

الدفع  واألفراد  املدين  املجتمع  ملنظامت  يمكن 
القضايا  يف  املنطبق  القانون  دستورية  بعدم 
ملقتضيات  ملخالفته  املحاكم  أمام  املعروضة 

الفصل 49 من الدستور.

جيب اثارة الدفع من املتقايض •
•  لد حمامي  يرفعها  ومعللة  مستقلة  بمذكرة 

من   49 الفصل  انتهاكات  تبني  التعقيب 
الدستور.

رضورة  ايقاف النظر يف القضية ورفع مسألة 
اىل  تطبيقه  املزمع  القانون  دستورية  عدم 

املحكمة  الدستورية بقرار احالة .

أو  • القانون  بالنظر يف دستورية  الدستورية  تتعهد املحكمة 
الفصل املطعون فيه  وفق أجل 3 أشهر قابلة للتجديد مرة 

واحدة. 
ترص األجل بالنسبة للترشيع االنتخايب بمناسبة الطعون  • خيُ

االنتخابية اىل 5 أيام. 
بالنسبة للقوانني املتعلّقة باملادتني اجلبائية أو الديوانية حيدد  •

األجل ب 30 يوما. 

أو • القانون  بالنظر يف دستورية  الدستورية  تتعهد املحكمة 
الفصل املطعون فيه  وفق أجل 3 أشهر قابلة للتجديد مرة 

واحدة. 
ترص األجل بالنسبة للترشيع االنتخايب بمناسبة الطعون • خيُ

 أيام. 
ترص األجل بالنسبة للترشيع االنتخايب بمناسبة الطعون  خيُ

 أيام. 
ترص األجل بالنسبة للترشيع االنتخايب بمناسبة الطعون  خيُ

االنتخابية اىل 5
بالنسبة للقوانني املتعلّقة باملادتني اجلبائية أو الديوانية حيدد •

األجل ب 30 يوما. 

وتقوم  الدستورية  املحكمة  قرار  صدور 
الدفع باإلعالم به  أمامها  أثري  التي  املحكمة 
يف أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره إىل:

+  رئيس اجلمهورية 
+ رئيس جملس نواب الشعب 

+ رئيس احلكومة

اآلثار يف حالة االقرار بعدم الدستورية :
املحكمة  • به  قضت  ما  حدود  يف  بالقانون  العمل  يتوقّف 

جتاه اجلميع  دون أن يكون له مفعول رجعي عىل احلقوق 
املكتسبة أو عىل القضايا التي سبق احلكم فيها بصفة باتة.

يف  • باالنتخابـات  املتعلّقـة  بالقوانـني  العمـل  يتوقـف 
الطاعن دون  الطعن يف حق  خصوص األحكام موضوع 
الدستورية  املحكمة  قرار  صدور  تاريخ  من  بداية  سواه 
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت املحكمة عدم 

دستوريتها انطالقا من االنتخابات املوالية.
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الفقرة الثالثة- كيف يمكن االعداد لتقاضي استراتيجي ناجح حول الفصل 49؟

للمجتمع املدين بكل مكوناته دور أسايس يف إعامل حق التقايض وحتريك الدعاو إما مبارشة 
أو بمساندة أصحاب احلقوق يف التقايض من أجل محاية احلقوق واحلريات وإخضاع التقييد عليها 

للضوابط الدستورية يف إطار التقايض االسرتاتيجي.

التقاضي االستراتيجي

التقايض االسرتاتيجي ال يشكل فقط فرصة لتعزيز سيادة القانون، بل يتعداه لتمكني فئات من 
الدولة يف  القانون سندا هلا ويف خدمتهم ومن أجلهم، وليس بوصفه سلطة  املجتمع من أن يكون 
مواجهة األفراد، عرب فهم القانون وما يتيحه التقايض من خيارات لتثبيت احلقوق وجعلها حقيقة 
اجتامعية وسياسية معرتفا هبا من جانب الدولة، عىل اعتبار أن القانون منتـج اجتامعي وليس سلطة 

لقهر االفراد. 
التقايض االسرتاتيجي ملنظامت املجتمع املدين خربة لفهم  وفضال عن ذلك فقد أضافت عملية 
أوىف ملضمون احلقوق واحلريات وإمكانية تطبيقها ومتكني الناس والسيام الفئات املهمشة من الفرص 

عرب الوصول اىل العدالة وضامن حقوقهم يف مواردهم وحقوق العمل الالئق. 
وساعدت جتارب التقايض االسرتاتيجي منظامت املجتمع املدين عىل العمل مع رشائح اجتامعية ما كان 
يمكن الوصول إليها، وأضافت أيضا أثرا ملموسا وهو ذلك اجلدل القانوين والفقهي والدستوري 
بني القضاة واملحامني وفقهاء القانون حول مضمون احلقوق وتفسريها وربطها بتوصيات وتعليقات 

اللجان التعاهدية املنبثقة عن املواثيق الدولية املتخصصة وكذلك املنظامت الدولية ذات الصلة76.

1)  شروط نجاح التقاضي االستراتيجي من أجل التطبيق الجيد للفصل 49

التقيد بجملة من   49 للفصل  التطبيق اجليد  التقايض االسرتاتيجي من أجل  يستوجب نجاح 
ها : الرشوط من أمهّ

Å  ر أن تقوم أن يتم التقايض حلامية احلقوق واحلريات وليس للتضييق منها: ال يمكن تصوّ
من  أحد  ملنع  أو  حمتواها  من  واحلريات  احلقوق  إلفراغ   بدعو املدين  املجتمع  منظامت 

ممارسة حقوقه وفق الضامنات التي خوهلا له الدستور ووفق مبدأ التناسب.
Å  من  49 الفصل  مقتضيات  تفعيل  يف  االنتقائية  إىل  املدين  املجتمع  منظامت  تستند  ال  أن 

الدستور أمام القضاء بدعم تفعيلها لبعض احلقوق واحلريات ومعارضة تفعيلها حلقوق 
 .وحريات أخر

العريب حلقوق  املعهد  العربية حلقوق اإلنسان، منشورات  املنظمة  التقايض االسرتاتيجي يف ضوء احلقوق االقتصادية واالجتامعية،  دليل   76
اإلنسان، 2012، ص 39.
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Å  القانونية القواعد   تغيريا عىل مستو أن حتدث  التي من شأهنا  القضايا  العمل عىل  تركيز   
بإلغاء  يتعلق  ما  يف  اإلداري  القضاء  أمام  التقايض  يمثل  لذلك  الترشيعية،  والتوجهات 
مشاريع  بإلغاء  يتعلق  ما  يف  الدستوري  القضاء  أمام  التقايض  ودعم  اإلدارية  القرارات 
ة  القوانني يف إطار الرقابة القبلية وإبطال العمل بالقوانني الالدستورية يف إطار الرقابة البعديّ

من أهم سبل إنجاح التقايض االسرتاتيجي وتفعيل مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 

2) مراحل التقاضي االستراتيجي الناجع

التقايض  إىل  وللوصول  ملراحله.  حمكام  إعدادا  االسرتاتيجي  التقايض  نجاعة  تستوجب 
االسرتاتيجي الناجع، يمكن حتديد إسرتاتيجية عمل تقوم عىل مراحل تتمثل يف: 

العمل عىل توعية أصحاب احلقوق بأمهية إعامل الفصل 49 من الدستور  �

أثبتت خمتلف منظامت املجتمع املدين قدرهتا الفعالة عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان بني املواطنني 
الدورات  عرب  ذلك  ويكون  اجلمعيات،  خمتلف  بني  أو  املجتمع  أفراد  لباقي  أو  ملنخرطيها  سواء 
التدريبية والتكوينية التي تقوم هبا وتقديم أعامل تساهم يف التوعية والتعريف بالضوابط الدستورية 

التي جيب أن ختضع هلا عملية تقييد احلقوق. 
ومن املهم الرتكيز عىل أمهية الفصل 49 لد املواطنني واملنظامت، باعتبار أن هذا الفصل هيدف 
واألحزاب  والنقابات  واجلمعيات  الفرد  هبا  يتمتع  التي  الدستورية  واحلريات  احلقوق  محاية  إىل 
ووضع حد لتعسف السلطة. فمن املهم تفسري الفصل 49 وتبسيطه لتقريب مفاهيمه من أصحاب 

احلقوق حتى ال تبقى املسألة تقنية فقط. 
فمثال، جيب أن يعي الفرد واملنظامت أن مبدأ التناسب هو مبدأ قانوين عام جيب تطبيقه من قبل 
بتقييد احلقوق واحلريات مهام كان صنفها ومهام كانت  يتعلق األمر  الدولة عندما  كل مؤسسات 

السلطة التي تتعاطى مع املسألة. 
من   49 الفصل   حمتو تتناول  التي  والتفسريية  التحسيسية  الومضات  تعترب  اإلطار،  هذا  يف 
إىل  اإلطار  هذا  يف  نشري  أن  يمكن  املواطنني.  من  وتقريبه   املحتو لتبسيط  الة  فعّ آلية  الدستور 
 77  49 الفصل   حمتو لتفسري  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أعدهتا  التي  الومضات 

ورشح طرق تطبيقه ومد أمهية تفعيله يف الواقع لضامن حقوق الفرد واملواطن. 

/https://www.youtube.com/watch?v=pgJ7-CcE5Ys&t=10shttps://www.youtube.com   77
watch?v=XvCgNPa7l2M&t=18s

https://www.youtube.com/watch?v=RzsiXzueg7Y&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=c3Gs3WfAjQA&t=34s

2) مراحل التقاضي االستراتيجي الناجع
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كام تندرج يف هذا اإلطار الومضات املتعلقة بمامرسة حق النفاذ إىل املعلومة والومضات املتعلقة 
بحامية املعطيات الشخصية. 

لتفعيل  واملحامون)  (القضاة  العدالة  حتقيق  يف  املسامهة  األطراف  مع  العمل  أيضا  املهم  من 
فع نحو تطبيق اختبار التناسب.  الفصل 49 والدّ

� اإلعداد املحكم لرفع الدعو

وجب  معقدة  عملية  فهي  املسبقة،  والدراسات  االستعدادات  من  مجلة   الدعاو تستوجب 
اإلعداد هلا بطريقة جيدة، ذلك أن اهلدف من الدعو يف التقايض االسرتاتيجي ليس ضامن حكم 
فردي يتمتع به شخص (طبيعي /معنوي) فقط، وإنام جيب أن حيدث أثرا عىل أوسع نطاق ممكن 
الفئات االجتامعية واألفراد)  باحلق ألكثر عدد ممكن من  التمتع  املستو االجتامعي (ضامن  عىل 
وعىل املستو القانوين (إحداث سابقة قضائية يعتد هبا مستقبال أو تغيري فقه قضاء ومتش قضائي 

لتكريس أفضل للحقوق) .
:من املهم التساؤل قبل الرشوع يف رفع الدعو

1. هل توجد مسألة قانونية ترتبط بمشكلة اجتامعية أو جمتمعية واسعة النطاق؟ 
2.  هل يسهم حكم املحكمة يف حل تلك املشكلة؟ وهل سيكون له أثر واسع النطاق؟

3. هل القضية والنقاط األساسية فيها سهلة ومفهومة لإلعالم؟ هل يمكن حتقيق تغطية إعالمية؟
4. هل هناك طرق أخر ممكنة لتحقيق نفس األهداف؟ وما مد فاعليتها مقارنة بالتقايض االسرتاتيجي؟

5. هل يتوفر يف املحاكم ذات االختصاص القضائي، التي سرتفع أمامها الدعو رشط االستقالل (أو ما 
يكفي منه) عن اجلهات احلكومية، والنزاهة الكافية والفهم والقبول ملوضوع الدعو؟ 

إذا كانت اإلجابة عىل األسئلة السابقة بنعم، فإننا يمكن أن نرشع يف بناء ملف القضية78.

 :من املهم العمل عىل االعداد القانوين الثارة الدعو
فريق  القانون واالعتامد عىل  باخلرباء يف  عو يستوجب االستعانة  الدّ القانوين إلثارة  اإلعداد 
القانونية  اخليارات  كل  لدرس  واحلريات  احلقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  املختصني  املحامني  من 
املمكنة وحتديد اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف االنتهاك. حتى ال جتابه الدعو بالرفض لعدم 

االختصاص. 

