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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة التنفيذية 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".

ولئن استجابت هذه الصياغة إىل فكرة املادة اجلامعة للحد من احلقوق واحلريات، إال أهنا مل تدرج مفاهيم الرضورة 
والتناسب كام ناد بذلك املجتمع املدين8.

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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دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

النقاش حول الدستور، حيث  تمّ إدراج مفهوم  مة من  49 إالّ يف مرحلة متقدّ ل إىل صيغة الفصل  التوصّ يتمّ   ومل 
أولية  يقتيض بصورة  ما   التناسب. وهو  مبدأ  واحلريات- ودسرتة  احلقوق  لتقييد  املرشوعة  األهداف  الرضورة -أي  
هذا  منها يف  البعض  نجيب عن  األسئلة  من  خالل طرح جمموعة  الفصل من  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

 Voir par exemple Anne-Marie Le Pourhiet, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des droits    10
fondamentaux »,
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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائيّة وذلك بعد استشارة  يتعذّ
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 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:
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل 

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

واألسعار. الرائد الرسمي عدد 33 مؤرخ يف 18 أفريل/نيسان 2020.
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية الرائد الرسمي 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 يف  وجتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل يستعمل عبارة عدم التقيد (dérogation) وهي تشمل إمّ
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 اµداب 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 ممارستها45؟

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 من جوهر 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  األفراد واملجموعات  تضمن مشاركة 

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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

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 2017-78 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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سلو احلمروين

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.

2000 أن القوانني التي يصعب تأويلها لعدم وضوحها حتدّ ال فقط من نجاعة احلقوق  30 نوفمرب/ترشين الثاين  52  اعتربت املحكمة الدستورية يف 
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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

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 بالسلطة التنفيذية 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 السلطة التنفيذية 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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يعترب الفصل 49  من الدستور، كام سبق وأن متت اإلشارة إىل ذلك يف التمهيد العام1، حجر األساس 
ز جدو وضع دليل ملساعدة السلطة التنفيذية عىل  يف محاية منظومة احلقوق واحلريات، وهو ما يعزّ
التقيّد بأحكامه باعتباره نصا دستوريا ملزما جلميع السلط العمومية2، خاصة يف ظل أمهية دور السلطة 
املراسيم3 أو يف إصدار   الترشيعية،  املبادرة  إطار  الترشيعية يف  النصوص  إعداد  التنفيذية سواء يف 

 عالوة عىل دورها يف إصدار النصوص الرتتيبية املندرجة يف إطار ممارسة رئيس احلكومة للسلطة 
يبية اخلاصة. يبية العامة أو املندرجة يف إطار ممارسة الوزراء للسلطة الرتت الرتت

من   49 الفصل  مقتضيات  احرتام  عىل  التنفيذية  السلطة  ملساعدة  دليل  وضع  أمهية  وتتأكد 
الدستور باعتبار حداثة عهد السلطة التنفيذية يف التعامل مع اآلليات التي تم إقرارها يف هذا الفصل 
الذي مل يكن موجودا يف ظل دستور 41959، إضافة إىل أنّ وضع مثل هذا الدليل من شأنه التقليص 
من النزاعات القضائية املثارة للطعن يف دستورية أو رشعية نصّ قانوين من خالل مساعدة السلطة 
ثل يف ضامن احلقوق واحلريات  التنفيذية عىل التقيّد بالواجب الدستوري املحمول عىل الدولة املتمّ
يتعلق بكيفية  إذا تم إصدار منشور إطاري  املواطنني واملواطنات5، خاصة  ة لكافة  الفردية والعامّ
تطبيق مقتضيات الفصل 49 من الدستور يتم فيه االستئناس بأهم األفكار الواردة يف هذا الدليل6. 
التنفيذية  62 حق السلطة  س يف فصله  ويف هذا اإلطار جيدر التذكري بأنّ الدستور التونيس كرّ
ممثلة يف رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية يف املبادرة الترشيعية7، وذلك يف شكل مشاريع قوانني.
القوانني  بمقرتحات  مقارنة  الشعب  نواب  جملس  يف  النظر  أولوية  القوانني  ملشاريع  أسند  كام 
الصادرة عن النواب8. لذا سيتم التعرض يف هذا الدليل إىل ضامنات التقيّد بمقتضيات الفصل 49 
من الدستور يف إطار املبادرات الترشيعية الصادرة عن كل من رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية.

1        أنظر الصفحة xi من التمهيد العام هلذا الدليل. 
2  السلطة الترشيعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

70 من الدستور. أنظر الفرع األول من اجلزء  الثانية من الفصل  الفقرة  يف إطار حق رئيس احلكومة يف إصدار املراسيم طبقا ملقتضيات   3
الثالث من هذا الدليل.

أنظر الصفحة xi من التمهيد العام.  4
أنظر الفصل 21 من الدستور.  5

يمكن أن يصدر املنشور املذكور من قبل رئيس احلكومة ويمكن أن يتم التنسيق مع مصالح رئاسة اجلمهورية يف إعداده حتى يتم التقيد به   6
من قبل املصالح املكلفة بصياغة النصوص القانونية التابعة لرئيس احلكومة أو املصالح املكلفة بصياغة النصوص القانونية التابعة لرئيس 
اجلمهورية. وإصدار املنشور من قبل رئيس احلكومة ال حيول دون التقيد به من قبل املصالح التابعة لرئاسة اجلمهورية باعتبار أنه يتعلق 
بقواعد وإجراءات عملية يمكن التقيّد هبا الحرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور وال يندرج يف إطار ممارسة الصالحيات أو توزيعها 

بني رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية. 
س املبادرة الترشيعية بمقرتحات قوانني من عرشة نواب عىل األقل، أو بمشاريع قوانني من رئيس اجلمهورية  ارَ الفصل 62 من الدستور "متُ  7

أو رئيس احلكومة.
وخيتص رئيس احلكومة بتقديم مشاريع قوانني املوافقة عىل املعاهدات ومشاريع قوانني املالية.

وملشاريع القوانني أولوية النظر."
س الدستور حق النواب يف التقدم بمبادرة ترشيعية يف شكل مقرتحات قوانني مع اشرتاط أن تكون املبادرة من عرشة نواب عىل األقل. كرّ  8
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الدستوري،  ع  املرشّ سعى  وقد  التونيس،  الدستور  يف  بالغة  بأمهية  واحلريات  احلقوق  حتظى 
الدولية الفضىل يف هذا املجال، إىل توفري اآلليات الالزمة لتجنب إهدارها من  باملعايري  استئناسا 
أنه 49 منه والذي ينص عىل  بالفصل  التنصيص عليها  تمّ  خالل وضع ضوابط وآليات حلاميتها 

د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال   "حيدّ
من جوهرها. 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".

وبالتايل سنتعرض يف هذا الدليل إىل آليات احرتام مقتضيات الفصل 49 يف إطار ممارسة السلطة 
 49 الفصل  مقتضيات  احرتام  آليات  إىل  ثم  األول)  (اجلزء  الترشيعية  املبادرة  التنفيذية لصالحية 
وواجب  الربملانية  اهلياكل  داخل  الترشيعية  املبادرة  متابعة  حلق  التنفيذية  السلطة  ممارسة  إطار  يف 
قبل ختمها من  2) سواء  (اجلزء  الشعب  نواب  قبل جملس  املصادقة عليها من  بعد  الدفاع عليها 
قبل رئيس اجلمهورية بالنسبة ملشاريع القوانني، أو بعد دخوهلا حيز النفاذ بالنسبة للقوانني املطعون 
يف دستوريتها عن طريق الدفع.  ثم سيتم التعرض يف آخر جزء من هذا الدليل إىل آليات احرتام 
املراسيم  اصدار  جمال  يف  لصالحياهتا  التنفيذية  السلطة  ممارسة  إطار  يف   49 الفصل  مقتضيات 

وصالحياهتا الرتتيبية (اجلزء الثالث).  
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ما هي اµليات التي تضمن احترام مقتضيات 
الفصـل 49 من الدستــور خـالل المبـادرة 
التشريعية التي ُتعّدها السلطة التنفيذية؟

الجزء ا¯ول
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يتعنيّ عىل السلطة التنفيذية، سواء تعلق األمر بمشاريع قوانني مندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية 
من رئيس احلكومة أو من رئيس اجلمهورية، أن تلعب دورا وقائيا لضامن احرتام مقتضيات الفصل 
ها بجملة من اآلليات يف مرحلة إعداد مشاريع قوانني جديدة من جهة  49، وذلك من خالل تقيدّ
(القسم 1)، والتزامها بتحيني املنظومة القانونية السارية املفعول بام يتالءم مع أحكام الفصل 49 

من الدستور من جهة أخر (القسم 2).

القسم 1- ما هي اµليات التي تساعد على احترام مقتضيات
 الفصــل 49 في مرحلة المبادرة بمشاريــع قوانيـن جديدة؟

بالسلطة  حدا  ما  وهو  التونيس،  الدستور  يف  بالغة  أمهية  واحلريات  احلقوق  منظومة  تكتيس 
التنفيذية إىل إيالئها عناية كبرية تربز من خالل مقتضيات املنشور  عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/

آذار 2017 املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل 
الضوابط  من  بجملة  بالتقيّد  القانونية  النصوص  بصياغة  املكلفة  اهلياكل  ألزم  والذي  هتيئتها، 
واملبادئ العامة عند صياغة أي نص قانوين، من بينها خاصة التّقيد باألحكام الدستورية املتعلقة 
تكتسيها  التي  البالغة  األمهية  املذكور عىل  املنشور  أّكد  فقد  واحلريات.  وباحلقوق  العامة  باملبادئ 
أحكام الفصل 49 من الدستور باعتبارها "تعكس املكانة الرفيعة التي حتظى هبا احلقوق واحلريات 
ويتعنيّ بالتايل مراعاهتا وااللتزام هبا بكل دقة عند صياغة مشاريع النصوص القانونية لتفادي كل 
تعارض بني أحكامها وبني املقتضيات الدستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات وما قد يرتتب عن 
ذلك من الترصيح بعدم دستوريتها من قبل اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف هذه 

املرحلة أو من قبل املحكمة الدستورية عند إرسائها"9. 
التنفيذية عند إعداد مشاريع  السلطة  التي تساعد  القواعد  القسم هو وضع  الغاية من هذا  إنّ 
مبادرة  إطار  يف  مندرجة  قوانني  مشاريع  كانت  سواء  واحلريات،  احلقوق  بامدة  املتعلقة  القوانني 
من   49 الفصل  مقتضيات  احرتام  عىل  اجلمهورية،  رئيس  من  أو  احلكومة  رئيس  من  ترشيعية 
الدستور. ويرتكز ذلك عىل اعتامد مقاربة تضمن التقيّد بأحكام الفصل 49 من الدستور من قبل 
اهلياكل املكلفة بإعداد مشاريع القوانني اجلديدة من جهة (الفرع 1) وتضمن الرقابة االستباقية من 

قبل اهليئات واهلياكل االستشارية من جهة أخر (الفرع 2).

املنشور عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها،   9
ص 4.
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الفرع 1- أّيُة مقاربة لضمان التقّيد بأحكام الفصل 49 من الدستور من قبل الهياكل 
المكلفة بإعداد مشاريع القوانين الجديدة؟ 

لضامن احرتام أحكام الفصل 49 من الدستور، من الرضوري أن تتقيّد اهلياكل املكلّفة بإعداد 
االلتزام  عىل  أساسا  تقوم  بمنهجية  واحلريات  احلقوق  بامدة  املتعلقة  اجلديدة  القوانني  مشاريع 
العموم  استشارة  بالعرض عىل  االلتزام  القوانني من خالل  مشاريع  إعداد  التشاركية يف  باملقاربة 
باحلقوق  املتعلقة  املكتسبات  عن  الرتاجع  عدم  واجب  باحرتام  التقيد  رضورة  وعىل   (1 (الفقرة 
واحلريات األساسية (الفقرة 2) وعىل وجوب االطالع عىل الترشيع والفقه وفقه القضاء املقارن يف 
جمال ضبط احلقوق واحلريات من باب االستئناس  باملامرسات الفضىل يف هذا املجال (الفقرة 3) 
وعىل رضورة اعتبار وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور كوثيقة أساسية يتعنيّ إرفاقها بكل ملف 

يتعلق بمرشوع قانون يدخل يف جمال احلقوق واحلريات (الفقرة 4). 

الفقرة 1- لماذا يتعّين على السلطة التنفيذية االلتزام بالمقاربة التشاركية في إعداد مشاريع 
القوانين وما مدى مساهمة ذلك في ضمان احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور؟

س الدستور التونيس مبدأ شفافية عمل السلطة التنفيذية من خالل إقراره، بالفصل 15، مجلة  كرّ
من املبادئ التي يقوم عليها عمل اإلدارة العمومية من ضمنها مبدأ الشفافية والنزاهة واملساءلة10، 
عالوة عىل تكريسه ملبدأ املقاربة التشاركية من خالل تأكيد السلطة التأسيسية يف توطئة الدستور 

جه نحو تأسيس  "نظام مجهوري ديمقراطي تشاركي". عىل التوّ
العمومية  السياسات  صياغة  يف  واملواطنات  املواطنني  ترشيك   عىل  التشاركية  مبدأ  يقوم 
ومتابعتها وتنفيذها وتقييمها. وقد شهد هذا املبدأ تطورا كبريا خاصة بعد انضامم تونس رسميا اىل 
مبادرة "رشاكة احلكومة املفتوحة" يف 14 جانفي/كانون الثاين 2014 11، والتي انبثق عنها إعداد 
خطط عمل وطنية لرشاكة احلكومة املفتوحة12 كان من بني خمرجاهتا إصدار األمر احلكومي عدد 
328 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 مارس/آذار 2018 املتعلق بتنظيم االستشارات العمومية والذي 

واملساواة  احلياد  مبادئ  وتعمل وفق  تنظّم  العام،  والصالح  املواطن  العمومية يف خدمة  "اإلدارة  أن  الدستور عىل  15 من  الفصل  ينص    10
عىل  املحلية  اجلامعات  "اعتامد  عىل   139 الفصل  ينص  كام  واملساءلة"  والنجاعة  والنزاهة  الشفافية  قواعد  ووفق  العام  املرفق  واستمرارية 
الديمقراطية التشاركية ومبادئ احلوكمة املفتوحة، لضامن إسهام أوسع للمواطنني واملجتمع املدين يف إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية 

ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يقتضيه القانون".
 دويل هيدف إىل تبادل اخلربات والتجارب الناجحة يف جمال احلكومة املفتوحة وعرض مد 11  مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة هي منتد
اإلدارة  العالقة بني  العموميّة وتطوير  الفساد وحتسني جودة اخلدمات  الشفافية ومقاومة  إطارها يف جمال دعم  املنضوية يف  البلدان  م  تقدّ
14 جانفي/ يوم  تم  املعلومات واالتصال.وقد  تكنولوجيات  استعامل  العمومية ودعم  السياسات  بلورة  مراحل  واملواطن وترشيكه يف 
املعايري  تبعا الستيفائها  املفتوحة عن قبول عضوية تونس  ملبادرة رشاكة احلكومة  التنفيذي  املكتب  2014 اإلعالن من قبل  الثاين  كانون 
23 سبتمرب/أيلول  املفتوحة تم إمضائها يف  املبادرة. وتم تبعا لذلك  إعداد خطة عمل وطنية لرشاكة احلكومة  املستوجبة لالنضامم هلذه 

2014  من قبل كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية تضمنت مجلة من التعهدات منها املتعلقة بتعزيز الشفافية.

كانت خطة العمل الوطنية االوىل سنة 2014 وتلتها خطة عمل ثانية يف 2018.  12
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التنصيص عىل وجوب  القانونية من خالل  النصوص  التشاركية يف إعداد  املقاربة  س رصاحة  كرّ
عرض مشاريع النصوص القانونية املندرجة يف بعض املجاالت عىل استشارة العموم.

األمر  من   4 الفصل  نص  القانونية،  النصوص  إعداد  يف  التشاركية  املقاربة  ألمهية  واعتبارا 
باستشارات  القيام  املعنية  اهلياكل  عىل  "يتعني  أنه  عىل  املذكور   2018 لسنة   328 عدد  احلكومي 
تأثري مبارش  أن يكون هلا  العمومية يف مرحلة إعدادها والتي من شأهنا  السياسات  عمومية حول 
عىل املصالح احليوية لألطراف املعنية، ما مل متس االستشارة من متطلبات احلفاظ عىل األمن العام 
املذكور  احلكومي  األمر  ف  عرّ وقد  التونسية"،  للدولة  اخلارجية  والعالقات  الوطني  والدفاع 
واالجتامعية  اإلدارية  املجاالت  مجيع  يف  العمومية  اهلياكل  ل  "تدخّ بكوهنا  العمومية  السياسات 

واالقتصادية، بام يف ذلك ... مشاريع النصوص الترشيعية والرتتيبية".
يعترب  املذكور  احلكومي  األمر  يف  عليه  التنصيص  تم  ما  أنّ  إىل  اإلطار  هذا  يف  اإلشارة  وجتدر 
ل 2014 املتعلق باعتامد مسار  تأكيدا ملا جاء يف املنشور عدد 31 املؤرخ يف 30 أكتوبر/ترشين األوّ
تشاركي يف إعداد النصوص القانونية واملنشور  عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق 
القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها، الذي تم  النصوص  بضبط قواعد إعداد مشاريع 
ن العموم من املشاركة الفعلية يف  فيه التأكيد رصاحة عىل رضورة اعتامد "املقاربة التشاركية بام يمكّ
إعداد وصياغة النصوص القانونية ال سيام يف املجاالت املتعلقة ... باحلريات وحقوق اإلنسان"13.

القانونية، طبقا ملقتضيات األمر احلكومي  النصوص  العمومية يف مشاريع  تتمثّل االستشارات 
واملنشورين آنفي الذكر، يف نرش النصوص القانونية لعرضها عىل استشارة العموم عرب البوابة الوطنية 
املعروضة،  القانونية  النصوص  مشاريع  يف  الرأي  إبداء  من  العموم  كن  يمّ بام  القانوين14،  لإلعالم 
وهي مسألة هامة باعتبارها تتيح الفرصة إىل املختصني واخلرباء يف جمال احلقوق واحلريات واملجتمع 
املدين واملنظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية الناشطة يف جمال احلقوق واحلريات إلبداء الرأي 

حول مرشوع النص املقرتح، بام يف ذلك مد تقيده بضوابط الفصل 49 من الدستور.
يف  دورها  باعتبار  املبادرة  جلهة  بالنسبة  هامة  مسألة  العموم  استشارة  عىل  العرض  ويُعترب 
املحافظة عىل مرشوع القانون يف الصيغة التي تم عرضها وتفادي إدخال تغيريات عليه الحقا يف 
مستو اللجان املعنية يف جملس نواب الشعب، خاصة يف ظل تنصيص النظام الداخيل للمجلس 
عىل رضورة تفاعل اللجان مع املقرتحات التي يبدهيا املجتمع املدين بخصوص مشاريع القوانني 

املعروضة عىل جملس نواب الشعب15.

13   املنشور عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل 
هتيئتها، ص 9. 

تُرشف عىل هذه البوابة مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة ويمكن الولوج إليها عرب املوقع اإللكرتوين التايل:  14
www.legislation.tn

15    الفصل 81 من النظام الداخيل ملجس نواب الشعب، ويمكن االطالع عليه عرب املوقع االلكرتوين:
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/reg_int_arp.pdf
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وتربز أمهية عرض مشاريع النصوص الترشيعية والتي هلا عالقة بمجال احلقوق احلريات عىل 
الدستور، من خالل  49 من  الفصل  مقتضيات  احرتام  مزيد ضامن  العموم ودورها يف  استشارة 
مرشوع  أعد  الذي  اهليكل  أو  الوزارة  أن   عىل  الذكر  آنفي  واملنشورين  احلكومي  األمر  تنصيص 
النص القانوين مطالب بدراسة التعليقات التي وردت يف شأنه، بام يف ذلك تلك املتعلقة باحرتام 
مصالح  إىل  توجيهها  يتم  عنها  إجابة  وإعداد  وحوصلتها  الدستور،   من   49 الفصل  مقتضيات 
مستشار القانون والترشيع للحكومة مرفقة عند االقتضاء بالصيغة املعدلة ملرشوع النص يف ضوء 

التعليقات التي تم األخذ هبا. 

ويتعنيّ تبعا لذلك عىل مصالح مستشار القانون والترشيع، ويف إطار ضامن االستفادة من املالحظات التي 
االستشارة  العرض عىل  مدة  انتهاء  إثر  القيام  الدستور،  49 من  الفصل  مقتضيات  باحرتام  تثار يف عالقة  قد 

العمومية بام ييل:

من  �  49 الفصل  مقتضيات  باحرتام  املتعلقة  املالحظات  املبادرة حول  الوزارة صاحبة  ردود  التثّبت من 
الدستور والتي يتم تضمينها يف اجلدول اخلاص باملالحظات املثارة يف إطار االستشارات العمومية الذي 
تعده الوزارة املعنية16. ويف هذا اإلطار يتعنيّ عىل الوزارة املعنية عدم األخذ باملالحظات املخالفة ملبدأ 
رقابة  حتت  وذلك  عامة،  بصفة   49 الفصل  ألحكام  أو  اإلنسان  حقوق  مكتسبات  عن  الرتاجع  عدم 

مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة.
تبنيّ عدم  � إذا  املبادرة،  الوزارة صاحبة  إىل  الوزراء وإرجاعه  قانون إىل جملس  إحالة أي مرشوع  رفض 

من   49 الفصل  مقتضيات  باحرتام  عالقة  يف  العمومية  االستشارة  إطار  يف  املثارة  باملالحظات  األخذ 
الدستور.

بالحقوق  المتعلقة  المكتسبات  عن  التراجع  عدم  واجب  احترام  يتّم  كيف   -2 الفقرة 
والحريات ا¯ساسية في إطار المبادرة التشريعية؟  

لضامن احرتام أحكام الفصل 49 من الدستور، من الرضوري أن تتقيّد اهلياكل املكلّفة بإعداد 
عن  الرتاجع  عدم  واجب  باحرتام  واحلريات  احلقوق  بامدة  املتعلقة  اجلديدة  القوانني  مشاريع 
رئيس  يف  ممثلة  التنفيذية  السلطة  كانت  فلئن  األساسية.  واحلريات  باحلقوق  املتعلقة  املكتسبات 
اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  الترشيعات  بسن  املبادرة  بصالحية  تتمتع  احلكومة  ورئيس  اجلمهورية 
فإنه ال يمكن هلا أن تتقدم بمشاريع قوانني تتضمن تراجعا عن مستو محاية احلقوق واحلريات 
احلقوق  هذه  عىل  إضافية  قيود  فرض  خالل  من  السابقة  الترشيعات  تضمنه  الذي  االساسية 
واحلريات أو التشديد يف التضييق عليها دون أن يشكل ذلك تراجعا عن املكاسب التي حتققت يف 

ظل الترشيعات السابقة واخالال بمبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان.

16   أنظر النقطة "ب" من الفقرة 3 من الفرع 2 من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.

بالحقوق  المتعلقة  المكتسبات  عن  التراجع  عدم  واجب  احترام  يتّم  كيف   -2 الفقرة 
والحريات ا¯ساسية في إطار المبادرة التشريعية؟  
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القيود  عىل  احلفاظ  من  اإلنسان  حقوق  مكتسبات  عن  الرتاجع  عدم  واجب  احرتام  ن  ويمكّ
من   49 الفصل  مقتضيات  أمهها  ومن  اإلنسان  حقوق  محاية  ملقتضيات  تستجيب  التي  الترشيعية 
الدستور وضامن عدم استبداهلا بقيود ترشيعية جديدة تؤدي إىل التخفيض من مستو احلامية التي 

تتمتع هبا هذه احلقوق واحلريات.
العنارص  وضبط   (1) االنسان  حقوق  مكتسبات  عن  الرتاجع  عدم  مبدأ  تعريف  ييل  فيام  وسيتم 
املرجعية لتقدير املكتسب يف جمال حقوق االنسان (2) والعنارص املرجعية لتقدير الرتاجع عن املكتسب 
من عدمه (3) قبل التطرق إىل كيفية ضبط مقرتحات بديلة بام يكفل احرتام واجب عدم الرتاجع (4).

1- ما المقصود بمبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان؟ 

لفهم املقصود باملبدأ املذكور البد من البحث عن أسسه (أ) قبل التطرق إىل كيفية تكريسه من 
خالل أحكام القانون الدويل (ب) والدستور التونيس (ج) وفقه القضاء (د).

أ- ماهي أسس مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان؟    

جيد مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان17 أساسه الدستوري يف الفقرة األخرية من 
الفصل 49 التي تنص عىل أنه "ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته 
املضمونة يف هذا الدستور"، كام يرتكز هذا املبدأ عىل الطابع التدرجيي لاللتزامات اإلجيابية املتعلقة 
باحلقوق األساسية، أي عىل التزام الدولة بالتدخل إلعامل هذه احلقوق بصفة تدرجيية، بمعنى أن 
هذا االلتزام حيمل يف طياته واجب عدم الرتاجع عام يتم حتقيقه من مكتسبات يف ما يتعلق بضامن 

متتع االنسان بحقوقه األساسية18. 
ونظرا الرتباط مبدأ عدم الرتاجع بااللتزامات االجيابية19، فإنه هيم مجيع احلقوق األساسية باعتبار 

إمكانية أن تتعلق التزامات اإلجيابية من قبل الدولة بكل جيل من األجيال الثالثة حلقوق اإلنسان.
وجتدر اإلشارة إىل أنه من البدهيي التمييز بني احلق يف حد ذاته واملكتسبات املرتبطة به والتي يتصل 
هبا مبدأ عدم الرتاجع. فاحلق يف حد ذاته تكرسه املواثيق أو املعاهدات الدولية أو الدساتري التي تضمن 
التمتع به منذ دخول أحكامها حيز النفاذ. أما املكتسب فينبثق عن إعامل احلق بصفة تدرجيية وتراكمية 

من قبل املرشع.

.l'e�et de cliquet او  le principe de standstill 17    يف الفقه وفقه القضاء املقارن، تستعمل عدة مصطلحات للتعبري عن هذا املبدأ عىل غرار

18   حول تعريف مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان، انظر:
Isabelle HACHEZ, « L’e�et de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », in 
Administration Publique, vol. 24 ème année, no. 1 (2000), p. 30 (disponible sur : https://dial.uclouvain.be)

19   حول الصلة بني مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان وااللتزامات االجيابية، أنظر:
Isabelle HACHEZ, « Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité 
relative, 2008, p.75 (disponible sur: https://dial.uclouvain.be).

1- ما المقصود بمبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان؟ 
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اÁطار عدد 1- مثال عن التمييز بين الحق في حد ذاته والمكتسبات المرتبطة به: الحق في العمل الالئق

اخلاص  الدويل  العهد  بمقتىض  إنسان  كل  به  يتمتع  أن  يمكن  ذاته  حد  يف  الالئق  العمل  يف  احلق 
21وكذلك   1968 سنة   منذ  تونس  عليه  صادقت  الذي  والثقافية20  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق 
مساواة  بشأن    100 رقم  االتفاقية  غرار  عىل  عليها  املصادق  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  بمقتىض 
العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية التي صادقت عليها تونس سنة 221968، وهي 
معاهدات حتظى بعلوية عىل القوانني الداخلية طبقا ملقتضيات الفصل 20 من الدستور. فبمجرد نفاذ هذه 
النصوص، أصبح للحق يف العمل الالئق وجودا قانونيا يف منظومة احلقوق واحلريات وأصبح بإمكان كل 

شخص من الناحية النظرية التمتع به.

غري أن إعامل احلق يف العمل الالئق عىل أرض الواقع يتطلب دائام تدخل الدولة من أجل جتسيد خمتلف 
مكوناته23 وذلك بصفة تدرجيية وتراكمية، أي أن املرشع يمكن له أن يضيف يف كل مرة أحكاما جديدة 
كام يمكن للسلطة التنفيذية أن تتخذ تدابري جديدة لتوسيع جمال احلامية والتمتع هبذا احلق، لكن دون أن 
يقع الرتاجع عام تم حتقيقه سابقا يف هذا املجال، من ذلك مثال عدم جواز الرتاجع عن املكتسبات املنبثقة 
عن األحكام الواردة يف جملة الشغل ويف النصوص التطبيقية هلا واملتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف 

العمل أو بالصحة والسالمة املهنية أو باألجر األدنى املضمون.

وجتدر اإلشارة إىل أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وإن كان يمثل 
أساس التمتع باحلق يف العمل الالئق يف حد ذاته، فإنه يتيح للدول إعامل هذا احلق بصفة تدرجيية من خالل 

تطبيق أحكام الفقرة األوىل من املادة 2 منه24.

20   تنص املادة 7 من العهد عىل ما ييل: "تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد بام لكل شخص من حق يف التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية 
تكفل عىل اخلصوص:

(أ) مكافأة توفر جلميع العامل، كحد أدنى:
"1" أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لد تساو قيمة العمل دون أي متييز، عىل أن يضمن للمرأة خصوصا متتعها برشوط عمل ال تكون 

أدنى من تلك التي يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجرا يساو أجر الرجل لد تساو العمل،
"2" عيشا كريام هلم وألرسهم طبقا ألحكام هذا العهد،

(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
(ج) تساو اجلميع يف فرص الرتقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعىل مالئمة، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة،

(د) االسرتاحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرسمية" .
21     متت املصادقة عليه بمقتىض القانون عدد 30 لسنة 1968 املؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968. 

22    متت املصادقة عليه بمقتىض القانون عدد 21 لسنة 1968 املؤرخ يف 2 جويلية/متوز 1968. 

23    يمكن استخالص مكونات العمل الالئق من تعريف منظمة العمل الدولية له املوجود عىل موقعها (www.ilo.org ) والذي جاء فيه ما ييل: 
« Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un travail 
productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les 
familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les 
individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui a�ectent leur vie, 
et l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes » .

حول هذه األحكام، أنظر النقطة (ب) اسفله.  24
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ب- هل ينص القانون الدولي على مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان؟  

واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من   2 املادة  من  األوىل  الفقرة  تنص 
يلزم من خطوات لضامن  ما   (...) تتخذ  بأن  العهد  هذا  دولة طرف يف  "كل  د  تعهّ والثقافية عىل 
التمتع الفعيل التدرجيي باحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، 

وخصوصا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية". 
وقد ورد يف التعليق العام رقم 3 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  لسنة 
1990 حول هذه املادة من العهد أن "أية تدابري تراجعية متعمدة يف هذا الشأن سوف تتطلب دراسة 
متأنية للغاية وسوف يلزم تربيرها تربيرا تاما باإلشارة إىل كامل احلقوق التي ينص عليها العهد ويف 

سياق االستخدام الكامل ألقىص ما هو متاح من موارد"25.