باتريك جريي، حقوق الطفل دليل التقايض االسرتاتيجي، 2014.  78
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أن  باعتبار  التقايض  يف  واملصلحة  الصفة  رشطي  وجود  من  التحقق  كذلك  الرضوري  من 
وأهداف  موضوع  إطار  يف  تدخل  التي  املسائل  يف  التقايض  عىل  حممولة  املدين  املجتمع  منظامت 

نشاطها املنصوص عليها يف نظامها األسايس.
العمل عىل جتميع املنارصين ملوضوع القضية والدعم اإلعالمي هلا  �

 ،يتميز التقايض االسرتاتيجي باالعتامد عىل مجلة من الوسائل املصاحبة للسري القضائي للدعو
خمتلف  بني  والتشارك  التعاون  ذلك  ويستوجب  املنارصين.  وتنوع  وكثرة  اإلعالم  مساندة  أمهها 
منظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل الدفاع عن احلقوق واحلريات، كإنشاء االئتالفات والعمل 

يف إطار حتالفات للدفع نحو االستناد إىل مبدأ التناسب قصد ضامن احلقوق واحلريات. 

الفقرة الرابعة- أمثلة ناجحة في مجال التقاضي االستراتيجي 

ناجحة  اسرتاتيجي  تقاضٍ  لعمليات  املقارنة  التجارب  من  األمثلة  بعض  الفقرة  هذه  يف  نقدم 
قامت هبا خمتلف منظامت املجتمع املدين.

مثال 1
حق المفاوضات االجتماعية، كندا، قضية Health Services، المحكمة العليا الكندية 79 

 Healthكان للمجتمع املدين دور ريادي يف دعم حرية اجلمعيات واحلقوق النقابية من خالل قضية
British Columbia  ضد مقاطعة حيث تقدمت جمموعة من النقابات العاملية اىل رفع دعو ، Services

للطعن يف دستورية قانون اختذته املقاطعة لتحسني تقديم اخلدمات الصحية واالجتامعية للتعامل مع 
النقابات يف  الكايف مع  بالتفاوض  القانون  إعداد هذا  املعنية عند  السلط  تقم  أزمة صحية عاجلة. ومل 
شأنه. وقد اعترب الطاعنون أن القانون غري دستوري ويفرغ احلرية النقابية من حمتواها من خالل إمهال 
احلق يف املفاوضات اجلامعية عند إعداده ومناقشته و هو قانون ال حيرتم حق املساواة.ال ينص الدستور 
الكندية يف  العليا  املحكمة  اعتربت  القوانني ولكن  التفاوض الختاذ  رصاحة عىل رضورة ممارسة حق 
هذا القرار أن حرية اجلمعيات التي يكفلها امليثاق الكندي للحقوق واحلريات تشمل احلق يف املفاوضة 
اجلامعية. وأعطت املحكمة بذلك قراءة جديدة حلرية اجلمعيات واحلريات النقابية التي كفلها الدستور 
ع يف تأويل مقتضياهتا يف أحكامها السابقة. وأحدث هذا احلكم بذلك سابقة قضائية هامة  والتي مل تتوسّ

إذ أقرّ التزامات دستورية جديدة للمرشع وصاحب العمل يف جمال دسرتة حق التفاوض للنقابات. 

يمكن ملنظامت املجتمع املدين التونيس تعزيز دسرتة مجلة من احلقوق املتعلقة بموضوع وجمال نشاطها باعتبار 
 .أن احلقوق املكرسة يف الدستور يمكن أن تتولد عنها أو يستنتج منها مجلة من احلقوق الدستورية األخر

79  منشور عىل موقع املحكمة:
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2366/index.do



اجلزء الثاين

دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور 81

مثال 2
حقوق النساء، بوتسوانا، قضية السيدة يونتي دوو حول قانون الجنسية، المجلس 

ا¬على ببوتسوانا 1992 80

لألزواج  اجلنسية  منح  يف  والرجال  النساء  بني  متييزا  بوتسوانا  يف   1987 لسنة  اجلنسية  قانون  يكرس 
للطعن  وإعدادا  أجنبيا،  زوجها  كان  إذا  جنسيتها  إعطاء  عىل  قادرة  غري  الرجل  عكس  فاملرأة  واألطفال، 
إنشاء  تم  املدين عىل وضع إسرتاتيجية شاملة.  املجتمع  اعتمدت منظمة من منظامت  القانون،  إللغاء هذا 
منظمة نسائية غري حكومية هبدف الضغط والعمل عىل تغيري قانون اجلنسية التمييزي، وتم إعداد مجلة من 
التمييز  تقارير حول وقع هذا  الدولية وإعداد  للمواثيق  القانون  القانونية حول مد خمالفة هذا  البحوث 
عىل النساء وجتميع إحصائيات حول عدد املترضرين من هذا التمييز وآثاره. و بعد جتميع البحوث، عملت 
املنظمة عىل نرشها والقيام بحمالت توعوية وحتسيسية وعرض  املوضوع للنقاش العام واإلعداد للطعن 
بعدم دستوريته. وانتظرت املنظمة إىل حني ارتأت أن كل الظروف مالئمة لرفع الدعو وأن قضية السيدة 
بونتي دوو هي األنسب الستصدار حكم إجيايب لصالح النساء إللغاء القانون التمييزي. و قد استند املجلس 
األعىل يف حكمه بعدم دستورية قانون اجلنسية وإىل خرقه للدستور وبأنه يقيد وينتهك احلريات الفردية التي 
تتضمن احلق يف احلرية واحلامية من املعاملة التحقريية عىل أساس التمييز. كان للحكم أثار هامة، حيث تم 
تغيري القانون وصادقت بوتسوانا بعد ذلك عىل مجلة من املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق النساء واألطفال.

املكرس  التمييز  وعدم  املساواة  مبدأ  إىل  باالستناد  التقايض  إعامل  النساء  حقوق  منارصة  إطار  يف  املهم  من 
بالدستور وإىل أحكام الفصل 46 منه إضافة اىل مقتضيات الفصل 49. وجيب يف هذا االطار االستناد إىل املواثيق 
الدولية لتجنب اعتامد التأويالت املحافظة لتربير القيود عىل حقوق وحريات النساء والختاذ القوانني التمييزية 

ومن املهم الدفع نحو إرساء فقه قضاء حيرتم أسس الدولة املدنية .

مثال 3
حق تكوين الجمعيات،  لبنان، مجلس شورى الدولة81

قامت مجعية الدفاع عن احلقوق واحلريات بمامرسة حقها يف التقايض أمام جملس شور الدولة من 
1996 ألنه يمس من حق  16 جانفي/كانون الثاين  أجل وقف تنفيذ بالغ وزير الداخلية الصادر يف 
تكوين اجلمعيات. حيث يعتمد قانون اجلمعيات اللبناين الصادر يف 3 أوت/آب 1909 نظام الترصيح 

يف تكوين اجلمعيات ال نظام الرتخيص. 

ملصالح  بالتأسيس  واإلشعار  اإلعالم  وجوب  املذكور  اللبناين  الداخلية  وزير  بالغ  وتضمن  هذا 
ا من حرية تأسيس اجلمعيات، وعىل أساس ذلك، قررت التوجه  وزارة الداخلية وهو ما تراه اجلمعية مسّ

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/guide_des_avocat_Arabiccomplet.pdf   80

املعهد العريب حلقوق اإلنسان، دليل التقايض االسرتاتيجي يف ضوء احلقوق االقتصادية واالجتامعية، تونس، 2012، ص 65.  81
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البالغ،  بإبطال  الثاين2003  نوفمرب/ترشين   18 يف   الشور جملس  قىض  القرار.وقد  إللغاء  للقضاء 
واعترب احلكم أنّ حرية االجتامع وتأليف اجلمعيات من احلريات األساسية التي كفلها الدستور، وأنه 
ال جيوز وضع قيود عىل تأسيسها أو حلّها إال بنص قانوين، وليس عرب اإلجراءات التنظيمية واإلدارية.

مثال 4
الحق في الصحة و الحصول على ا¬دوية ،مصر، مجلس الدولة المصري82

أقامت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية دعو قضائية أمام جملس الدولة املرصي ضد وزير الصحة 
عون إلغاء القرار  إليقاف تنفيذ قرار بشأن تسعري املستحرضات الصيدلية البرشية وطلب إلغائه. وطلب املدّ
استنادا إىل أن وضع قواعد لتسعري األدوية واملستحرضات املتداولة حمليا عىل أساس سعر تلك األدوية يف 
واستندت  املرصيني.  بصحة  الرضر  وسيلحق  مرص  يف  الدواء  سعر  عىل  أثر  له  سيكون  العاملية،  األسواق 
الدعو عىل أن احلق يف احلصول عىل األدوية جزء ال يتجزأ من احلق يف الصحة والرعاية الصحية املكفولة 
طبق نص املادة 16 من الدستور املرصي واملادة 12 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية واملادة 16 – 2 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب التي صادقت عليها مرص. 

وقضت حمكمة القضاء اإلداري يف 27 أفريل/نيسان 2010 بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة بتسعري 
نتيجة  للمواطنني  الصحي  األمن  حدود  جتاوز  القرار  أن  عىل  حكمها  يف  املحكمة  واستندت  الدواء. 
ربط أسس حتديد أسعار الدواء يف مرص بـاألسعار العاملية يف الدول التي ختتلف يف ظروفها االقتصادية 

واالجتامعية عن البالد دون األخذ بعني االعتبار البعد االجتامعي.

القيد  تعلق  إذا  التقايض  االقتصادية واالجتامعية ومحايتها  احلقوق  الناشطة يف جمال دعم  للجمعيات  يمكن 
باملسّ من حقوق الفئات االجتامعية اهلشة. ويمكنها يف هذا اإلطار، وتطبيقا ملقتضيات الفصل 49 من الدستور 
و مبدأ التناسب، العمل عىل إبراز أن القيود املسلطة عىل حقوق هذه الفئات االجتامعية هلا أثر شديد عىل حياهتا 
التداعيات  من  جسامة  أكثر  احلياتية  املرافق  من  متكينها  عدم  عن  ة  املنجرّ األخطار  وأنّ  الدستورية  وحقوقها 

االقتصادية لتمكينها من احلق يف العمل أو الصحة أو التعليم.

والعلوم  الدستوري  القانون  جملة  العريب،  الديمقراطي  املركز  العامة»،  السياسات  لتغيري  كأداة  االسرتاتيجي  «التقايض  فرحات،  حممد    82
https://democraticac.de/?p=64790   ،2020 ، 2اإلدارية : العدد اخلامس ، املجلد
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مثال 5
 83 ILVA الحق في البيئة والحق في الصحة / الحق في العمل،ايطاليا، قضية شركة

يف  بيئي  تلوث  يف  تسببت  قد  ايلفا  رشكة  متتلكها  التي  والفوالذ  الصلب  مصانع  أن  القضية  وقائع  تبني 
فيها. عملت جمموعة من  أدّت إىل إحلاق أرضار جسيمة بصحة متساكنيها والعاملني  مدينة تورينو االيطالية 
اجلمعيات اإليطالية الناشطة يف جمال البيئة وجمموعة من اخلرباء عىل إعداد مجلة من التقارير إلثبات اخلسائر 
البيئية والصحية النامجة عن هذه الرشكة، ممّا دفع بالقضاء إىل التعهد بالبحث يف املسألة وإصدار حكم يف إيقاف 
ل  عمل الرشكة. وإزاء هذه الوضعية التي أثارت الرأي العام، اعتربت احلكومة االيطالية أن قرار الغلق يشكّ
ا تعسفيا للحق يف العمل باعتبار العدد الكبري للعاملني يف الرشكة وقدرهتا عىل دعم االقتصاد اإليطايل. وهو  حدّ

بذلك ال حيرتم التناسب بني املصالح التي تتحقق بعمل الرشكة واألرضار النامجة عن قرار الغلق. 

 وقد اختذت احلكومة االيطالية يف هذا اإلطار مرسوما (عدد 207 لسنة 2012) ينظم اإلجراءات 
املتعلقة بحامية الصحة والبيئة والعمل يف املصانع ذات األمهية اإلسرتاتيجية الوطنية التي مترّ بأزمات. 

وقد وقع الطعن باإللغاء يف هذا املرسوم. 

اعتربت املحكمة أن القضية تتعلق بحالة تضارب بني احلقوق الدستورية األساسية التي تستوجب 
 (ragionevolezza raisonnabilité) املعقولية التناسب ومبدأ  ا ملبدأ  املوازنة الرضورية وفقً إجياد 
بنواة وجوهر احلقوق األساسية.  يقيدان املرشع واملحكمة الدستورية، من أجل عدم املساس  اللذين 
املرسوم  1من  الفقرة   1 املادة  يف  عليه  املنصوص  اإلنتاج  نشاط  بمواصلة  اإلذن  فإن  للقايض،  ا  ووفقً
موضوع الطعن، يمثل يف حد ذاته تنازالً كليًا عن احلق يف الصحة والبيئة. ولكن طاملا ينص املرسوم عىل 
التزام الرشكة باحلصول عىل الرتخيص البيئي املتكامل (AIE) ملواصلة عملها، فإن ذلك اإلجراء يعترب 

إجراء رضوريا ومتناسبا لضامن املصالح واحلقوق.

الدستور  كرسها  التي  احلقوق  هذه  محاية  دعم  والصحة  البيئة  محاية  جمال  يف  الناشطة  للجمعيات  يمكن   
التونيس من خالل التقايض، وباالستناد إىل مقتضيات الفصل 49، إذا اختذت السلطة قرارا تسمح من خالله 
بحق  اإلجراءات  هذه  مساس  مبينة  معينة  سكنية  منطقة  يف  كيامئية  مواد  صناعات  أو  املنجمي  باالستكشاف 

املواطنني يف بيئة سليمة واحلق يف الصحة وجسامة اخلطر املحدق هبم.

يف اطار التقايض االسرتاتيجي من املهم  أن تعمل منظامت املجتمع املدين عىل: 

Å  بتفعيل واملطالبة  التقايض  حق  ممارسة  خالل  من  السائدة  القضائية  فقه  والتوجهات  القوانني  تغيري 
مقتضيات الفصل 49 من الدستور لتقييم رشعية القيد املسلط عىل احلق،

يراجع حول القضية: بالنسبة للوقائع ودور املجتمع املدين:  83
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-environnementale-italie-imbroglio-acierie-ilva-17899.php4 

حول تطبيق مبدأ التناسب مقال:
Silvia Bagni, « Le principe de proportionnalité dans l’ordre juridique italien : un cadre général », Revue 
générale du droit (www.revuegeneraledudroit.eu), Etudes et ré�exions, 2018, pp. 7 et 8.
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املنارصة مسار هيدف لتمكني أصحاب احلقوق خاصة الفئات الضعيفة واهلشة  من املشاركة الفعلية 
يف إدارة شؤوهنم.

من خالل التأثري يف

هبدف إحداث تغيري يف

و/أو

و/أو

من خالل التأثري يف

هبدف إحداث تغيري يف

و/أو

و/أو

صناع القرار واملسؤولني

السياسات العمومية

املواطنني

الرأي العام

Å  االحتكام إىل تأويالت رشطي الرضورة والتناسب وفق املعايري الدولية لضامن التعددية ومنارصة فعلية
للحقوق واحلريات. 

 الفرع الرابع- المناصرة لتفعيل مقتضيات الفصل 49

املقاربة   مستو يف  به  تتميز  ملا  املدين  املجتمع  عمل  آليات  أهم   إحد املنارصة  متثل 
واألهداف التي تتقاطع وتتكامل مع أهداف الفصل 49، حيث أهنا توفر ضامنات إجرائية 

وعملية حلامية احلقوق واحلريات.

الفقرة ا¬ولى- أي تعريف للمناصرة؟ 

حييلنا هذا التعريف إىل جمموعة من العنارص واألبعاد األساسية يف املنارصة وهي:

Å  البعد السيايس: أي أهنا تعتمد عىل أدوات املشاركة السياسية كاألنشطة املدنية االحتجاجية
أو العالقات العامة هبدف املشاركة يف عملية اختاذ القرار والتأثري يف السياسات العمومية.

Å  البعد االسرتاتيجي: أي أهنا ال متثل ردّ فعل أو نشاط حمدد يف الوقت والزمن واألهداف
ال يف إطار رؤية واسعة وبعيدة املد لتغيري السياسات والربامج العمومية هبدف  بل تدخّ

ضامن ومحاية احلقوق. 
Å  والسياسية املدنية  النخب  عىل  تقترص  ال  منفتحة  داجمة  مقاربة  أهنا  أي  احلقوقي:  البعد 

فقط بل تعمل عىل متكني أصحاب احلقوق خاصة الفئات الضعيفة واهلشة من املهارات 
واألدوات والوسائل الرضورية للدفاع عن حقوقها ومحايتها.
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لماذا يعتبر الفصل 49 أحد ركائز المناصرة الحقوقية؟

عليها  يعتمد  أن  يمكن  التي  الركائز  أهم  أحد  التونيس  الدستور  من   49 الفصل  يمثل 
وفعلية  حقيقية  فرصة  من  الفصل  هذا  يقدمه  ملا  املنارصة  اسرتاتيجيات  املدين يف  املجتمع 

لضامن احلقوق و احلريات وذلك لسببني أساسيني:
منظامت  تساعد  التي  والتقنية  العملية  اإلجراءات  من  مجلة  يقدم   49 الفصل  أوال: 
الغطاء  بتوفري  وذلك  اإلقناع  عملية  يف  وعلمي  صلب  موقف  تكوين  يف  املدين  املجتمع 

القانوين و«املنطقي» حلمالت املنارصة من أجل الدفاع عن احلقوق واحلريات ومحايتها. 
49 الذي يغطي تقريبا كل احلقوق وهو ما يمثل  ثانيا: البعد األفقي والشامل للفصل 
فرصة ملنظامت املجتمع املدين العتامده يف خمتلف احلمالت يف جل جماالت النشاط واحلقوق 

التي تعمل عىل محايتها والدفاع عنها.
وتفرتض املنارصة احلقوقية فيام يتعلق بالفصل 49 واختبار التناسب، جهدا تقنيا وعمليا 
ل يف العديد من املستويات،   ن من التدخّ كبريا   للوصول إىل محاية فعلية ومتعددة.  كام متكّ
فباإلضافة إىل املستويات السياسية واإلدارية واملدنية، يمكن اعتامد املنارصة وفق مقتضيات 

الفصل 49  يف التقايض االسرتاتيجي.

يمكن ملنظامت املجتمع املدين، يف إطار املنارصة احلقوقية، اعتامد الفصل 49 كآلية قانونية للدفاع 
عن احلقوق واحلريات ومحايتها من خالل عدة مقاربات تتكامل وتتقاطع.

الفقرة الثانية- ماهي مقاربات العمل المعتمدة في المناصرة؟

Å اعتامد التواصل مع أصحاب القرار وكسب تأييدهم
يف  الفاعلني  القرار وخمتلف  أصحاب  مع  املبارش  للتواصل  خطط  وضع  خالل  من  ذلك  يتمّ 
ك يف أروقة الربملان واالتصال بالفاعلني يف  احلكومة من مستشارين ووزراء. كام يمكن أيضا التحرّ
مسارات الترشيع عموما وذلك إلقناعهم بأمهية االستناد إىل مرجعية قانونية دقيقة حلامية احلقوق 
واحلريات عرب اعتامد اختبار التناسب لضامن التوازن بني احلدود والغايات املوجبة هلا، وهو ما يوفّر 

ضامنات قانونية للسلطة السياسية ويعزز مرشوعيتها.

Å اعتامد  اآلليات االحتجاجية من أجل الضغط عىل أصحاب القرار   والتأثري فيهم
يتمّ ذلك من خالل برجمة أنشطة مدنية ميدانية هتدف إىل الضغط عىل السلط املتدخلة يف جمال 
مواقع  عىل  االتصالية  احلمالت  أو  امليدانية  التعبئة  يف  التفكري  السياق  هذا  يف  ويمكن  الترشيع. 
لتقديم  واالستعداد  عام  نقاش  خلق  عرب  اإلعالم  وسائل  مع  العمل  أو  االجتامعي  التواصل 

التصورات واملقرتحات هبدف توجيه الرأي العام توجيها إجيابيا لتبني القضية والدفاع عنها.

الفقرة الثانية- ماهي مقاربات العمل المعتمدة في المناصرة؟
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يمكن يف هذا اإلطار اعتامد األدوات التقليدية للعمل املدين كاملظاهرات والوقفات االحتجاجية 
من خالل تعبئة املواطنات واملواطنني وخاصة منهم أصحاب احلقوق مع رسم أهداف ذكية يمكن 

أن تكون موزعة أو جمتمعة كاآليت:
جعل احلق أو احلرية موضوع نقاش عام للتداول يف الفضاء العام،  �
وإصدار  � التحرك  هبدف  العمومية  السلط  أعامل  جدول  عىل  املعنية  احلرية  أو  احلق  وضع 

الترشيعات ووضع السياسات التي حتمي / تعزز ذلك احلق أو احلرية، 
الدفع نحو خيارات معينة يف إطار تدخل السلط العمومية يف جمال حق أو حرية ما،  �
الدفع نحو عدم التدخل والتقليص من احلقوق واحلريات يف صورة ما كان تدخل السلط  �

49 يمثل فرصة هامة يف هذا  العمومية هيدف إىل تقليصها واحلد منها (خاصة أن الفصل 
السياق من خالل مبدأ عدم الرتاجع).

والختبار   49 للفصل  مبسط   حمتو لتقديم  واملبتكرة  اجلديدة  األدوات  اعتامد   املستو هذا  يف  املهم  من 
فيديوهات  إعداد  التفكري يف  يمكن  فمثال  وتعبئتها.  إىل حتفيزها  السعي  يتمّ  التي  الفئات  مع  التناسب ومتالئم 
تبسيطية أو ومضات قصرية مركزة مع رسائل أساسية تربز االنتهاكات الواقعة عىل احلق أو احلرية أو استعامل 
منصات التواصل االجتامعي عرب خلق حمتو تفاعيل يدفع املشاركني إىل إعامل اختبار التناسب، وهو ما يدعم 

متلكهم للقضية. 
تتالءم  منهجية  اعتامد  اإلعالم  وسائل  مع  العمل  يفرتض  حيث  اإلعالم  مع  العمل  تركيز  كذلك  املهم  من 

واخلصوصية اإلعالمية.

منهجية التعامل مع اÂعالم في إطار حمالت المناصرة
التحريري وموقف  � املختلفة من خالل حتديد اخلط  املواقف  رسم خارطة ملختلف وسائل اإلعالم ورسم 

القنوات والوسائل من احلرية أو احلق، 
اإلعداد اجليد لعنارص اخلطاب الذي يمكن أن يكون يف شكل مترين مجاعي يزاوج بني التخصص القانوين  �

والفني والتخصص اإلعالمي من أجل تقديم حمتو يتامشى مع مجهور التلفزة أو اإلذاعة، 
الربط بني وسائل االتصال التقليدية ووسائل االتصال احلديثة بأن يتم استغالل املقاطع التي تم تسجيلها  �

podcast وتوزيعها يف مواقع االتصال االجتامعي مع استغالل فرص االستهداف التي تقدمها هذه املواقع. 