اÁطار عدد 2- تفادي التدابير التراجعية في الدليل الموجه للمؤسسات الوطنية لحقوق اÁنسان 
الصادر عن مفوضية ا¯مم المتحدة لحقوق اÁنسان 

حول تفادي التدابري الرتاجعية، جاء يف الدليل املوجه للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الصادر 
عن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ما ييل: 

تسميه  عام  العهد  يف  األطراف  الدول  ثني  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  احلقوق  جلنة  "حاولت 
"تدابري  تراجعية متعمدة " (...). "التدبري الرتاجعي" هو ذلك الذي يؤدي بشكل مبارش أو غري مبارش إىل 
اختاذ خطوات تنطوي عىل تراجع عام حتقق فيام يتعلق باحلقوق التي يقرها العهد (...). لقـد حصـرت 
اللجنة نقدها عىل التدابري الرتاجعية املتعمدة. إن هذا األمر ال جيعل احلظر مقترصا عىل التدابري التي هتدف 
إىل احلد من مستو التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وإنام ينطبق احلظر عىل أي إجراء 
حيد من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، أكان الرتاجع عن املكتسبات من بني النتائج 
توقع من الدول أن تترصف بحرص وتريث كي ال تتخذ إجراءات من شأهنا انتهاك  املـتوخاة منه أم ال. ويُ
حقوق اإلنسان بشكل مبارش أو غري مبارش. لذلك، فإن احلظر يشمل ما يتم اختاذه عن غري قصد من تدابري 

حتد من التمتع بحقوق اإلنسان"26.

الرتاجع عن  ملبدأ عدم  سة  املكرّ الدولية  واملعاهدات  املواثيق  أغلب  تونس عىل  وتبعا ملصادقة 
مكتسبات حقوق اإلنسان، فإنه يتعنيّ عىل السلطة التنفيذية التقيّد هبذا املبدأ، خاصة يف ظل علوية 

املعاهدات املصادق عليها عىل القوانني الداخلية كام ينص عىل ذلك الفصل 20 من الدستور.

الفقرة 9 من التعليق العام رقم 3 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (1990).  25

دليل  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  "احلقوق  االنسان)،  حلقوق  املتحدة  األمم  (مفوضية  االنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  منظمة   26
للمؤسسات الوطنية حلقوق االنسان"، نيويورك وجنيف، 2005، ص32.
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ج- كيف تّم التنصيص على مبدأ عدم التراجع في الفصل 49 من الدستور؟

من  ينال  أن  تعديل  ألي  جيوز  "ال  أنه  عىل  الدستور  من   49 الفصل  من  الثانية  الفقرة  تنص 
مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". وتدل هذه األحكام عىل تكريس 

املرشع الدستوري التونيس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان27.
واملقصود بالتعديل الذي حتظره هذه األحكام هو ذلك التعديل الذي يمس من احلقوق يف اجتاه 
اإلنقاص والتضييق بحيث يكون من املمكن تعديل فصول الدستور ذات العالقة بحقوق االنسان 
واحلريات28،  احلقوق  من  جديدة  أصناف  أو  الضامنات  وزيادة  فيها  التوسيع  نحو  إجيايب  اجتاه  يف 
وهو ما يعزز فعالية ممارسة احلقوق من جهة، ويضمن تالؤم األحكام اجلديدة املزمع سنها مع بقية 

 .املنظومة القانونية واملبادئ الدستورية من جهة أخر
أوىل  باب  من  فإنه  الفرعية،  التأسيسية  السلطة  إىل  أساسا  هة  موجّ األحكام  هذه  كانت  ولئن   
املساس  عن  يمتنعا  بأن  تكرسه  الذي  باملبدأ  واإلدارة  العادي  املرشع  من  كل  يلتزم  أن   وأحر

بمكتسبات حقوق اإلنسان عند سن القوانني أو تنقيحها أو إلغائها.
سا رصاحة يف الدستور التونيس فإنّه يصبح  بالتايل واعتبارا لكون مبدأ عدم الرتاجع عن املكتسبات مكرّ
من املتعنيّ عىل اجلهة املكلفة بصياغة مشاريع القوانني املندرجة يف جمال احلقوق واحلريات االلتزام هبذا املبدأ.

د- كيف كّرس فقه القضاء مبدأ عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان؟ 

Å المبدأ في فقه القضاء التونسي

يف قضية متثلت وقائعها يف نزاع بني وكالة أسفار حجزت جوازات سفر  لبعض املواطنني عىل إثر إلغاء 
بتسليمهم جوازات  اإلذن  االستعجايل قصد  القايض  أمام  القيام  إىل  دفعهم  مما  العمرة،  مناسك  سفرة  ألداء 
حكمها  يف  جاء  وقد  املدعني،  مطلب  رفض  الذي  البداية  قايض  بتونس  االستئناف  حمكمة  تؤيد  مل  سفرهم، 
التنقل املضمونة  "جواز السفر هو من مستلزمات حرية  2013 أنّ  5 فيفري/شباط  االستعجايل الصادر يف 
الضامنة  أحكامه  يف  نافذا  يبقى  الذي   1959 جوان/حزيران  من  األول  دستور  من   10 الفصل  بموجب 

للحقوق واحلريات األساسية لكوهنا غري قابلة لإللغاء بطبيعتها..."29.

الدستور  من   49 الفصل  عىل  تعليق  واحلريات  احلقوق  "ضوابط  املاجري،  خالد  ايضا  أنظر   .xxv ص  العام  التمهيد  أنظر  األحكام،  هذه  حول     27
" وألن الدستور قد إختار احلرية، وأراد  أنه   49 49. وقد جاء يف تعليق املقرر العام للدستور عىل أحكام الفصل  التونيس"، املرجع السابق، ص 
ز ال أن ينحرس، فقد قررت الفقرة األخرية انه ال جيوز ألي تعديل دستوري أن ينقص مما تقرر بالدستور من حقوق حريات"،  الختياره أن يتأبد ويتعزّ

احلبيب خرض (املقرر العام للدستور) الوجيز يف رشح الدستور، جممع األطرش لنرش وتوزيع الكتاب املختص، 2017، ص 60. 
28     نفس املرجع، ص. 48. 

1959 الضامنة  1 جوان/حزيران  "حسب حمكمة االستئناف بتونس، أحكام دستور  29    حول هذا احلكم االستعجايل، أنظر ابراهيم الربتاجي، 
الفقهاء يف هذا  2013. وقد رأ بعض  6 مارس/آذار  بتاريخ  نافذة"، مقال منشور بجريدة الصباح،  للحقوق واحلريات األساسية مازالت 
احلكم تأكيدا للتوجه الذي تبنته عديد الدساتري والذي يقوم عىل اإلعالء من شأن حقوق االنسان جلعلها "يف مرتبة فوق دستورية" (انظر وحيد 
الفرشييش، "دسرتة احلريات الفردية. قراءة حقوقية للدستور التونيس الصادر يف 27 جانفي/كانون الثاين 2014"، ضمن مؤلف مجاعي حتت 

إرشاف وحيد الفرشييش، "احلريات الفردية. تقاطع املقاربات"، اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات الفردية، ص. ص. 69-70). 

بتسليمهم جوازات  اإلذن  االستعجايل قصد  القايض  أمام  القيام  إىل  دفعهم  مما  العمرة،  مناسك  سفرة  ألداء 
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وباعتبار أن دستور األول من جوان/حزيران 1959 قد تمّ إهناء العمل به بمقتىض القانون التأسييس عدد 6 
ل 2011 املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية30، فإنه يمكن  لسنة 2011 املؤرخ يف 16 ديسمرب/كانون األوّ
القول أن احلكم االستئنايف املذكور والذي صدر قبل املصادقة عىل دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 قد 
ذهب يف اجتاه تكريس مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان، وهو ما يدعم رضورة النظر إىل هذا 

املبدأ كمبدأ عام يف مادة حقوق االنسان.

Å  المبدأ في فقه القضاء المقارن

حقوق  مكتسبات  عن  الرتاجع  عدم  مبدأ  بلورة  يف  هامة  مسامهة  املقارنة  التجارب  بعض  يف  القضاء  فقه  ساهم 
االنسان من خالل استنباط هذا املبدأ من الترشيع الدويل ومن الدساتري وإبراز كيفية إعامله وضبط استثناءاته، وذلك 

يف جماالت عدة تتعلق هبا حقوق االنسان وخاصة يف املجال البيئي. 

كمثال، يمكن اإلشارة إىل ما ذهبت إليه املحكمة الدستورية ببلجيكا يف أحد قراراهتا من أن الفصل 23 من 
الدستور البلجيكي يتضمن مبدأ عدم الرتاجع، وذلك عىل النحو التايل:

« …l’article 23 contient une obligation de standstill qui interdit au législateur 
compétent de réduire signi�cativement le niveau de protection sans qu’existent 
pour ce faire des motifs d’intérêt général »31.

2- ماهي العناصر المرجعية لتقدير المكتسب في مجال حقوق اÁنسان؟ 

تقدير  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  املندرج  القانون  مرشوع  بصياغة  املكلفة  اجلهة  عىل  يتعنيّ 
س احلق والذي يمثل النص املرجعي،  املكتسب بالرجوع إىل النص الدستوري أو الدويل الذي يكرّ
وإىل النص الترشيعي الذي يتضمن مستو احلامية للحق، وهو النص املعتمد لتقدير الرتاجع عن 

املكتسب من عدمه.
 وباالستناد إىل النصني املذكورين يتم اإلجابة عىل األسئلة التالية:

 ماهي الفئة التي يشملها املكتسب؟ �
 ما هو جمال املكتسب؟ �
 ما هو مد املكتسب؟  �

30  ينص الفصل 27 من هذا القانون التأسييس عىل ما ييل:" يقر املجلس التأسييس ما تم من تعليق العمل بدستور األول من جوان/حزيران 
1959 ويقرر إهناء العمل به بصدور هذا القانون التأسييس ". 

        Cour constitutionnelle (Belgique), arrêt n°133|2015, 1 er octobre 2015.   31

 ماهي الفئة التي يشملها املكتسب؟�
 ما هو جمال املكتسب؟ ما هو جمال املكتسب؟ ما هو جمال املكتسب؟ ما هو جمال املكتسب؟�
 ما هو مد املكتسب؟  ما هو مد املكتسب؟  ما هو مد املكتسب؟  ما هو مد املكتسب؟  ما هو مد املكتسب؟ �

�

2- ماهي العناصر المرجعية لتقدير المكتسب في مجال حقوق اÁنسان؟ 
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أ- بخصوص الفئة المعنية بالمكتسب

الفئة التي يشملها املكتسب هي تلك التي تتمتع باحلق الذي يضمنه النص املرجعي (الدستور 
أو املعاهدة الدولية). وعىل هذا األساس، يمكن القول أنه يف جمال حقوق االنسان، كل من يتمتع 

باحلق ينتفع باملكتسب. 

40 الذي ينص عىل أن العمل حق لكل مواطن  مثال: احلق يف العمل يضمنه الدستور التونيس يف فصله 
ومواطنة. وهو حق يتعلق به التزام إجيايب32 عىل غرار سائر احلقوق املتضمنة بالدستور. وبالتايل، فإن الفئات 
املشمولة باملكتسب هم املتمتعون هبذا احلق عىل أساس أحكام الفصل املذكور، أي كل مواطن ومواطنة.   

ب- بخصوص مجال المكتسب

يُضبط جمال املكتسب من خالل النص الترشيعي املتضمن ملستو محاية احلق. 
ال  املكتسب  أن  كام   ،أخر حقوق  جماالت  إىل  يتجاوزه  وال  احلق  جمال  يف  املكتسب  ويندرج 
القابلة لالنتقاص عىل  يتطابق يف معظم األحيان بصفة كلية مع جمال احلق، باستثناء احلقوق غري 
غرار احلق يف احلياة أو احلق يف محاية احلرمة اجلسدية والتي يتطابق فيها املكتسب مع جمال احلق. 
حيث ينبثق املكتسب عن التطور يف إعامل احلق الذي تتصل به التزامات إجيابية من قبل الدولة، 
باحلامية. ويكون  املشمول  احلق  بكامل  االنتفاع  تدرجييا  تراكمية ويكفل  املكتسب بصفة  يعزز  بام 
الدولية، يف حني  القانونية األعىل أي الدستور واملعاهدات  النصوص  جمال احلق منبثقا عادة عن 
ع عن طريق الترشيعات الداخلية تكريس املكتسب بصفة تدرجيية إىل حني الوصول إىل  يتوىل املرشّ

التطابق الكيل بني املكتسب وجمال احلق.

يف  احلق  جمال  يف  االجتامعي  بالضامن  املتعلقة  الترشيعية  النصوص  عن  املنبثقة  املكتسبات  تندرج  مثال: 
احلامية االجتامعية وال تتعداه إىل جماالت حقوق أخر. غري أن املكتسبات املذكورة ال تستوعب احلق يف 
احلامية االجتامعية الذي يبقى دائام خاضعا للتجسيد التدرجيي، وذلك إىل حني اإلعامل الكيل هلذا احلق، 

كام يبني ذلك الرسم البياين التايل:

32  يربز االلتزام اإلجيايب املتعلق بحق العمل من خالل أحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنّ الدولة تتخذ التدابري الرضورية لضامن 
هذا احلق عىل أساس الكفاءة واإلنصاف.
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رسم بياني حول مجال الحق في الحماية االجتماعية ومجال المكتسبات المرتبطة به  

ج- بخصوص مدى المكتسب  

لضبط مد املكتسب، فإنه يتعنيّ عىل اجلهة املكلفة بصياغة مرشوع قانون جديد يندرج يف جمال 
التي تعلوه درجة واعتامد النص الذي  النافذة  القانونية  احلقوق واحلريات الرجوع إىل النصوص 
للقيام  الوقوف عندها  التي جيب  والنقطة  املرجعي  النص  يمثل  والذي  أكرب  يتضمن  جمال محاية 
بمقارنة بني مستو احلامية الذي يوفره ومستو احلامية التي يتضمنها مرشوع النص  اجلديد33.

وبالتايل، يُقاس مد املكتسب بالرجوع إىل هذا النص املرجعي.

3- ماهي العناصر المرجعية لتقدير التراجع عن المكتسب من عدمه؟ 

تقدير  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  املندرج  القانون  مرشوع  بصياغة  املكلفة  اجلهة  عىل  يتعنيّ 
 الرتاجع عن املكتسب بإجراء مقارنة بني هذا املرشوع والنص الذي يسبقه واملتضمن ألعىل مستو
من احلامية للحق أو احلرية. فإذا أثبتت املقارنة وجود تراجع فيام يتعلق بمستو احلامية املذكورة، 
يعترب ذلك تراجعا عن املكتسب. وبالتايل يصبح من الرضوري عىل السلطة التنفيذية يف هذه احلالة 
توسيع  يضمن  بام  أو  املكفول  احلامية   مستو مراعاة  يضمن  بام  القانون  مرشوع  أحكام  مراجعة 

وتدعيم جمال احلامية.

هذه  حول  املقارنة.  نقطة  يمثل  الذي  املرجعي  النص  لتحديد  املقارنني  القضاء  وفقه  الفقه  يف  خمتلفة  اجتاهات  وجود  إىل  اإلشارة  جتدر    33
االجتاهات يف بلجيكا، انظر:

France LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : 
quelques observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2018 », pp. 7-8 (disponible sur : 
www.terralaboris.be).
وقد ذهب بعض الفقهاء يف بلجيكا إىل اعتبار أنه يمكن للجهة املكلفة بصياغة مرشوع القانون املندرج يف جمال احلقوق واحلريات استنادا 
إىل االلتزامات اإلجيابية املتصلة باحلقوق واحلريات واملتجسدة يف اإلعامل التدرجيي هلا من قبل املرشع، اعتامد التوجه الذي يعترب النص 

السابق الذي يوفر أعىل مستو من احلامية للحق،انظر:
Isabelle HACHEZ, « L’e�et de standstill : le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », in Administration 
Publique, vol. 24 ème année, no. 1 (2000), pp. 49-50 (disponible sur : https://dial.uclouvain.be).

جمـال احلـق يف احلاميـة االجتامعيـة
تضبطــه النصــــوص املرجعيـــة
(الدستـور والعهد الدويل للحقوق
االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافية 
واملعاهدات الدولية املصادق عليها)

جمــال املكتسبــات يرتبــط بالتطـور 
اإلجيايب يف إعمــال احلــق يف احلاميــة 
االجتامعيـة، لذلك فهو قابل للتوسـع 
إىل أن يتطابــق مع جمــال احلــق عنـد 

االنتفاع الكامل هبذا األخري.   

3- ماهي العناصر المرجعية لتقدير التراجع عن المكتسب من عدمه؟ 
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عن  تراجع  بوجود  اإلقرار  معها  يمكن  التي  احلامية   ملستو الترشيعي  التخفيض  درجة  هي  فام 
املكتسب؟

يوجد اختالف بني الفقه وفقه القضاء املقارنني حول هذه اإلشكالية34. فقد ذهب فقه القضاء 
 ("signi�catif ou sensible") احلامية مهام أو ملموسا إىل اشرتاط أن يكون الرتاجع عن مستو

حتى يمكن اإلقرار بوجود إخالل بمبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان35.

أما الفقه ويف إطار نقده هلذا التوجه القضائي، فقد ميّز بني الصورتني التاليتني:

الصورة األوىل: تتمثل يف إعامل احلق أو احلرية بطريقة جديدة من قبل املرشع، مع وضع إجراءات مغايرة  �
وتعويضية هبدف احلفاظ عىل نفس مستو محاية احلق أو احلرية. ويف هذه الصورة، البد من إثبات أن 
تدخل املرشع نتج عنه تراجع يف مستو احلامية املذكورة لإلقرار بوجود إخالل بمبدأ عدم الرتاجع عن 

املكتسبات.
التخفيض من مستو محاية احلق أو احلرية دون وضع اإلجراءات  � نية املرشع  الثانية: تتمثل يف  الصورة 

التعويضية املذكورة. ويف هذه الصورة، كل تراجع مقصود، حتى وإن كان غري ملموس أو مهم، يعترب 
إخالال بمبدأ عدم الرتاجع عن املكتسب، بام جيعل املرشع مطالبا بتربير تدخله عىل أساس مبدأي الرشعية 

والتناسب.

4- كيف يمكن ضبط مقترحات بديلة بما يكفل احترام واجب عدم التراجع؟ 

بناء عىل ما سبق، يمكن للسلطة التنفيذية يف إطار املبادرة الترشيعية إعامل احلق أو احلرية بطريقة 
جديدة، من خالل إعداد مشاريع قوانني جديدة تتضمن إجراءات تقييدية مغايرة مع احلفاظ عىل 
نفس مستو محاية احلق أو احلرية أو التوسيع من جمال احلامية، بام يعني إمكانية الرتاجع عن بعض 
الضامنات أو اإلجراءات ضمن مرشوع القانون عىل أن يتم استبداهلا رضورة بإجراءات أو صيغ 
أو  االنتفاع  آليات  أو تساعد عىل تطوير وتفعيل  الضامنات  أخر تكفل وجوبا عىل األقل نفس 

ممارسة احلق أو احلرية.

 France LAMBINET, « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage :   34
 quelques observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2018 », op..cit., pp 4-6.

35  كمثال عن فقه القضاء املقارن، أنظر: 
Cour de cassation de Belgique, arrêt du 5 mars 2018, a�aire n° S.16.0033.F/1 (disponible sur : www.juridat.be).
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الفقرة 3- لماذا يتعّين االستئناس بــالتشريع والفقه وفقه القضاء المقارن لضمان 
التقيد بأحكام الفصل 49 في إطار المبادرة التشريعية؟  

من   49 الفصل  أحكام  باحرتام  مطالبة  اجلديدة  القوانني  مشاريع  بإعداد  املكلفة  اهلياكل  إنّ 
الدستور باعتباره النص األعىل يف هرم النصوص القانونية ولكونه يمثّل حجر األساس يف مادة 
يتعلق برشط  فيام  تأويال سليام خاصة  األحكام  تأويل هذه  يستدعي  ما  واحلريات، وهو  احلقوق 
التناسب بني الضوابط وموجباهتا الذي ينص عليه هذا الفصل. لذلك، فإنّه من الرضوري أن تتوىل 
اهلياكل املذكورة االطالع أوال عىل فقه القضاء الوطني يف هذا املجال وعىل كتابات الدارسني حول 

الدستور التونيس وخاصة الفصل 49 منه36.
ض إىل موجبات  ويف هذا اإلطار، يتعنيّ االعتامد عىل فقه قضاء املجلس الدستوري الذي تعرّ

ضوابط احلقوق واحلريات وإىل فكرة التناسب يف بعض آرائه37.

اÁطار عدد 4- مثال عن فقه المجلس الدستوري بخصوص موجبات ضوابط الحقوق والحريات
 ومبدأ التناسب

مثال
 الرأي عدد 48-2008 للمجلس الدستوري املتعلق بتنقيح بعض أحكام جملة األحوال الشخصية الصادر 

بتاريخ 11 مارس/آذار 2008 (الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 11 مارس/آذار 2008)

جاء يف هذا الرأي بخصوص ضامن حق امللكية ما ييل: 
2 و5 و6 املزمع إضافتها بمقتىض الفصل األول من مرشوع القانون املعروض إىل  "...حيث تقر الفقرات 
الفصل 56 من جملة األحوال الشخصية، حق البقاء للحاضنة يف املسكن الذي هو عىل ملك األب عند إلزامه 
بإسكاهنا به مع املحضون، دون أن حيول ذلك من إمكانية تفويت األب يف هذا املسكن الذي عىل ملكه بعوض أو 

بدونه أو رهنه رشيطة التنصيص عىل حق البقاء املذكور يف سند التفويت أو الرهن،
وحيث تنص األحكام املعروضة بالتوازي مع ذلك عىل أن حق البقاء باملسكن يزول بزوال موجبه، وعىل أن 

لألب املالك إمكانية مراجعة احلكم املتعلق بسكن احلاضنة،
وحيث نص الفصل 14 من الدستور عىل أن حق امللكية مضمون ويامرس يف حدود القانون،

وحيث ولئن ضمن الفصل 14 املذكور حق امللكية فإنه أجاز تقييد ممارسته بالقانون،

36  يمكن يف هذا اإلطار اإلطالع عىل مقالني لألستاذة سلو احلمروين: 
Salwa HAMROUNI (S), L’article 49 dans la jurisprudence de l’instance provisoire du contrôle de la 
constitutionnalité des lois, contribution aux VIèmes journées Abdelfatteh Amor, 2018. 
Salwa HAMROUNI (S), « La loi et les restrictions aux droits et libertés », actes du colloque, La loi, faculté 
de droit de Sfax, avril 2019.

37  ير بعض الدارسني أنّ حضور فكرة التناسب ظل حمتشام ومل تصبح مبدأ ثابتا يف فقه قضاء املجلس الدستوري (انظر خالد املاجري، 
املرجع السابق، ص 97).

الفقرة 3- لماذا يتعّين االستئناس بــالتشريع والفقه وفقه القضاء المقارن لضمان 
التقيد بأحكام الفصل 49 في إطار المبادرة التشريعية؟  
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وحيث أن حتديد حق امللكية بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري وللنهوض االجتامعي كام يستمد ذلك من 
الفصل 7 من الدستور، يشكل حالة من حاالت تقييد ممارسة حق امللكية،

وحيث أن إسناد احلاضنة وحمضوهنا حق البقاء باملسكن الذي هو عىل ملك األب يمثل قيدا حلقه يف امللكية 
يربره حق املحضون يف احلفظ والرعاية وإبقائه يف فضائه األرسي،

وحيث أن القانون الذي حيد من حق امللكية ال جيب أن يقترص عىل وضع القيود عىل ممارسة هذا احلق بل يتعني 
أن يضبط إجراءات توفر يف حد ذاهتا مجلة من الضامنات توازن بني مقتضيات احرتام هذا احلق واألساس الذي 

يربر حتديده بحسب ما يقدره املرشع وبرقابة املجلس الدستوري،
وحيث أن األحكام املعروضة ولئن تتضمن، من خالل إقرار حق البقاء، تقييدا ملامرسة حق امللكية العتبارات 
املمنوح للحاضنة واملحضون  البقاء  الدستور، فقد أقرت مع ذلك رصاحة أن حق  7 من  الفصل  مستمدة من 
مرتبط بتلك االعتبارات إذ يزول بزوال موجبه وأن لألب املالك إمكانية اسرتجاع املسكن بطلب مراجعة احلكم 
املتعلق بالسكنى إذا طرأ تغيري يف الظروف واألحوال، فضال عن عدم املساس بمامرسة حقه يف التفويت وإن كان 

ذلك برشوط حمددة تزول كذلك بانتفاء أسباهبا،
وحيث يكون هكذا التقييد املتعلق بحق امللكية مقرتنا بضامنات من شأهنا أن جتعل األحكام املعروضة متسمة 
 ،بالتوازن املستوجب بني مقتضيات احرتام هذا احلق من جهة واالعتبارات التي تربر هذا التقييد من جهة أخر

مما جيعل الفقرات 2 و5 و6 متالئمة مع الفصلني 7 و14 من الدستور...".

 كام يتعني الرجوع إىل فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني التي تعرضت 
إىل مبدأ التناسب يف عدد من القضايا38، مع رضورة االطالع عىل مقاالت اخلرباء والدارسني حول 

فقه القضاء املذكور39.

غري أنه بالرجوع إىل قرارات اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، ال يمكن استخالص 
اهليئة  اكتفت  إذ  التناسب بصفة دقيقة،  التناسب وال معرفة كيفية إجراء اختبار  كيفية إعامل مبدأ 
باإلشارة إىل مبدأ التناسب عىل أساس أحكام الفصل 49 من الدستور. ويُستنتج من ذلك حمدودية 

فقه القضاء الدستوري الوطني يف هذا املجال.

دستورية  يف  بالطعن  املتعلق   2018 سبتمرب/أيلول   4 يف  املؤرخ   2018  /04 عدد  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  قرار    38
مرشوع القانون عدد 30/ 2018 املتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 املؤرخ يف 
14 سبتمرب/أيلول 2018)، وقرارها عدد 05/2016 املؤرخ يف 2 جويلية/متوز 2016 املتعلق بمرشوع قانون البنوك واملؤسسات املالية 
ل 2014 بخصوص القضية عدد  (الرائد الرسمي عدد 58 املؤرخ يف 15 جويلية/متوز 2016)، وقرارها املؤرخ يف 22 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2014)، وقرارها  08/2014 املتعلق بمرشوع قانون املالية لسنة 2015 (الرائد الرسمي عدد 104 املؤرخ يف 26 ديسمرب/كانون األوّ

املؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014 بخصوص القضية عــدد 04/2014 (الرائد الرسمي عدد 41 املؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014). 
39   أنظر مقال االستاذة سلو احلمروين:

Hamrouni (S), L’article 49 dans la jurisprudence de l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité 
des lois, contribution aux VIèmes journées Abdelfatteh Amor, 2018.
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اÁطار عدد 5- مثال عن فقه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
 بخصوص الفصل 49 من الدستور 

مثال 1
قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عــدد 2014/04 املؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014 (الرائد 

الرسمي عدد 41 بتاريخ 23 ماي/أيار 2014)

ح وعىل احلقوق األساسيّة التي  "القيود الواردة عىل احلق يف االنتخاب واالقرتاع والرتشّ جاء يف هذا القرار أن 
ضبطت يف باب احلقوق واحلريات مقيّدة هي األخر بأحكام الفصل 49 من الدستور والذي اشرتط يف الضوابط 

أال تنال من جوهر احلق وأن تتناسب مع رضورة حتديده، بغاية محاية النظام العام بشتى أوجهه".

مثال 2
قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 04/ 2018 املؤرخ يف 4 سبتمرب/أيلول 2018 املتعلق 

بالطعن يف دستورية مرشوع القانون عدد 30/ 2018 املتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات
(الرائد الرسمي عدد 73-74 بتاريخ 11-14 سبتمرب/أيلول 2018)

ورد يف هذا القرار أنّ التنصيص عىل وجوب تضمني السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات املحددة هلوية خمتلف 
األشخاص الوارد ذكرهم به "ورد عىل قدر واسع من العموم ويقتيض مزيد التدقيق حتى ال يتعارض مع احلق يف محاية 
املعطيات الشخصية املحمول ضامنه عىل الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى حيقق مبدأ التناسب بني مقتضيات 

النظام العام ووجوب االضطالع هبذه احلامية املنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور".

 وبالتايل، وأمام حمدودية الفقه وفقه القضاء عىل املستو الوطني، تربز أمهية اإلستئناس بالفقه 
وفقه القضاء املقارنني يف مادة ضبط احلقوق واحلريات، وذلك كلام تولت السلطة التنفيذية الرشوع 

يف إعداد مرشوع قانون يتعلق باملادة املذكورة.  

اختبار  إجراء  كيفية  يف  وخاصة  واحلريات،  احلقوق  ضبط  يف  املقارنني  القضاء  وفقه  الفقه  من  االستفادة  لضامن 
التناسب، يمكن يف إطار املنشور اإلطاري من رئيس احلكومة املشار إليه آنفا40 التنصيص عىل وجوبية إدراج دراسة 
الترشيع والفقه وفقه القضاء املقارن كجزء من وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور التي جيب أن تصاحب كل مرشوع 
قانون. كام يتعني إرفاق كل مرشوع قانون "بنسخة من القوانني املقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي 
تم االستنارة هبا واعتامدها يف إعداد املرشوع" ضمن امللف املتعلق به، وذلك عمال بمقتضيات منشور رئيس احلكومة 
عدد 32 املؤرخ يف 6 نوفمرب/ترشين الثاين 2017 حول مرفقات مشاريع القوانني وكيفية اعداد وثيقة رشح أسباهبا.   

مستشار  مصالح  وتضطلع  القوانني.  مشاريع  بإعداد  املكلفة  اإلدارات  إىل  العمل  هذا  ويعهد 
القانون والترشيع للحكومة باإلرشاف عىل عمل هذه اإلدارات من خالل التثبت من كيفية وصحة 

استئناسها بالفقه وفقه القضاء املقارنني يف ضبط احلق أو احلرية موضوع مرشوع القانون.

40  أنظر الصفحة 3 من هذا الدليل.
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فقرة 4- وجوب إعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور : ما هي الجهة المكلفة 
بإعداد هذه الوثيقة؟ وما هي عناصرها ومحتواها؟ 

يمثل اختبار التناسب متشيا41 من الرضوري اتباعه من قبل السلطة التنفيذية عند املبادرة بمرشوع 
قانون يتضمن ضوابط حلق معني، وذلك يف إطار إجراء تقييم ملرشوع القانون للتأكد من احرتامه 
ملقتضيات الفصل 49 وملبدأ التناسب وإعداد وثيقة يف الغرض تسمى"وثيقة تطبيق الفصل 49 من 

الدستور" تتضمن نتائج عملية التقييم.      
49 من الدستور (1)  وسيتم يف ما ييل حتديد اجلهة التي جيب عليها تقييم حسن تطبيق الفصل 
وحتديد   (2) التناسب  اختبار  إجراء  قبل  إليها  التطرق  اجلهة  يتعني عىل هذه  التي  األولية  واملسائل 
من  أمثلة  تقديم  مع  الدستور  من   49 الفصل  تطبيق  وثيقة  تتضمنها  أن  جيب  التي  عنارصه  خمتلف 
الترشيع وفقه القضاء يمكن للجهة املبادرة بمرشوع النص االستئناس هبا يف ضبط هذه العنارص (3) 

عىل أن يتم التطرق يف األخري إىل حمتو هذه الوثيقة مع تقديم مثال تطبيقي ( 4).