اخلاصة  العنارص  للتسجيالت تلخص وتبسط بعض  مرافقة  تبسيطية  املواقع يف وضع رسائل  تساعد هذه 
بالربط بني احلق والفصل 49 أو إبراز مواطن اخللل يف احلدود من خالل إعامل اختبار التناسب كام ورد يف 

الفصل 49.
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Å التوجه للجمهور خللق وعي عام باحلقوق واحلريات وآليات محايتها
يكون ذلك من خالل اعتامد تثقيف العموم هبدف رفع الوعي العام بمنظومة احلقوق واحلريات 
يتضمنها  آليات عملية  واحلريات من خالل  احلقوق  تلك  الدستور حلامية  يقدمها  التي  والفرص 

الفصل 49 وخاصة منها اختبار التناسب. 
ال بد من أن تندرج عمليات التثقيف يف إطار خطة منظمة تقسم املجموعات املستهدفة إىل فئات 

وتقدم املعلومات بطريقة ذكية إىل هذه الفئات خاصة بالنظر إىل البعد التقني للفصل 49. 
بداية ال بد من حتديد درجة التغيري املراد حتقيقها يف كل فئة الختيار املقاربة واألدوات األكثر 

تالؤما مع هذه التغيريات أي هل أن األمر يتعلق باإلعالم أو التوعية أو املساندة: 
كإعالم  � األساسية  املعلومات  تقديم  إىل  وهيدف  واسعة  فئات  اإلعالم  يستهدف  ما  غالبا 

واحلريات  احلقوق  حلامية  يقدمها  التي  العملية  واآلليات   49 الفصل  بوجود  اجلمهور 
وإعالمهم أيضا بأن اهليئات القضائية تتكفل بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك مع 

إبراز خمتلف اهليئات القضائية وطرق النفاذ إليها. 
بالنسبة لربامج التوعية والتعليم، فإهنا تدخل يف إطار مقاربة إسرتاتيجية وهي أكثر استهدافا  �

وختصصية، حيث يتم حتديد الفئات املستهدفة أوال ثم املعارف واملهارات التي سيتم الرتكيز 
عليها وطرق إيصاهلا بالنظر إىل اجلمهور املستهدف: كأن يتم مثال دعم قدرات ذوي اإلعاقة 
البرصية من خالل توعيتهم بحقوقهم الدستورية وأمهية الفصل 49 يف محاية تلك احلقوق 
مع إبراز التحديات العملية وامليدانية التي حتد من متتعهم باحلقوق أوال والدفاع عنها ثانيا 
للدفاع عن حقوقهم والتأثري يف  العملية  وتقوية قدراهتم من خالل متكينهم من األدوات 

أصحاب القرار لتغيري السياسات التي تؤثر فيهم. 

التثقيفية عىل مواقع  فالفيديوهات  التفكري يف خصوصيات كل جمموعة،  أنه البد من  جتدر اإلشارة هنا إىل 
التواصل االجتامعي الستهداف الشباب أو الومضات التعليمية يف الراديو الستهداف كبار السنّ يرتتب عنها 

تغيري يف املضامني املقدمة وطريقة العرض والتبسيط. 

الفقرة الثالثة - ماهي الشروط ا¬ساسية لنجاح عملية المناصرة؟  

هناك رشوط أولية وأساسية لنجاح عملية املنارصة: 

Å التخطيط االسرتاتيجي
هناك ارتباط عضوي بني املنارصة والتخطيط االسرتاتيجي، فالقيام بمظاهرة أو الظهور اإلعالمي 
أو إصدار بيانات يمكن أن تكون أنشطة مدنية وإن كانت متنوعة ومتعددة لكنها ال متثل عملية منارصة 

إال إن كانت يف إطار مقاربة إسرتاتيجية وبخطة عمل واضحة وأهداف حمددة ومؤرشات دقيقة. 

الفقرة الثالثة - ماهي الشروط ا¬ساسية لنجاح عملية المناصرة؟  الفقرة الثالثة - ماهي الشروط ا¬ساسية لنجاح عملية المناصرة؟  الفقرة الثالثة - ماهي الشروط ا¬ساسية لنجاح عملية المناصرة؟  الفقرة الثالثة - ماهي الشروط ا¬ساسية لنجاح عملية المناصرة؟  
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إن النجاح النسبي ال يمكن أن يكون مؤرشا عىل محاية احلقوق واحلريات، فالعمل مع أصحاب 
القرار مبارشة من خالل الضغط عليهم إلصدار قانون ال يعني حتقيق األهداف ومحاية احلق أو 
احلرية حتى عند صدور ذلك القانون وإن كان متالئام مع الفصل 49 وحمرتما ملبدأ التناسب، إذ ال 

بدّ ملنظامت املجتمع املدين من متابعة:
صدور األوامر والقرارات التطبيقية مع ضامن أن تكون متالئمة مع مقتضيات الفصل 49  �

ومع مبدأ التناسب،
التكوين  � بربامج  بذلك ودعمهم  املكلفني  قبل األعوان  القانوين من  تطبيق اإلطار   حسن 

والتوعية  حتى يكون الفصل 49 واالختبار الوارد به مرجعا آليا يف عملهم  بام يضمن فعالية 
القوانني يف محاية احلقوق واحلريات وصيانتها.

Å  دراسة السياق والتمكن من املعلومة
املعنية  الفئات  العمل مع  فنية ودقيقة، حيث يمكن مثال  امللف بطريقة  السياق إعداد  تفرتض دراسة 
 بالقانون موضوع احلد أو التقليص من احلقوق واحلريات من خالل دراسات ميدانية إلبراز غياب اجلدو

من الترشيع وتعارضه مع الفصل 49 أو العمل عىل إصدار ترشيعات جديدة حلامية احلقوق واحلريات. 
ومن املهم مجع وتقديم املعلومات املتعلقة أيضا باحلدود وموجباهتا، إذ يمكن يف هذا السياق 
االستناد إىل القانون املقارن يف عدد من الدول التي تعتمد اختبار التناسب خاصة يف فقه القضاء 
الذي يقدم معلومات تفصيلية وفنية تساعد يف تدعيم املوقف أو كذلك يف التعليقات العامة ملقرري 
األمم املتحدة التي توفر خزانا معلوماتيا لضامنات احلقوق واحلريات بتقديم قراءة فنية وختصصية 

لعملية تنظيم احلقوق واحلريات. 

Å حتليل السياسات: من يقوم بامذا؟
متثل عملية حتليل السياسات مسألة ذات أمهية عالية ورشط نجاح خلطة املنارصة، فمن أجل 
أو  باحلق  عالقة  يف  والقانونية  السياسية  التفاعالت  رسم  من  البد  تشتيتها،  وعدم  اجلهود  تعزيز 

احلرية موضوع العمل. 
ويتمّ ذلك عرب رسم اخلارطة املؤسساتية السياسية واإلدارية  يف احلكومة و يف الربملان لضامن 
نجاعة التدخل و التأثري. من املهم يف هذا السياق االنطالق من حتديد األحزاب السياسية الفاعلة يف 
السلطة ودفعها ملنارصة احلق أو/واحلرية موضوع قضية املنارصة، ثم العمل مع األطراف املسؤولة 
عىل حتديد و رسم اخليارات السياسية و الترشيعية (الوزراء، املستشارون، الكتل النيابية احلاكمة 

وكذلك املعارضة...) لفرض احرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 
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Å التشبيك والرشاكات: العمل معا
الرصد واملراقبة،  أو  التعاون  السيايس عن  التميش  املنارصة وإن كانت ختتلف يف  إن عمليات 
فإهنا تتقاطع معها وتتكامل. من الرضوري اإلشارة إىل عدة حتديات تواجه منظامت املجتمع املدين 

يف عمله خاصة يف جمال التأثري االسرتاتيجي يف السياسات: 
أوال: طول عملية الترشيع، وذلك بسبب التعقيدات اإلجرائية والفنية والتقلبات التي تطرأ  �

عليها من تأخري ومماطلة يف مقابل مشاريع وبرامج حمددة للمجتمع املدين  تفرتض توجيه 
اجلهود نحو الضغط عىل السلط العمومية لإلرساع يف اعتامد الترشيعات، 

التمثيلية  � مسألة  العمومية  السلط  تثري  ما  فغالبا  املدين،  املجتمع  منظامت  مرشوعية  ثانيا: 
واملرشوعية، وعليه فإن التشبيك والعمل بني مكونات املجتمع املدين يعزز من مرشوعيتها 

وتقوية موقفها، 
القانوين، فإن  �  املستو املنظامت قدرات عالية يف  التخصيص، فإن كان لبعض  البعد  ثالثا: 

للبعض اآلخر مهارات عالية يف املستو االتصايل أو يف التوعية والتثقيف أو يف التقايض 
االسرتاتيجي، ممّا جيعل عملية التشبيك والتعاون بني منظامت املجتمع املدين ختلق نوعا من 
التآزر والتكامل، وهو ما يعزز موقف خمتلف اجلمعيات وخيلق تقاسام للمعارف واملهارات،

رابعا: التكامل يف األدوار، فاملنظامت التي تعمل يف جمال الرصد مثال تقدم خزانا معلوماتيا  �
أو  الواقعة عىل ذلك احلق  املنارصة من حيث اخلروقات  النشيطة يف جمال  هاما للمنظامت 
مة بمستندات وأرقام  احلرية  من خالل الوثائق واملحامل املقدمة للسلط العمومية واملطعّ
علمية وعملية، ممّا يعزز موقفها وجيعل من املنظامت الرشيكة مع السلط العمومية بوابات 

للوصول إىل أصحاب القرار والتأثري فيهم،
خامسا: شبكة عالقات أوسع، حيث أنه وربطا مع النقطة السابقة، متتلك منظامت املجتمع  �

عليها  تعمل  التي  الربامج  خالل  من  وجمتمعية  وإدارية  سياسية  عالقات  شبكة  املدين 
والرشاكات التي تؤسسها وهو ما يمثل فرصة كبرية لتقوية املوقف وتعزيز النتائج بتقاسم 

تلك الشبكات والتنسيق بني خمتلف املنظامت الرشيكة.

الفقرة الرابعة- أمثلة عن عمليات مناصرة حقوقية 

عىل  احلريات   و  احلقوق  بحامية  املعنية  وخاصة  املدين  املجتمع  منظامت  أغلب  تعتمد 
املنارصة، نقدم يف هذا االطار بعض األمثلة من احلمالت التي تعتمد مقتضيات الفصل 49 

من الدستور: 
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مثال 1
مناصرة االئتالف المدني للحريات الفردية Âنشاء مجلة الحريات الفردية

تقوم جمموعة من مجعيات املجتمع املدين التي أحدثت ائتالفا مدنيا بحملة منارصة لدفع السلط إلصدار 
«جملة احلريات الفردية»، وهو مرشوع قانون ينبني عىل توصيات ومقرتحات تقرير جلنة املساواة واحلريات 
تقديم  عىل  املدين،  املجتمع  يف  وناشطني  القانون  يف  خرباء  من  ن  تتكوّ التي  اللجنة،  هذه  وعملت  الفردية. 
مقرتحات لتنقيح كل القوانني التي تتعلق باحلريات الفردية ومالءمتها مع الدستور التونيس واملواثيق الدولية 
إلعامل احلق يف املساواة واقرتاح تعديالت عىل القوانني التي تكرس حدودا واستثناءات غري دستورية يف حق 

املواطنني واملواطنات. 

ويقوم مرشوع قانون جملة احلريات الفردية عىل تقديم تصور كيل ودقيق لكيفية تنظيم احلقوق واحلريات 
والتي  النافذة  األحكام  تلغي  جديدة  أحكاما  ويقدم  الدستور.  من   49 الفصل  مقتضيات  وفق  الفردية 
املتعلقة منها بحامية احلياة اخلاصة، وال  الفردية خاصة  تنال من جوهر احلقوق واحلريات  تكرس حدودا 
ديمقراطية  مدنية  دولة  تقتضيها  التي  الرضورة  49 ومنها رشط  بالفصل  املنصوص عليها  الرشوط  حترتم 

ورشط تناسب احلدود املوضوعة مع موجباهتا.

مثال 2
 حملة المناصرة للهيئة الوطنية للمحامين حول السر المهني في قانون المالية لسنة 2019
قانونا  عليها  املحمول  املهن  تعامل  بتنظيم  يتعلق  فصال   2019 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  اقرتح 
أنه يمكن  القانون عىل  36 من مرشوع  الفصل  اجلباية، وقد نص  املهني مع مصالح  بالرس  االعتصام 
ملصالح اجلباية طلب املعلومات املتعلقة باخلدمات املسداة من قبل األشخاص املحمول عليهم قانونا 

واجب املحافظة عىل الرس املهني.

اعتربت هيئة املحامني أن مرشوع هذا القانون يكرس خرقا ملقتضيات الدستور وللفصل 49 منه 
لالعتبارات التالية: 

إنّ الرس املهني هو واجب ال يمكن وضع استثناء أو قيد عليه باعتبار أنه ضامنة للحق الدستوري يف محاية  �
احلياة اخلاصة للمطالب باألداء واملكرس يف الفصل 24 من الدستور الذي ينص عىل ما ييل:«حتمي 
الدولة احلياة اخلاصة وحرمة املسكن ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية»، وينجر 

بالتايل عن هذا الفصل احلق يف رسية الوثائق واملعلومات واملعطيات اخلاصة بكل املواطنني. 

إنّ احلد من احلقوق املكرسة يف الفصل 24 من الدستور جيب أن خيضع ألحكام الفصل 49 من  �
الدستور، وال جيب بالتايل أن ينال من جوهر احلق، إذ أن الفصل 36 من مرشوع القانون املطروح 
عىل هذا النحو قد أعدم وجود احلق يف رسية املعطيات الشخصية. كام جيب أن حيرتم احلد مبدأ 
التناسب، غري أنّ الفصل 36 من مرشوع القانون يتجاوز تنظيم ممارسة احلق يف رسية املراسالت 
للحق  استثناءات  ويكرس  متناسبة  غري  قيودا  عليه  ويسلط  الشخصية  واملعطيات  واالتصاالت 

بشكل يعدم ممارسته. 
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مل تعتمد اهليئة الوطنية للمحامني عىل مجيع مقتضيات الفصل 49 من الدستور إلبراز عدم دستورية 
بالنسبة  اإلجراء  هذا  خطورة  عرض  عىل  بالعمل  واكتفت  املالية  قانون  مرشوع  يف  املكرس  القيد 
املعطيات  حلامية  الدستوري  احلق  جوهر  من  يمس  املتخذ  اإلجراء  أنّ  معتربة  واملحامني  للمواطنني 

يتها.  الشخصية واملحافظة عىل رسّ

وأصدرت اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني قرارا يقيض بعدم دستورية الفصل 36 من مرشوع 
دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  تقم  ومل  الدستور84.  من   49 الفصل  عىل  اعتامدا  فيه  املطعون  القانون 
الرضورة  برشطي  يتعلق  فيام   49 الفصل  ملقتضيات  للدستور   36 الفصل  مطابقة  يف  بالنظر  القوانني 

والتناسب واقترصت عىل اعتبار أن اإلجراء املعتمد ينال من احلق. 

مثال 3
حملة المناصرة لمنظمة البوصلة ومنظمة «أنا يقظ» حول حق النفاذ إلى المعلومة

أثناء إعداد القانون املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة، قامت جمموعة كبرية من منظامت املجتمع 
املعلومة  إىل  للنفاذ  الدستوري  احلق  بني  التناسب  إلعامل  منارصة  ومحالت  املكثف  بالضغط  املدين 

والقيود القانونية التي كرسها الفصل 24 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016. 

عملت مجعية البوصلة  ومجعية أنا يقظ  يف محلة املنارصة للحق يف النفاذ إىل املعلومة عىل تفسري مفهوم 
هذا احلق للمواطنني وخطر القيود املقرتحة يف مرشوع القانون عىل ممارسة هذا احلق وتأثريها العميل 

عىل األفراد.

اعتمدت مجعية البوصلة يف محلتها مثال عىل نرش جمموعة من الرسوم والصور التفسريية عىل مواقع 
تناسب  عدم  و   49 الفصل  ملقتضيات  القانون  مرشوع  انتهاكات  للمتلقي  تبني   االجتامعية  التواصل 

بعض االستثناءات املكرسة فيه  وكيفية انتهاكها  للحق يف النفاذ اىل املعلومة85..

بالطعن يف  يتعلق   2018 ل  26 ديسمرب/كانون األوّ 07/2018 مؤرخ يف  القوانني عدد  الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع  اهليئة  84  - قرار 
دستورية مرشوع قانون املالية عدد 72/2018، والذي أقر ماييل:

ستور: «عن املطعن املأخوذ من خرق الفصل 24 و49 من الدّ
ّ املهني الذي يمكن االعتصام به إزاء مصالح اجلباية  36 من مرشوع القانون املطعون فيه يف إطار توضيح جمال الرسّ حيث ورد الفصل 

واحلال أنه جتاوز ذلك إىل إلغاء أحكام الفقرة األخرية من الفصل 16 من جملّة اإلجراءات واحلقوق اجلبائية،
وحيث أن الفصل 36 عىل حاله سيؤدي إىل صعوبات يف التطبيق من شأهنا املساس بمبدأ األمان القانوين ومقروئية النص وبام قد يؤدّي إىل 

ستور، النيل من احلق يف املحافظة عىل الرسّ املهني والضامنات املكفولة بالفصلني 24 و49 من الدّ
ل عىل نطاق ضيّق وعمال هبذه القاعدة فإنّ عبارة املعلومات املتعلّقة باخلدمات املسداة من قبل األشخاص  وحيث أنّ النصوص اجلبائية تؤوّ
ّ املهني الواردة يف الفصل 36 من مرشوع القانون املطعون فيه حتتاج إىل مزيد من التّدقيق حتّى  املحمول عليهم قانونا املحافظة عىل الرسّ

تكون مطابقة ألحكام الدستور،
وحيث يتّجه تبعا لذلك التّرصيح بعدم دستورية الفصل 36 من مرشوع القانون املطعون فيه وردّ بقية املطاعن لعدم وجاهتها».

85   يمكن االطالع عىل هذه الرسوم يف الصفحة الرسمية عىل الفايسبوك جلمعية البوصلة
 https://www.facebook.com/AlBawsala/photos/a.458257467540418/1116615291704629/?type=3& theater 



92

خاتمة

يقدم الفصل 49 من الدستور التونيس أحد الضامنات الرئيسية واألساسية حلامية خمتلف احلقوق 
واحلريات الدستورية، و قد بنيّ هذا الدليل سبل اعتامده يف خمتلف جماالت نشاط وتدخل منظامت 
املجتمع املدين. كام بنيّ الدليل طرق و إمكانيات تفعيل وتطبيق مقتضياته.  وإلحداث تغيري فعيل يف 
مقاربة السلط العمومية للمسألة احلقوقية و االلتزام بضوابط احلد من احلقوق و احلريات، نعتقد 
أن هذا التغيري مرتبط شديد االرتباط بتبني خمتلف الفاعلني يف املجتمع املدين لفلسفة و ضامنات 

الفصل 49 من الدستور  و مرتبط كذلك بسعيهم اىل املطالبة بتفعيله ودعم حسن تطبيقه. 
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الّسؤال ا¬ول: لماذا يجب الحّد من الحريات؟

ل  تتحوّ أن  للشتم كام يمكن  أو  للثلب  التعبري  أن تستغلّ حرية  ها: يمكن  تنقلب إىل ضدّ املطلقة  أوال- ألنّ احلرية 
ممارسة حرية التظاهر إىل عنف.

النفاذ  التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة أو حق  ثانيا- ألن احلريات يف حدّ ذاهتا حدود حلريات أخر، مثال: حرية 
.للمعلومة من ناحية، واحلق يف محاية املعطيات اخلاصة من ناحية اخر

لكن هناك حقوق ال يمكن املساس هبا:

- احلق يف حرمة اجلسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي.

- احلق يف حماكمة عادلة، قرينة الرباءة، شخصية العقوبة، رشعية اجلرائم والعقوبات.

ب احرتامها يف كل احلاالت  هذه احلقوق هي تلك التي يصفها القانون الدويل بـأهنا احلقوق األساسية والتي يتوجّ
جوع إىل هذه املسألة يف آخر الوثيقة). ض هلا الدستور التونيس (سوف يتمّ الرّ ومهام كانت الظروف ومل يتعرّ

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف «مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية» بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل حدّ 

ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

الّسؤال الّثاني: ما هي طرق ضبط حدود الحقوق والحريات؟

اعتمدت الدساتري ثالثة طرق لضبط حدود احلقوق واحلريات:

أوال- وضع الحدود ضمن الفصل المتعلق بالحق أو الحرية

تتمثل هذه الطريقة يف وضع رشوط احلدود بالنسبة لكل حق أو حرية عىل حدة. وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

ملحق عدد 1
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الدستور التونسي لغرة جوان/حزيران 1959

الفصل 5: 
تضمن اجلمهورية التونسية احلريات االساسية وحقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.- 
تقوم اجلمهورية التونسية عىل مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته.- 
تعمل الدولة واملجتمع عىل ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال.- 
اجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما مل ختل باألمن العام.- 

الفصل 7
تّخذ الحرتام  يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبيّنة بالقانون، وال حيدّ من هذه احلقوق إالّ بقانون يُ

حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي.

الفصل 8
حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون.

الفصل9
يضبطها  التي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالّ  مضمونة  الشخصية  املعطيات  ومحاية  املراسلة  ورسية  املسكن  حرمة 

القانون.

الفصل 10 
لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر إقامته يف حدود القانون.

الفصل 13
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احرتام كرامته طبقا للرشوط يضبطها القانون.

كام متكن التدابري التي يتخذها رئيس اجلمهورية عىل أساس الفصل 46 املتعلق باحلالة االستثنائية من تعليق 
احلقوق واحلريات.

الفصل 46
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان اجلمهورية وأمن البالد واستقالهلا بحيث يتعذر السري العادي 
النواب  الوزير االول ورئيس جملس  تدابري استثنائية بعد استشاره  الظروف من  الدولة اختاذ ما حتتمه  لدواليب 

ورئيس جملس املستشارين.
ويوجه يف ذلك بيانا إىل الشعب.

ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية حلّ جملس النواب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضد احلكومة.
وتزول هذه التدابري بزوال أسباهبا ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل جملس النواب وجملس املستشارين.
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دستور الجزائر 8 ديسمبر/كانون ا¬ّول 1996 وقع تعديله في 6 مارس/آذار 2016

الفصل 40:
 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال بمقتىض القانون ويف نطاق احرتامه. وال تفتيش إالّ بأمر 

صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الفصل 57: 
احلق يف اإلرضاب معرتف به ويامرس يف إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا احلق أو جيعل حدودا ملامرسته، يف ميادين الدفاع الوطني أو األمن أو يف مجيع 
اخلدمات أو األعامل العمومية ذات احليوية للمجتمع.

دستور المملكة المغربية 29 جويلية/تموز 2011

الفصل 27: 
للمواطنات واملواطنني حق احلصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، 

واهليئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ال يمكن تقييد احلق يف املعلومة إالّ بمقتىض القانون، هبدف محاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ومحاية أمن الدولة 
املنصوص  األساسية  واحلقوق  باحلريات  املسّ  من  الوقاية  وكذا  لألفراد،  اخلاصة  واحلياة  واخلارجي،  الداخيل 

عليها يف هذا الدستور، ومحاية مصادر املعلومات واملجاالت التي حيددها القانوين بدقة.

ثانيا- تخصيص فصل جامع لضبط شروط وضع الحدود على كّل الحقوق والحريات

يتمّ وفق هذه الطريقة وضع فصل واحد، يتمّ من خالله ضبط رشوط احلدود لكلّ احلقوق واحلريات، ومتكن هذه الطريقة 
من تفادي اإلطالة والتشعب يف النصّ الدستوري. ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر التالية:

دستور سويسرا 18 أفريل/نيسان 1999

الفصل 36: 
حدود احلقوق األساسية

ص عليها بقانون، . 1 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي، واحلدود اخلطرية جيب أن ينصّ
إال يف حالة خطر حقيقي ومبارش وداهم.