1- الجهة المكلفة بإعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 

إعداد  يتم  اجلمهورية،  رئيس  من  ترشيعية  مبادرة  إطار  يف  املندرجة  القوانني  ملشاريع  بالنسبة 
وثيقة تطبيق الفصل 49 من قبل مصالح رئاسة اجلمهورية، وحيال ملف مرشوع القانون املتضمن  
لوثيقة تطبيق الفصل 49 مبارشة إىل خلية برجمة ومتابعة العمل احلكومي التابعة لرئاسة احلكومة 

قصد برجمته بجدول أعامل جملس الوزراء. 
أما بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة، فيتم إعداد 
املبادرة بإعداد مرشوع النص، حيث تقوم هذه الوزارة  الوثيقة املذكورة من قبل الوزارة صاحبة 
بتضمني نتائج اختبار التناسب الذي قامت به يف وثيقة تُدرج وجوبا ضمن ملف مرشوع القانون 
الذي حيال عىل رئاسة احلكومة، لتتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع النظر يف مرشوع القانون 
الوزارة  مع  والتنسيق  األسباب  49 ورشح  الفصل  تطبيق  وثيقتي  له وخاصة  املصاحبة  والوثائق 

صاحبة املبادرة يف هذا الشأن.  

2- المسائل ا¯ولية التي يتعين على جهة المبادرة التطرق إليها قبل اجراء اختبار التناسب

49  التي تتضمن نتائج هذا  قبل البدء يف اجراء اختبار التناسب وإعداد وثيقة تطبيق الفصل 
االختبار، يتعني عىل اجلهة املبادرة بمرشوع القانون التثبت مما ييل: 

.xxiii و xxii 41  حول هذا التميش، أنظر التمهيد العام هلذا الدليل، ص

4فقرة 4فقرة 4- وجوب إعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور : ما هي الجهة المكلفة  من الدستور : ما هي الجهة المكلفة 
بإعداد هذه الوثيقة؟ وما هي عناصرها ومحتواها؟ 

1- الجهة المكلفة بإعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 

2- المسائل ا¯ولية التي يتعين على جهة المبادرة التطرق إليها قبل اجراء اختبار التناسب
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 أوال- التثبت من شكل النص القانوين املتضمن لضوابط احلق أو احلرية �

يقتيض حسن التقيد بأحكام الفصل 49 من الدستور احرتام االختصاص الترشيعي احلرصي 
يف ضبط حدود احلقوق واحلريات42. لذلك فإنه ال يمكن وضع ضوابط للحقوق واحلريات 
إال بقوانني أساسية تطبيقا ألحكام املطة العارشة من الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور 
الذي ينص عىل أنه تتخذ شكل قوانني أساسية القوانني املتعلقة باحلريات وحقوق اإلنسان. 
وبالتايل، يتعني عىل اجلهة املكلفة بإعداد مرشوع نص قانوين التثبت من مضمون أحكامه، فإذا 
ثبت تقييدها حلق معني وجب اختاذ نص يف شكل قانون أسايس، حتى وإن كانت أغلب فصوله 

إجرائية أو ذات صبغة فنية وال تتعلق بتقييد هذا احلق. 

ثانيا- التثبت من مقروئية النص القانوين املقيد للحق أو احلرية  �

تساهم مقروئية النص الترشيعي املقيد للحق أو احلرية بدورها يف ضامن احرتام أحكام الفصل 
49 من الدستور. فمقروئية النص القانوين يف جمال ضبط احلقوق واحلريات تعني من جهة أن 
املجال بصفة كاملة، دون أن يرتك للمسؤولني عن  يامرس املرشع اختصاصه احلرصي يف هذا 
تنفيذ القانون إمكانية وضع القيود، وهو ما يتامشى مع محاية احلقوق التي يكرسها الفصل 49. 
ومن جهة أخر، تعني املقروئية أن تكون أحكام القانون املقيد للحق أو احلرية بالدقة والوضوح 
الكافيني بام حيول دون التعسف واالعتباطية يف تأويل وتطبيق هذا القانون ويعزز األمان القانوين. 
كام يعد وضوح النص ومقروئيته أساسا إلعامل اختبار التناسب خاصة يف تقدير مد مالءمة 
القيد مع اهلدف الترشيعي. إذ أن غياب الدقة والوضوح يف صياغة القانون حتول دون إمكانية 

التثبت من وجود رابط عقالين بني القيد واهلدف الترشيعي أو من التثبت من عنرص الرضورة.

عربت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عن املقروئية يف تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 حول املادة 19 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (حرية الرأي وحرية التعبري) بالقول: "...جيب أن تصاغ 
القاعدة التي ستعترب بمثابة " قانون " بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً هلا وجيب إتاحتها لعامة 
اجلمهور. وال جيوز أن يمنح القانون األشخاص املسؤولني عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية 
النحو  التحقق عىل  لتمكينهم من  بتنفيذه  للمكلفني  القانون عىل توجيهات كافية  أن ينص  التعبري. وجيب 

املناسب من أنواع التعبري التي ختضع للتقييد وتلك التي ال ختضع هلذا التقييد".

ويف فقه القضاء يف تونس، أقرت اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني رصاحة مبدأ 
املتعلق   2017 ماي/أيار   8 بتاريخ   2/2017 عدد  قرارها  يف  القانوين  النص  ودقة  وضوح 
تصدير  عىل  املوظف  املعلوم  يف  بالتخفيض  املتعلق   2016 لسنة   50 عدد  القانون  بمرشوع 

الفضالت من احلديد وبعملية تصدير ظرفية إىل موىف سنة 2017. 

42  وهو ما يطلق عليه بالتحفظ الترشيعي.
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المة املرتقبة منها ومناط  ه "من رشوط صياغة النصوص الترشيعية أن تستجيب ملبدأ السّ اعتربت اهليئة أنّ
باستيعابه وإدراك مضمونه". وقد  بام يسمح  قة  الوضوح والدّ أن يكون عىل قدر من  النّص جيب  أن  ذلك 
أقرت اهليئة يف نفس القرار أنه يف سبيل حتقيق مبدأ وضوح ومقروئية النص القانوين فإنه يمكن إدراج أحكام 
السلطة  اختصاص  إىل  راجعة  تفاصيل  يف  ع  املرشّ "خوض  أن  معلنة  ترشيعي  نص  يف  ترتيبية  صبغة  ذات 
الرتتيبية (...) ال يؤول إىل اإلقرار بعدم دستورية الفصل الثاين من املرشوع طاملا استوجبه ارتباطه الوثيق 

بفحو مرشوع القانون واجته لذلك ردّ هذا املطعن".

ويف فقه القضاء املقارن، اعترب املجلس الدستوري الفرنيس يف قراره رقم 514-2005 بتاريخ 28 
أفريل/نيسان 2005 أنّ هدف حتقيق وضوح ومقروئية النص القانوين يكتيس قيمة دستورية بالقول: 

"Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi    détermine 
les principes fondamentaux... du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité 
sociale "; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement cette compétence ; 
qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la 
Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité 
de la loi, qui découle des articles 6 ,5 ,4 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent 
d'adopter des dispositions su�samment précises et des formules non équivoques ; 
qu'il doit en e�et prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire 
à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités 
administratives ou juridictionnelles le soin de �xer des règles dont la détermination 
n'a été con�ée par la Constitution qu'à la loi ».

وتبعا لذلك، يمكن القول أن اختاذ نص ترشيعي موحد يضم األحكام املقيدة للحق أو احلرية إىل جانب األحكام 
ذات الصبغة اإلجرائية أو الفنية يتامشى مع مبدأ وضوح النّص القانوين ومقروئيته.

ثالثا- التثبت من أنّ تقييد احلق أو احلرية ليس من شأنه أن يمس بجوهرمها43 . �

رابعا-  التثبت من أن هذا التقييد رضوري يف دولة مدنية ديمقراطية44 وأنّ الغرض منه مشمول بقائمة  �
األهداف التي ينص عليها الفصل 49 من الدستور45، أي التثبت من رشط "الرضورة اخلارجية"46.

.xxi حول رشط عدم املساس بجوهر احلق، أنظر التمهيد العام، ص  43

 .xxi و xx حول رشط الرضورة التي يقضيها إرساء دولة بمدينة ديمقراطية، أنظر التمهيد العام للدليل، ص  44

 .xix و xxiii حول األهداف التي يسمح الفصل 49 بحاميتها، أنظر التمهيد العام للدليل، ص  45

46  تم استعامل هذا املصطلح من قبل األستاذ سليم اللغامين، أنظر:
Slim Laghmani, Salsabil Klibi et Salwa Hamrouni, Le droits et libertés, in,. Lecture du brouillon de la 
constitution : évaluation et propositions. Premières journées A. Amor, ATDC et ARTD 15 janvier 2013. 
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خامسا- التثبت من احرتام مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان مثلام تم بيانه آنفا47. �

املبادرة  اجلهة  قبل  من  املعتمد  التميش  الدستور  من   49 الفصل  تطبيق  وثيقة  تربز  أن  وجيب 
بالنص للتثبت من املسائل سابقة الذكر.   

 3- عناصر اختبار التناسب

وأن  جوهرمها  من  يمس  ال  وأنه  ترشيعي  نص  بواسطة  تمّ  احلرية  أو  احلق  تقييد  أن  تبنيّ  إذا 
تم  قد  وأنه   49 بالفصل  عليها  املنصوص  الرشعية  األغراض  بقائمة  مشمول  منه  اهلدف 
إحرتام مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق االنسان، تقوم اجلهة املكلفة بإعداد مرشوع 
 (adéquation) القانون باملرور إىل اختبار التناسب بمراحله الثالثة للتثبت من توفر املالءمة
 Proportionnalité au ) 48 والتناسب يف معناه الضيق(nécessité interne)  والرضورة

sens strict)49 يف اإلجراء التقييدي للحق أو احلرية وإعداد وثيقة تطبيق الفصل 49.

وبعد اجراء اختبار التناسب بمراحله الثالثة من قبل اجلهة املبادرة بمرشوع النص، البد أن تربز من 
خالل وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور التي تتضمن نتائج هذا االختبار العنارص الثالثة التالية: 

عنرص املالءمة.  �
عنرص الرضورة. �
عنرص التناسب يف معناه الضيق. �

أ- عنصر المالءمة

حييل هذا العنرص إىل العالقة بني اإلجراء التقييدي والغرض منه، حيث يتم التثبت عرب اختبار التناسب من 
وجود صلة منطقية بينهام، أي التثبت من أنّ القيد املفروض مالئم لتحقيق الغرض من اختاذ القانون املعني.
وبالتايل، فإنّ وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور  جيب أن تتضمن االجابة عىل السؤال التايل: 
هل أنّ إجراء تقييد احلق قادر عىل حتقيق اهلدف املنشود من هذا التقييد؟أي هل هناك رابط منطقي 

بني التقييد والغرض املراد حتقيقه؟
ويمكن للجهة املبادرة بمرشوع القانون االستنارة بام ورد يف الترشيع الوطني والقانون الدويل 

وفقه القضاء املقارن يف ضبط عنرص املالءمة ضمن وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور. 

ليل. 47  أنظر الصفحة 10 من هذا الدّ

ن من معرفة ما إذا كان القيد بذاته رضوريا أي ال مفر منه للوصول  48  يُقصد بذلك الرضورة كعنرص من عنارص اختبار التناسب، أي العنرص الذي يُمكّ
إىل حتقيق اهلدف املرشوع. حول هذا املصطلح أنظر التمهيد العام للدليل ص xxii. وحول هذا املصطلح األستاذ سليم اللغامين، املرجع السابق.

.xxiii و xxii حول هذه املراحل الثالثة، أنظر التمهيد العام للدليل ص  49

3- عناصر اختبار التناسب
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@عنصر المالءمة في التشريع الوطني

تمّ تكريس هذا العنرص يف الترشيع الوطني. ويربز ذلك خاصة من خالل أحكام القانون األسايس عدد 22 
لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة، حيث ينص الفصل 24 من 
هذا القانون عىل أنه "ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال إذا كان ذلك يؤدّي إىل إحلاق 
رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتصل هبام أو بحقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة 
ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية". ومتثل هذه االستثناءات قيودا للحق يف النفاذ إىل املعلومة. وهي تعترب 

مالئمة لألهداف التي وضعت من أجلها50 نظرا ألهنا تساهم يف حتقيقها ويوجد رابط عقالين بينهام.

@ عنصر المالءمة في القانون الدولي

ت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية عن هذا العنرص بالقول: "ال يكفي أن ختدم القيود األغراض  عربّ
التناسب؛  مبدأ  التقييدية مع  التدابري  تتامشى  أن  أن تكون رضورية حلاميتها. وجيب  أيضاً  املسموح هبا؛ فيجب 

وجيب أن تكون مالئمة لتحقيق وظيفتها احلامئية"51.

@ عنصر المالمة في فقه القضاء المقارن

اعتربت املحكمة الدستورية األملانية يف عدد من القضايا أنّ اإلجراء التقييدي جيب أن "يسهم (ولو جزئيا) 
يف الوصول إىل الغرض املنشود وهو ما يؤدي إىل القول بأنّ [قياس املالءمة] ال يسفر إال عن استبعاد اإلجراءات 

العامة التي تتبني عدم عقالنيتها"52. 

يف قضية أوكس Oakes 53 التي تعلقت بإجراء اعترب كل شخص حائز ملادة خمدرة تاجرا إىل أن يثبت 
ذلك، ذهبت املحكمة العليا بكندا إىل وجوب أن يتم وضع اإلجراءات التقييدية بصفة دقيقة للوصول إىل 
اهلدف املنشود وأال تكون هذه اإلجراءات اعتباطية وال غري منصفة وال مبنية عىل اعتبارات غري عقالنية54.

وقد تم اعتامد نفس التميش يف قضية بينري Benner 55 املتعلقة بقانون املواطنة الكندية الذي يفرض 
عىل األشخاص املولودين ألم كندية وأب غري كندي اخلضوع إىل حتقيق أمني وأداء القسم، حيث قضت 
املحكمة بعدم مراعاة هذه اإلجراءات التحديدية ملعيار الرابط العقالين مع اهلدف الترشيعي املتمثل يف 

التأكد من والء الشخص للدولة الكندية واحلفاظ عىل سالمة مواطنيها 56. 

50   بينت جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية بمجلس نواب الشعب هذه األهداف يف تقريرها النهائي حول مرشوع القانون املذكور 
وإنام  احلق  يظل  املبدأ  ألن  ضمنيا  حتذفه  ال  أهنا  أي  جوهره  من   متس  ال  فهي  احلق  تقيد  االستثناءات  كانت  "إن  ييل:  ما  فيه  جاء  والذي 
الغري  حقوق  وكذلك  احلرص  سبيل  عىل  تعدادها  ورد  وقد  الديمقراطية  املدنية  الدولة  محاية  تفرضها  عليها  اإلبقاء  تم  التي  االستثناءات 
املتعارضة مع احلق يف النفاذ للمعلومات بام يستوجبه من محاية للحياة اخلاصة وللمعطيات الشخصية موضوع الفصل 24  من الدستور 

وللملكية الفكرية بالفصل 41 منه ألهنا حقوق دستورية ال تقل قيمة عن احلق يف النفاذ".  
51   الفقرة 14 من التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية (1999). 

52   أنظر خالد املاجري، املرجع السابق، ص 101. 

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.  53

54   نفس املرجع، ص 101.

Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358.  55

56    نفس املرجع، ص 101. 
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ب- عنصر الضرورة 

حق  تقييد  من  الغرض  لتحقيق  الوسائل  من  واسعة  جمموعة  التنفيذية  السلطة   لد تتوفر  قد 
معني.  لذلك فإنه جيب عىل اجلهة املبادرة بمرشوع النص أن تثبت أن احلد الذي ينص عليه هذا 

املرشوع يعد اإلجراء األقل تقييدا.
وبالتايل، فإن وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور جيب أن تبنيّ بدقة أنّ القيد املفروض عىل احلق 
أو احلرية رضوري لتحقيق الغرض املرشوع من سن القانون املعني أي أنّه اإلجراء األقل تقييدا للحق. 
االستئناس  النص  بمرشوع  املبادرة  للجهة  يمكن  املالءمة،  لعنرص  بالنسبة  الشأن  هو  وكام 

بالترشيع الوطني والقانون الدويل وبفقه القضاء لضبط عنرص الرضورة.
@ عنصر الضرورة من خالل التشريع الوطني

يف إطار التفويض الذي تمّ منحه لرئيس احلكومة بمقتىض القانون عدد 19 لسنة 2020 املؤرخ يف 12 أفريل/
انتشار فريوس  بالتفويض إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم لغرض جماهبة تداعيات  املتعلق   2020 نيسان 
2020 املتعلق باملعرف  12 ماي/أيار  2020 املؤرخ يف  17 لسنة  19"، صدر املرسوم عدد  "كوفيد -  كورونا 

الوحيد للمواطن.

بمقتضيات  التقيّد  إىل  املرسوم  بإعداد  املبادرة  صاحبة  اجلهة  سعي  املرسوم،  هذا  أحكام  خالل  من  ويتبنيّ 
الفصل 49 من الدستور، وذلك لالعتبارات التالية: 

 رغم أنّ تقييد احلقوق واحلريات ال يكون إال بقانون أسايس، فإنّ صدور النص املذكور يف شكل مرسوم،  �
جمال  يف  يصدر  نص  هو  املرسوم  أنّ  باعتبار   ، الدستور57  من  و65   49 الفصلني  أحكام  مع  متوافقا  يبقى 
ع الدستوري مل يستثن سو النظام االنتخايب من جمال املراسيم بام جيعل كل املواد  القانون، واعتبارا أنّ املرشّ
الترشيعية األخر قابلة للصدور يف شكل مرسوم وذلك متاشيا مع أحكام الفصل 146 الذي ينص عىل أنه 

ل بعضها البعض كوحدة منسجمة". " تُفرس أحكام الدستور ويُؤوِّ
اإلشارة إىل أحكام الفصل 49 من الدستور يف قائمة إطالعات املرسوم املذكور فضال عىل الفصل 24 من  �

بني  التناسب  تكريس  يف  التنفيذية  السلطة  نية  يبنيّ  الشخصية  املعطيات  محاية  يف  للحق  س  املكرّ الدستور 
والغاية من  الشخصية  ملعطيات  املرسوم عىل احلق يف محاية  أحكام هذا  تطبيق  قد ترتتب عن  التي  القيود 

وضع هذه القيود.
الوحيد  � ف  املعرِّ إنشاء  إىل  احلالية  املرحلة  يف  ملحة  أصبحت  "احلاجة  أنّ  عىل  األسباب  رشح  يف  التأكيد 

مواجهة  إطار  يف  االجتامعية  املساعدات  إسناد  بعملية  املرتبطة  العملية  االشكاالت  مع  خاصة  للمواطنني 
املرسوم، متاشيا مع مقتضيات  اختاذ هذا  أكيدة من  يدل عىل وجود رضورة  بام  تداعيات جائحة كورونا"، 

الفصل 49 من الدستور. 

بـــ"احلريات  املتعلقة  النصوص  أسايس  قانون  شكل  تتخذ  أنه  عىل  الدستور  من   65 الفصل  من  الثانية  الفقرة  من  العارشة  املطة  تنص    57
وحقوق اإلنسان".
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ف من خالل رشح أسباب املرسوم املذكور أنّ املعرف الوحيد يُمثل الوسيلة  وفيام يتعلق بعنرص الرضورة، فإنه يُستشّ
ن يف  كّ التقنية األقل تقييدا للحق يف محاية املعطيات الشخصية باعتبار توفرها عىل الضامنات املشار إليها آنفا والتي  متُ
نفس الوقت من حتقيق املصلحة العامة املنشودة بام يمكن معه القول أنّ املرسوم املذكور يستجيب إىل عنرص الرضورة.

@عنصر الضرورة في القانون الدولي

أن  "جيب  ييل:  الذكر كام  تعليقها سابق  العنرص يف  املدنية والسياسية عن هذا  باحلقوق  املعنية  اللجنة  ت  عربّ
تكون [التدابري التقييدية] أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة". 

@  عنصر الضرورة في فقه القضاء المقارن

املقيد  اإلجراء  أنّ  بالقول  القضايا58   إحد يف  العنرص  هذا  األملانية  الدستورية  املحكمة  فت  عرّ
ع أن خيتار وسيلة أخر هلا نفس القدر من الفاعلية وتنتهك  للحق"يكون رضوريا إذا مل يكن بوسع املرشّ

احلقوق األساسية بقدر أقل أو ال تنتهكها عىل اإلطالق"59.

إن التثبت من رشطي املالءمة والرضورة يتعلق بالتأكد من نجاعة اإلجراء التقييدي املرضوب عىل احلق يف 
حني أن التثبت من رشط التناسب (اختبار التناسب بمعناه الضيق) فإنه يتعلق بتقدير اآلثار املرتتبة عن القيد 

بالنظر إىل الوضعية املعنية بذلك اإلجراء وإىل أمهية اهلدف املزمع حتقيقه. 

ج- التناسب في معناه الضيق  

ا، فإن السؤال الذي جيب أن تتضمنه وثيقة تطبيق الفصل  حتى لو كان التدبري مالئام ورضوريً
49 االجابة عنه هو هل أنّ املزايا واملنافع املرتتبة عن حتقيق اهلدف املنشود الذي من أجله تم تقييد 

احلق أهم من اآلثار السلبية املرتتبة عن تقييد احلق؟ 
احلقوق  جمال  يف  املندرج  القانون  مرشوع  بصياغة  املكلفة  اجلهة  تتوىل  السؤال،  هذا  عىل  لإلجابة 
العامة  للمصلحة  خدمة  املتخذ  التقييدي  اإلجراء  بني  العالقة  زاوية  من  التناسب  إىل  النظر  واحلريات 
ومصلحة صاحب احلق، للتثبت من وجود توازن بني املزايا واملنافع املرتتبة عن اإلجراء الترشيعي بالنظر 
إىل اهلدف الترشيعي، من جهة، واألعباء املرتتبة عن ذلك اإلجراء مقارنة باحلقوق واحلريات األساسية 
سة يف دولة مدنية ديمقراطية، من جهة أخر60. ويفتح تقدير هذا الرشط وإعامله نقاشا بخصوص  املكرّ
احلقوق واحلريات التي جيب أن تسود وأن يتم تكريسها يف دولة مدنية ديمقراطية وبالتبعية فتح نقاش 
بخصوص أي نموذج من املجتمع يرغب املرشع وخمتلف اجلهات املعنية بتطبيق أحكام الفصل 49 من 
الدستور ( خمتلف مكونات السلط العمومية والسلطة القضائية واملجتمع املدين ) تكريسه والدفاع عنه.

Cannabis, BVerfGE 90, 145 ( Constitutional Court of Germany 1994).  58

59  خالد املاجري، املرجع السابق، ص 103.

     Ridha Fraoua, « Le principe de proportionnalité: limite aux restrictions des droits fondamentaux et maxime    60
 d’action de l’Etat », Sessions de  débat  organisées par 'IDEA (Peer to peer sessions » sur l'article 49
de la Constitution tunisienne et le principe de proprtionnalité, Tunis, 27-29 février 2020.
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هذا  ويمثل  احلالة"،  بحسب  املوازنة  "قياس  هذه  التثبت  عملية  عىل  الدارسني  بعض  ويطلق 
القياس طريقة لتقييم املصالح الشخصية املترضرة يف حالة معينة من ناحية، وتقييم املصالح العامة 
املقابلة هلا من ناحية أخر، "للحكم إن كان الصالح العام يف تلك احلالة بعينها له تأثري مقبول أو 

مفرط عىل املصالح الشخصية املحمية لصاحب احلق"61.
    وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن أغلب التجارب املقارنة ال جتعل املرور إىل هذه املرحلة 
أمر ممكن، ال  الثانية وهو  املرحلة  أو يف  نادر  أمر  األوىل وهو  املرحلة  االختبار يف  فإذا فشل  آليا، 

موجب للمرور إىل االختبار الثالث.
ويمكن للجهة املكلفة بإعداد مرشوع النص االستفادة مما جاء يف الترشيع الوطني والدويل وفقه 

القضاء يف ضبط عنرص التناسب يف معناه الضيق ضمن وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور.
@ عنصر التناسب في معناه الضيق من خالل التشريع الوطني

تم تكريس هذا العنرص يف الترشيع الوطني وهو ما يربز من خالل املثالني التاليني: 

مثال1- القانون ا¯ساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس/آذار 2016 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

ع يعترب، من حيث املبدأ، أنّ احلق يف محاية احلياة اخلاصة  يتبنيّ من خالل أحكام  هذا القانون أنّ املرشّ
واملعطيات الشخصية باعتباره حقا دستوريا 62 يغلَب عىل أحد احلقوق الدستورية األخر وهو احلق يف 
يز للهياكل العمومية رفض مطلب النفاذ إىل املعلومة إذا كان من شأن ذلك  النفاذ إىل املعلومة63، حيث جيُ
الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية"، وهو يعترب بذلك محاية احلياة  "بحقوق  إحلاق رضر 

اخلاصة واملعطيات الشخصية أحد استثناءات حق النفاذ إىل املعلومة. 

ع أتاح للهياكل العمومية إمكانية االستجابة ملطالب النفاذ إىل املعلومة التي من شأهنا   غري أنّ املرشّ
املساس باحلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية، إذا كانت الغاية من مطلب النفاذ إىل املعلومة هو:

 "الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم احلرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها"، �
أو "لوجود هتديد خطيـر للصحة أو السالمـة أو املحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي". �

ع يعترب أنّ املنافع التي ترتتّب عن حتقيق اهلدف الذي من أجله وقع  فّ من ذلك أنّ املرشّ تَشَ وبالتايل يُسْ
تقييد احلق، أي اهلدف املتمثّل يف "الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم احلرب أو 
البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها" أو يف التصدي إىل التهديد اخلطيـر للصحة أو السالمـة أو املحيط، أهم من 

اآلثار السلبية املرتتبة عن انتهاك احلق يف محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية.

61  خالد املاجري، املرجع السابق، ص 107. 

ينص الفصل 24 من الدستور عىل أنه "حتمي الدولة احلياة اخلاصة ... واملعطيات الشخصية".  62

ينص الفصل 32 من الدستور عىل أنه "تضمن الدولة ... احلق يف النفاذ إىل املعلومة".  63
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واملعطيات  اخلاصة  احلياة  محاية  يف  باحلق  املساس  إمكانية  أجاز  وإن  ع،  املرشّ أنّ  اإلشارة  جتدر  أنه  إال 
الشخصية من أجل الوصول إىل أهداف املصلحة العامة املذكورة، فإنّه سعى إىل احلد من اآلثار السلبية املرتتبة 
 27 الفصل  لط عىل احلق يف محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية من خالل تنصيصه يف  املسّ القيد  عن 
املعلومة  النفاذ إىل  العمومية مطالبة عند االستجابة لطلبات  أنّ اهلياكل  القانون األسايس املذكور64 عىل  من 
املعني  اجلزء  بحجب  أوىل  مرحلة  يف  بالقيام  الشخصية  واملعطيات  اخلاصة  احلياة  حول  ملعلومات  املتضمنة 

يق. ع لعنرص التناسب يف معناه الضّ باملعطيات املذكورة "متى كان ذلك ممكنا". وهو ما حييلنا إىل تطبيق املرشّ

مثال 2- المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي/أيار 2020
المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن

يف إطار تأكيد أمهية املزايا املرتتبة عن إصدار املعرف الوحيد مقارنة بآثاره السلبية عىل محاية املعطيات 
الوحيد عىل محاية  للمعرف  السلبية  اآلثار  للحد من  املرسوم مجلة من األحكام  فقد تضمن  الشخصية، 

املعطيات الشخصية وذلك من خالل:
ن املعرف الوحيد للمواطن أية داللة من شأهنا الكشف عن هوية صاحبه، وهي ضامنة  أوال: عدم تضمّ

حلامية املعطيات الشخصية.
ثانيا: متكني املواطن من االطالع عىل كل األعامل التي أنجزت عىل معرفه الوحيد وعىل اهلياكل التي أنجزهتا، 
رغم أنه كان من األجدر استئناسا باملعايري الدولية الفضىل املعمول هبا يف هذا املجال التنصيص عىل وجوب 
قيام اهلياكل العمومية بمبادرة منها بإعالم املواطن وليس فقط إتاحة اإلمكانية للمواطن لالطالع عىل املعطيات 

املذكورة بطلب منه.

@ عنصر التناسب في معناه الضيق في القانون الدولي 

يمكن أن يستشف هذا العنرص من التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية املذكور 
التي ستحميها"، أي أال تتجاوز  التقييدية] متناسبة مع املصلحة  "...جيب أن تكون [التدابري  والذي جاء فيه: 

األرضار املرتتبة عن التدابري التقييدية الفوائد التي سيتمّ حتقيقها للمصلحة املحمية .
@ عنصر التناسب في معناه الضيق في فقه القضاء 

- فقه القضاء الوطني 

باجتياز  متهم  شخص  عىل  االحتفاظ  قيد  اإلبقاء  يف  وقائعها  متثلت  قضية  اإلدارية  املحكمة  عىل  رضت  عُ
احلدود خلسة. وقد بررت اإلدارة قرارها بكون املعني باألمر وهو مغريب اجلنسية تونيس النشأة، واالنتامء يشكل 

خطرا عىل األمن العام دون اإلدالء بام يفيد ذلك.

ينص الفصل 27 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 عىل أنه "إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه   64
بالفصلني 24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إليها إالّ بعد حجب اجلزء املعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا".
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عىل  اإلدارة  اختذته  الذي  القرار  تأثري  زاوية  من  املطروحة  املسألة  إىل  املحكمة  نظرت  القضية،  هذه  يف 
حقوق املعني باألمر فاعتربت "أنه بالنظر إىل طبيعة األفعال املنسوبة للعارض من جهة، وإىل كونه مل تبق 
له أي رابطة عائلية بالقطر املغريب من جهة أخر، فإن قرار الرتحيل الذي استهدفه سوف ينال يف صورة 
تنفيذه بصفة مشطة وغري  متناسبة مع األهداف التي يرمي إليها من حقه يف التمتع بحياة عائلية عادية مما 
جيعل األسباب التي استند إليها املطلب تبدو جدية يف ظاهرها". واستنتجت املحكمة "أن القرار املذكور من 

شأنه أن يتسبب للعارض يف نتائج يصعب تداركها األمر الذي يتجه معه االستجابة للمطلب الراهن"65.