را بمصلحة عامة أو بحامية حقّ أسايس للغري.. 2 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون مربّ
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كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.. 3
ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساسية.. 4

دستور كينيا 6 ماي/أيار 2010

الفصل 24:
 احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق ال حيدّ منها إال بقانون، ورشيطة أن يكون احلدّ معقوال ومربرا يف 
جمتمع منفتح وديمقراطي قائم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، وآخذا بعني االعتبار العنارص املناسبة، 

التي من بينها:
طبيعة احلق أو احلرية األساسية.- 
أمهية اهلدف من احلد.- 
طبيعية احلدّ ومداه.- 
احلرص عىل أالّ يرضّ متتع فرد بحقوقه وحرياته األساسية بحقوق الغري وحرياهتم األساسية.- 
العالقة بني احلدّ والغاية منه. وتبني ما إذا كانت هناك وسائل أقل تضييقا لتحقيق نفس اهلدف.- 

الميثاق الكندي للحقوق والحريات 17 أفريل/نيسان 1982

الفصل ا¬ول:
بقانون  إالّ  بنوده وال يمكن ضبطها  الواردة يف  للحقوق واحلريات يضمن احلقوق واحلريات  الكندي  «امليثاق 

بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار جمتمع حرّ وديمقراطي».

ثالثا- المزج بين الطريقتين

نذكر  ذلك  عىل  األمثلة  أهم  ومن  السابقتني  الطريقتني  بني  املزج  يف  تتمثل  ثالثة،  طريقة  الدساتري  بعض  اعتمدت 
القانون األسايس األملاين ودستور جنوب أفريقيا.
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القانون ا¬ساسي ا¬لماني 23 ماي/أيار 1949

يبنيّ القانون األسايس األملاين 23 ماي/أيار 1949 ضمن الفقرة 2 من فصله العارش رشوط احلدود التي يمكن 
إدخاهلا عىل احلق يف رسية املراسالت واالتصاالت، وحيدد الفصل 19، بشكل عام، ضوابط احلدّ من احلقوق 

األساسية.

المادة 10:

رسية الرسائل والربيد واالتصاالت اهلاتفية
ال جيوز انتهاك رسية الرسائل واملراسالت الربيدية واالتصاالت.. 1
ال جيوز فرض أيّ تقييدات هلذه الرسية إالّ بناء عىل قانون. وإذا كانت هذه التقييدات تفيد يف محاية النظام . 2

األسايس الديمقراطي احلر، أو يف محاية كيان أو أمن االحتاد، أو كيان إحد الواليات أو أمنها، فيجوز أن 
املعنية  األشياء  بفحص  املقاضاة  عن  واالستعاضة  التقييدات،  هبذه  املعنيني  إبالغ  عدم  عىل  القانون  ينصّ 

بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم حتديدها من قبل املجالس النيابية.

المادة 19:

 احلد من احلقوق األساسية - حق التقايض
قانون، . 1 بناء عىل  أو  بقانون،  األساسية  احلقوق  أحد  احلد من  إىل  األسايس  القانون  هلذا  وفقا  اللجوء  تمّ  إذا 

فيجب أن يكون رسيان هذا القانون عاماً، وأالّ يقترص عىل حالة منفردة. وعالوة عىل ذلك جيب أن يسمي 
هذا القانون احلق األسايس املعني، واملادة اخلاصة به يف القانون األسايس.

ال جيوز بأي حال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس ذاته.. 2
يف . 3 احلقوق  هذه  كانت  إذا  الدولة،  داخل  االعتبارية  لألشخاص  بالنسبة  أيضاً  األساسية  احلقوق  ترسي 

جوهرها صاحلة ألن تطبق عليها.
إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد، فيمكنه اللجوء إىل التقايض، ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية، . 4

إذا مل يكن هناك داع للجوء إىل حمكمة خمتصة أخر. وال يمس ذلك املادة 10 فقرة 2 مجلة 2.

دستور جنوب إفريقيا 10 ديسمبر/كانون ا¬ّول 1996

الماّدة 7

احلقوق
احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق يمكن أن يقع احلدّ منها باحلدود الواردة بالفصل 36 أو املنصوص 

عليها يف أي موضع آخر من اإلعالن.
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الماّدة 36

تقييد احلقوق
ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إالّ بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد . 1

معقوالً وله ما يربره يف جمتمع مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، مع مراعاة 
كل العوامل ذات الصلة، بام فيها:

أ. طبيعة احلق؛
ب. أمهية الغرض من التقييد؛ 

ج. طبيعة ونطاق التقييد؛ 
د. العالقة بني التقييد وغرضه؛ و

ه. الوسائل األقل تقييداً لتحقيق الغرض.

باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، ال يقيّد أي قانون أي . 2
حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق.

القانون الّدولي العام

مل خيصص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فصال جامعا لضبط رشوط وضع احلدود عىل احلقوق 
ض إىل هذه الرشوط يف بعض الفصول:  واحلريات بل تعرّ

المادة 12 
لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. 1
لكلّ فرد حرية مغادرة أي بلد، بام يف ذلك بلده.. 2
القانون، وتكون رضورية حلامية . 3 ينص عليها  التي  تلك  قيود غري  بأية  أعاله  املذكورة  تقييد احلقوق  ال جيوز 

األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية 
مع احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد.

ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.. 4

المادة 18 
ما، وحريته يف . 1 بدين  يدين  أن  الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف  إنسان احلق يف حرية  لكل 

اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، 
بمفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو عىل حدة.

ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو . 2
معتقد خيتاره.
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ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية . 3
حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم . 4
دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

المادة 19 
لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة.. 1
لكل إنسان احلق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التامس خمتلف رضوب املعلومات واألفكار . 2

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية 
وسيلة أخر خيتارها.

تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعىل ذلك . 3
جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون رضورية: 

أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
ب) حلامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

المادة 21 
يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض 
النظام  العامة أو  القومي أو السالمة  طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 

العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

المادة 22 
لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، بام يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل . 1

محاية مصاحله.
ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، . 2

يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب 
العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم. وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال 

الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق.
ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 بشأن . 3

احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا 
أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
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الّسؤال الّثالث: ما هي الطريقة التي اعتمدها المؤسس التونسي لضبط حدود الحقوق 
والحريات؟

ج املجلس الوطني التأسييس يف وضع رشوط احلدّ من احلريات: لقد تدرّ

ة عىل غرار . 1 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ اكتفى مرشوع مسودة الدستور (14 أوت/آب 
ة جوان/حزيران 1959. دستور غرّ

ة . 2 ل 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ اكتفت مسودة مرشوع الدستور (14 ديسمرب/كانون األوّ
ة جوان/حزيران 1959. عىل غرار دستور غرّ

ة عىل غرار دستور . 3 اكتفى مرشوع الدستور (22 أفريل/نيسان 2013) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ
ة جوان/حزيران 1959. غرّ

ة فصال جامعا ومل ينص هذا . 4 أدرج مرشوع دستور اجلمهورية التونسية (غرة جوان/حزيران 2013) ألول مرّ
املرشوع عىل مبدأ التناسب وهو الفصل 48 الذي ينص عىل ما ييل:

"يقرر القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمنة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. 
وال يتخذ القانون إال حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر 

اهليئات القضائية عىل محاية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".

5 . (principe de non régression) عىل إثر التوافقات، وقع إدراج مبدأ التناسب ومبدأ عدم الرتاجع 
ضمن الفصل اجلامع لدستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 وتمّ ذلك أثناء القراءة األوىل فصال فصال 

ملرشوع الدستور1.

الفصل 49:
د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. وال   حيدّ
ر هذه الضوابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن  تقرّ
الضوابط  التناسب بني هذه  العامة، وذلك مع احرتام  أو اآلداب  العامة،  الصحة  أو  الوطني،  الدفاع  أو  العام، 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.

ه منذ صدور نص «مسودة مرشوع الدستور»: 1  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فصل جامع يعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال ختضع ممارسة احلقوق املنصوص عليها هبذا الباب إال للحدود املقررة يف القانون، ما مل متسّ من جوهرها ورشيطة أن تشكل هذه احلدود تدابري رضورية يف 
جمتمع مدين ديمقراطي تتخذ حلامية حقوق الغري وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بد من وجود تناسب بني القيود املفروضة واألهداف التي 

تربرها ومن توفري سبل الطعن فيها».
تقييم  الدستور:  مرشوع  مسودة  يف  قراءة  عمر،  الفتاح  عبد  الدرايس  اليوم  واحلريات»،  «احلقوق  القليبي،  وسلسبيل  احلمروين   سلو اللّغامين،  سليم  أنظر: 

واقرتاحات، 15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 31-58.
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وإىل جانب الفصل اجلامع، وقع اإلبقاء عىل اإلحالة عىل القانون يف ما خيص حقوق وحريات خاصة:

\

الّسؤال الّرابع: هل ينطبق الفصل الجامع على كّل الحقوق والحريات المنصوص عليها 
في الدستور؟

التأويل األول: ينطبق الفصل 49 عىل كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور 27 جانفي/كانون الثاين 
2014 (وليس فقط يف الباب املتعلق باحلقوق واحلريات).

التأويل الثاين: يُستثنى من جمال تطبيق الفصل 49 الفصول التي ورد فيها قيد خاص وإحالة خاصة عىل القانون وفقا 
.(Le spécial déroge au général) "ملبدأ القانون: "حكم النص اخلاص يُستثنى من حكم النص العام

احلقّ يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

حقّ اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

د مدة اإليقاف واإلحتفاظ بقانون.الفصل 29 دّ حتُ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الفكرية الفصل 41 امللكية  القانون.  يضبطها  التي  وبالضامنات  احلاالت  يف  إال  منه  النيل  يمكن  وال  مضمون،  امللكية  حق 
مضمونة.

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

يعدّ ناخب كل مواطن تونيس اجلنسية بلغ من العمر عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخايب.الفصل 54

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حقّ لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.
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يف رأيي، البد من التمييز:

1. هنالك فصول أو فقرات أو أجزاء من فصول تتعلّق باحلقوق واحلريات ال ينطبق عليها الفصل 49 ألسباب خمتلفة:

أ. ألنّ احلقوق واحلريات املعنيّة حقوق وحريات أساسيّة ال يمكن احلدّ منها البتّة وهي التالية:

ن من النّيل من جوهر احلق: ب. ألنّ النص الدستوري مكّ

مري.الفصل 6 ة املعتقد والضّ حريّ

املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غري متييز.الفصل 21

 حتمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد، ومتنع التعذيب املعنوي واملادي. وال تسقط جريمة التعذيب الفصل 23
بالتقادم.

حيجر سحب اجلنسية التونسية. من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن.الفصل 25

 املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تُكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة.الفصل 27

 العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتىض نص قانوين سابق الوضع، عدا حالة النص األرفق باملتهم.الفصل 28

 لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.الفصل 30

 حرية الرأي والفكر... مضمونة.الفصل 31

لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول، واملتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقايض وحق الدفاع الفصل 108
مضمونان.

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

احلق النقايب بام يف ذلك حق اإلرضاب مضمون.الفصل 36

 وال ينطبق هذا احلق عىل اجليش الوطني.

يوانة. اخيل والدّ ات األمن الدّ  وال يشمل حق اإلرضاب قوّ

حق امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41
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ج. ألنّ طبيعة احلد املسلط عىل احلق أو احلرية ورشوطهام أدرجت صلب النص الدستوري:

د. ألنّ احلقوق التي تضمنتها ال تلزم الدولة التونسية عىل حتقيق نتيجة بل عىل بذل عناية فحسب:

ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إالّ يف حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة الفصل 29
إليه، وله أن ينيب حماميا.

أنظمتها الفصل 35 يف  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم  مضمونة.  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تكوين  حرية 
األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف.

احلق امللكية مضمون وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
املرتشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل.

وإذا كان حامال جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند 
الترصيح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء 

جمالس اجلامعات املحلية املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.

... وهتيئ هلم [للمواطنني واملواطنات] أسباب العيش الكريم.الفصل 21

... تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األرسة، وتعمل عىل إعادة تأهيل السجني وإدماجه الفصل 30
يف املجتمع.

... تسعى الدولة إىل ضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.الفصل 32

... وتسعى [الدولة] إىل توفري اإلمكانيات الرضورية لتحقيق جودة الرتبية والتعليم والتكوين.الفصل 39

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف.الفصل 40

تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الالزمة ملامرسة األنشطة الرياضية والرتفيهية.الفصل 43

تضمن الدولة... املسامهة يف سالمة املناخ. وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.الفصل 45

العنف الفصل 46 بالقضاء عىل  الكفيلة  التّدابري  ولة  الدّ تتّخذ  للمرأة]...  املكتسبة  [احلقوق  تطويرها  الدولة عىل  ... وتعمل 
ضدّ املرأة. 