إىل جانب ذلك، كرست هيئة النفاذ إىل املعلومة التناسب بمعناه الضيق من خالل املوازنة بني الغاية التي 
يمكن حتقيقها من مطلب النفاذ واملصلحة التي يمكن أن تترضر من إتاحة املعلومة وذلك بحسب مالبسات كل 

قضية (التناسب بحسب احلالة) مثلام يتضح من املثالني التاليني: 

مثال عدد 1

يف القرار عدد 33 بتاريخ 19 أفريل/نيسان 662018، اعتربت اهليئة أن املصلحة العامة التي ستتحقق 
من تقديم املعلومة واملتمثلة يف الكشف عن شبهات فساد وعن جتاوزات مالية باملؤسسة املعنية أهم من 
حجب  مع  التقرير  إتاحة  بوجوب  قضت  وبالتايل  بحاميتها  عليها  املدعى  اجلهة  متسكت  التي  املصلحة 

املعطيات الشخصية املتعلقة بأسامء حرفاء املؤسسة املذكورة وألقاهبم وحساباهتم البنكية.

مثال عدد 2

يف القرار عدد 2018/351 بتاريخ 25 أفريل/نيسان 2018، م.ع / حمافظ البنك املركزي التونيس67، 
غري  أجنبية  ملواطنة  بنكية  وثائق  عىل  الطاعن  حصول  بطلب  يتعلق  نفاذ  ملطلب  االستجابة  اهليئة  رفضت 
مقيمة كان يشرتك معها يف ملكية عقار. واعتربت اهليئة بمناسبة تعهدها بالنظر يف القضية املذكورة أنّ محاية 
املعطيات الشخصية املتمثلة يف هوية املعنية باألمر وعنواهنا ورقم حساهبا البنكي أهم من الغاية املراد حتقيقها 

من مطلب النفاذ خاصة يف ظل ثبوت عدم وجود أية مصلحة عامة من إتاحة املعلومة املطلوبة.

- فقه القضاء المقارن 

كمثال عن تطبيق فقه القضاء املقارن لعنرص التناسب يف معناه الضيق، يمكن اإلشارة إىل قرارات املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان يف بعض القضايا املتعلقة بتقييد السلطات االدارية حلق امللكية ألسباب تتعلق بحامية 

املحيط.

65  املحكمة اإلدارية، توقيف تنفيذ القضية عدد 413108 صادر يف 22 فيفري/شباط 2010.

 www.inai.tn :66  قرار منشور عىل موقع واب اهليئة

67  قرار منشور عىل موقع واب اهليئة سابق الذكر.
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 Pine Valley Developements et autres c. L'Irlande قضية  يف  املحكمة  هذه  اعتربت   
(n°12742/87) أنّه قد متّت مراعاة التناسب بام أن املترضر من إلغاء رخصة بناء منحت له ألسباب 

تتعلق بحامية املحيط دون تعويض قد بقي مالكا لعقاره وبإمكانه استغالله بشكل آخر68. 

ويف قضيتني أخريني متثلت وقائعهام يف منع السلطات االدارية املدعني من البناء عىل أراضيهم ألسباب متعلقة 
بحامية املحيط69، الحظت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وجود تدخل يف حق امللكية نظرا ألن املنع املذكور 

"مل يرتافق مع تعويض عادل وهو ما جيعله إجراء غري متناسب مع اهلدف املرشوع الذي يسعى إىل حتقيقه"70.

  Valico SRL c. L’Italie(n.7007/01) واعتربت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية
وعىل  خرضاء  منطقة  داخل  شيدهتا  التي  البناية  تصفيف  يف  أمتار  بضعة  الرتاجع  عىل  رشكة  إجبار  أن 
دفع خطية، عوضا عن اهلدم الذي كان ممكنا، إجراء متناسب مع اهلدف املرشوع املراد حتقيقه ألنه يعترب 

"الوسيلة األقل حدة"71 لتحقيق هذا اهلدف.

كام يمكن اإلشارة إىل ما ذهبت إليه املحكمة الدستورية السويرسية يف قضية متثلت وقائعها يف منع 
عن  التعبري  يف  املعلمة  حق  بني  باملوازنة  املحكمة  قامت  حيث  اإلسالمي،  احلجاب  ارتداء  من  معلمة 
معتقدها الديني من جهة واحلياد الديني للمؤسسة التعليمية وحق التالميذ يف عدم التأثري عليهم من قبل 
معلميهم من الناحية العقائدية من جهة أخر، لرتجح املحكمة احلياد الديني للمؤسسة عىل حق املعلمة 

يف التعبري عن معتقدها، وذلك بالنظر ملالبسات احلالة املعروضة أمامها وما حف هبا من اعتبارات72.

4- محتوى وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 

جيدر التأكيد عىل رضورة التنصيص يف املنشور اإلطاري املقرتح إعداده واملشار إليه أعاله73 عىل 
وجوب إرفاق كل مرشوع قانون يتضمن ضوابط حلق أو حرية معينة، بوثيقة تطبيق الفصل 49  
اخلاصة به، وذلك إىل جانب التنصيص عىل املعطيات الواجب توفرها يف هذه الوثيقة، عىل غرار ما 
تم إدراجه بالنسبة لوثيقة رشح األسباب ضمن املنشور عدد 32 الصادر بتاريخ 6 نوفمرب/ترشين 

الثاين 2017 حول مرفقات مشاريع القوانني وكيفية إعداد وثيقة رشح أسباهبا.  

مرجعية  وثيقة  للحكومة)  والترشيع  القانون  مستشار  (مصالح  احلكومة  رئاسة  تعد  أن  الصدد  هذا  يف  يُقرتح 
الوزارات هبدف  قبل كل  الذكر، العتامدها من  باملنشور االطاري سالف  تلحق  الدستور  49 من  الفصل  لتطبيق 

68  ورد يف نفس املرجع، ص 103.

CEDH, Z.A.N.T.E-Marathonisi A.E. c.La Grèce (n.14216/03), Papastavrou et autres c. La Grèce (n.46372/99).  69

70  خالد املاجري، املرجع السابق، ص 109.

71  خالد املاجري، املرجع السابق، ص 109.

72  نفس املرجع، ص 108. 

73  املشار إليه بالصفحة 1 من مقدمة هذا الدليل.

4- محتوى وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 
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توحيد كيفية إجراء اختبار التناسب، وحتى يتسنى ملصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة أن تبدي رأهيا عىل 
ما أدرجته الوزارة املعنية يف وثيقتها وإدخال التعديالت الالزمة عىل املرشوع ومراجعة الوثيقة التي سيتم توجيهها 

مع امللف إىل جملس نواب الشعب، وذلك يف أحسن اآلجال. 

وسنتعرض فيام ييل إىل عنارص الوثيقة املرجعية لتطبيق الفصل 49 من الدستور (أ) ثم سيتم تقديم 
مثال تطبيقي عن وثيقة تطبيق الفصل 49 (ب).

أ- عناصر  الوثيقة المرجعية لتطبيق الفصل 49 من الدستور 

يقرتح أن تتضمن الوثيقة املرجعية لتطبيق الفصل 49 من الدستور العنارص التالية: 
عنوان الوثيقة. �
تقديم عام ملرشوع القانون. �
تقديم لألعامل املنجزة يف كل مرحلة من مراحل اختبار التناسب. �
االستنتاجات. �

اÁطار عدد 3- مقترح وثيقة مرجعية لتطبيق الفصل 49 من الدستور 

عنوان الوثيقة: وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور بخصوص مرشوع قانون يتعلق بـ :
1-   تقديم عام ملرشوع القانون: 

تقديم األحكام املتضمنة لتنظيم احلق أو احلرية وضوابط القيود املتعلقة هبا �
أو  � التناسب (إبراز احلقوق  باختبار  القيام  49 بام يربر  القانون والفصل  العالقة بني مرشوع  بيان 

احلريات  املنصوص عليها يف الدستور التي ينظمها النص).
2-   تقديم األعامل التي تم القيام هبا يف كل مرحلة من مراحل اختبار التناسب مع ذكر الترشيع وفقه القضاء املقارنني 
والبحوث والدراسات التي متت االستنارة هبا وكذلك خمتلف االستشارات التي تم إجراؤها يف إطار اختبار التناسب.

ن من  � األعامل املنجزة يف مرحلة التثبت من املالءمة (ماهي األعامل املنجزة للتثبت من أن احلد يمكّ
الوصول لتحقيق اهلدف املنشود؟)

األعامل املنجزة يف مرحلة التثبت من وجود عنرص الرضورة (ماهي األعامل املنجزة للتثبت من أن  �
احلدّ ال مفر منه لتحقيق اهلدف املنشود وأنه احلدّ األقل تطفال عىل احلق؟)

األعامل املنجزة يف مرحلة التثبت من التناسب يف معناه الضيق (ماهي األعامل املنجزة للتثبت من  �
تقييد احلق أهم من اآلثار  تمّ  الذي من أجله  املنشود  املرتتبة عن حتقيق اهلدف  املزايا واملنافع  أن 

السلبية املرتتبة عن تقييد احلق؟).
3-   االستنتاجات.
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ب- مثال تطبيقي حول وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 

2016/62 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون  سنقدم مثاال يتعلق بمرشوع القانون األسايس عدد 
عدد 27 لسنة 1993 املؤرخ فــــي 22 مارس/آذار 1993 املتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والذي 
ملزيد  بسحبه  تقوم  أن  قبل   2016 5 سبتمرب/أيلول  الشعب يف  نواب  جملس  إىل  احلكومة  أحالته 
مالءمته مع مقتضيات الدستور، وإعادة عرضه يف مرحلة ثانية بتاريخ 24 جوان/حزيران 2020 
عىل جملس نواب الشعب (مرشوع القانون عدد 83/2020) بعد إدخال تعديالت جوهرية عليه.
القانون  مرشوع  من  األوىل  (الصيغة   2016/62 عدد  األسايس  القانون  مرشوع  تضمن  وقد 
املعطيات  محاية  يف  احلق  تقييد  عىل  تنطوي  التي  األحكام  من  مجلة  سحبها)  تم  التي  األسايس 
من   49 الفصل  بتطبيق  يسمح  ما  وهو  الدستور،  من   24 الفصل  عليه  ينص  الذي  الشخصية 
الدستور وإجراء اختبار التناسب بشأن هذه األحكام وإعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور 

يف الغرض مثلام تبينه اجلذاذة التالية.

 وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2016/62
يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس/آذار 1993 

المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية

1 - تقديم عام لمشروع القانون ا¯ساسي عدد 62/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون 
عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس/آذار 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية

2016- لسنوات  التنمية  خمطط  توجهات  إطار  يف  املذكور  األسايس  القانون  مرشوع  يندرج 
2020 بخصوص تعزيز اإلدارة اإللكرتونيّة وجعلها أكثر انفتاحا عىل املواطن وتعصري خدماهتا. 
ومن أهمّ اإلصالحات املربجمة يف هذا اإلطار، تطوير منظومة وطنيّة للتعريف اإللكرتوين للمواطن، 

من خالل إحداث املعرف الوحيد للمواطن74 وتطوير منظومة التعريف الوطني.
وهيدف مرشوع القانون األسايس املذكور إىل تنقيح وإمتام القانون عدد 27 لسنة 1993 املؤرخ 
فــــي 22 مارس/آذار 1993 املتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك يف اجتاه مالءمة األحكام 
إلثبات  حاليا  املعتمدة  األساسيّة  الرسميّة  الوثيقة  باعتبارها  الوطنية  التعريف  بطاقة  عىل  املنطبقة 
ة بوثائق اهلويّة وضامن مواكبتها للمتطلبات  ة األشخاص، مع املعايري واملقاييس الدوليّة اخلاصّ هويّ

ر اهلام الذي شهده املجال اإللكرتوين والرقمي. التقنيّة واألمنيّة واإلداريّة يف ضوء التطوّ
ومن أبرز ما ينص عليه مرشوع القانون األسايس املذكور هو تضمني بطاقة التعريف الوطنية 
ن هبا مجلة من البيانات اخلاصة بصاحب بطاقة  مساحة مقروءة آليا إضافة إىل رشحية إلكرتونية ختزّ

74    يف هذا اإلطار، صدر مرسوم رئيس احلكومة عدد 17 لسنة 2020 املؤرخ يف 12 ماي/أيار 2020 املتعلق باملعرف الوحيد للمواطن.

2016 - تقديم عام لمشروع القانون ا¯ساسي عدد 2016 - تقديم عام لمشروع القانون ا¯ساسي عدد 62/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون  1
عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس/آذار 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
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ول النفاذ إليها من قبل املصالح املؤهلة باإلدارة العامة لألمن الوطني وأعوان  التعريف الوطنية خيُ
األمن الوطني وأعوان احلرس الوطني، وذلك عالوة عىل اهلياكل العمومية واخلاصة بعد موافقة 
ويستدعي  (أوال)،  الشخصية  املعطيات  محاية  يف  للحق  تقييدا  ل  يشكّ ما  وهو  البطاقة.   صاحب 

بالتايل النظر إىل األحكام املذكورة من زاوية الفصل 49 من الدستور (ثانيا).    

أوال- األحكام املتضمنة لتقييد احلق يف محاية املعطيات الشخصية  �

يتضمن اجلدول التايل أحكام املرشوع القانون األسايس التي تنطوي عىل تقييد للحق يف محاية 
املعطيات الشخصية ويبني أوجه هذا التقييد.

أوجه تقييد الحق في حماية المعطيات الشخصيةأحكام مشروع القانون ا¯ساسي

الفصل 2 (الفقرة األوىل جديدة): 
بوزارة  املؤهلة  املصالح  قبل  من  الوطنيّة  التعريف  بطاقة  تسلم 
عىل  وجوبا  وحتتوي  طالبها،  وصورة  بصامت  أخذ  بعد  الداخليّة 

التنصيصات التالية:
ة. • رقم التعريف الوطني للهويّ
االسم واسم األب واسم اجلدّ واللّقب. •
اسم ولقب األم. •
تاريخ الوالدة ومكاهنا. •
العنوان. •

يعترب إدراج هذه املعطيات ضمن البيانات الظاهرة للعيان ببطاقة  •
التعريف الوطنية تقييدا للحق يف محاية املعطيات الشخصية. 

الفصل (2 فقرتان خامسة وسادسة):
الزوج  ولقب  اسم  بيان  الوطنية  التعريف  بطاقة  تتضمن  أن  يمكن 
جة أو املرتملة بناء عىل طلب كتايب من صاحبة  بالنسبة إىل املرأة املتزوّ

البطاقة.
ن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليّا تضبط مواصفاهتا  تتضمّ
بمقتىض األمر احلكومي املنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

القراءة اآللية للرشحية االلكرتونية املتضمنة للمعطيات  • إمكانية 
الشخصية يمثل تقييدا للحق يف محاية املعطيات الشخصية.

ر): الفصل 2 (مكرّ
تتضمن بطاقة التعريف الوطنية رشحية إلكرتونية ظاهرة ومؤمنة وفقا 

للترشيع النافذ، ختزن هبا العنارص والبيانات التايل ذكرها:
1. البيانات الوجوبية:

االسم واسم األب واسم اجلدّ واللّقب. •
اسم ولقب األم. •
تاريخ الوالدة ومكاهنا. •
العنوان. •

القابلة  • اإللكرتونية  الرشحية  ضمن  املعطيات  هذه  إدراج  يعترب 
للقراءة االلكرتونية تقييدا للحق يف محاية املعطيات الشخصية.

عدم حتديد اآللية التقنية التي متّكن من قراءة الرشحية االلكرتونية  •
محاية  يف  للحق  قيدا  يُعترب  بعد،  عن  قراءهتا  إمكانية  تيح  يُ بام 

املعطيات الشخصية.
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2. البيانات االختيارية التي يتم إدراجها بالبطاقة حسب طلب صاحبها: 
الفئة الدموية. •
صفة "متربع". •
اسم ولقب الزوج بالنسبة إىل املرأة املتزوجة أو املرتملة. •

3. رقم التعريف الوطني للهوية.
4. البيانات املشفرة وهي:

الصورة. •
بصمة اإلهبام األيمن. •
البيانات اإلدارية املتعلقة برتقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناهتا. •
عليها  • املنصوص  واملعطيات  للعنارص  اآليل  االستغالل  خيول 

لغرض  الفصل  هذا  من  األوىل  الفقرة  من  و3  و2   1 باألعداد 
التعريف اإللكرتوين للمواطن وفق رشوط تضبط بمقتىض قانون.

خيول النفاذ إىل الرشحية اإللكرتونية من قبل املصالح املؤهلة باإلدارة  •
العامة لألمن الوطني وأعوان األمن الوطني وأعوان احلرس الوطني 
جماالت  حدود  يف  القانون،  هذا  من   7 بالفصل  عليهم  املنصوص 

اختصاصاهتا، وذلك بواسطة قارئات مؤمنة وفقا للترشيع النافذ.
بعد  • واخلاصة،  العمومية  وللهياكل  البطاقة،  لصاحب  خيول  كام 

موافقته، النفاذ إىل العنارص واملعطيات املنصوص عليها باألعداد 
1 و2 و3 من الفقرة األوىل من هذا الفصل يف حدود االستعامالت 
النافذ وذلك بواسطة قارئات مالئمة،  املخولة هلم وفقا للترشيع 

وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذه الفقرة بمقتىض أمر حكومي.

ف  • املعرّ هو  للهوية  الوطني  التعريف  برقم  املقصود  كان  إذا 
املشفرة  غري  البيانات  ضمن  إدراجه  فإنّ  للمواطن،  الوحيد 
من  الرشحية  هذه  يقرأ  من  لكل  سيسمح  االلكرتونية  بالرشحية 
محاية  يف  احلق  من  يمس  بام  بسهولة،  وختزينه  عليه  االطالع 

املعطيات الشخصية.

ل إتاحة االستغالل اآليل للعنارص املذكورة حدا من حدود  • تشكّ
احلق يف محاية املعطيات الشخصية.  

املصالح  • قبل  من  االلكرتونية  الرشحية  إىل  النفاذ  بخصوص 
الوطني  األمن  وأعوان  الوطني  لألمن  العامة  باإلدارة  املؤهلة 
واملتعلقة  أعاله  املثارة  املالحظة  انظر  الوطني،  احلرس  وأعوان 

بالفصل 2 (فقرتني خامسة وسادسة).

يعترب التنصيص عىل إمكانية النفاذ إىل البيانات 1و2و3 املضمنة  •
ا  حدّ واخلاصة  العمومية  اهلياكل  قبل  من  اإللكرتونية  بالرشحية 
للحق يف محاية املعطيات الشخصية، حتى وإن تم ذلك بموافقة 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية.

الفصل 3 (فقرتان ثالثة ورابعة):
املشار  الوطنية  التعريف  بطاقة  عىل  احلصول  مطلب  تقديم  يتم 
القرص  إىل  بالنسبة  الفصل،  هذا  من  والثانية  األوىل  بالفقرتني  إليه 
أحد  قبل  من  القانون،  هذا  من  األول  بالفصل  عليهم  املنصوص 
الوالدين أو الويل أو من أسندت له احلضانة أو من قبل املقدم بالنسبة 

إىل فاقدي األهليّة.
الشخيص  املقر  عنوان  عىل  الوطنيّة  التعريف  ببطاقة  التنصيص  يتم 

لصاحب البطاقة.
د صيغ إثبات املقرّ الشخيص بمقتىض األمر احلكومي املنصوص  وحتدّ

عليه بالفصل 6 من هذا القانون.

التعريف  • بطاقة  لصاحب  الشخيص  املقر  عىل  التنصيص  إن 
عىل  قيدا  يعدّ  البطاقة  عىل  للعيان  الظاهرة  املعطيات  يف  الوطنية 

احلق يف محاية املعطيات الشخصية. 

الفصل 7 (جديد):
لني عىل بطاقة التعريف الوطنية أن يستظهروا  عىل كل األشخاص املتحصّ

هبا عند كل طلب من قبل أعوان األمن الوطني واحلرس الوطني.
ل ألعوان األمن الوطني واحلرس الوطني التثبت من هوية حامل  خيوّ
بواسطة  اإللكرتونية  الرشحية  لبيانات  بصمته  مطابقة  ومن  البطاقة 

نة املنصوص عليها بالفصل 2 مكرر من هذا القانون. القارئات املؤمّ
تنطبق العقوبات املقررة بالفصل 315 من املجلة اجلزائية عىل كل من 

يمتنع عن اخلضوع إلجراء املراقبة املنصوص عليها هبذا الفصل.

تعد إمكانية التثبت من هوية حامل البطاقة ومن مطابقة بصمته  •
تقييدا  نة  املؤمّ القارئات  بواسطة  اإللكرتونية  الرشحية  لبيانات 

للحق يف محاية املعطيات الشخصية.
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ثانيا- رضورة تطبيق الفصل 49 من الدستور �

يتضح من اجلدول السابق أن مرشوع القانون األسايس عدد 2016/62 املتعلق بتنقيح وإمتام 
التعريف  ببطاقة  املتعلق   1993 مارس/آذار   22 فــــي  املؤرخ   1993 لسنة   27 عدد  القانون 
الوطنية يتضمن قيودا عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية املنصوص عليه بالدستور والترشيع 

اجلاري به العمل، وهو ما يستوجب تطبيق الفصل 49 من الدستور.
ويف هذا اإلطار، جيب التثبت من:

شكل النص املعروض املقيد للحق يف محاية املعطيات الشخصية. �
عدم الرتاجع عن املكتسبات املتعلقة باحلق املذكور. �
عدم مساس األحكام املذكورة بجوهر احلق يف محاية املعطيات الشخصية،  �
القانون األسايس  � املنصوص عليها بمرشوع  القيود  أو األهداف من وضع  اندراج اهلدف 

املذكور ضمن األهداف التي ينص عليها الفصل 49 من الدستور.

بالنسبة لشكل النص المعروض المقيد للحق في حماية المعطيات الشخصية:

تمّ إعداد مرشوع النص املذكور يف شكل نص ترشيعي، وذلك تقيّدا بأحكام الفصلني 49 (من 
حيث إختاذه شكل قانون) و65 من الدستور (من حيث إختاذه شكل قانون أسايس)  . 

بالنسبة لعدم التراجع عن المكتسبات المتعلقة بالحق في حماية المعطيات الشخصية:

باحلق  املتعلقة  املكتسبات  عن  تراجعا  ل  يشكّ ال  املعروض  النص  مرشوع  أنّ  القول  يمكن 
املتعلقة هبذا  السابقة  النصوص  املنبثق عن  أنّه تم احلفاظ عىل مستو احلامية  باعتبار  املذكور، 
ببطاقة  تضمينها  سيتم  التي  للعيان  الظاهرة  الشخصية  املعطيات   مستو عىل  وخاصة  احلق 

التعريف الوطنية.
بالنسبة لعدم المساس بجوهر الحق في حماية المعطيات الشخصية:

يستشف من أحكام مرشوع القانون األسايس املذكور أنه مل يتم املساس بجوهر احلق يف محاية 
املعطيات الشخصية، وذلك لالعتبارات التالية: 

اقتصار البيانات الوجوبية الظاهرة للعيان ببطاقة التعريف الوطنية عىل البيانات املعرفة  �
هبوية األشخاص دون غريها، وذلك باستثناء العنوان.

تضمني أغلب البيانات يف رشحية إلكرتونية، أي أهنا معطيات غري ظاهرة للعيان،  �
تشفري البيانات األكثر ارتباطا باملعطيات الشخصية املضمنة يف الرشحية االلكرتونية،  �

خاصة الصورة والبصمة. 
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بالنسبة لÌهداف من وضع القيود على الحق في حماية المعطيات الشخصية:

يتضح من خالل أحكام مرشوع القانون ووثيقة رشح أسبابه أن الغاية من وضع القيود املذكورة ال 
خيرج عام ينص عليه الفصل 49 من الدستور من أغراض رشعية (إرساء دولة مدنية ديمقراطية، 

محاية األمن العام...)، حيث هتدف القيود املفروضة عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية إىل:
محاية األمن العام والدفاع الوطني من خالل متكني املصالح املؤهلة باإلدارة العامة لألمن  �

الوطني وأعوان األمن الوطني وأعوان احلرس الوطني من النفاذ إىل الرشحية االلكرتونية 
املتضمنة ملعطيات شخصية. 

تقنني التبادل اإللكرتوين والرقمي لعنارص اهلويّة هبدف محايتها من التزوير واالستغالل ألغراض  �
غري مرشوعة، بام خيدم مقتضيات احلفاظ عىل األمن العام والدفاع الوطني ومحاية حقوق الغري.

اإلدارة  � مقتضيات  الرقمنة وذلك متاشيا مع  اإلدارية عن طريق  باخلدمات  االنتفاع  تيسري 
والتقليص يف  للمواطن  املسداة  العمومية  املرافق  يساهم يف حتسني جودة  بام  اإللكرتونيّة، 

كلفتها، وهو ما يتامشى مع مقومات الدولة املدنية الديمقراطية.
وتتامشى  احلق  جوهر  من  يمس  ال  املذكور  القانون  مرشوع  أنّ  واعتبارا  األساس،  هذا  وعىل 
القيود املضمنة به مع األغراض الرشعية التي ينص عليها الفصل 49 من الدستور، فإنه يمكن 
املرور إىل تطبيق اختبار التناسب بمراحله الثالثة (عنرص املالءمة، الرضورة، التناسب يف معناه 

الضيّق)، كام هو مبنيّ أدناه.

ويف إطار تطبيق اختبار التناسب، فقد تم االطالع خاصة عىل الوثائق التالية:
االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية األشخاص جتاه املعاجلة اآللية للمعطيات  �

ذات الطابع الشخيص، وبروتوكوهلا اإلضايف رقم 181 اخلاص بسلطات املراقبة وانسياب 
وتدفق املعطيات عرب احلدود.

�  �e Identity Documents/ اهلوية   بوثائق  املتعلق   2010 لسنة  الربيطاين  القانون 
Act 2010

� Identity Documents Act  2000  القانون اإلستوين لسنة 2000 املتعلق بوثائق اهلوية
القانون الفرنيس املتعلق ببطاقة التعريف الوطنية واملتمثل يف: �

 La loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français,
 modi�ée par la loi du 28 mars 1942 / Décret n°55-1397 du 22 octobre
1955 instituant la carte nationale d'identité

تقرير جلنة احلقوق احلريات والعالقات اخلارجية بالربملان بتاريخ 18 جويلية/متوز 2017  �
حول مرشوع القانون األسايس املذكور. 
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2- تطبيق اختبار التناسب 

سيتم من خالل هذا االختبار التثبت من توفر عنارص املالءمة (أ) والرضورة (ب) والتناسب يف 
معناه الضيق (ج) يف القيود املفروضة عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية. 

أوال- التثبت من توفر عنرص املالءمة  �

ن من الوصول  سيتم التثبت من أن القيود املفروضة عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية متكّ
لتحقيق األهداف املنشودة، أي أن هناك رابط منطقي بني القيود والضوابط املوضوع واهلدف املراد 

حتقيقه.
القيد املتمثّل يف البيانات الظاهرة للعيان ببطاقة التعريف الوطنية: 

ة واالسم واسم األب واسم اجلدّ واللّقب  فيام يتعلق بالتنصيصات املتمثلة يف رقم التعريف الوطني للهويّ
ن من  واسم ولقب األم وتاريخ الوالدة ومكاهنا والعنوان، فإهنا تتالءم مع األغراض املبينة أعاله بمعنى أهنا متكّ

حتقيق األغراض املشار إليها أعاله.

القيد املتمثّل يف إمكانية النفاذ إىل البيانات املضمنة بالرشحية االلكرتونية من قبل املصالح املؤهلة 
العمومية،  الوطني واهلياكل  الوطني وأعوان احلرس  األمن  الوطني وأعوان  العامة لألمن  باإلدارة 

واهلياكل اخلاصة: 
الوطني  لألمن  العامة  باإلدارة  املؤهلة  املصالح  إىل  االلكرتونية  الرشحية  إىل  النفاذ  إمكانية  املرشوع  أتاح 
البيانات  إىل  النفاذ  من  اخلاصة  واهلياكل  العمومية  واهلياكل  الوطني  احلرس  وأعوان  الوطني  األمن  وأعوان 
ن من حتقيق األغراض املشار إليها أعاله (محاية األمن العام والدفاع  املضمنة بالرشحية االلكرتونية وهو ما يمكّ

الوطني، إسداء خدمات رقمية، حتسني جودة املرافق ...) بام جيعله مستجيبا لعنرص املالءمة.

القيد املتمثّل يف إمكانية االستغالل اآليل للبيانات الوجوبية والبيانات االختيارية ورقم التعريف 
الوطني للهوية بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن: 

ن االستغالل اآليل للعنارص املذكورة بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن من حتقيق األغراض املذكورة  يمكّ
جيعله  ما  وهو  االلكرتونية،  اإلدارة  منظومة  وإرساء  العمومية  املرافق  جودة  بتحسني  يتعلق  فيام  خاصة  آنفا 

مستجيبا لعنرص املالءمة.

ثانيا- التثبت من توفر عنرص الرضورة  �

سيتم التثبت من أنّ القيود املذكورة رضورية لتحقيق الغرض املرشوع من سن القانون املعني، 
أي أنّ اإلجراء املذكور يعد األقل تقييدا للحق يف محاية املعطيات الشخصية، وأنّه ال يوجد إجراء 

آخر  أقل تطفال عىل محاية املعطيات الشخصية ويمكنه حتقيق نفس الغرض. 
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القيد املتمثّل يف البيانات الظاهرة للعيان ببطاقة التعريف الوطنية: 
ة واالسم واسم األب واسم اجلدّ واللّقب واسم ولقب األم وتاريخ  تمّ إدراج رقم التعريف الوطني للهويّ
الوالدة ومكاهنا، والعنوان ضمن البيانات الظاهرة للعيان، وهي ال تعد اإلجراء األقل تقييدا باعتبار تضمنها 
للعنوان الذي ال يعدّ طبقا للمعايري الدولية من ضمن عنارص اهلوية، كام أنّه قابل للتغيري من فرتة إىل أخر وهو 
الناحية العملية. وقد جاء يف  البارزة للعيان فاقدا للجدو من  البيانات الوجوبية  ما جيعل من إدراجه ضمن 
ملخص االستامع إىل اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية ضمن تقرير جلنة احلقوق واحلريات والعالقات 
اخلارجية حول مرشوع القانون األسايس أن العنوان يعترب "معطى شخصيا ال يمكن إدراجه بوثيقة رسمية يتم 

تداوهلا بني األشخاص واهلياكل العمومية واخلاصة ويمكن نسخها بسهولة". 

وبالتايل فإنّه يتعنيّ حذف العنوان من البيانات الظاهرة للعيان ليكون هذا القيد مستجيبا لعنرص الرضورة.

القيد املتمثّل يف إمكانية النفاذ إىل البيانات املضمنة بالرشحية االلكرتونية من قبل املصالح املؤهلة 
العمومية،  الوطني واهلياكل  الوطني وأعوان احلرس  األمن  الوطني وأعوان  العامة لألمن  باإلدارة 

واهلياكل اخلاصة: 
العامة  باإلدارة  املؤهلة  املصالح  إىل  بالرشحية االلكرتونية  املضمنة  البيانات  إىل  النفاذ  إمكانية  أتاح املرشوع 
بموافقة  اخلاصة  واهلياكل  العمومية،  واهلياكل  الوطني  احلرس  الوطني وأعوان  األمن  الوطني وأعوان  لألمن 
صاحب البطاقة، وهو ال يعد اإلجراء األقل تقييدا للحق، حيث أنّ التنصيص عىل إمكانية النفاذ إىل البيانات 
اهلياكل  قبل  من  اإللكرتونية  بالرشحية  املضمنة  للهوية  الوطني  التعريف  ورقم  االختيارية  والبيانات  الوجوبية 
اخلاصة ال يستدعي النفاذ إىل كل البيانات املضمنة بالرشحية خاصة وأنّ بطاقة التعريف تتضمن مجلة من البيانات 
الظاهرة للعيان.  وبالتايل فإن إتاحة النفاذ إىل اهلياكل اخلاصة ال تعترب رضورية لتحقيق األغراض املشار إليها 

آنفا، ويمكن كذلك حتديد اهلياكل العمومية املخول هلا ذلك.

: وبالتايل حتى يكون القيد مستجيبا لعنرص الرضورة فإنه يتعنيّ

النفاذ إىل الرشحية اإللكرتونية إىل املصالح املؤهلة باإلدارة العامة لألمن الوطني وأعوان األمن  �  حرص 
الوطني وأعوان احلرس الوطني باعتبار أنّ ذلك يعد رضوريا لتحقيق األغراض املبينة أعاله (محاية األمن 
العام والدفاع الوطني)، وهو يعد اإلجراء األقل تقييدا للحق طاملا أنّ النصوص القانونية النافذة أوكلت 
إىل األجهزة املذكورة مهمة حفظ األمن والنظام العام، بام جيعل متكني النفاذ إىل الرشحية االلكرتونية من 

قبل األجهزة املذكورة مسألة رضورية.
ل قراءة الرشحية اإللكرتونية يف تقنية القراءة عن طريق اللمس، باعتبارها  � حرص الوسيلة التقنية التي ختوّ

املعطيات  محاية  عىل  خطرا  يشكل  بعد  عن  الرشحية  قراءة  إمكانية  فتح  أنّ  حيث  للحق،  تقييدا  األقل 
الشخصية.
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القيد املتمثّل يف إمكانية االستغالل اآليل للبيانات الوجوبية والبيانات االختيارية ورقم التعريف 
الوطني للهوية بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن: 

ال يعترب االستغالل اآليل للعنارص املذكورة بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن اإلجراء األقل تقييدا للحق باعتبار أنّ 
االستجابة ملقتضيات اإلدارة اإللكرتونية وحتسني جودة املرافق العمومية يمكن أن يكون عن طريق آليات أخر أقل تقييدا 

للحق عىل غرار آلية املعرف الوحيد وذلك دون احلاجة إىل االستغالل اآليل للمعطيات املضمنة ببطاقة التعريف الوطنية.

ثالثا- التثبت من توفر عنرص التناسب يف معناه الضيق  �
هل أنّ املزايا واملنافع املرتتبة عن حتقيق اهلدف املنشود الذي من أجله تمّ تقييد احلق أهم من 

اآلثار السلبية املرتتبة عن تقييد احلق؟
القيد املتمثّل يف البيانات الظاهرة للعيان ببطاقة التعريف الوطنية: 

واللّقب واسم  اجلدّ  ة واالسم واسم األب واسم  للهويّ الوطني  التعريف  إدراج رقم  املرتتبة عن  املزايا  إنّ 
ولقب األم وتاريخ الوالدة ومكاهنا والعنوان، ضمن البيانات الظاهرة للعيان ببطاقة التعريف الوطنية ال تعد 
أهم من اآلثار السلبية املرتتبة عن تقييد احلق. وذلك باعتبار إدراج العنوان ضمن البيانات الظاهرة للعيان يمكن 

استغالله الرتكاب أعامل إجرامية.

وبالتايل فإنه يتعنيّ حتى يكون هذا الفصل مستجيبا لعنرص التناسب يف معناه الضيق أن يتم حذف العنوان من 
ضمن البيانات الظاهرة للعيان واالقتصار عىل إدراجه بالبيانات الواردة بالرشحية اإللكرتونية.

القيد املتمثّل يف إمكانية النفاذ إىل البيانات املضمنة بالرشحية االلكرتونية من قبل املصالح املؤهلة 
العمومية،  الوطني واهلياكل  الوطني وأعوان احلرس  األمن  الوطني وأعوان  العامة لألمن  باإلدارة 

واهلياكل اخلاصة: 
الوطني  العامة لألمن  باإلدارة  املؤهلة  املصالح  النفاذ إىل الرشحية االلكرتونية إىل  إتاحة  املرتتبة عن  املزايا  إنّ 
وأعوان األمن الوطني وأعوان احلرس الوطني واهلياكل العمومية، واهلياكل اخلاصة بموافقة صاحب البطاقة، من 
النفاذ إىل البيانات املضمنة بالرشحية االلكرتونية، تبقى يف جمملها مستجيبة إىل عنرص التناسب يف معناه الضيق، طاملا 
أن اآلثار اإلجيابية املرتتبة عن هذا القيد واملتمثلة يف ضامن األمن واحلفاظ عىل النظام العام وحتسني جودة اخلدمات 

اإلدارية عن بعد تبقى بصفة عامة أهم من اآلثار السلبية للقيد املسلط عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية.  

القيد املتمثّل يف إمكانية االستغالل اآليل للبيانات الوجوبية والبيانات االختيارية ورقم التعريف 
الوطني للهوية بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن: 

ال توجد منافع كبرية ترتتب عن إتاحة االستغالل اآليل للعنارص املذكورة بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن 
طاملا أنّ االستجابة ملقتضيات اإلدارة اإللكرتونية وحتسني جودة املرافق العمومية يمكن أن يكون عن طريق آليات 
أخر دون احلاجة إىل االستغالل اآليل للمعطيات املضمنة ببطاقة التعريف الوطنية، وهو ما جيعل من اآلثار السلبية 
املرتتبة عن هذا القيد أهم من أثاره اإلجيابية. وبالتايل فإنّ هذا القيد ال يستجيب إىل عنرص التناسب يف معناه الضيق.
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3- االستنتـاجـــات 

القيود المفروضة على 
الحق

االستجابة لعنصر 
المالءمة

االستجابة  لعنصر 
الضرورة

االستجابة لعنصر 
التناسب في 
معناه الضيق

المالحظات

حمتـو البيانـــات الظاهرة 
التعريــف  ببطاقـة  للعيـان 

الوطنية

القيد مستجيبــا لعنصـري الالنعم ليكون 
الضــرورة والتناســب يف معــناه 
من  العنوان  حذف  يتعنيّ  الضيق، 

البيانات الظاهرة للعيان.

البيانات  إىل  النفاذ  إمكانية 
املضمنة بالرشحية االلكرتونية 
املؤهلة  املصالــح  قبــل  من 
باإلدارة العامة لألمن الوطني 
وأعـــوان األمــن الوطنــي 
الوطـــني  احلــرس  وأعوان 
واهلياكل  العمومية،  واهلياكل 

اخلاصة

لعنصــر نعمالنعم مستجيبــا  القيد  ليكون 
: الرضورة فإنه يتعنيّ

حصـر النفــاذ إىل الرشحيـــة  •
املصالـــح  إىل  اإللكرتونيــة 
والنظام  األمن  حلفظ  املؤهلة 
النفاذ  إمكانية  العــام وحذف 

من قبل اهلياكل اخلاصة.
التقنيـــة  • الوسيلــة  حصــر 

الرشحيــة  قراءة  ل  ختــوّ التي 
القراءة  تقنية  يف  اإللكرتونية 

عن طريق اللمس.

إمكانيـــة االستغــالل اآليل 
الوجوبية والبيانات  للبيانات 
االختياريـة ورقــم التعريف 
الوطني للهوية بغاية التعريف 

اإللكرتوين للمواطن.

لعنرصي الالنعم مستجيبا  القيد  ليكون 
معنــاه  يف  والتناســب  الضــرورة 
إمكانية  حــذف  يتعني  الضيق، 
االستغالل اآليل للبيانات الوجوبية 
ورقم  االختيارية  والبيانات 
بغاية  للهوية  الوطني  التعريف 

التعريف اإللكرتوين للمواطن.
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مالحظة ختامية

جتدر اإلشارة أنّ مرشوع القانون األسايس عدد 2016/62 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد 
27 لسنة 1993املؤرخ فــــي 22 مارس/آذار 1993 املتعلق ببطاقة التعريف الوطنية تم سحبه 
من قبل احلكومة ملالءمته مع أحكام الدستور بام يف ذلك مقتضيات الفصل 49، حيث تمّ إعادة 
النظر يف العديد من أحكامه وإحالته إىل جملس نواب الشعب بتاريخ 24 جوان/حزيران 2020 

(مرشوع القانون عدد 83/2020)، حيث تمّ يف الصيغة اجلديدة من مرشوع القانون األسايس:
طريق  � عن  القراءة  تقنية  يف  اإللكرتونية  الرشحية  قراءة  ل  ختوّ التي  التقنية  الوسيلة  حرص 

اللمس والتنصيص رصاحة عىل عدم إمكانية قراءهتا عن بعد.
حذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بمجرد تركيز منظومة وطنية  �

للعناوين.
حذف إمكانية النفاذ إىل الرشحية اإللكرتونية من قبل اهلياكل اخلاصة. �
التعريف  � ورقم  االختيارية  والبيانات  الوجوبية  للبيانات  اآليل  االستغالل  إمكانية  حذف 

الوطني للهوية بغاية التعريف اإللكرتوين للمواطن.
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الفرع 2- اعتماد مقاربة تضمن الرقابة االستباقية على حسن تطبيق الفصل 49 من 
الدستور

لضامن حسن تطبيق الفصل 49 من الدستور، ال بدّ من إرساء رقابة استباقية عىل ذلك. ويف هذا 
ة ومصالح مستشار  اإلطار، تضطلع كل من اجلهة املبادرة بمرشوع القانون املقيد للحق أو احلريّ

القانون والترشيع للحكومة بدور رئييس يف هذه الرقابة (فقرة 1).
واعتبارا خلصوصية أحكام الفصل 49، فإنّ ضامن حسن التقيّد بمقتضياته يقتيض تقيّد السلطة 
تطبيقه.  حسن  ضامن  عىل  تساعد  أن  يمكن  التي  واهلياكل  القضائية  اهليئات  باستشارة  التنفيذية 
املندرجة يف  القوانني، سواء  العمل عىل عرض مشاريع  اإلطار  التنفيذية يف هذا  للسلطة  ويمكن 
إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة أو من رئيس اجلمهورية، والتي هلا عالقة بمجال احلقوق 
الدفاع عن احلقوق  القايض اإلداري يف جمال  باعتبار خربة  واحلريات عىل رأي املحكمة االدارية 
من  عدد  عىل  املذكورة  القوانني  مشاريع  بعرض  التقيّد  رضورة  عىل  فضال   ،(2 (فقرة  واحلريات 

اهليئات العمومية األخر (فقرة 3).

القانون  مستشار  ولمصالح  القانون  مشروع  بإعداد  المبادرة  للجهة  دور   Íأي  -1 الفقرة 
والتشريع للحكومة  في عملية الرقابة؟

أ- دور الجهة المبادرة بمشروع القانون  

احرتام  عىل  أولية  برقابة  القيام  يف  مبدئي  بدور  النص  مرشوع  بإعداد  املبادرة  اجلهة  تضطلع 
مقتضيات الفصل 49 سابقة الذكر. وال يمكن إحالة مرشوع قانون جديد يتضمن حتديدا حلق أو 
حرية معينة إالّ بعد التأكد من احرتام هذه املقتضيات وخاصة مبدأ التناسب. كام تتوىل اجلهة املبادرة 
املقروئية.  من  كافية  درجة  عىل  وينطوي  الصحيح  الشكل  يكتيس  النص  أن  من  التثبت  بالنص 
ويرتبط ذلك بحسن تطبيق قواعد صياغة النصوص الترشيعية التي تنص عليها املناشري الصادرة 
املتعلق بقواعد إعداد   2017 17 مارس/آذار  8 املؤرخ يف  املنشور عدد  يف هذا املجال، وخاصة 

مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها.

ب- دور مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة  

تقوم مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة بدور أسايس يف ضامن تقيّد خمتلف مشاريع 
أنه اعتبارا  التي يتمّ إعدادها من قبل الوزارات املعنية بأحكام الدستور، غري  القانونية  النصوص 
ألمهية جمال احلقوق واحلريات وبالنظر خلصوصية مهمة الرقابة عىل اختبار التناسب فإنه يتعنيّ أن 
تتمّ مأسسة هذا الدور (أ) مع رضورة تطوير هيكلة مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة 
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املهمة وفقا  القيام هبذه  بام يضمن حسن  التناسب (ب)  اختبار  إطاراهتا يف جمال  وتدعيم قدرات 
للمعايري الفضىل املعتمدة يف هذا املجال.

التناسب  اختبار  مجال  في  والتشريع  القانون  لمستشار  الرقابي  الدور  مأسسة   -1
واحترام ضوابط الفصل 49

الرقابة عىل  بمهمة  املكلفة  املركزية  اإلدارة  للحكومة  والترشيع  القانون  تُعترب مصالح مستشار 
خمتلف مشاريع النصوص القانونية التي يتم إعدادها من قبل خمتلف الوزارات، بام يف ذلك بداهة 
مشاريع النصوص ذات الصبغة الترشيعية املتعلقة باحلقوق واحلريات، كام يستشف ذلك من أحكام  
الفصل 2 من األمر عدد 118لسنة 1970 املؤرخ يف 11 أفريل/نيسان 1970 املتعلق بتنظيم مصالح 
القانون والترشيع بجمع كل املشاريع ذات الصبغة  "قيام مستشار  الوزارة األوىل الذي ينص عىل 
الترشيعية والرتتيبية املعروضة من خمتلف الوزارات ويتوىل دراستها وهتيئتها من الناحية القانونية". 
مصالح  قيام  تفرتض  القانونية  الناحية  من  القانونية  النصوص  مشاريع  دراسة  فإنّ  وبالتايل، 
مستشار القانون والترشيع للحكومة بالرقابة بصفة مبدئية عىل مد تقيّد النصوص الترشيعية التي 
يتم عرضها من قبل خمتلف الوزارات واملتعلقة باحلقوق واحلريات بالقواعد والضوابط املنصوص 
عليها بالفصل 49 من الدستور، وذلك يف إطار دوره األسايس يف السهر عىل احرتام مبدأ هرمية أو 
تراتبية النصوص القانونية75 القائم عىل مبدأ عدم وجوب خمالفة أحكام النصوص القانونية األدنى 

للنصوص القانونية األعىل مرتبة.

القائمة عىل احرتام احلقوق واحلريات   الديمقراطية  الدولة  التناسب يف تركيز مقومات  وتبعا ألمهية اختبار 
القانون  فإنّه يقرتح مأسسة دور مصالح مستشار  التونسية76،  الدستورية  املنظومة  املبدأ يف  واعتبارا حلداثة هذا 
القانون  مستشار  إجراءات  دليل  يف  النظر  إعادة  خالل  من  وذلك  التناسب  اختبار  رقابة  إجراء  يف  والترشيع 
والترشيع املصادق عليه بقرار الوزير األول يف 10 أوت/آب 1999 77والذي يقتيض مالءمته مع أحكام الدستور 
احلقوق  جمال  عىل  تأثري  هلا  التي  الترشيعية  النصوص  مشاريع  إلعداد  اإلجرائي  املسار  حتيني  اجتاه  يف  اجلديد78 
واحلريات من خالل إدراج الرقابة عىل اختبار التناسب، ضمن االجراءات اجلوهرية التي يتعنيّ التقيّد هبا من 

قبل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة عند تعهده بدراسة مشاريع النصوص الترشيعية املذكورة. 

وهو دور بدهيي يستمده من دوره يف القيام بدراسة مشاريع النصوص القانونية طبقا األمر عدد 133 لسنة 1971 املؤرخ يف 10 أفريل/  75
نيسان 1971 املتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة األوىل.

مل ينص دستور 1 جوان/حزيران 1959 عىل اختبار التناسب.   76

القانون والترشيع  باملصادقة عىل دليل االجراءات اخلاص بمصالح مستشار  املتعلق   1999 10 أوت/آب  املؤرخ يف  الوزير األول  قرار   77
بالوزارة األوىل، الرائد الرسمي عدد 68 املؤرخ يف 24 أوت/آب 1999.

خاصة يف ظل تغري النظام السيايس من نظام رئايس إىل نظام برملاين معدل متكون من سلطة تنفيذية ذات رأسني تتكون من رئيس مجهورية   78
ورئيس حكومة يتمتع بصالحيات واسعة.
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قدرات  وتدعيم  للحكومة  والتشريع  القانون  مستشار  مصالح  هيكلة  تطوير   -2
إطاراتها في مجال اختبار التناسب

      تم تنظيم مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة بمقتىض األمر عدد 118لسنة 1970 
مبارشة  ملحقة  وهي  األوىل  الوزارة  مصالح  بتنظيم  املتعلق   1970 أفريل/نيسان   11 يف  املؤرخ 

بالكاتب العام للحكومة79.
وجتدر اإلشارة أنّ اهليكلة املعتمدة مل تعد تتالءم مع تطور حجم ونوعية العمل الذي تضطلع به 
مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة بعد صدور دستور2014 80 والتي أصبحت اهليكل 
اإلداري الذي يتوىل الرقابة عىل مد تقيّد النصوص القانونية،  يف صيغتها األخرية قبل إحالتها 
وعرضها عىل جملس الوزراء، مع أحكام الدستور81، بام يف ذلك التقيّد بأحكام الفصل 49، خالفا 
ملا كان موجودا يف ظل دستور 1959 حيث كانت مصالح رئاسة اجلمهورية82 تقوم بالرقابة األخرية 
عىل مشاريع النصوص الترشيعية83 واألوامر الرتتيبية التي كانت من اختصاص رئيس اجلمهورية.   

بغاية ضامن نجاعة القيام بمهمة الرقابة عىل احرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور،  فإنه يقرتح أن يتّم 
بمذكرة داخلية من مستشار القانون والترشيع، تكوين فريق عمل يتكون من عدد من اإلطارات العاملة بمصالح 
مستشار القانون والترشيع ويضم وجوبا ممثل املصالح املذكورة باللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات 
العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة التونسية 84، 
إضافة إىل اإلطار املكلف بدراسة مرشوع القانون املحال إلبداء الرأي. ويتوىل فريق العمل دراسة كل مشاريع 
49 من الدستور،  القوانني التي تندرج يف جمال احلقوق واحلريات للتثبت من مد تقيّدها بمقتضيات الفصل 

وتأخذ مالحظاهتا بعني االعتبار يف رأي مستشار القانون والترشيع الذي يتم توجيهه إىل الوزارة املعنية. 

يتعنيّ أن يتلقى أعضاء فريق العمل تكوينا معّمقا حول أحكام الفصل 49 وآليات اختبار التناسب وذلك 
عالوة  واحلريات،  باحلقوق  املتعلقة  القوانني  جمال  يف  واملختصني  واإلداري  الدستوري  القانون  خرباء  قبل  من 
عىل رضورة االطالع عىل املعايري الفضىل املعتمدة يف هذا املجال وعىل التجارب املقارنة للدول املتقدمة يف جمال 

79  بعد أن كانت ملحقة مبارشة بالوزير األول أصبحت ملحقة بالكاتب العام للحكومة بمقتىض األمر عدد 133 لسنة 1971 املؤرخ يف 10 
أفريل/نيسان 1971 تم إعادة تنظيم مصالح الوزارة األوىل.

ثل خاصة يف رئاسة  80  خاصة مع تركيز النظام الربملاين املعدل والذي أسند صالحيات كبرية لرئيس احلكومة مقارنة برئيس اجلمهورية. وتتمّ
جملس الوزراء (الفصل 93) وممارسة السلطة الرتتيبية العامة (الفصل 92) وممارسة املبادرة الترشيعية (الفصل 62 من الدستور).

سواء تعلقت هذه النصوص بمشاريع القوانني قبل عرضها عىل مداولة جملس الوزراء أو مشاريع األوامر احلكومية الرتتيبية قبل عرضها   81
عىل إمضاء رئيس احلكومة.

82  عن طريق املستشار املكلف بالشؤون القانونية باعتبار أنّ األمر عدد 1953 لسنة 1990 املؤرخ يف 26 نوفمرب/ترشين الثاين 1990 املتعلق 
بتنظيم مصالح رئاسة اجلمهورية ال ينص عىل وجود إدارة شؤون قانونية بالتنظيم اهليكيل ملصالح رئاسة اجلمهورية.

83   باعتبار أنّ رئيس اجلمهورية يف ظل دستور 1959 هو من يرتأس جملس الوزراء (الفصل 52 من دستور 1 جوان/حزيران 1959).

ل 2019 وهي جلنة حمدثة لد الوزارة املكلفة  84  املحدثة بمقتىض األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
بحقوق اإلنسان وتضم ضمن تركيبتها ممثّال عن مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة. 

قدرات  وتدعيم  للحكومة  والتشريع  القانون  مستشار  مصالح  هيكلة  تطوير  قدرات -  وتدعيم  للحكومة  والتشريع  القانون  مستشار  مصالح  هيكلة  تطوير  قدرات -  وتدعيم  للحكومة  والتشريع  القانون  مستشار  مصالح  هيكلة  تطوير   -2
إطاراتها في مجال اختبار التناسب
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منظومة  كونية  ظل  يف  خاصة  والفرنسية،  والسويرسية  والكندية  األملانية  التجربة  غرار  عىل  واحلريات  احلقوق 
حقوق اإلنسان.

احرتام  عىل  بالرقابة  املكلفني  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  أعوان  تكوين  تطوير  إطار  يف  يقرتح  كام 
مقتضيات الفصل 49، تدعيم عالقات التعاون مع املنظامت الدولية احلكومية وغري احلكومية املتواجدة يف تونس 
من خالل تكثيف تنظيم الندوات حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل املذكور مع رضورة ترشيك ممثلني عن 
اهلياكل االدارية املكلفة بصياغة النصوص القانونية بمختلف الوزارات وممثلني عن السلطة الترشيعية والسلطة 

حد ملقتضيات هذا الفصل.  القضائية بام يساهم يف فهم موّ

الفقرة 2- القاضي اÁداري رقيب على مشاريع القوانين وعلى اختبار التناسب

ال يقترص الدور اهلام للقايض االداري التونيس يف محاية احلقوق واحلريات يف دوره القضائي 
وإنام يمتد إىل دوره االستشاري والذي شهدا تطورا كبريا. فبعد أن كان مقترصا عىل إبداء الرأي 
النصوص  مشاريع  بخصوص  "تستشار  اإلدارية86  املحكمة  أصبحت  الرتتيبية85،  األوامر  يف 
األخر وبوجه عام حول كافة املواضيع التي تقتيض األحكام الترشيعية أو الرتتيبية مشورهتا أو 
التي تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأهيا فيها وحيال نص كل استشارة متعلقة بمرشوع قانون أو 

بمرشوع مرسوم عىل جملس النواب".
دستور  يف  الدور  هذا  دسرتة  متت  فقد  اإلداري،  للقايض  االستشاري  الدور  بأمهية  واعرتافا 

2014 الذي ينص يف فصله 116 عىل ممارسة القضاء االداري "وظيفة استشارية طبق القانون".

محاية  جمال  يف  االداري  القايض  خربة  من  االستفادة  ضامن  إطار  ويف  لذلك،  وتبعا 
مستشاري  "أهم  يعتربه  اإلداري  القانون  فقهاء  من  البعض  أنّ  خاصة  واحلريات  احلقوق 
احلكومة"87ويف أحيان أخر "املستشار القانوين احلقيقي والفعيل للحكومة"88 ،فإنه يمكن 
اعتبارا ألمهية التقيّد بمقتضيات الفصل 49 من الدستور يف املحافظة عىل منظومة احلقوق 
آنفا89  إليه  املشار  احلكومة  رئيس  من  اإلطاري  املنشور  مرشوع  إطار  يف  يتّم  أن  واحلريات 
جمال  عىل  تأثري  هلا  التي  الترشيعية  النصوص  مشاريع  كل  عرض  وجوب  عىل  التنصيص 
من   4 الفصل  يتيحه  ما  إطار  يف  وذلك  اإلدارية90،  املحكمة  رأي  عىل  واحلريات  احلقوق 

ة جوان/حزيران 1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية. 85  القانون عدد 40 املؤرخ يف غرّ

86  بمقتىض القانون األسايس عدد 67 لسنة 1983 املؤرخ يف 21 جويلية/متوز 1983 املنّقح للفصل الرابع من قانون غرة جوان/حزيران.

87  حممد رضا جنيح، القانون االداري، مركز النرش اجلامعي، طبعة ثانية حمينة ومزيدة، 2008، ص 156.

القضاء اإلداري وفقه املرافعات االدارية، عياض بن عاشور، الطبعة الثالثة، مركز النرش اجلامعي، 2006، ص 91.  88

89  أنظر الصفحة األوىل من مقدمة هذا الدليل.

90  باعتبار أنّ جمال احلقوق واحلريات هي أكثر املجاالت التي يكون فيها استشارة املحكمة اإلدارية مربرا باعتبار أنّ احلقوق واحلريات هي 
عامد الدولة الديمقراطية ودولة القانون.

الفقرة 2- القاضي اÁداري رقيب على مشاريع القوانين وعلى اختبار التناسب
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يستحسن  أنه  رغم  آنفا،  املذكور   1972 جوان/حزيران  ة  غرّ يف  املؤرخ   40 عدد  القانون 
تضمني ذلك يف مرشوع جملة القضاء اإلداري91.

املتعلقة  الترشيعية  النصوص  مشاريع  يف  اإلدارية  املحكمة  استشارة  وجوب  عىل  ينص  منشور  إصدار  إنّ 
بمجال احلقوق واحلريات يمكن أن يكون له مجلة من املزايا من بينها خاصة:

واحلريات  � باحلقوق  املتعلقة  القانونية  النصوص  مع  التعامل  يف  االدارية  املحكمة  خربة  من  االستفادة 
خاصة يف ظل غزارة فقه قضائها يف خصوص إقرار اختبار التناسب يف جمال القرارات االدارية املتعلقة 

باحلد من احلقوق واحلريات يف مادة الضبط اإلداري.  
تيسري  � وبالتايل  الدستور  من   49 الفصل  مقتضيات  مع  القانون  مرشوع  لتطابق  ضامنات  أكثر  توفري 

املصادقة عليه من قبل جملس نواب الشعب مع جتنب رده أو الطعن فيه بعدم الدستورية.

باحلقوق  العالقة  ذات  النصوص  عىل  الرقابة  جمال  يف  اإلدارية  املحكمة  خربة  من  االستفادة  يتسنى  حتى   
 ن من إبداء رأي استشاري حول مد ها بوثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور حتى تتمكّ واحلريات، يتعنيّ مدّ
تقيّد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور بالقواعد والرشوط املنصوص عليها الفصل 49 من الدستور، عىل أنّ 
رأي املحكمة اإلدارية يبقى غري ملزم باعتبار أنّ املحكمة الدستورية تبقى اجلهة القضائية الوحيدة املختصة بالبّت 

يف دستورية القوانني، والتي تكون قراراهتا ملزمة جلميع السلط العمومية.

هذا ويتعّنيّ يف إطار ضامن االستفادة من الرأي االستشاري للمحكمة اإلدارية يف مشاريع النصوص الترشيعية 
 1972 40 لسنة  القانون عدد  4 من  الثانية من الفصل  الفقرة  املتعلقة باحلقوق واحلريات، وتطبيقا ملقتضيات 
املذكور أعاله، أن ينّص مرشوع املنشور املذكور عىل رضورة إرفاق رأي املحكمة اإلدارية بملف مرشوع القانون 

املحال إىل جملس نواب الشعب.

مبارشة  بصفة  املتعلقة  الترشيعية  النصوص  مشاريع  عىل  اإلدارية  املحكمة  استشارة  تقترص  أال  جيب  كام 
بمجال احلقوق واحلريات وإنام يتعنيّ أن تشمل املشاريع التي يمكن أن يكون لبعض أحكامها تأثري عىل احلقوق 

واحلريات كام سنبينه الحقا92.

91  مرشوع جملة القضاء اإلداري بصدد اإلعداد من طرف جلنة متكونة خاصة من قضاة من املحكمة اإلدارية وذلك إلعادة النظر يف اإلطار 
القانوين املنطبق عىل القضاء اإلداري عىل ضوء دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014. جتدر اإلشارة أنه من الناحية القانونية ليس هناك 
أي مانع من إصدار منشور لعرض مشاريع القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات عىل رأي املحكمة اإلدارية طاملا أنّ ذلك يندرج يف إطار ما 

ة جوان/حزيران 1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية. يتيحه الفصل 4 من القانون عدد 40 املؤرخ يف غرّ
92  أنظر النقطة "أ" من الفقرة 3 من الفرع الثاين من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.
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3- ما هي الهيئات التي من شأنها أن تساعد السلطة التنفيذية في الرقابة على  الفقرة 
حسن تطبيق الفصل 49 من الدستور ؟

بمجال  عالقة  هلا  التي  القوانني  مشاريع  حول  الرأي  بإبداء  املعنية  اهليئات  إىل  التعرض  قبل 
احلقوق واحلريات والتي يمكن االستفادة من رأهيا يف الرقابة عىل اختبار التناسب (ج) سنتعرض 
إىل مرحلة االستشارة وذلك عند  ثم  (أ)  الرأي  القوانني إلبداء  بإحالة مشاريع  املكلفة  اجلهة  إىل 

ل بآراء اهلياكل التي عرض عليها مرشوع القانون إلبداء الرأي (ب). التّوصّ

أ. الجهة المتعهدة بالقيام باالستشارة 

اجلهة  حسب  ختتلف  باالستشارة  بالقيام  املتعهدة  اجلهة  أنّ  إىل  اإلطار  هذا  يف  اإلشارة  جتدر 
صاحبة املبادرة الترشيعية. 

بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية، فإنّ مصالح 
القوانني  ملشاريع  بالنسبة  أما  الالزمة93،  باالستشارات  القيام  تتوىل  التي  هي  اجلمهورية  رئاسة 
 17 املؤرخ يف   08 املنشور عدد  نَصّ  فقد  احلكومة،  رئيس  من  مبادرة ترشيعية  إطار  املندرجة يف 
القانونية وإجراءات عرضها  النصوص  املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع   2017 مارس/آذار 
بإحالة  املكلفة  اجلهة  للحكومة هي  والترشيع  القانون  أنّ مصالح مستشار  واستكامل هتيئتها عىل 
واحلريات،  احلقوق  عىل  تأثري  هلا  التي  القوانني  مشاريع  طبعا  ذلك  يف  بام  القوانني،  مشاريع  كل 
من   2 الفصل  أحكام   من  مستمدّ  اختصاص  وهو  الرأي،  إلبداء  املعنية  واهلياكل  الوزارات  إىل 
الوزارة  بتنظيم مصالح  املتعلق   1970 أفريل/نيسان   11 املؤرخ يف   1970 118لسنة  األمر عدد 
األوىل الذي ينص عىل "قيام مستشار القانون والترشيع بجمع كل املشاريع ذات الصبغة الترشيعية 

والرتتيبية املعروضة من خمتلف الوزارات ويتوىل دراستها وهتيئتها من الناحية القانونية".
اعتبارا ألمهية مشاريع القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات ولتعدد جماالت القوانني التي يمكن 
التقيّد بمقتضيات  تقييدا للحقوق واحلريات، وحرصا عىل ضامن  أن حتتوي عىل أحكام تتضمن 
الفصل 49 من الدستور، فإنّه يتعنيّ عىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة أو مصالح 
رئاسة اجلمهورية إذا كان املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية، التّثبّت 

بصفة دقيقة من الوزارات واهلياكل العمومية التي سيتم استشارهتا، وذلك عىل النحو التايل:
مرحلة أولى- االستشارات الوجوبية

تتمثّل االستشارات الوجوبية يف عرض مرشوع القانون الذي يمكن أن يكون له تأثري عىل احلقوق واحلريات 
عىل رأي اهلياكل التي أوجبت النصوص القانونية استشارهتا، وهو ما جيعل من النص الذي مل يتم فيه التّقيّد بإجراء 

جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّ األمر عدد 1953 لسنة 1990 املؤرخ يف 26 نوفمرب/ترشين الثاين 1990 املتعلق بتنظيم مصالح رئاسة اجلمهورية   93
ال ينص عىل وجود إدارة شؤون قانونية بالتنظيم اهليكيل ملصالح رئاسة اجلمهورية، حيث يتم عادة تعيني مستشار أول مكلف بالشؤون القانونية.   
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االستشارة الوجوبية مشوبا بعيب إجرائي ترتقي خطورته تدرجييا حسب الطبيعة القانونية للنص الذي استوجب 
إجراء االستشارة 94 لتصل يف بعض األحيان إىل عدم دستورية النص الذي مل يتم عرضه إلبداء الرأي95.

اÁطار عدد 6- مثال عن فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
بخصوص االستشارة الوجوبية

سبق للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني أن اعتربت أنّ عدم احرتام إجراء االستشارة الوجوبية 
ه ضد مرشوع القانون  جيعل مرشوع القانون معيبا بعدم الدستورية وذلك بمناسبة تعهدها بالنظر يف الطعن املوجّ
املتعلق باملجلس األعىل للقضاء96 الذي متت املصادقة عليه من قبل جملس نواب الشعب دون عرضه عىل اهليئة 
الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل إلبداء الرأي طبقا ألحكام الفصل 148 من الدستور والفصل الثاين يف فقرته 
الثانية من القانون األسايس عدد 13 لسنة 2013 املؤرخ يف 02 ماي/أيار 2013، حيث اعتربت اهليئة يف قرارها 
املذكور أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العديل بشأن مرشوع القانون األسايس املذكور "ولئن كان يكتيس صبغة 
تعلقه بصميم  بحكم  الدستوري  العام  النظام  بقواعد  االرتباط  وثيق  له  إجراء جوهري وأسايس  فإنه  استشارية 

العمل القضائي" منتهية إىل قبول املطعن بعدم الدستورية يف خصوص عدم احرتام إجراء االستشارة الوجوبية.

القانونية  الوضعية  تصحيح  عىل  األحيان  بعض  يف  الشعب  نواب  بمجلس  املختصة  اللجان  عملت  وقد  هذا 
خصية  املرتتبة عن خمالفة إجراء االستشارة الوجوبية عىل غرار مرشوع القانون األسايس املتعلق بحامية املعطيات الشّ
اب الشعب دون عرضه عىل رأي هيئة النفاذ إىل املعلومة97 يف خمالفة ألحكام القانون  الذي متت إحالته إىل جملس نوّ
األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة الذي ينص عىل 
وجوب عرض مشاريع القوانني "ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة" عىل رأي هيئة النفاذ إىل املعلومة، وهو ما 
عب تفاعلت  اب الشّ دفع هبيئة النفاذ إىل املعلومة إىل إصدار بيان يف الغرض وتقديم طلب لالستامع إليها أمام جملس نوّ

صت جلسة استامع للهيئة حول مرشوع القانون األسايس املذكور. معه إجيابيّا جلنة احلقوق واحلريات بأن خصّ

والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  عىل  يتعنيّ  فإنه  الوجوبية،  االستشارة  إجراء  إغفال  عدم  عىل  حرصا 
بجرد  القيام  اجلمهورية  رئيس  من  ترشيعية  بمبادرة  املرشوع  تعلق  إذا  اجلمهورية  رئاسة  مصالح  أو  للحكومة 
مرورا  الدستور  أحكام  بداية من  اهلياكل وذلك  بعض  استشارة  أوجبت  التي  القانونية  النصوص  لكافة  كامل 

بالقوانني األساسية والقوانني العادية وصوال إىل املراسيم واألوامر احلكومية والقرارات الرتتيبية الوزارية. 
بمجال  عالقة  هلا  التي  القانونية  النصوص  مشاريع  بخصوص  الوجوبية  االستشارة  بإجراء  تقيّدا  ويتعنيّ 
القانونية  النصوص  أوجبت  التي  اهلياكل  أحد  عىل  القانون  مرشوع  عرض  إلغفال  وتفاديا  واحلريات  احلقوق 

94  تكون االستشارة الوجوبية منصوصا عليها إما يف أحكام الدستور أو القوانني األساسية أو القوانني العادية أو املراسيم أو األوامر احلكومية 
أو القرارات الرتتيبية الوزارية.

95  إذا تم التغافل عن االستشارة الوجوبية املنصوص عليها بمقتىض أحكام الدستور أو بمقتىض أحكام القوانني األساسية. وقد استقر فقه 
القضاء الدستوري الفرنيس عىل اعتبار أنّ اإلخالل بإجراء االستشارة الوجوبية جيعل من مرشوع القانون معيبا بعدم الدستورية.

96  قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني بتاريخ 8 جوان/حزيران 2015 يتعلق بمرشوع القانون األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء.

97  رغم عالقته املبارشة بمامرسة حقّ النّفاذ إىل املعلومة وتأثريه الكبري عىل مهام هيئة النفاذ إىل املعلومة.
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استشارهتا، أن تتوىل املصالح املذكورة آنفا إعداد جدول يتم توزيعه عىل كافة األعوان املكلفني بدراسة مشاريع 
النصوص القانونية الواردة عن خمتلف الوزارات يتم فيه حتديد كافة اهلياكل االستشارية التي يتعنيّ استشارهتا 

وجمال االستشارة إضافة إىل النص القانوين الذي أوجب العرض عىل االستشارة. 

المرحلة الثانية- االستشارات االختيارية

يف هذه احلالة فإنّ االستشارة ال تكون ملزمة ولكنها ترتكز عىل مبدأ الفائدة التي يمكن أن حتصل من عرض 
مرشوع قانون معنيّ عىل رأي أحد اهلياكل أو الوزارات خاصة من حيث ضامن تطابقه مع مقتضيات الفصل 49 من 
الدستور، وذلك يف ظل الضوابط واملبادئ التي وضعها املنشور  عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق 
بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها إىل املصالح املكلفة بصياغة 

النصوص القانونية من حيث وجوب التقيد باألحكام الدستورية املتعلقة باملبادئ العامة وباحلقوق واحلريات98 .

يتعنيّ يف هذا اإلطار عىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان 
املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية، عدم إحالة أي مرشوع قانون إىل جملس الوزراء 
يف صورة عدم استيفائه لإلجراءات القانونية الالزمة يف شأنه من بينها خاصة العرض عىل االستشارة الوجوبية.

إطار عدد 7- مشاريع القوانين المعنية بالعرض على االستشارة

جتدر اإلشارة إىل أنّ مشاريع النصوص القانونية التي يمكن أن يكون هلا تأثري عىل جمال احلقوق واحلريات 
ال تقترص عىل مشاريع النصوص املتعلقة بصفة مبارشة باحلقوق واحلريات، عىل غرار النصوص املنظمة حلرية 
قد  أهنا  غري   أخر جماالت  تنظّم  قانونية  نصوص  إىل  متتد  أن  يمكن  وإنام  التظاهر،  حلق  أو  اجلمعيات  تكوين 
تتضمن من بني أحكامها بعض الفصول التي حتد من ممارسة بعض احلقوق واحلريات، وهو ما يستوجب التثبت 
من قبل مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة 
احلقوق  جمال  عىل  تأثريها   مد من  للتثبت  املعروضة  القوانني  مشاريع  كل   حمتو من  اجلمهورية،  رئيس  من 
واحلريات ولتحديد اجلهات التي يتعنيّ عرضها عليها إلبداء الرأي، وذلك بناء عىل مبدأ وجوب عرض مشاريع 

القوانني عىل اهلياكل املعنية حتى وإن تضمنت فصال وحيدا  يندرج يف جمال احلقوق واحلريات.

ب- مرحلة االستشارة

الدستور  49 من  الفصل  القانون ووثيقة تطبيق  تتم االستشارة بعد استكامل مراجعة مرشوع 
وقبل العرض عىل مداولة جملس الوزراء.

98  حيث أكد املنشور املذكور عىل األمهية البالغة التي تكتسيها أحكام الفصل 49 من الدستور باعتبارها "تعكس املكانة الرفيعة التي حتظى هبا 
احلقوق واحلريات ويتعنيّ بالتايل مراعاهتا وااللتزام هبا بكل دقة عند صياغة مشاريع النصوص القانونية لتفادي كل تعارض بني أحكامها 
وبني املقتضيات الدستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات وما قد يرتتب عن ذلك من الترصيح بعدم دستوريتها من قبل اهليئة الوقتية ملراقبة 

دستورية مشاريع القوانني يف هذه املرحلة أو من قبل املحكمة الدستورية عند إرسائها".
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تتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان املرشوع مندرجا 
يف إطار مبادرة من رئيس اجلمهورية، تلقي املالحظات املثارة من قبل الوزارات واهلياكل العمومية 
التي متت استشارهتا بخصوص مرشوع القانون بام يف ذلك املالحظات املثارة يف إطار االستشارة 
49 من  الفصل  القانون ومد تالؤمه مع أحكام  إبداء رأهيا حول مرشوع  تتوىل  العمومية99،كام 

الدستور ثم تقوم بإحالة هذه املالحظات إىل  الوزارة صاحبة املبادرة بإعداد مرشوع القانون.
تتوىل الوزارة صاحبة املبادرة إعادة صياغة مرشوع القانون عىل ضوء املالحظات املثارة من قبل 
الوزارات واهلياكل التي متت استشارهتا وخاصة املالحظات املثارة بخصوص مد احرتام أحكام 
مرشوع القانون ملقتضيات الفصل 49 من الدستور باعتبار أنّ عدم األخذ باملالحظات التي تضمن 

تطابق املرشوع مع مقتضيات الفصل 49 جتعل املرشوع عرضة للطعن بعدم الدستورية.

حتى يتسنى التثبت من الصيغة املعدلة من مرشوع القانون، يتعنيّ عىل الوزارة صاحبة املبادرة إعداد جدول 
يتضمن:

املالحظات املثارة من قبل الوزارات واهلياكل العمومية التي متت استشارهتا سواء يف إطار االستشارة الوجوبية أو  �
االستشارة االختيارية واإلجابة عن كل مالحظة عىل حدة، مع وجوب التعليل يف صورة عدم األخذ باملالحظة.

املالحظات املثارة عند عرض مرشوع القانون عىل االستشارة العمومية طبقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد  �
328 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 مارس/آذار 2018 املتعلق بتنظيم االستشارات العمومية واملنشور عدد 
ل 2014 املتعلق باعتامد مسار تشاركي يف إعداد النصوص القانونية.  31 املؤرخ يف 30 أكتوبر/ترشين األوّ
تتضمن اخلانة املخصصة لالستشارات العمومية املالحظات والتعليقات املثارة واإلجابة عىل كل مالحظة 

عىل حدة، مع وجوب التعليل يف صورة عدم األخذ باملالحظة.

تتوىل الوزارة املعنية إحالة اجلدول املذكور مرفقا بالصيغة املعدلة من مرشوع القانون إىل مصالح 
مستشار القانون والترشيع إذا كان املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة أو 
إىل مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة من رئيس اجلمهورية للتثبت 
من مد التقيّد بمالحظات اهلياكل املعنية بام يف ذلك خاصة املالحظات املثارة بخصوص احرتام 

مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
يتعنيّ عىل مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية حسب جهة املبادرة 
مشاريع  بربجمة  املكلفة  احلكومي100  العمل  ومتابعة  برجمة  خلية  إىل  القانون  مرشوع  إحالة  رفض 
القوانني بجدول أعامل جملس الوزراء يف صورة عدم أخذ الوزارة املعنية باملالحظات املثارة101 بام 

يف ذلك تلك املتعلقة باحرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 

www.legislation.tn 99  يف صورة إجراء استشارة عمومية ملرشوع القانون عىل موقع الواب

100  تم إحداثها بمقتىض مقرر داخيل وتنظيم عملها بجملة من املناشري كان أوهلا املنشور عدد 29 املؤرخ يف 1 أفريل/نيسان 1988.

101  والتي يتبنيّ ملصالح مستشار القانون والترشيع وجاهتها من الناحية القانونية.
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ج. ماهي الهيئات المعنية باالستشارة في مجال الحقوق والحريات ومتى يتم استشارتها؟

وباعتبار  اهليئات.  من  مجلة  عىل  الرأي  إبداء  عىل  بالعرض  معنية  القوانني  مشاريع  مجيع  تبقى 
مصالح  عىل  يتعنيّ  فإنّه  املجال،  هذا  يف  املتدخلة  اهلياكل  وتعدد  واحلريات  احلقوق  جمال  اتساع 
مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار 
أن  يمكن  والتي  استشارهتا  يتعنيّ  التي  اهليئات  من  التّثبّت  اجلمهورية  رئيس  من  مبادرة ترشيعية 
يكون هلا دور يف التقيّد بمقتضيات الفصل 49 من الدستور. ولذلك سنتعرض إىل اهليئات املذكورة 

.(II) قبل حتديد متى يتم استشارهتا (I)

I-  الهيئات المعنية باالستشارة 

يعترب املجلس األعىل للقضاء من ضمن اهلياكل التي يتعنيّ استشاراهتا (1)، عالوة عىل البعض من اهليئات 
   .(4) الدستورية (2) واهليئات العمومية املستقلة (3) إضافة إىل الوزارات وبعض اهلياكل العمومية األخر

1- المجلس ا¯على للقضاء

السلطة  واستقاللية  القضاء  سري  حسن  ضامن  عىل  يعمل  دستورية102  مؤسسة  للقضاء  األعىل  املجلس  يعترب 
القانون  بمقتىض  أحكامه  تنظيم  تمّ  وقد  عليها.  املصادق  الدولية  واملعاهدات  الدستور  أحكام  طبق  القضائية 
خ يف 28 أفريل/نيسان 2016 املتعلق باملجلس األعىل للقضاء والذي أسند  األسايس عدد 34 لسنة 2016 املؤرّ
عديد  املهام للهيكل املذكور من بينها مجلة من االختصاصات االستشارية املتمثلة خاصة يف "إبداء الرأي بخصوص 
واإلجراءات  املحاكم  واختصاصات  القضاء  وإدارة  العدالة  بتنظيم  خاصة  املتعلقة  القوانني  ومقرتحات  مشاريع 
املتبعة لدهيا واألنظمة اخلاصة بالقضاة والقوانني املنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا"103.
تكون يف بعض  قد  للقضاء  األعىل  للمجلس  الوجوبية  االستشارة  إطار  املندرجة يف  األحكام  أنّ  وباعتبار 
القضاء  وإدارة  العدالة  بتنظيم  مبارشة  بصفة  املتعلقة  املشاريع  عن  خترج  قوانني  مشاريع  يف  مضمنة  األحيان 
ذات  للمهن  املنظمة  والقوانني  بالقضاة  اخلاصة  واألنظمة  لدهيا  املتبعة  واإلجراءات  املحاكم  واختصاصات 
الصلة بالقضاء املذكورة أعاله، ويتم تضمينها يف مشاريع قوانني تتعلق بصفة أساسية بمجاالت أخر عىل غرار 
للحكومة  والترشيع  القانون  يتعنيّ عىل مصالح مستشار  فإنه   العنرصي104،  التمييز  بمكافحة  املتعلق  القانون 
املعروضة عليه قبل  القوانني  التّثبت من حمتو كل مشاريع  املبادرة  أو مصالح رئاسة اجلمهورية حسب جهة 
بعدم  الحقا  فيها  للطعن  تفاديا  وذلك  الشعب،  نواب  جملس  إىل  وإحالتها  الوزراء  بمجلس  عليها  املصادقة 

الدستورية ملخالفتها إلجراء االستشارة الوجوبية.

102  تم تنظيمه بمقتىض الفصول 112 إىل 114 من الدستور.

خ يف 28 أفريل/نيسان 2016 املتعلق باملجلس األعىل للقضاء. 103  الفصل 42 من القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016 املؤرّ

ل 2018 املتعلق بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي  104  مثال القانـون األسايس عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ يف 23 أكتوبر/ترشين األوّ
الذي تضمن أحكاما تستوجب العرض عىل رأي املجلس األعىل للقضاء وتتمثل هذه األحكام خاصة يف إقرار إجراءات خاصة لكيفية 

التعهد من قبل القضاء بجريمة التمييز العنرصي.
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من  البعض  يتضمن  ولكنه  املذكورة  املجاالت  يف  مبارشة  بصفة  يندرج  ال  قانون  بمرشوع  األمر  تعلق  إذا  ويمكن 
القانون  مستشار  مصالح  تتوىل  أن  الوجوبية  االستشارة  عىل  العرض  تقتيض  التي  املجاالت  يف  تدخل  التي  األحكام 
واضحة  بصفة  التحديد  استشارهتا  سيتم  التي  اجلهة  إىل  املوجهة  املراسلة  يف  اجلمهورية  رئاسة  مصالح  أو  والترشيع 
لألحكام املعنية بإبداء الرأي خاصة إذا كان مرشوع القانون يتضمن العديد من الفصول عىل غرار مشاريع قوانني املالية.

2-الهيئات الّدستورية المستقلة

أحدث الدستور هيئات مستقلة نصّ عىل وجوب استشارهتا يف مشاريع النصوص القانونية املندرجة يف جمال 
اختصاصها، وهي هيئات يمكن أن يكون هلا دور هام يف تقيّد السلطة التنفيذية باحرتام مقتضيات الفصل 49 
من الدستور. وتتمثل هذه اهليئات الدستورية يف هيئة االنتخابات، هيئة االتصال السمعي البرصي، هيئة حقوق 

اإلنسان، هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة وهيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 
2-1- هيئة االنتخابات

تتوىل اهليئة املذكورة خاصة "إدارة االنتخابات واالستفتاءات وتنظيمها، واإلرشاف عليها يف مجيع مراحلها، 
ح بالنتائج"105. وتضمن سالمة املسار االنتخايب ونزاهته وشفافيّته، وترصّ

ورغم أنّ الدستور مل ينص عىل الدور االستشاري للهيئة يف مشاريع القوانني ذات العالقة باملجال االنتخايب، 
خ يف 20 ديسمرب/كانون  فقد سبق أن تمّ التنصيص عىل ذلك يف القانون األسايس عدد 23 لسنة 2012 املؤرّ
ل 2012 واملتعلّق باهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات، والذي ينص يف فصله 3 عىل تويل اهليئة "إبداء الرأي  األوّ

يف مجيع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات واالستفتاءات".

املستقلة  العليا  اهليئة  رأي  عىل  واالستفتاءات  باالنتخابات  العالقة  ذات  القوانني  مشاريع  عرض  يعترب 
من  أنّه  باعتبار  الوجوبية،  عبارة  الرصيح عىل  التنصيص  غياب  النظر عن  لالنتخابات وجوبيا وذلك برصف 
املتعارف عليه فقها وقضاء أنّ استعامل صيغة املضارع يف النصوص القانونية يفيد صيغة اإللزام وهو ما تم تأكيده 

يف عديد القرارات الصادرة عن املجلس الدستوري الفرنيس106.
ويتّجه التذكري بأمهية دور اهليئة يف جمال الرقابة عىل اختبار التناسب خاصة أنّ حق االنتخاب من احلقوق 
األساسية املكرسة بالفصل 34 من الدستور الذي ينص عىل أن "حقوق االنتخاب واالقرتاع والرتشح مضمونة 
القانون  تنقيح  بخصوص  هامة  آراء  االستشاري  دورها  إطار  يف  اهليئة  أبدت  وقد  القانون".  يضبطه  ما  طبق 
واملساواة  والنزاهة  الشفافية  معايري  االنتخابات وفق  تنظيم  فيه بني رضورة  وازنت   107 2017 االنتخايب سنة 
وبني التقييدات الرضورية عىل حق الرتشح وحق االقرتاع إلحكام تنظيم العملية االنتخابية، لكن دون اإلشارة 

إىل الفصل 49 وضوابطه.

105   الفصل 126 من الدستور.

 Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, « Considérant, en quatrième lieu, que, l'emploi du présent  106
 de l'indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent de l'indicatif à une rédaction formulée en
termes d'obligation ne retire pas aux dispositions du nouveau code du travail leur caractère impératif »

107   القانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 املؤرخ يف 14 فيفري/شباط 2017 املتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 
املؤرخ يف 26 ماي/أيار 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء.
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وبالتايل يتعنيّ عىل مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان مرشوع القانون 
االنتخابات  له عالقة بمجال  قانون  مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية إحالة كل مرشوع  إطار  مندرجا يف 
واالستفتاء عىل رأي اهليئة لتبدي رأهيا يف مد تطابق مرشوع القانون مع أحكام الدستور بام يف ذلك مقتضيات 
الفصل 49 من الدستور. ويتعنيّ احلرص عىل احرتام إجراء االستشارة الوجوبية تفاديا للترصيح بعدم دستورية 

املرشوع كام سبق أن متت اإلشارة إىل ذلك سابقا108.

2-2- هيئة االتصال السمعي البصري

هيئة االتصال السمعي البرصي هي هيئة دستورية تمّ التنصيص عليها يف الفصل 127 من الدستور الذي 
التعبري  حرية  ضامن  عىل  وتسهر  وتطويره،  البرصي،  السمعي  االتصال  قطاع  "تعديل  اهليئة  توىل  عىل  ينص 

واإلعالم، وعىل ضامن إعالم تعددي نزيه".

مشاريع  يف  وجوبا  «تُستشار  أهنا  عىل  التنصيص  تمّ  فقد  املذكور  املجال  يف  املذكورة  اهليئة  ألمهية  واعتبارا 
القوانني املتصلة هبذا املجال".

2-3- هيئة حقوق اÁنسان

حيظى جمال حقوق اإلنسان بأمهية كبرية يف املنظومة الدستورية التونسية لذا فقد تم إفرادها يف دستور 2014 
هبيئة خاصة تسمى "هيئة حقوق االنسان" تتوىل مراقبة "احرتام احلريات وحقوق اإلنسان، وتعمل عىل تعزيزها، 

وتقرتح ما تراه لتطوير منظومة حقوق اإلنسان"109.

وعىل غرار أغلب اهليئات الدستورية، فقد تمّ تكليفها عالوة عىل مهامها املذكورة بدور استشاري، من خالل 
وجوب استشارهتا يف "مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها"، وهو دور تمّ تأكيده يف القانون املنظم هلا 
حقوق  هبيئة  املتعلق   2018 ل  األوّ أكتوبر/ترشين   29 يف  مؤرخ   2018 لسنة   51 عدد  األسايس  القانون  أي 
املتعلقة بحقوق اإلنسان  القوانني  "تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع  أنه  12 عىل  اإلنسان الذي ينص يف فصله 
واحلريات. وتبدي رأهيا يف أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بامللف. كام يمكن استشارهتا يف مجيع مشاريع 

."النصوص القانونية األخر

يعترب جمال احلقوق واحلريات جماال شاسعا، وهو ما يقتيض قيام مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح 
بالتثبت من  مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية  إطار  القانون مندرجا يف  إذا كان مرشوع  رئاسة اجلمهورية 
حمتو كل مشاريع القوانني املحالة من قبل الوزارات لعرضها وإحالتها إىل اىل اهليئة إلبداء الرأي كل ما كان 

مرشوع القانون يتضمن أحكاما تتعلق"بحقوق اإلنسان واحلريات".

2-4- هيئة التنمية المستدامة وحقوق ا¯جيال القادمة

عىل  الدستور  من   129 الفصل  نصّ  دستورية  هيئة  هي  القادمة  األجيال  وحقوق  املستدامة  التنمية  هيئة 
استشارهتا الوجوبية يف مشاريع القوانني املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويف خمططات التنمية، 

108  أنظر النقطة "أ" من الفقرة الثانية من الفرع الثاين من اجلزء األول. 

109   الفصل 128 من الدستور.
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وقد تمّ تنظيمها بمقتىض القانون األسايس عدد 60 لسنة 2019 املؤرخ يف 9 جويلية/متوز 2019 املتعلق هبيئة 
التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة والذي تمّ فيه التأكيد110 عىل الدور االستشاري الوجويب للهيئة يف 

مشاريع القوانني "املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية وخاصة املناخية".

الدستورية  باهليئات  مقارنة  شساعة  املجاالت  أكثر  اهليئة  هذه  استشارة  فيها  يتعنيّ  التي  املجاالت  تعترب 
األخر وبالتايل يالحظ تعدد جماالت القوانني التي يتعنيّ فيها أخذ رأي هذه اهليئة، وهو ما يقتيض قيام مصالح 
مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا كان مرشوع القانون مندرجا يف إطار مبادرة ترشيعية 
من رئيس اجلمهورية بالتثبت من كل مشاريع القوانني املحالة من قبل الوزارات وإحالتها إىل اهليئة إلبداء الرأي 

يف صورة ما إذا كان مرشوع القانون "متعلقا باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية وخاصة املناخية".

2-5- هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

ينص الفصل 130 من الدستور عىل أنه "تسهم هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف سياسات احلوكمة 
ز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة." الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونرش ثقافتها، وتعزّ

اجلهات  عىل  وإحالتها  منها،  والتحقق  فيها،  والتقيص  واخلاص،  العام  القطاعني  يف  الفساد  حاالت  رصد  اهليئة  تتوىل 
املعنية."تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها".

وقد تم تنظيمها بمقتىض القانون األسايس عدد 59 لسنة 2017 املؤرخ يف 24 أوت/آب 2017 املتعلق هبيئة 
د عىل دورها االستشاري يف فصله التاسع الذي ينص عىل أنه "تستشار  احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي أكّ
ومكافحته  الفساد  من  بالوقاية  املتعلقة  تلك  سيام  اختصاصها  بمجال  املتصلة  القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  اهليئة 
وتكريس مبادئ احلوكمة الرشيدة.  وتبدي اهليئة رأهيا يف أجل أقصاه ثالثني يوما من تاريخ تسلمها االستشارة".

رئاسة  مصالح  أو  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  عىل  يتعنيّ   ،األخر اهليئات  غرار  عىل 
التثبت من مشاريع  القانون مندرجا يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية  إذا كان مرشوع  اجلمهورية 
القوانني التي يتعنيّ عرضها عىل اهليئة املذكورة تقيدا بأحكام الدستور إضافة إىل إمكانية االنتفاع برأي اهليئة يف 

خصوص تقيّد مشاريع القوانني املندرجة يف جمال اختصاصها بأحكام الفصل 49 من الدستور.

3- الهيئات العمومية المستقلة

ت القوانني املحدثة هلا عىل وجوب استشارهتا يف  ع التونيس عددا من اهليئات العمومية املستقلة التي نصّ أحدث املرشّ
مشاريع النصوص القانونية املندرجة يف جمال اختصاصها، وهي هيئات يمكن أن يكون هلا عىل غرار اهليئات الدستورية 
49 من الدستور. وتتمثل هذه اهليئات يف  املذكورة آنفا دور هام يف تقيّد السلطة التنفيذية باحرتام مقتضيات الفصل 
جملس املنافسة وهيئة النفاذ إىل املعلومة واهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية واهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

3-1- مجلس المنافسة

تعترب حرية املنافسة أحد احلريات االقتصادية التي تقوم أساسا عىل حق الدخول إىل السوق أو ممارسة حرية 

110  الفصل 6.
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ة قيود. فاملنافسة احلرة هي جتسيد حلرية الصناعة والتجارة، والتي يقصد هبا حرية كل شخص  العرض دون أيّ
يف مزاولة أي نشاط من اختياره ودون رقابة أو ترخيص مسبق. وهو ما أكدته املحكمة اإلدارية يف أحد قراراهتا 
التي جاء فيها أن مبدأ حرية التجارة والصناعة يفرض عىل اإلدارة "احلياد وعدم التدخل حمافظة عىل مبدأ حرية 

ية والتضييق منها هو االستثناء112. املنافسة"111 مبينة أنّ األصل يف ممارسة التجارة والصناعة هو احلرّ

الختبار  خاضعة  تبقى  فهي  التونيس،  الدستور  يف  املكرسة  احلريات  من  ليست  املنافسة  حرية  أنّ  ورغم 
احلقوق  كل  عىل  سارية  تبقى  املذكورة  الضوابط  أن  باعتبار  الدستور  من   49 الفصل  وملقتضيات  التناسب 
واحلريات املنصوص عليها بالنصوص الترشيعية اجلاري هبا العمل. وقد سبق للمحكمة اإلدارية يف أحد قرارهتا 
2014 مؤكدة يف  الثاين  27 جانفي/كانون  49 من الدستور قبل املصادقة عىل دستور  استباق أحكام الفصل 
أحد األحكام الصادرة عن أحد دوائرها االبتدائية أنّ "حرية التجارة من املبادئ العامة للقانون وال حيد منها إال 

بقانون رصيح يتّخذ ألسباب تتعلق بالنظام العام بمختلف مكوناته األمنية والصحية واالقتصادية"113.

وجتد حرية املنافسة أساسا هلا يف القانون التونيس يف نصوص قانونية متفرقة تكرس حقوق وحريات متقاربة 
عىل غرار القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب/أيلول 2016 املتعلق بقانون االستثامر والذي نص 
ديسمرب/كانون   27 يف  املؤرخ   2007 لسنة   69 القانون عدد  من  األول  والفصل  االستثامر114،  حرية  مبدأ  عىل 
ل 2007 املتعلق بحفز املبادرة االقتصادية الذي اقتىض أنه «يعد حفز املبادرة االقتصادية أولوية وطنية تعمل  األوّ
مجيع األطراف االقتصادية واالجتامعية عىل تكريسها يف إطار ضامن تكافؤ الفرص وعىل أساس أن احلرية هي املبدأ 

واالستثناء هو الرتخيص.