جل يف املجالس املنتخبة. ولة إىل حتقيق التّناصف بني املرأة والرّ ...تسعى الدّ

ولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كلّ متييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة احلق يف االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، الفصل 48 حتمي الدّ
ة لتحقيق  وريّ اذ مجيع اإلجراءات الرضّ ولة اختّ بكلّ التّدابري التّي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع. وعىل الدّ

ذلك.
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2. ينطبق الفصل 49 عىل الفصول التي أحالت عىل القانون دون ضبط طبيعة احلد ورشوطه:

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

املقرتفة  اجلريمة  بني  التناسب  ومن  للحالة   "القصو" الطبيعة  من  التثبت  الدستوري  القايض  عىل  (مالحظة: 
رها القانون). وعقوبة االعدام التي قرّ

حق اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون.الفصل 29 ... حتدد مدّ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

... تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

القانون الفصل 54 حيددها  التي  الرشوط  وفق  كاملة  سنة  عرشة  ثامين  العمر  من  بلغ  اجلنسية  تونيس  مواطن  كل  ناخبا  يعدّ 
االنتخايب.

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب. 

مالحظة: ال ينطبق الفصل 49 إال عىل رشط التزكية الوارد بالفصل 74.

...يضمن القانون التقايض عىل درجتني. جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون رسيتها.الفصل 108
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3. ينطبق الفصل 49 عىل األحكام الدستورية التي مل حتل عىل القانون ويمكن احلدّ منها بمقتىض الفصل 49 ذاته:

ينيّة.الفصل 6 عائر الدّ ... ممارسة الشّ

حتمي الدولة احلياة اخلاصة، وحرمة املسكن، ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية. لكل مواطن الفصل 24
احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته.

"حرية ... التعبري واإلعالم والنرش مضمونة... "الفصل 31

إال أنه، بمقتىض نفس الفصل، وقع حرض اللجوء إىل حدّ بعينه:

"ال يمكن ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".

تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.الفصل 32

حرية االجتامع والتظاهر السلميـني مضمونة.الفصل 37

فر اإلمكانيات الرضورية لضامن الفصل 38 الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّ
السالمة وجودة اخلدمات الصحية. تضمن الدولة العالج املجاين لفاقدي السند، ولذوي الدخل املحدود.

التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة. تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي املجاين بكامل مراحله.لفصل 39

... ولكل مواطن ومواطنة احلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.الفصل 40

... امللكية الفكرية مضمونة.الفصل 41

احلق يف الثقافة مضمون. حرية اإلبداع مضمونة.الفصل 42

احلق يف املاء مضمون.الفصل 44

تضمن الدولة احلق يف بيئة سليمة ومتوازنة.الفصل 45

جل واملرأة يف الفصل 46 ولة تكافؤ الفرص بني الرّ تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها ... تضمن الدّ
ل خمتلف املسؤوليّات ويف مجيع املجاالت. حتمّ

حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم. عىل الدولة توفري مجيع الفصل 47
أنواع احلامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل.

... وال يكون الترصيح باحلكم إال يف جلسة علنية.الفصل 108
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الّسؤال الخامس: من المعني بالفصل 49؟

ضون للحد من حقوقهم وحرياهتم ومكنهم الدستور من الدفع بعدم  أ- كل املواطنني واملواطنات بحكم أهنم معرّ
دستورية القوانني بام يف ذلك القوانني التي مل حترتم مقتضيات الفصل 49.

ب- اجلمعيات التي مكنها الفصل 14 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق 
بتنظيم اجلمعيات مما ييل: " يمكن لكلّ مجعية أن تقوم باحلق الشخيص أو أن متارس الدعو املتعلقة بأفعال تدخل 
يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها األسايس وال يمكن للجمعية إذا ارتكبت األفعال ضد 

أشخاص معينني بذواهتم مبارشة هذه الدعو إالّ بتكليف كتايب رصيح من األشخاص املعنيني باألمر".

ج- السلطة الترشيعية التي تضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات. وال بدّ يف هذا الصدد من اإلشارة إىل رضورة 
اب الشعب للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني ملقتضيات الفصل 49. إحداث آلية صلب جملس نوّ

د- السلطة التنفيذية

- بصفتها مشاركة يف الوظيفة الترشيعية فهي التي تعدّ مشاريع القوانني.

- وبصفتها سلطة تنفيذية بإمكاهنا احلد من ممارسة احلقوق واحلريات عرب سلطتها الرتتيبية وصالحياهتا يف جمال 
الضبط اإلداري.

- وال بدّ من إحداث آلية صلب رئاسة احلكومة للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني واملقررات اإلدارية 
ملقتضيات الفصل 49.

يف  وجوبا  "تُستشار  التي  اإلنسان  حقوق  هيئة  خاصة  وبصفة  املستقلة  الدستورية  اهليئات  املستقلة:  اهليئات  ه-  

مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها" (الفصل 128 من الدستور) واهليئات العمومية املستقلة.

و- السلط املحلية يف إطار ممارستها الختصاص الضبط اإلداري. 

ز- اهليئات القضائية بشتى أصنافها التي كلفها املؤسس "بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك" (الفصل 49) 
وبضامن.علوية الدستور، وسيادة القانون، وبحامية احلقوق واحلريات (الفصل 102).

ل  ح- املوفق االداري الذي أحدث بمقتىض األمـر عـدد 2143 لسنة 1992 املــؤرخ يف 10 ديسمرب/كانون األوّ
1992 والذي عهد إليه بالتوسط بني املواطن واإلدارة إلجياد احللول للمسائل املتشكلة بينهام. 

ط- وبطبيعة احلال املحكمة الدستورية.
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الّسؤال السادس: ما هي مقتضيات تطبيق الفصل 49 ؟

التثبت من أنه وقع احلدّ من احلرية بمقتىض قانون. وال بدّ أن يكون قانونا أساسيا بام أنّ الفصل 65 من الدستور . 1
يف  يتوفر  أن  بد  وال  أساسية.  قوانني  شكل  تتخذ  اإلنسان  وحقوق  باحلريات  املتعلقة  النصوص  أنّ  عىل  ينص 

القانون رشط الوضوح واملقروئيّة والدقّة.

 التثبت بأنه ال ينال من جوهر احلق واحلرية املعنية:. 2

وينال القانون من جوهر احلق أو احلرية إن كانت نتيجته القضاء عىل احلرية متاما كأن ينص قانون اجلمعيات مثال  �
عىل أنّ تكوين اجلمعيات خاضع إلجراء الرتخيص (وهو ما وقع يف ظلّ دستور غرة جوان/حزيران 1959).

كام يمكن أن نعترب أن القانون ينال من جوهر احلق عندما يكون مآله إمكانية حرمان شخص من حق أو  �
حرية بصفة هنائية.

وهذا ما يفرسّ عدم انطباق هذا الرشط عىل الفصل 22 و الفصل 36 والفصل 41 (فقرة 2 و 3) ألنّ الدستور 
، يف هذه احلاالت، عىل إمكانية حرمان شخص بصفة هنائية من حقه يف احلياة أو امللكية وعىل حرمان فئات  نصّ

من احلق النقايب وحق اإلرضاب.

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف "مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية" بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل 

حدّ ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

التثبت من الوجود الفعيل ملوجب احلدّ أي التثبت من أنّ ممارسة احلق هتدد فعال "حقوق الغري أو األمن العام . 3
ة. أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" مع تأويل صارم و حالة بحالة هلذه املقتضيات العامّ

الثبت من وجود "رضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية". 4

وتعني الرضورة أنّه ليس هناك حلّ آخر وأنّه لضامن القيمة البد من احلد من احلرية. وجيب أن ال ينال احلد من 
مدنية الدولة وديمقراطية النظام السيايس.

1: ال يمكن محاية الصحة العمومية من انتشار وباء إال باحلدّ من حرية التنقل أو بعزل أشخاص طاهلم  مثال 
ذلك الوباء. 

د األمن العام تأجيل انتخابات لكن ال يمكن إلغاءها ألنّ إلغاء االنتخابات  مثال 2: يمكن بسبب خطر داهم هيدّ
نسف ملقتضيات الدولة الديمقراطية.

مثال 3: ال يمكن إغالق املقاهي هنارا طيلة شهر رمضان ألنّ الغلق ليس رضورة تقتضيها دولة مدنية بل دولة 
دينية. 

التثبت من "التناسب" بني احلد من احلرية وموجبه. . 5

بأنّه عالقة بني هدف (موجب احلدّ من احلرية) تتمثل يف قيمة حممية قانونيا (حقوق الغري أو  التناسب  يُعرف 
من  احلرية)  من  (احلدّ  وإجراء  العامة)  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات 
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املفروض أن حيقق الغاية املنشودة. إنّ حتقيق التناسب باملعنى الواسع يفرتض توفّر ثالثة رشوط، تتمثل فيام ييل:

ن اإلجراء املتخذ من حتقيق اهلدف املنشود.  - الرشط األول- املالءمة (adéquat): جيب أن يمكّ

- الرشط الثاين- الرضورة: جيب أن يكون اإلجراء املتخذ رضوريا لتحقيق اهلدف املنشود. 

للهدف   (adapté) موائام  املتخذ  اإلجراء  يكون  أن  جيب  الضيق:  باملعنى  التناسب  فكرة  الثالث-  الرشط   -
املنشود. جيب أن ال يتجاوز احلدّ من احلرية ما هو رضوري لضامن موجب احلق. مثال: ال جيب احلد من 

دا جغرافيا. حرية التنقل يف كامل البالد إن كان الوباء حمدّ

بدوهنا  فألنه  اإلجراء  صحة  ومتثّل رشوط  مطلوبة  الواسع  باملعنى  للتناسب  الثالث  الرشوط  هذه  كانت  وإذا 
خيشى أن ينال اإلجراء بصفة مفرطة من قيمة أخر حيميها القانون وهي احلق أو احلرية املعنيّة. وكام يتّضح، 
. فام نعتربه مبدأ التناسب إنام هو املقتضيات الثالثة التي جيب أن حتدد  ليس التناسب بقاعدة بقدر ما هو متشّ

اجلهة املختصة يف اختيار اإلجراء والتي يراقبها القايض للحكم بصحته.

عن  مستقلة  رضورة  رضورتني،  وجود  من  التأكد  يفرض   49 الفصل  أن  أوهلام  استنتاجني  سبق  ممّا  ويستنتج 
ذ للحدّ من احلرية  مبدأ التناسب، رضورة احلدّ من احلرية (nécessité externe) ورضورة اإلجراء الذي اُختّ
(nécessité interne) وثانيهام أنّ للتناسب معنى واسع (proportionnalité lato sensu) ومعنى ضيق 

(proportionnalité stricto sensu) وهو املواءمة.

الّسؤال السابع: هل يمكن التراجع في الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور؟

"ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". تعترب هذه الفقرة 
حقوق  ة  مادّ حيكم  الذي   (principe de non régression) الرتاجع  عدم  ملبدأ  تكريسا   49 الفصل  من  األخرية 
ة. وينطبق هذا التحجري عىل تعديل الدستور ومن باب أوىل وأحر عىل الترشيع العادي أو األسايس.  اإلنسان بصفة عامّ
وقد نصّ الفصل 46 رصاحة عىل ذلك يف ما خيص حقوق املرأة: "تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم 

مكاسبها وتعمل عىل تطويرها".

مثال: ال يمكن الرتاجع يف مكتسبات حرية تكوين األحزاب واجلمعيات التي حتققت بمقتىض املرسوم عدد 87 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واملرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 

24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم اجلمعيات.
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الّسؤال الثامن: ما هي المسألة المنسّية في دستور 27 جانفي/كانون الثاني 2014؟

ن الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 رئيس اجلمهورية "يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن  يمكّ
أو أمن البالد أو استقالهلا، يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتمها تلك احلالة االستثنائية".