واعتبارا ألمهية هذا احلق، فقد تمّ إفراده هبيكل قضائي خمتص وهو جملس املنافسة باعتباره هيئة مستقلة هلا 
وظيفة تعديلية تتمتع بصالحيات قضائية للبت يف الدعاو املتعلقة باملامرسات املخلة باملنافسـة، أحدث منذ 
 15 2015 مؤرخ يف  لسنة   36 القانون عدد  بمقتىض  له  املنظمة  األحكام  تنظيم  إعادة  ومتت   115  1991 سنة 

سبتمرب/أيلول 2015 املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار116.

واعتبارا ألمهية حرية املنافسة، فقد تمّ إسناد هذا اهليكل القضائي فضال عىل دوره القضائي دورا استشاريا شهد 
تطورا كبريا وصل إىل حدود التنصيص عىل وجوبية إبداء الرأي يف مشاريع النصوص الترشيعية "التي هتدف مبارشة إىل 
فرض رشوط خاصة ملامرسة نشاط اقتصادي أو مهني أو تضع قيودا من شأهنا أن تعرقل الدخول إىل سوق معينة"117.

111  قرار يف جتاوز السلطة، املحكمة اإلدارية، القضيّة عدد 2666 املانيس ضد بلدية املحمدية 1 مارس/آذار 1994.

112   احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 128339 بتاريخ 15 جويلية/متوز 2014.

113  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيٌة عدد 121327 بتاريخ 18 جانفي/كانون الثاين 2013.

114  تنص الفقرة األوىل من الفصل 4 من القانون عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ يف 30 سبتمرب/أيلول 2016 املتعلق بقانون االستثامر عىل أن 
"االستثامر حر".

115  القانون عدد 64 لسنة 1991 املؤرخ يف 29 جويلية/متوز 1991 واملتعلق باملنافسة واألسعار والذي تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 36 
لسنة 2015 املؤرخ يف 15 سبتمرب/أيلول 2015 املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

116  ألغى وعوض القانون عدد 64 لسنة 1991 املؤرخ يف 29 جويلية/متوز 1991 واملتعلق باملنافسة واألسعار.

117  الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ يف 15 سبتمرب/أيلول 2015 يتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار.
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تم تنظيم كيفية عرض مشاريع القوانني عىل رأي جملس املنافسة بمقتىض األمر احلكومي عدد 1148 لسنة 
املنافسة  الوجوبية ملجلس  املتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة   2016 19 أوت/آب  2016 مؤرخ يف 
حول مشاريع النصوص الترشيعية والرتتيبية، والذي نص عىل أنّ الوزارات املعنية تقوم بإحالة مرشوع القانون 

إىل وزير التجارة الذي يتوىل إحالته إىل جملس املنافسة إلبداء الرأي. 

احلكومي  األمر  5 من  الفصل  املنافسة، نصّ  بمالحظات جملس  األخذ  التثبت من  إطار احلرص عىل  ويف 
عدد 1148 لسنة 2016 املذكور آنفا، عىل إرفاق مشاريع النصوص الترشيعية عند إحالتها عىل مصالح رئاسة 
احلكومة وعىل جملس نواب الشعب "بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذكرة تفسريية تتضمن اقرتاحات املجلس 

وبيان مد االستجابة هلا أو الردود عليها أو أسباب عدم االستجابة عند االقتضاء".

3-2- هيئة النفاذ إلى المعلومة

ل لكل شخص احلصول عىل السجالت واملعلومات  وّ إنّ حق النفاذ إىل املعلومة هو احلق الذي بموجبه خيُ
 التي حتتفظ هبا اجلهات التنفيذية والترشيعية والقضائية للدولة باإلضافة إىل أي مؤسسة متلكها وأي جهة أخر
تضطلع بتنفيذ مهام عمومية118، وهو أحد احلقوق األساسية الداعمة لعالقة الثقة بني الدولة واملتعاملني معها 

سة ملبادئ الشفافية واحلكومة املفتوحة. واملكرّ

وباعتبار أن العديد من االتفاقيات الدولية تنص ال فقط عىل رضورة ضامن حق النفاذ إىل املعلومة، بل أيضا 
عىل رضورة تنظيم هذا احلق يف إطار قانوين خاص، وتبعا ملصادقة تونس عىل أغلب االتفاقيات الدولية املكرسة 
ت دسرتة هذا احلق بمقتىض  دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014،حيث  حلق النفاذ إىل املعلومة119، فقد متّ
"الدولة تضمن احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة"، وقد تمّ  32 من الدستور عىل أن  ينصّ الفصل 
ه بإطار قانوين وهو القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق  خصّ

يف النفاذ إىل املعلومة والذي تمّ بمقتضاه إحداث هيئة عمومية مستقلة وهي هيئة النفاذ إىل املعلومة.

ع التونيس بأمهية ترشيك هيئة النفاذ إىل املعلومة يف صياغة النصوص القانونية املتعلقة بحق  وإيامنا من املرشّ
الرأي وجوبا يف  "إبداء  املتمثلة خاصة يف  املهام االستشارية120  تمّ تكليفها بجملة من  فقد  املعلومة،  إىل  النفاذ 

مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة".
إىل  النفاذ  بحق  عالقة  هلا  التي  القوانني  مشاريع  إعداد  عند  التنفيذية  السلطة  عىل  يتعنيّ  اإلطار،  هذا  ويف 

املعلومة عرضها وجوبا عىل رأي اهليئة.
 فام هو املقصود بالنصوص ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة؟

جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّ النصوص القانونية ذات العالقة بحق النفاذ إىل املعلومة والتي تقتيض عرضها 
تي هلا صلة مبارشة باإلطار القانوين  وجوبا عىل رأي هيئة النفاذ إىل املعلومة ال تقترص عىل مشاريع القوانني الّ

118  وفقا للتعريف الوارد بوثيقة جلنة اخلرباء التي شكلتها دول الكومنويلث عام 1999.

119  ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته 19عىل أنه "لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري. ويشمل هذا احلق حرية اعتناق 
اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها ...".

120  وذلك فضال عىل مهامها القضائية املتمثلة يف البت يف النزاعات ضد اإلدارة يف خصوص مطالب النفاذ إىل املعلومة واملهام الرقابية واملهام 
التحسيسية والتكوينية.
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املنظّم للنفاذ إىل املعلومة عىل غرار مشاريع القوانني121 املتعلقة بتنقيح القانون األسايس املتعلّق باحلق يف النفاذ، 
تي قد يكون هلا أي تأثري مبارش أو غري مبارش عىل ممارسة احلقّ يف النفاذ  ا كلّ النصوص الترشيعية الّ إنّام تشمل أيضً
تي تتعلّق عىل سبيل الذكر ال احلرص بتنظيم األرشيف أو اإلحصاء أو إعادة استعامل املعلومات أو  إىل املعلومة والّ

بتصنيف املعلومات122 أو بحامية املعطيات الشخصية وامللكية الفكرية.

3-3- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

حيظى احلق يف محاية املعطيات الشخصية بأمهية كبرية يف القانون التونيس حيث متت دسرتته يف الفصل  24 
ة التونسيّة لسنة 2014 123، وهو خيضع حاليا إىل أحكام القانون األسايس عدد 63 لسنة  من دستور اجلمهوريّ
2004 املؤرخ يف 27 جويلية/متوز 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية وهو النص الساري املفعول حاليا.

أحدث القانون األسايس املذكور اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية وهي تتمتع بالشخصية املعنوية 
مجيع  يف  الرأي  "إبداء  يف  خاصة  تتمثل  استشارية  القضائية124مهام  مهامها  جانب  إىل  تتوىل  املايل.  واالستقالل 

املسائل ذات العالقة بأحكام قانون محاية املعطيات الشخصية 125".

تعترب استشارة اهليئة وجوبية يف مشاريع القوانني ذات العالقة بحامية املعطيات الشخصية، وهي تعد ضامنة 
املذكورة يف جمال  اهليئة  تتمتع هبا  التي  اخلربة  باعتبار  الدستور  49 من  الفصل  بأحكام  الترشيعات  لتقيّد  هامة 
وجود  ظل  يف  خاصة  املجال  هذا  يف  اهليئة  رأي  من  االستفادة  من  ن  يمكّ ما  وهو  الشخصية،  املعطيات  محاية 
مرشوع قانون جديد حلامية املعطيات الشخصية126 يتامشى يف معظمه مع املعايري الفضىل املعتمدة يف جمال محاية 
املعاجلة  املتعلقة بحامية األشخاص جتاه  أوروبا  108 ملجلس  االتفاقية رقم  منها  الشخصية وخاصة  املعطيات 
وانسياب  املراقبة  بسلطات  اخلاص   181 رقم  اإلضايف  وبروتوكوهلا  الشخيص  الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية 

وتدفق املعطيات عرب احلدود والتي صادقت عليها تونس يف سنة 2017 127.

3-4- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

ى "اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة  هي هيئة عمومية مستقلّة تسمّ
 21 2013 مؤرخ يف  43 لسنة  القانون األسايس عدد  تمّ إحداثها بمقتىض  املهينة"،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

ل 2013 يتعلق باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب. أكتوبر/ترشين األوّ

121   ومشاريع النصوص الرتتيبية أيضا.

122  تصنيف املعلومات الذي يرتكز عىل الوثائق القابلة للنفاذ إليها والوثائق املستثناة من حق النفاذ تطبيقا للفصل 24 من القانون األسايس 
عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة.

ا حيث متت دسرتة هذا احلق يف  ولة التونسيّة كانت سبّاقة إفريقيا وعربيا يف إقرار احلق يف محاية املعطيات الشخصية دستوريّ 123  علام أنّ الدّ
دستور غرة جوان/حزيران 1959 وذلك إثر التنقيحات الدستورية لسنة 2002 وذلك يف الفصل التاسع منه (القانون الدستوري عدد 51 

لسنة 2002 املؤرخ يف 1 جوان/حزيران 2002).
124   املنصوص عليها بالفصل 82 من القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ يف 27 جويلية/متوز 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.

125   الفصل 76 من القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ يف 27 جويلية/متوز 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.

126   أحيل إىل جملس نواب الشعب يف 30 مارس/آذار 2018. 

إىل  التونسية  اجلمهورية  انضامم  عىل  باملوافقة  املتعلق   2017 ماي/أيار   30 يف  املؤرخ   2017 لسنة   42 عدد  األسايس  القانون  بمقتىض    127
االتفاقية رقم 108 ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية األشخاص جتاه املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص وبروتوكوهلا اإلضايف 

رقم 181 اخلاص بسلطات املراقبة وانسياب وتدفق املعطيات عرب احلدود.
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تتوىل اهليئة املذكورة طبقا ألحكام الفصل 3 من القانون األسايس عدد 43 لسنة 2013 املذكور " إبداء الرأي 
يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة بالوقاية من التعذيب واملامرسات املهينة واملحالة إليها من 

قبل السلطات املختصة".

وتُعدّ االستشارة يف هذه احلالة وجوبية غري أن رأهيا غري ملزم.

 يمكن االستفادة من رأي اهليئة خاصة يف جمال النصوص القانونية املقررة لعقوبات جزائية من خالل تفادي 
من   23 الفصل  مقتضيات  مع  متاشيا  وذلك  التونيس  الترشيع  يف  مهينة  أو  الإنسانية  أو  قاسية  عقوبات  إقرار 
التعذيب املعنوي واملادي ومع  البرشية وحرمة اجلسد ويمنع  الذات  الدولة بحامية كرامة  الدستور الذي يلزم 

مقتضيات الفصل 30 الذي ينص عىل حق كل سجني يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.

إطار عدد 8- المالحظات التي يتعّين أخذها بعين االعتبار

يتعنيّ االقتصار عىل األخذ بعني االعتبار مالحظات اهليئات الدستورية واهليئات العمومية األخر املشار 
إليها أعاله التي تتوافق مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. ويكون تقدير مد وجاهة هذه املالحظات يف 
عالقة باحرتام مقتضيات الفصل 49 بالرجوع إىل املعايري الدولية الفضىل املكرسة يف الفقه وفقه القضاء املقارن 
ذلك  إىل  اإلشارة  متت  أن  سبق  كام  هبا  االستئناس  القانونية  النصوص  بصياغة  املكلفة  اهلياكل  عىل  يتعنيّ  التي 
آنفا128. ويبقى ملصالح مستشار القانون والترشيع يف مستو السلطة التنفيذية129 الدور األسايس يف التثبت من 
مد وجاهة هذه املالحظات وذلك باعتباره احللقة األخرية يف عملية الرقابة عىل مشاريع النصوص القانونية قبل 

برجمتها بجدول أعامل جملس الوزراء.

4-الوزارات والهياكل أخرى

الوزارات

تتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع أو مصالح رئاسة اجلمهورية إذا تعلق مرشوع القانون بمبادرة ترشيعية 
من رئيس اجلمهورية، عرض مرشوع القانون عىل رأي كل الوزارات املعنية وخاصة الوزارات املكلفة بتنفيذ بعض 
 اإلجراءات الواردة يف مرشوع القانون وذلك عالوة عىل رضورة إحالة املرشوع إىل املصالح التابعة إىل الوزير لد
املكلفة  الوزارة  إىل  أو  املدين  واملجتمع  الدستورية  اهليئات  مع  والعالقة  اإلنسان  بحقوق  املكلف  احلكومة  رئيس 
يتم حذفها حاليا وإحلاق هياكلها  أن  قبل  املناسبات131  العديد من  تمّ إحداثها يف  التي  بملف حقوق اإلنسان130 

128  أنظر الفقرة 4 من الفرع األول من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.

129  بالنسبة إىل مشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة.

130  وزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع اهليئات الدستورية واملجتمع املدين أو مصالح الوزير لد رئيس احلكومة املكلف بحقوق اإلنسان 
والعالقة مع اهليئات الدستورية واملجتمع املدين.

131  األمر حكومي عدد 465 لسنة 2016 مؤرخ يف 11 أفريل/نيسان 2016 املتعلق بإحداث وزارة العالقة مع اهليئات الدستورية واملجتمع 
املدين وحقوق اإلنسان وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا.
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برئاسة احلكومة132. وكان من أهم اختصاصات الوزارة املذكورة مالءمة الترشيع الوطني ملقتضيات املعاهدات 
الدولية واإلقليمية الثنائية ومتعددة األطراف ذات الصلة بحقوق اإلنسان وإبداء الرأي فيام يعرض عليها من 
التابعة إىل  أو للمصالح  املذكورة  للوزارة  يبقى  العالقة133. وبالتايل،  املسائل ذات  قانونية يف  مشاريع نصوص 
التّثبّت من تقيّد النصوص الترشيعية بمقتضيات الفصل  الوزير لد رئيس احلكومة املذكور آنفا دور هام يف 
49 من الدستور، خاصة أنه تمّ إحداث جلنة وطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان 
بحقوق  املكلف  الوزير  يرتأسها  الدولة  قبل  من  عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات  ومع  الدستور  أحكام  مع 

اإلنسان134.

ويتعنيّ يف هذا اإلطار تفادي إغفال عرض مرشوع القانون املتعلق باحلقوق واحلريات عىل رأي الوزارات 
املعنية وذلك حتى ال تتوىل هذه الوزارات إبداء مالحظاهتا أو حتفظاهتا عند عرض مرشوع القانون عىل أنظار 

جملس الوزراء مما قد يرتتّب عنه تأجيل أو رفض املصادقة عىل مرشوع القانون.

يمكن االستفادة من رأي الوزارات يف خصوص احرتام اختبار التناسب وأحكام الفصل 49 من الدستور 
خاصة أنّ أغلب الوزارات تضم إدارة شؤون قانونية يف مستو إدارة عامة.

المجلس الوطني للحوار االجتماعي

تمّ إحداث املجلس الوطني للحوار االجتامعي بمقتىض القانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ يف 24 جويلية/
متوز 2017 املتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتامعي وضبط مشموالته وكيفية تسيريه، وهو جملس 

استشاري مكلف بتنظيم وإدارة احلوار االجتامعي يف املسائل االجتامعية واالقتصادية.

ويقوم املجلس بدور استشاري هام يف مشاريع النصوص القانونية حيث يُستشار وجوبا يف مشاريع القوانني 
ومشاريع األوامر احلكومية ذات العالقة بالشغل والعالقات املهنية والتكوين املهني واحلامية االجتامعية.

وقد نصّ القانون املذكور عىل أن املجلس يبدي رأيه ضمن تقرير معلل حييله إىل رئيس احلكومة يف أجل شهر 
من تاريخ توصله بمرشوع النص املعروض عليه.

يف  خاصة  التناسب  اختبار  احرتام  يف  هام  دور  االجتامعي  للحوار  الوطني  للمجلس  يكون  أن  ويمكن 
خصوص الترشيعات املتعلقة بمامرسة حق اإلرضاب واحلريات النقابية بصفة عامة.  

132   األمر احلكومي عدد 741 لسنة 2018 مؤرخ يف 16 أوت/آب 2018 املتعلق بإحلاق هياكل برئاسة احلكومة والذي تم بمقتضاه حذف 
الوزارة املذكورة وإحلاق هياكلها برئاسة احلكومة.

اهليئات  مع  العالقة  وزارة  بإحداث  املتعلق   2016 أفريل/نيسان   11 يف  مؤرخ   2016 لسنة   465 عدد  حكومي  األمر  من   5 الفصل     133
الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا قبل أن يتم إلغائها.

ل 2019 املتعلق بإحداث جلنة وطنية ملالءمة  134  أحدثت بمقتىض األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وضبط مشموالهتا وتركيبتها 

وطرق سري عملها.
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الدستور  أحكام  مع  اÁنسان  بحقوق  العالقة  ذات  القانونية  النصوص  لمالءمة  الوطنية  اللجنة 
ومع االتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية 

أُحدثت لد الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان جلنة وطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق 
التونسية وذلك بمقتىض  الدولة  الدولية املصادق عليها من قبل  اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات 

ل 2019. األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ

رغم أنّ الدور الرئييس للجنة املذكورة يتمثّل يف ضبط خارطة النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
التي تتطلب املالءمة مع أحكام الدستور واقرتاح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها بام يستشفّ منه تركيزها 
تقيّد مشاريع النصوص   التّثبّت من مد اللجنة دور هام يف  أنه يبقى هلذه  النافذة إال  القانونية  عىل النصوص 
املتعلقة  املكتسبات  عن  الرتاجع  عدم  وبمبدأ  منه   49 الفصل  ذلك  يف  بام  الدستور  بأحكام  اجلديدة  القانونية 
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة بالدستور واملعاهدات الدولية املصادق عليها  باعتبار أن اللجنة 
النصوص  مشاريع  يف  الرأي  "إبداء  هلا  املحدث  احلكومي  األمر  من   2 الفصل  ألحكام  طبقا  تتوىل  املذكورة 

الترشيعية والرتتيبية ذات العالقة بحقوق اإلنسان والتي حتال عليها وجوبا".

يمكن أن يكون هلذه اللجنة دور هام يف احرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور خاصة أنّه من ضمن 
أدوارها األساسية ضبط خارطة النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تتطلب املالءمة مع أحكام 
للجنة  عة  املوسّ الرتكيبة  ذلك،فإنّ  عىل  وعالوة  وتنقيحها.  القانونية  النصوص  مراجعة  واقرتاح  الدستور 
املذكورة التي تضم ممثلني عن كل الوزارات135، إضافة إىل ممثل عن هيئة حقوق االنسان وممثلني عن املجتمع 

املدين، من شأهنا ضامن وجود  اخلربات الالزمة يف جمال حقوق االنسان  ويف الرقابة عىل اختبار التناسب.  

التنسيق  ضامن  شأنه  من  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  عن  ممثّل  وجود  أنّ  اإلشارة  وجتدر 
كال  مهام  تقاطع  ظل  يف  خاصة  املذكورة  واللجنة  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  بني  الالزم 
اهليكلني يف خصوص الرقابة عىل مشاريع النصوص القانونية وضامن تطابقها مع أحكام الدستور بام يف ذلك 
جه نحو ضامن التناسق بني مهام اهليكلني املذكورين  التقيّد بمقتضيات الفصل 49. ويبدو من الواضح وجود توّ
خاصة أنّ مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة هي اإلدارة الوحيدة التي تمّ اشرتاط عضويتها باللجنة 
خالفا للوزارات األخر التي تمّ االكتفاء بالتنصيص عىل عضويتها باللجنة دون حتديد واضح لإلدارة التي 

ينتمي إليها ممثل الوزارة املعنية بالعضوية. 

2019 عىل أنّ أعضاء اللجنة الوطنية عنارص اتصال هلذه اللجنة لد الوزارات  1196 لسنة  4 من األمر احلكومي عدد  135  ينص الفصل 
واهلياكل التي يمثلوهنا.
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II- في أي مرحلة يتم عرض مشاريع القوانين المندرجة في إطار مبادرة تشريعية من  
رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية على رأي الهيئات المعنية Áبداء الرأي؟ 

األخرية  للفقرة  طبقا  وذلك  الوزراء  بمجلس  تداوهلا  يتمّ  القوانني  مشاريع  كل  أنّ  اعتبارا 
احلقوق  بمجال  العالقة  ذات  القوانني  مشاريع  عرض  يتعنيّ  فإنّه  الدستور،  من   93 الفصل  من 

واحلريات عىل اهليئات املعنية بإبداء الرأي يف كل احلاالت قبل إحالتها إىل جملس نواب الشعب. 
مرشوع  عرض  احلال،  حسب  احلكومة  رئاسة  أو  اجلمهورية  رئاسة  أي  املبادرة،  جهة  تتوىل 

القانون عىل رأي اهليئات املعنية إلبداء الرأي. 
 إنّ وجوب عرض مرشوع النص القانوين من قبل جهة املبادرة جيد أساسه يف أنّ مرشوع القانون 
املبادرة بعد أن تتوىل هذه األخرية استيفاء اإلجراءات  جيب أن يعربّ عن توجهات اجلهة صاحبة 

القانونية الالزمة بام يف ذلك االستشارات الوجوبية التي استجوبتها النصوص الترشيعية النافذة.
املطالبة قانونا  الراهنة، فهي اجلهة  الترشيعية يف احلالة  املبادرة  التنفيذية136 صاحبة  السلطة   وباعتبار 
السلطة  التعويل عىل حلول  يتعنيّ عدم  آنفا، لذلك  املذكورة  اهليئات  القانون عىل رأي  بعرض مرشوع 
الترشيعية حمل السلطة التنفيذية يف عرض مشاريع القوانني عىل اهليئات املعنية137 باعتبار أنّ ذلك يعترب 
إما ختليا من قبل السلطة التنفيذية عن القيام باإلجراءات الوجوبية أو تصحيحا من قبل السلطة الترشيعية 

لإلجراءات القانونية لعرض القوانني قبل إحالتها للجلسة العامة للمصادقة عليها138.  

جملس  أنظار  عىل  عرضه  تسبق  التي  املرحلة  يف  املذكورة  اهليئات  رأي  عىل  القوانني  مشاريع  عرض  يتعنيّ 
الوزراء139 وذلك لألسباب التالية:

إنّ العرض عىل أنظار جملس الوزراء هو املرحلة األخرية يف املسار اإلجرائي للمصادقة عىل القوانني يف  �
التي  النهائية  الصيغة  الوزراء هي  املعروضة عىل جملس  الصيغة  فإنّ  التنفيذية. وبالتايل  السلطة   مستو

ستحال عىل جملس نواب الشعب والتي تفرتض أهنا استوفت إجراءات االستشارات الالزمة بشأهنا.
من  � ن  يُمكّ الوزراء  إحالته عىل جملس  قبل  آنفا  املذكورة  اهليئات  أنظار  القانون عىل  إن عرض مرشوع 

سبق  التي  الصيغة  تغيري  تمّ  إذا  الوزراء  جملس  عىل   أخر مرة  القانون  مرشوع  عرض  إعادة  تفادي 
املصادقة عليها من قبل جملس الوزراء عىل ضوء مالحظات هذه اهليئات. 

136   رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية.

137  عىل غرار ما تم بخصوص مرشوع قانون محاية املعطيات الشخصية، حيث تم عرض املرشوع من قبل جملس نواب الشعب عىل هيئة النفاذ 
إىل املعلومة باعتبار أنّ احلكومة قامت بإحالته إىل جملس نواب الشعب دون عرضه عىل رأي اهليئة املذكورة.

اب الشعب دون املرور  خصية صادق عليه جملس الوزراء وأحالته احلكومة عىل جملس نوّ 138  مرشوع قانون أسايس يتعلّق بحامية املعطيات الشّ
باستشارة اهليئة رغم عالقته املبارشة بمامرسة حقّ النّفاذ إىل املعلومة وتأثريه اخلطري عىل مهام اهليئة ذاهتا. وهو ما دفع باهليئة إىل إصدار بيان 
صت جلسة استامع  عب تفاعلت معه إجيابيّا جلنة احلقوق واحلريات بأن خصّ اب الشّ يف الغرض وتقديم طلب لالستامع إليها أمام جملس نوّ

للهيئة حول مرشوع القانون املذكور بتاريخ 10 ماي/أيار 2018.
139   متاشيا مع مقتضيات املنشور عدد 08 لسنة 2017 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017.
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ما هي اجلهة املكلفة بعرض مرشوع القانون عىل اهليئات املذكورة؟

املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة، تتوىل مصالح  القوانني  بالنسبة ملشاريع 
اختصاص  بمجال  عالقة  ذي  قانون  مرشوع  كل  عرض  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار 
اهليئات املذكورة وذلك طبقا ملقتضيات املنشور عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق 

بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها.
رئاسة  فتتوىل  اجلمهورية،  رئيس  من  مبادرة  إطار  يف  املندرجة  القوانني  ملشاريع  بالنسبة  أما 

اجلمهورية عرضها عىل اجلهات املعنية إلبداء الرأي. 
وحرصا عىل التقيّد هبذا اإلجراء اجلوهري، واعتبارا أنّ عدم عرض مرشوع القانون من شأنه 
مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  للهيئة  مستقر  قضاء  لفقه  وفقا  الدستورية  بعدم  معيبا  جيعله  أن 
القوانني والذي سبق أن تمّ التطرق إليه آنفا140، وكذلك لفقه القضاء املقارن141، فيتعنيّ العمل من 
بالنسبة ملشاريع  القانون والترشيع للحكومة، أو مصالح رئاسة اجلمهورية  قبل مصالح مستشار 
القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية، عىل ضامن احرتام مقتضيات هذا 

اإلجراء من خالل التثبت من عالقة مرشوع القانون بمجاالت تدخل هذه اهليئات.

140  أنظر النقطة املتعلقة باالستشارات الوجوبية الواردة بالفقرة 2 من الفرع 2 من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل. 

141  اعترب املجلس الدستوري الفرنيس أنّ عدم احرتام إجراء االستشارة الوجوبية جيعل مرشوع القانون معيبا بعدم الدستورية حيث جاء يف 
املجلس املذكور عدد 122 بتاريخ يف 22 جويلية/متوز 1980 ما ييل:

«Considérant que cette loi, qui établit pour la justice pénale dans les territoires d'outre-mer une organisation 
spéci�que tenant compte des conditions propres à chacun d'eux, constitue un élément de l'organisation 
particulière de ces territoires et aurait dû, en application de l'article 74 de la Constitution, être précédée 
d'une consultation des assemblées territoriales intéressées ; que, dès lors, une telle consultation n'ayant pas 
eu lieu, ces dispositions n'ont pas été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution;».
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القسم الثاني- أي دور للسلطة التنفيذية في مالءمة
 النصوص التشريعية النافذة مع أحكام الفصل 49 من الدستور؟ 

يتعني عىل السلطة التنفيذية أن تتعهد بدور جوهري وحموري ملراجعة املنظومة الترشيعية السارية 
املفعول ذات العالقة بحقوق االنسان وحتيينها بام يتالءم مع أحكام الفصل 49 من الدستور. 

املنظومة  تدقيق  فإنه من الرضوري تكريس فكرة  الدور عىل أحسن وجه،  القيام هبذا  ولضامن 
2) باإلضافة إىل حتديد  1) وحتديد طرق وأولويات وضوابط هذه املراجعة (فقرة  املذكورة (فقرة 

دور اإلطار املؤسسايت املكلف بتحيني املنظومة الترشيعية (فقرة 3).

الفقرة 1- تكريس فكرة تدقيق المنظومة التشريعية

هذا  التنفيذية  السلطة  تعترب  أن  الرضوري  من  فإنه  الترشيعية،  املنظومة  تدقيق  فكرة  لتكريس 
بحقوق  املتعلقة  الترشيعية  املنظومة  تدقيق  مزايا  باعتبار   (1) األساسية  أولوياهتا  أحد  الواجب 
اإلنسان (2)، وهو ما يستوجب توضيح املقصود هبذا التدقيق (3) واملقصود باملنظومة الترشيعية 

موضوع التدقيق (4).

1- لماذا يجب أن تعتبر السلطة التنفيذية واجب تدقيق المنظومة التشريعية أحد 
أولوياتها ا¯ساسية؟ 

أ- السلطة التنفيذية مسؤولة أكثر من غيرها من السلط في خصوص واجب تدقيق 
المنظومة التشريعية 

رغم أن حق املبادرة الترشيعية أسنده الدستور كذلك للسلطة الترشيعية من خالل حق نواب 
ورئيس  احلكومة  رئيس  يف  ممثلة  التنفيذية  السلطة  فإن  القوانني،  مقرتحات  تقديم  يف  الشعب 
عىل  الدستور  من   62 الفصل  نص  وقد  الترشيعية.  املبادرة  يف  األولوية  صاحبة  تعترب  اجلمهورية 
أولوية النظر يف مشاريع القوانني142 وعىل اختصاص رئيس احلكومة بتقديم مشاريع قوانني املوافقة 
عىل املعاهدات ومشاريع قوانني املالية. هذا إىل جانب تقدم، إن مل نقل استئثار، السلطة التنفيذية 

بمشاريع القوانني يف أغلب بلدان العامل.
وبالتايل، فإنّ السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية تعترب مسؤولة أكثر من 
بقية السلط يف خصوص واجب مالءمة املنظومة القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات مع أحكام 

142  مقارنة بمقرتحات القوانني التي يتقدم هبا عرشة نواب عىل األقل يف إطار ممارسة املبادرة الترشيعية.