ويمكن أن تتمثل هذه التدابري، وهي ليست قوانني، يف تعليق حقوق وحريات وعدم اعتامد الفصل 49. كان ال بد 
droits fon-" من التنصيص يف هذه الصورة عىل احلقوق واحلريات التي ال يمكن تعليقها حتى يف احلالة االستثنائية

damentaux indérogeables" عىل غرار بعض الدساتري2.

وال يمثّل هذا النسيان ثغرة يف النظام القانوين التونيس بام أنّه بمقتىض الفصل 20 من الدستور "املعاهدات املوافق 
عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها، أعىل من القوانني وأدنى من الدستور". ولقد صادقت تونس بدون حتفظ 

ابع عىل ما ييل: عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية3 الذي ينصّ يف فصله الرّ

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
بمقتىض هذا  املرتتبة عليها  بااللتزامات  تتقيد  تدابري ال  الوضع،  يتطلبها  التي  تتخذ، يف أضيق احلدود  أن  العهد 
العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخر املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها 

عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتني 1 و2) و11 و15 و16 و418.

ها: 2  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل 73 من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ املساس من أحكام الفصول التالية...».

سليم اللّغامين، سلو احلمروين وسلسبيل القليبي، «احلقوق واحلريات»، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، 
15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 31-58.

3  قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968 يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية.

الفصل 6: احلق يف احلياة.  4
الفصل 7: حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.

الفصل 8: الفقرة األوىل: "ال جيوز اسرتقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها." الفقرة الثانية: "ال جيوز إخضاع أحد للعبودية. 
الفصل 11: حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

الفصل 15: مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
الفصل 16: لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

الفصل 18: لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، 
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر.

عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
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تعريفات مرجعية للمجتمع المدني 

https://www.un.org/fr/sections/resources-di�erent-audiences/civil-society/index.html    5
6     عىل سبيل الذكر:

.vii العمل مع برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان دليل للمجتمع املدين، نيويورك وجنيف، 2008، صفحة -   
   -دليل عميل للمجتمع املدين: احليز املتاح للمجتمع املدين ونظام حقوق اإلنسان، ص 5.

https://au.int/sites/default/�les/pages/34873-�le-au_constitutive_act_ar.pdf     7
   La société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales (les "partenaires sociaux"), les organisations          8
 non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les
 organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spéci�que des églises et
communautés religieuses", Gouvernance européenne. Un Livre blanc, juillet 2001

على المستوى ا¬وروبيعلى المستوى اÂفريقيالمستوى الدولي

املدين  املجتمع  أن  املتحدة  األمم  منظمة  تعترب 
نشاط  جمال  عن  مميز  نشاط  بمجال  حيظى 
(املجال  األعامل  نشاط  وجمال  احلكومة 

التجاري واالقتصادي) 5.

واسعا  تعريفا  املتحدة  األمم  منظمة  وتقدم   
جمموعة  بكونه  تعرفه  إذ  املدين،  للمجتمع 
أشكال  يف  للعمل  يتطوعون  الذين  «األفراد 
أو  مصالح  بشأن  العام  والعمل  املشاركة 
أغراض أو قيم مشرتكة تتفق مع أهداف األمم 

املتحدة»6.

تعترب منظمة االحتاد اإلفريقي املجتمع املدين 
يف  وذلك  التضامن  تعزيز  يف  حموريا  رشيكا 
رؤساء  «نحن  املنظمة:  هذه  إحداث  نص 
منظمة  يف  األعضاء  واحلكومات  الدول 

الوحدة اإلفريقية:...

إذ نسرتشد برؤيتنا املشرتكة إلفريقيا موحدة 
احلكومات  بني  رشاكة  إىل  وباحلاجة  وقوية 
النساء  وخاصة  املدين  املجتمع  فئات  وكافة 
تعزيز  بغية  اخلاص  والقطاع  والشباب 

التضامن والتالحم بني شعوبنا »7.

كام متنح منظامت املجتمع املدين العضوية يف 
املجلس االقتصادي واالجتامعي والثقايف.

املدين  املجتمع  اإلفريقي  االحتاد  عرف  وقد 
 1991 سنة  البنني  يف  كوتونو  لقاء  بمناسبة 
أطيافه  بمختلف  للشعب  «جتسيد  أنه  عىل 
بدوره  واعيا  يصبح  عندما  وبتعدديته 

ومهمته».

املنظامت  خالل  من  املدين  املجتمع  يعرف 
نه وأنه «يشمل عىل وجه اخلصوص  التي تكوّ
النقابات ومنظامت أعراف العمل (الرشكاء 
احلكومية،  غري  واملنظامت  االجتامعيني)، 
اخلريية،  واجلمعيات  املهنية،  واجلمعيات 
ترشك  التي  واملنظامت  الشعبية،  واملنظامت 
مع  والبلدية،  املحلية  احلياة  يف  املواطنني 

مسامهة الكنائس واجلامعات الدينية»8.

تعريفات مرجعية للمجتمع املدين ملحق عدد 2
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ملحق عدد 3

المرتبطة  والحقوق  التنظم  وحرية  المدني  بالمجتمع  المتعلقة  الدولية  المواثيق  بعض 
بممارسة النشاط

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
لسنة 1948

املادة 20:

1- لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات واجلمعيات السلمية 

2-  ال جيوز إرغام أحد عىل االنتامء إىل مجعية ما»

وحرية  بحق  املتعلق  اإلعالن 
وهيئات  واجلامعات  األفراد 
املجتمع يف تعزيز ومحاية حقوق 
األساسية) واحلريات  اإلنسان 
قرار  بموجب  ونرش  اعتمد 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
53/144 املؤرخ يف 9    ديسمرب/

ل  1998 ) كانون األوّ

املادة 1:

 «من حق كل شخص، بمفرده وباالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاية وإعامل حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية عىل الصعيدين الوطني والدويل».

املادة 5:

 «لغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يكون لكل شخص احلق، بمفرده وباالشرتاك 
مع غريه، عىل الصعيدين الوطني والدويل، يف:

- االلتقاء أو التجمع سلميا؛

- تشكيل منظامت غري حكومية أو رابطات أو مجاعات واالنضامم إليها واالشرتاك فيها؛

- االتصال باملنظامت غري احلكومية أو باملنظامت احلكومية الدولية».

باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد 
املدنية والسياسية

املادة 21: 

«يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك 
التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة 

العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم».

املادة 22:

«1- لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، بام يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها 
من أجل محاية مصاحله.

2- ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري 
رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة 
أفراد  إخضاع  دون  املادة  هذه  حتول  وال  وحرياهتم.  اآلخرين  حقوق  محاية  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة 

القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق.

3- ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من 

شأهنا أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية».

ملحق عدد 3
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بعض املواثيق الدولية املتعلقة باملجتمع املدين وحرية التنظم واحلقوق املرتبطة بمامرسة النشاط

باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد 
واالجتامعية  االقتصادية 

والثقافية

املادة 8: 

«1- تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل:

دونام  خيتارها،  التي  النقابة  إىل  االنضامم  وىف  آخرين  مع  باالشرتاك  النقابات  تكوين  يف  الشخص  حق 
جيوز  وال  ومحايتها.  واالجتامعية  االقتصادية  مصاحله  تعزيز  قصد  عىل  املعنية،  املنظمة  قواعد   سو قيد 
إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع 

ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم، 

النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظامت نقابية دولية  حق 
أو االنضامم إليها، 

تدابري  وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي  تلك  غري  قيود  دونام  بحرية،  نشاطها  ممارسة  يف  النقابات  حق 
رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم. 

 حق اإلرضاب، رشيطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعنى.

2-ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الرشطة أو موظفي اإلدارات احلكومية 
لقيود قانونية عىل ممارستهم هلذه احلقوق. 

3-ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة سنة 1948 
بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من 

شأهنا، أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية».

 1988 لسنة   87 عدد  االتفاقية 
النقابية ومحاية حق  حول احلرية 

التنظيم

املادة 2:

«للعامل وأصحاب العمل، دون متييز من أي نوع، احلق يف إنشاء ما خيتارونه هم أنفسهم من منظامت،   
وهلم كذلك، دون أن يرهتن ذلك بغري قواعد املنظمة املعنية، احلق يف االنضامم إىل تلك املنظامت، وذلك 

دون ترخيص مسبق».

املادة 3:

تامة،  وانتخاب ممثليها يف حرية  العمل حق وضع دساتريها وأنظمتها،  العامل وأصحاب  ملنظامت   -1  »
وتنظيم إدارهتا ووجوه نشاطها، وصياغة براجمها.

ممارستها  دون  حيول  أو  احلقوق  هذه  من  حيد  أن  شأنه  من  تدخل  أي  عن  العامة  السلطات  متتنع   -2
املرشوعة».

املادة 4:

« ال ختضع منظامت العامل وأصحاب العمل لقرارات احلل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية».
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف مجيع 
أنحاء العامل، باعتبارها طموحاً إنسانياً عاملياً ومتكيناً للتنمية املستدامة. نقوم بذلك عن طريق دعم 
بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع املستويات. تتمثل رؤيتنا 
يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة 

وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا
الدستور،  بناء  وعمليات  االنتخابية،  العمليات  رئيسية:  تأثري  جماالت  ثالثة  عىل  عملنا  يف  نركز 
واملشاركة والتمثيل السياسيني. ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع والتنمية 

املستدامة يف مجيع جماالت عملنا. 

العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
واإلقليمية، وتنتج معرفة مقارنة بشأن املامرسات الديمقراطية، وتقدم املساعدة الفنية وبناء القدرات 
بشأن قضايا مهمة  الديمقراطية، وجتري حواراً  العمليات  املشاركة يف  للجهات  يف جمال االصالح 

للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟
اهلادئ  واملحيط  وآسيا  أفريقيا  يف  وقطرية  إقليمية  مكاتب  ولدينا  يف ستوكهومل،  الرئييس  مقرنا  يقع 
وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة 

وهي معتمدة لد مؤسسات االحتاد األورويب.

</https://www.idea.int>





أحدث الفصل 49 من الدستور تغيرياً جذرياً يف منظومة محاية حقوق اإلنسان يف 
تونس، إذ يكاد يكون املادة اجلامعة الوحيدة يف الدساتري العربية التي تضع الرشوط 
وخمتلف  املرشع  ل  لتدخّ إطار  وضبط  واحلريات  احلقوق  بتنظيم  املتعلقة  واملعايري 
احلقوق وموجباهتا.  تقييد  التناسب بني ضوابط  مبدأ  إىل  باالستناد  العمومية  السلط 
فقد تمّ بمقتىض الفصل 49 دسرتة مبدأ قانوين هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجا 
واختبارا من الرضوري إعامله من قبل كافة املتدخلني يف هذا املجال حتى تتمّ عقلنة 
هذا التدخل وضامن محاية أنجع وأدق للحقوق واحلريات. ولئن كان املرشع والقايض 
الدستوري املخاطبان األساسيان بالفصل 49، فإن ضامن احرتام احلقوق واحلريات 
49، ومن  الفصل  وملختلف ضوابط  املنهج  هلذا  املتدخلني  استبطان مجيع  يستوجب 

بينهم املجتمع املدين.  

الدليل  هذا  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  تقدم  اإلطار،  هذا  ويف 
الذي يمثل أداة عملية وتوجيهية للفاعلني والناشطني يف املجتمع املدين حول كيفية 
احلقوق  منظومة  وتعزيز  حلامية  التونيس  الدستور  من   49 الفصل  مقتضيات  تفعيل 
التناسب  مبدأ  إعامل  لفهم رشوط  ومبسطا  منهجيا  الدليل متشيا  ويقدم  واحلريات. 
املدين عىل اختالف هيكلتها وأدوارها وأهدافها من  املجتمع  هبدف متكني منظامت 
الدستورية  واحلريات  احلقوق  وتنظيم  بضبط  املعنية  العمومية  السلط  مع  التفاعل 
وتطبيقية  عملية  وأمثلة  نامذج  خالل  من  والتشبيك  التعاون  مزيد  عىل  ومساعدهتا 
تساعد عىل فهم واستبطان الفصل 49 من الدستور واستلهام التميش السليم حلسن 

تطبيقه.
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