1- لماذا يجب أن تعتبر السلطة التنفيذية واجب تدقيق المنظومة التشريعية أحد 
أولوياتها ا¯ساسية؟ 



ها السلطة التنفيذية؟ ما هي اآلليات التي تضمن احرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستور خالل املبادرة الترشيعية التي تُعدّ

66

رئيس  من  ترشيعية  مبادرة  عن  املنبثقة  بالنصوص  يتعلق  فيام  خاصة  الدستور،  من   49 الفصل 
املجلس  املصادق عليها من  القوانني  أغلب  تندرج  الناحية اإلحصائية،  أنّه، من  باعتبار  احلكومة 

النيايب يف إطار مبادرة من رئيس احلكومة.
ويف نفس السياق، يمكن تأسيس واجب القيام بتحيني املنظومة الترشيعية عىل أحكام الفصل 
ل 2015 املتعلق  61 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
املحكمة  بقرار  اجلمهورية  ورئيس  احلكومة  رئيس  إعالم  عىل  ينص  الذي  الدستورية  باملحكمة 
الدستورية الصادر عن طريق الدفع، رغم أن احلكومة أو رئاسة اجلمهورية ليست طرفا يف النزاع. 

ويفرس هذا اإلعالم واجب تدقيق املنظومة الترشيعية املحمول عىل السلطة التنفيذية.

ب- التزام السلطة التنفيذية بتدقيق المنظومة التشريعية 

مع  مالءمتها  قصد  الترشيعية  املنظومة  بتدقيق  التزامها  عن  التنفيذية  السلطة  تعربّ  أن  يمكن 
أحكام الدستور بوسائل عدة. 

ملخطط  التوجيهية  الوثيقة  تونس،  يف  التنفيذية  السلطة  اعتمدهتا  التي  الوسائل  هذه  بني  ومن 
املبادئ  مع  هبا  املعمول  التشاريع  قدما يف مالءمة  "امليض  التي نصت عىل   2016-2020 التنمية 

واألحكام التي جاء هبا الدستور..."143.
ائتالف حكومي"  التعاقدية من أجل  "املذكرة  التعاقد احلكومي   كام يمكن اإلشارة إىل وثيقة 
بعض  ورؤساء  املكلف  احلكومة  رئيس  قبل  من   2020 فيفري/شباط   24 بتاريخ  أمضيت  التي 
الكتل الربملانية واألحزاب السياسية املكونة لالئتالف احلكومي يف إطار تشكيل احلكومة144والتي 

ت عىل "استكامل مسار مالءمة القوانني والترشيعات للدستور".   نصّ
ويبقى الربنامج احلكومي الترشيعي من أهم الوسائل التي تربز االلتزام املذكور. وقد تمّ اعتامد 
ن املخطط الترشيعي الذي أعدته  هذا الوسيلة يف عدة جتارب مقارنة145. فعىل سبيل املثال، تضمّ
احلكومة املغربية سنة 2012 يف إطار تنفيذ برنامج عملها "جمموع التدابري الترشيعية الواجب اختاذها 
لتنفيذ بعض أحكام الدستور" ومن بينها ستة عرش "تدبريا ترشيعيا ملالءمة بعض الترشيعات مع 

أحكام الدستور"146.

143  الوثيقة التوجيهية ملخطط التنمية 2020-2016، ص. 26 وثيقة منشورة عىل موقع واب وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل:
  www.mdici.gov.tn 

144   متت تسمية رئيس هذه احلكومة وأعضائها بمقتىض األمر الرئايس عدد 19 لسنة 2020 املؤرخ يف 27 فيفري/شباط 2020.

145  من بني تلك التجارب، يمكن ذكر جتربة اململكة املتحدة أين تتوىل احلكومة الربيطانية إعداد برنامج ترشيعي وعرضه عىل الربملان وقد تم 
تعريف هذا الربنامج عىل النحو التايل:

«the Programme sets out the UK Government's plans for legislative and key non-legislative action in next year's 
Parliamentary session "in « Draft Legislative Programme 2008-09". Reports - Government's draft legislative programme».

146  صدر هذا املخطط عن احلكومة املغربية سنة 2013 حتت عنوان "املخطط الترشيعي برسم الوالية الترشيعية التاسعة كام وافق عليه جملس احلكومة 
.(http://www.sgg.gov.ma  :منشور عىل موقع واب األمانة العامة للحكومة املغربية) "املنعقد بتاريخ 22 نوفمرب/ترشين الثاين 2012
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العالقة  ذات  الترشيعية  املنظومة  بتحيني  التنفيذية  السلطة  التزام  تكريس  يف  الوسيلة  هذه  ألمهية  ونظرا   
نواب  تتوىل عرضه احلكومة عىل جملس  برنامج ترشيعي  إعداد  يتمّ  أن  الرضوري  فإنه من  اإلنسان،  بحقوق 
الشعب سنويا أو خالل املدة النيابية ملجلس نواب الشعب. ويمكن االستنارة بالتجارب املقارنة يف هذا املجال. 
ويعترب هذا التميش رضوريا إلرساء مقومات دولة القانون ومن أبرزها احرتام الدستور وخاصة 

أحكامه املتعلقة باحلقوق واحلريات. 

2- ماهي أبرز مزايا تكريس فكرة تدقيق المنظومة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية؟

تتمثّل أبرز مزايا تكريس فكرة تدقيق املنظومة الترشيعية من قبل السلطة التنفيذية فيام ييل:  

أ- احترام الدستور وهرمية القواعد القانونية

ن حتيني املنظومة الترشيعية املتعلقة بحقوق اإلنسان من تفادي االختالل املرتتب عن تراكم   يمكّ
النصوص القانونية املخالفة ملقتضيات الفصل 49 من الدستور، بام يضمن علوية النص الدستوري 

يف مجيع أحكامه ومن بينها أحكام الفصل 49. 
ويف هذا الصدد، جيدر التذكري بمقتضيات منشور رئيس احلكومة عدد 8 بتاريخ 17 مارس/

واستكامل  عرضها  وإجراءات  القانونية  النصوص  مشاريع  إعداد  بقواعد  املتعلق   2017 آذار 
باعتبارها تعكس  بالغة  الدستور أمهية  49 من  الفصل  " تكتيس أحكام  فيه:  هتيئتها، والذي جاء 
املكانة الرفيعة التي حتظى هبا احلقوق واحلريات. ويتعنيّ بالتايل مراعاهتا وااللتزام هبا بكل دقة عند 
صياغة مشاريع النصوص القانونية لتفادي كل تعارض بني أحكامها وبني املقتضيات الدستورية 

املتعلقة باحلقوق واحلريات وما قد يرتتب عن ذلك من الترصيح بعدم دستوريتها".
وبالتايل، فإنه يبقى من مسؤولية السلطة التنفيذية املبادرة بمراجعة املنظومة الترشيعية املخالفة 
للفصل 49، خاصة النصوص الصادرة قبل دستور 2014، باعتبار أن خمالفة نص ترشيعي نافذ 
ألحكام الدستور جتعله عرضة لإللغاء لعدم دستوريته عن طريق الدفع وهو ما يمسّ من االستقرار 

الترشيعي الذي يعترب إرساؤه من مقومات جودة الترشيع. 

ب- تعزيز حماية حقوق اÁنسان

ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة 2 (الفقرة 2) منه عىل ما ييل: "تتعهد 
كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها الترشيعية أو غري الترشيعية القائمة ال تكفل فعال إعامل 
احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون 
رضوريا هلذا اإلعامل من تدابري ترشيعية أو غري ترشيعية". وبالتايل فإن حتيني املنظومة الترشيعية الوطنية 
ملالءمتها مع الفصل 49 يعترب رشطا جوهريا إلعامل احلقوق املنصوص عليها بالعهد، حيث أن حتيني هذه 
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املنظومة يف اجتاه ضامن عدم املساس بجوهر احلق واحرتام مبدأ التناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات 
وموجباهتا يعترب ركيزة أساسية الحرتام حقوق اإلنسان.

 ج- المساهمة في تحقيق نجاعة وفاعلية التشريع المقّيد للحقوق والحريات

ا فاعلية الترشيع  �E) الترشيع باألهداف املنتظرة من وضعه وتطبيقه. أمّcacité) ترتبط نجاعة 
�E) التي حيدثها يف حياة األفراد املستهدفني به والتي تقاس من ets) فرتتبط باآلثار (E�ectivité)
ات التي تطرأ عىل سلوكهم عند تطبيق الترشيع (قبول الترشيع واخلضوع ملقتضياته،  خالل التغريّ

رفضه وخمالفته أو الطعن فيه) 147. 
ضوء  عىل  اإلنسان  حقوق  بمجال  الصلة  ذات  الترشيعية  املنظومة  تدقيق  عملية  ن  متكّ فكيف 

الفصل 49 من الدستور من املسامهة يف حتقيق نجاعة وفاعلية الترشيع يف هذا املجال؟
لإلجابة عىل هذا السؤال، جتدر اإلشارة أنّ تطبيق اختبار التناسب من قبل اجلهة املكلفة بتدقيق املنظومة 
الترشيعية عىل معنى الفصل 49 من الدستور148 يقوم يف بعض جوانبه عىل النظر يف رشط املالءمة ملعرفة 
ن من الوصول إىل اهلدف من وضعه. كام أنه يقوم  ما إذا كان احلد الذي يتضمنه النص الترشيعي قد مكّ
يف بعض اجلوانب األخر عىل التثبت يف رشط التناسب يف معناه الضيق حيث يتمّ النظر يف آثار الترشيع 

املتضمن للقيود عىل مصالح صاحب احلق ملعرفة ما إذا أدّت القيود املفروضة إىل انتهاك خطري للحق. 
فإذا تبني أن القيد املفروض عىل احلق مل يكن قادرا عىل الوصول إىل اهلدف من إقراره149، فإنه 
يتعني عىل اجلهة املكلفة بالتدقيق مراجعة األحكام املتعلقة هبذا القيد من أجل مالءمته مع الغرض 
نجاعة  يساهم يف حتقيق  ما  منه. وهو  اهلدف  إىل حتقيق  الوصول  قادرا عىل  ريه  يصّ بام  من وضعه 

الترشيع املتضمن للقيد املذكور والذي شمله التدقيق.
وإذا تبني أن احلد كان مبالغا فيه وانتهك بصفة مفرطة احلق الذي تمّ تقييده، خاصة إذا كان ذلك قد انعكس 
سلبيا عىل سلوك صاحب احلق جتاه الترشيع املتضمن للقيد (عدم قبول القيد، رفضه اخلضوع له، الطعن يف 
الترشيع...)، بام يمس من فاعلية هذا الترشيع، فإنه يتعني عىل اجلهة املكلفة بالتدقيق مراجعة هذا الترشيع 

إلجياد طريقة أخر أقلّ انتهاكا للحق. وهو ما يساهم يف حتقيق فاعلية الترشيع املتضمن للقيد املذكور.
وبناء عىل ما سبق، ولضامن نجاعة وفاعلية الترشيع املحدد للحقوق واحلريات، هيدف تدقيق 
املنظومة الترشيعية إىل ضامن التقيّد باألهداف التي حيددها الدستور صلب الفصل 49، وضامن أن 

 Alexandre Flückiger, « L’évaluation législative ou comment mesurer l’e�cacité des lois », Revue   147
 européenne des sciences sociales, Tome XLV, 2007, N° 138, pp. 83-101 (Édition électronique : URL:

http://journals.openedition.org/ress/195).

148  حول تطبيق اختبار التناسب يف إطار تدقيق املنظومة الترشيعية، انظر الفقرة 2 من هذا القسم من الدليل.

149  جيدر التذكري أن هذا اهلدف جيب أن يكون مشموال بقائمة األهداف التي ينص عليها الفصل 49 من الدستور. 
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تكون القيود املفروضة مالئمة لتحقيق الغرض من وضع الترشيع (قياس املالءمة)، وأالّ تؤدي القيود 
املفروضة إىل انتهاك خطري للحق (رشط التناسب يف معناه الضيق) ينعكس عىل سلوك صاحب احلق 

بام من شأنه أن حيدّ من فاعلية الترشيع، خاصة عند رفض اخلضوع للقانون أو الطعن فيه. 

د- تدعيم مشروعية تدّخل السلطة التنفيذية في إطار السياسات العمومية

أنّ  إذ  العمومية،  السياسات  التنفيذية يف إطار  السلطة  الترشيعية من قبل  املنظومة  يندرج تدقيق 
السياسات، كام ينص عىل ذلك  يندرج ضمن هذه  تنقيحها وتنفيذها  أو  القانونية  النصوص  إعداد 
األمر احلكومي عدد 328 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 مارس/آذار 2018 املتعلق بتنظيم االستشارات 
ل اهلياكل العمومية يف مجيع املجاالت  العمومية والذي جاء فيه أن السياسات العمومية تعني "تدخّ

اإلدارية واالجتامعية واالقتصادية، بام يف ذلك (...) مشاريع النصوص الترشيعية والرتتيبية". 

3- ماذا يعني تدقيق المنظومة التشريعية؟ 

وإجراءات  أسس  ووفق  مؤسسايت  إطار  يف  تتمّ  ممنهجة،  عملية  هو  الترشيعية  املنظومة  تدقيق 
وضوابط حمددة، وتتمثّل يف التثبت من مد انسجام أحكام النصوص الترشيعية املتضمنة لضوابط 
حقوق اإلنسان مع أحكام الفصل 49 من الدستور، وذلك هبدف حتقيق املالءمة بني هذه النصوص 
الترشيعية والنص الدستوري.  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه باستثناء احلقوق واحلريات التي 
احرتام مقتضيات هذا  أن  القول  يمكن   ،150  49 الفصل  يقررها  التي  احلامية  أرفع من  تتطلب محاية 
الفصل من شأنه أن يوفر احلامية الالزمة لبقية احلقوق واحلريات. غري أن هذه احلامية ال جيب أن تقترص 
أو  بكل حق  اخلاصة  الدستورية  األحكام  تطبيق  أيضا عىل حسن  ترتكز  بل   49 الفصل  تطبيق  عىل 
حرية، بام يعني أن عملية تدقيق املنظومة الترشيعية قد تتجاوز النظر يف مد التالؤم مع الفصل 49.       
أهداف وفق  تتضمن رسم  الترشيعية وفق خطة  املنظومة  تدقيق  تتم عملية  * عملية ممنهجة: 

حماور وأولويات حمددة وإنجاز أنشطة لتجسيد تلك األهداف قصد الوصول إىل نتائج. 
السلطة  (أو  التنفيذية  السلطة  به  تقوم  عمل  الترشيعية  املنظومة  حتيني  مؤسسايت:  إطار   *
الترشيعية) يف إطار املؤسسات الرسمية. يمكن جلهات غري رسمية أن تشارك يف عملية املراجعة 

وذلك يف إطار مقاربة تشاركية.   
علمية...)  (قانونية،  أسس  وفق  التدقيق  عملية  تتم  حمددة:  وضوابط  وإجراءات  أسس  وفق   *
تتعلق خاصة بصياغة النصوص القانونية عموما وبتأويل الفصل 49 من الدستور بصفة خاصة. كام 
تتم وفق إجراءات تنظم عمل خمتلف األطراف املتدخلة يف عملية املراجعة. وختضع هذه العملية إىل 
ضوابط من أبرزها احرتام واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية.

.xiii-xii 150  أنظر التمهيد العام هلذا الدليل ص
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* التثبت من مد انسجام النصوص الترشيعية املتضمنة لضوابط حقوق اإلنسان مع أحكام 
الفصل 49: يقصد بذلك التحقق من استيفاء النص الترشيعي الدقة والوضوح، ومن أنّ الضوابط 
أو  الغري  حقوق  محاية  وهبدف  ديمقراطية  مدنية  دولة  تقتضيها  لرضورة  ضعت  وُ يتضمنها  التي 
مساس  ومن عدم  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات 

النص الترشيعي بجوهر احلق الذي يضبطه من احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا.
النص  انسجام أحكام  مفادها عدم  نتيجة  إىل  التوصل  التدقيق: يف صورة  الغاية من عملية   *
هذا  لتنقيح  مرشوع  بإعداد  التنفيذية  السلطة  تبادر   ،49 الفصل  مع  التدقيق  موضوع  الترشيعي 

النص قصد مالءمته مع الفصل املذكور.

4- ما المقصود بالمنظومة التشريعية موضوع التدقيق؟

هبا  اجلاري  الترشيعية  الصبغة  ذات  النصوص  خمتلف  تدقيقها  املراد  الترشيعية  باملنظومة  يقصد 
العمل، سواء كانت منبثقة عن املبادرة الترشيعية النيابية (مقرتحات القوانني) أو عن املبادرة الترشيعية 

للسلطة التنفيذية (مشاريع القوانني)، والتي حتدد الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات وممارستها. 
وملعرفة النصوص القانونية التي تندرج ضمن املنظومة الترشيعية املذكورة والتي تكون معنية 
احلريات  التثبت من مد خضوع  يتعني  الدستور،  49 من  الفصل  باملراجعة قصد مالءمتها مع 
واحلقوق التي تضع هذه النصوص ضوابط هلا إىل مادة الفصل املذكور. فإذا كانت هذه احلقوق 
واحلريات خاضعة للفصل 49 من الدستور، فإنّ أحكام النصوص الترشيعية التي تضع ضوابط 
هلا تكون معنية بالتدقيق عىل معنى هذا الفصل. أما إذا كانت هذه احلقوق واحلريات خارجة عن 

نطاق الفصل 49، فإنّ عملية املراجعة املذكورة ال تشمل أحكام النصوص الترشيعية املتعلقة هبا.
ويستدعي ذلك حتديد جمال تطبيق الفصل 49 من الدستور. وباعتبار أنّ هذا الفصل يمثّل مادة 
جامعة يف الدستور التونيس، فإنّه ينطبق عىل احلقوق واحلريات الواردة بالدستور وال يشء يمنع 
واحلريات  "احلقوق  عبارة  أن  اعتبار  يمكن  حيث  املدسرتة،  غري  واحلريات  احلقوق  عىل  انطباقه 
املضمونة هبذا الدستور" الواردة بالفصل املذكور تنسحب أيضا عىل احلقوق غري املضمنة به، وذلك 
تأسيسا عىل ما ورد بتوطئة الدستور من متّسك السلطة التأسيسية "بالقيم اإلنسانية ومبادئ حقوق 
الدستور  "تفرسّ أحكام  أنّه  146 عىل  الفصل  السامية"، خاصة يف ظل تنصيص  الكونية  اإلنسان 

ل بعضها البعض كوحدة منسجمة". ويُؤوِّ
ع الدستوري تقتيض أن  غري أنّ طريقة التحديد املزدوج للحقوق واحلريات التي اعتمدها املرشّ
خترج احلقوق واحلريات التي ال تقبل أي حتديد أو تقييد ترشيعي أو التي ال يمكن وضع ضوابط 

هلا إالّ بسقف أعىل من الفصل 49 عن نطاق هذا الفصل151. 

151  حول جمال انطباق الفصل 49، أنظر التمهيد العام للدليل ص vii و xiii. أنظر ايضا خالد املاجري، املرجع السابق، ص 19 - 40.
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وعىل هذا األساس، فإن عملية التدقيق عىل معنى الفصل 49 من الدستور ال يمكن أن تشمل إال: 
النصوص الترشيعية النافذة التي تضع ضوابط حلقوق وحريات تتعلق هبا حتديدات خاصة. �
النصوص الترشيعية النافذة التي تضع ضوابط حلقوق وحريات تتعلق هبا محاية إضافية. �
احلقوق واحلريات التي ال تقبل التحديد إالّ من خالل الفصل 49. �

الثالثة  األصناف  ضمن  معني  حلق  مقيد  ترشيعي  نص  اندراج  عدم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر    
املذكورة ال يعني عدم إمكانية مراجعة هذا النص، إذ يمكن إجراء هذه املراجعة يف إطار آخر غري 

إطار املالءمة مع الفصل 49 من الدستور.

ن أحكاما متس بمبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات املنصوص عليه   مثال: يف صورة صدور نص ترشيعي يتضمّ
مع  املالءمة  املذكورة ال عىل أساس  النص إللغاء األحكام  يمكن مراجعة هذا  الدستور،  28 من  بالفصل 

الفصل 49 وإنام باعتبار أنّ مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات ال يقبل أي تقييد ترشيعي.

الفقرة 2- ما هي طريقة وضوابط تحيين المنظومة التشريعية؟

بعني  األخذ  مع   (1) مراحل  وفق  التنفيذية  السلطة  قبل  من  الترشيعية  املنظومة  مراجعة  تتم 
االعتبار لألولويات يف هذا املجال (2)، كام ختضع عملية التحيني إىل ضوابط (3).

1- ما هي مراحل مراجعة المنظومة التشريعية؟ 

وفق  الدستور  من   49 الفصل  مع  مالءمتها  املراد  الترشيعية  املنظومة  حتيني  عملية  تتم  أن  يمكن 
املراحل التالية:

املرحلة األوىل- حتديد قائمة النصوص املتضمنة لضوابط احلقوق واحلريات واملشمولة بالتدقيق قصد 
مالءمتها مع الفصل 49 

يف هذه املرحلة تضطلع اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان 
مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها152بدور حموري باعتبار أن ذلك يندرج 
يف صميم مهامها املنصوص عليها باألمر احلكومي املحدث هلا حيث جاء يف فصله 2 (املطة االوىل) 
أن اللجنة مكلفة بضبط خارطة النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تتطلب املالءمة 

مع أحكام الدستور. 

ل 2019 املتعلق بإحداث جلنة وطنية ملالءمة النصوص القانونية  152  أنظر األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وضبط مشموالهتا وتركيبتها وطرق سري عملها.

1- ما هي مراحل مراجعة المنظومة التشريعية؟ 
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وجتدر اإلشارة إىل أن تركيبة اللجنة تضم ممثلني عن سائر الوزارات153وهم يمثلون نقاط اتصال 
هلذه اللجنة لد وزاراهتم154بام يضمن مسامهة كل  وزارة يف ضبط خارطة النصوص الترشيعية 
املشمولة باملالءمة من خالل مدّ اللجنة بقائمة النصوص املعنية بالتحيني يف املجاالت الراجعة  هلا 

بالنظر.
حماور  وفق  املذكورة  القائمة  ضمن  باملراجعة  املشمولة  النصوص  إدراج  يتمّ  أن  ويقرتح 
تتعلق بطبيعة احلقوق واحلريات التي تقيدها هذه النصوص، مع احلرص عىل عدم اعتامد أية 
مفاضلة بني احلقوق واحلريات املذكورة، بام يضمن حتقيق اهلدف األسايس من ضبط قائمة 
النصوص الترشيعية، املتمثل يف مالءمة كافة النصوص الترشيعية  مع مقتضيات الفصل 49 

من الدستور.
وحتال قائمة النصوص املشمولة باملراجعة بعد االتفاق عليها صلب اللجنة الوطنية املذكورة إىل 

كل وزارة وإىل خمتلف اهلياكل األخر املمثلة باللجنة.
الدستور وتطبيق  49 من  الترشيعي والفصل  النص  التالؤم بني   التثبت من مد الثانية-  املرحلة   

اختبار التناسب
بني  التالؤم   مد من  التثبت  وزارة  لكل  التابعة  والترشيع  بالقانون  املكلفة  املصالح  تتوىل 
النصوص الترشيعية املقيدة للحقوق واحلريات والراجعة هلا بالنظر والتي تشملها القائمة املذكورة 

مع أحكام الفصل 49 من الدستور.
ويف هذا اإلطار، تقوم هذه املصالح بالتثبت من أن هذه النصوص:

ال تضع ضوابط للحقوق واحلريات لدواعي تتعد رضورة إرساء دولة مدنية ديمقراطية  �
أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  وبمقتضيات  الغري  حقوق  بحامية  تتعلق  ال  وألهداف 

الصحة العامة أو اآلداب العامة.
ال تنال من جوهر احلقوق واحلريات التي حتدها. �
ال ختالف مبدأ التناسب بني الضوابط وموجباهتا. �

وتتوىل املصالح املذكورة تطبيق اختبار التناسب بعنارصه الثالثة (املالءمة والرضورة والتناسب 
بمعناه الضيق)، كام سبق تفصيل ذلك يف هذا الدليل155. 

ويتجه يف هذا اإلطار التأكيد عىل رضورة أن يتم حتديد األحكام غري املتالئمة مع الفصل 49 
من الدستور وأوجه عدم التالؤم بكل دقة بالنسبة لكل نص ترشيعي موضوع التدقيق. ويمكن 

استنتاج أوجه خمالفة مقتضيات هذا الفصل من خالل اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

153  أنظر الفصل 3 من األمر احلكومي املذكور.

154  أنظر الفصل 4 من األمر احلكومي املذكور.

155   أنظر الفرع األول من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.
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هل وقع املساس بجوهر احلق؟ �
هل تمّ سن الترشيع لغرض ال تشمله قائمة األهداف املنصوص عليها بالفصل 49؟ �
 هل تمّ التقيد بمبدأ التناسب؟ �

بعد االنتهاء من التثبت من مد التالؤم بني النص الترشيعي والفصل 49 وتطبيق اختبار التناسب 
وإعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور اخلاصة بكل نص ترشيعي شمله التدقيق، تتوىل الوزارة 
النصوص  هذه  ضمنها  تندرج  التي  املحاور  عىل  ينص  بجدول  التميش   ذلك  نتائج  تضمني  املعنية 
الترشيعية ( اخلانة األوىل) وعنوان كل نص ترشيعي (اخلانة الثانية) واألحكام املخالفة للفصل 49 من 
الدستور ( اخلانة الثالثة) وأوجه عدم التالؤم أو املخالفة بني هذه األحكام والفصل املذكور (اخلانة 

الرابعة) وتصورات ومقرتحات التعديل ( اخلانة الرابعة)، وذلك كام يبينه اجلدول التايل:

بالترشيع  املتعلقة  الوثائق  49 من الدستور وبجميع  ويرفق هذا اجلدول بوثيقة تطبيق الفصل 
ن كل ذلك  التدقيق، ويضمّ اعتامدها يف عملية  تمّ  التي  والدراسات واالستشارات  القضاء  وفقه 
بملف يتمّ عرضه ومناقشته صلب اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق 

اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها.
النصوص  ملراجعة  مشاريع  إعداد  يف  للرشوع  املعنية  الوزارة  إىل  اللجنة  أشغال  نتائج  وحتال 

الترشيعية املخالفة للفصل 49.
املرحلة الثالثة- إعداد مشاريع نصوص ترشيعية لتنقيح النصوص املخالفة للفصل 49

هذا  يف  ويتم  املذكورة.  النصوص  لتنقيح  ترشيعية  نصوص  مشاريع  إعداد  املعنية  الوزارة  تتوىل 
اإلطار األخذ بعني االعتبار لألولويات التي تضبط صلب اللجنة الوطنية  سالفة الذكر156.

ويف هذا اإلطار، جيدر التأكيد عىل رضورة اعتامد مقاربة تشاركية تضمن مشاركة خمتلف األطراف 
املعنية (الوزارات، اهليئات املستقلة، مكونات املجتمع املدين...)، كام تمّ بيانه سابقا يف هذا الدليل.

املرحلة الرابعة- عرض مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بمراجعة املنظومة الترشيعية عىل اللجنة 
الوطنية للمالءمة وإحالة امللفات املتعلقة هبا إىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة

 تعرض الوزارة املعنية مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بمراجعة املنظومة الترشيعية قصد 
49 من الدستور عىل اللجنة الوطنية املذكورة إلبداء النظر، تطبيقا ألحكام  مالءمتها مع الفصل 

156   حول ضبط األولويات، أنظر النقطة 2 من هذه الفقرة.

عنوان النص المحور
التشريعي

ا¯حكام المخالفة للفصل 
49 من الدستور

أوجه عدم التالؤم مع 
الفصل 49 من الدستور

مقترحات و تصورات 
لتعديل النص التشريعي

هل وقع املساس بجوهر احلق؟�
هل تمّ سن الترشيع لغرض ال تشمله قائمة األهداف املنصوص عليها بالفصل 49؟�
 هل تمّ التقيد بمبدأ التناسب؟�

�
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الفصل 2 (املطة السادسة) من األمر عدد 1196 لسنة 2019 سابق الذكر. وحتيل الوزارة املعنية 
للحكومة،  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  إىل  اللجنة  برأي  مرفقة  القوانني  مشاريع  ملفات 

وذلك الستكامل إجراءات عرضها عىل جملس الوزراء وإحالتها إىل جملس نواب الشعب.

2-  كيف ُتضبط ا¯ولويات في عملية المالءمة؟ 

تتوىل اجلهة املكلفة بالتحيني إعداد مشاريع حتيني املنظومة الترشيعية ذات العالقة بحقوق    
اإلنسان قصد مالءمتها مع الفصل 49 من الدستور وفق أولويات معينة. 

وتضبط هذه األولويات صلب اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق 
اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها التي تضمن التنسيق يف هذا 
اهلياكل  برأي  االستنارة  رضورة  عىل  الصدد  هذا  يف  التأكيد  ويتجه  املتدخلني.  خمتلف  بني  الشأن 
من  وغريها  الوطنية  واللجان  الدستورية  وغري  الدستورية  املستقلة  واهليئات  املعنية  العمومية 

األطراف الفاعلة إضافة إىل اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان. 
ويتمّ االعتامد يف ضبط هذه املسائل ذات األولوية عدة معطيات تستخلص خاصة من:

التونسية للهيئات واللجان واملؤسسات األممية واإلقليمية يف  � الدولة  التي تقدمها  التقارير 
جمال حقوق اإلنسان.

املالحظات والتوصيات الصادرة عن اهليئات واللجان واملؤسسات املذكورة.  �
التوصيات يف جمال  � التقارير ومتابعة  وتقديم  للتنسيق وإعداد  الوطنية  اللجنة  أعامل  نتائج 

حقوق اإلنسان157.
املقرتحات املضمنة بالتقارير السنوية للهيئات الدستورية واهليئات العمومية بصورة عامة. �
فقه قضاء املحكمة الدستورية وخاصة منها األحكام الصادرة بخصوص الطعون املتعلقة  �

بالدفع بعدم الدستورية.
اإلنسان  � حقوق  جمال  يف  الناشطة  واملؤسسات  املنظامت  عن  الصادرة  والبحوث  التقارير 

سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية.   
الدراسات يف جمال حقوق اإلنسان. �

وعىل أساس هذه املواضيع ذات األولوية158، يتمّ إعداد مشاريع حتيني املنظومة الترشيعية. 

ل 2015. 157   تمّ إحداث هذه اللجنة بمقتىض األمر احلكومي عدد 1593 لسنة 2015 املؤرخ يف 30 أكتوبر/ترشين األوّ

158  كمثال عن املسائل ذات األولوية التي يمكن استخالصها من املصادر سابقة الذكر يمكن ذكر املساواة بني اجلنسني. 
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3- ما هي ضوابط تحيين المنظومة التشريعية؟

ختضع عملية حتيني املنظومة الترشيعية هبدف مالءمتها مع الفصل 49 من الدستور إىل ضوابط 
تتمثل يف احرتام واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية. فلئن 
كانت السلطة التنفيذية تتمتع بصالحية املبادرة بمراجعة الترشيعات يف جمال حقوق اإلنسان، فإنه 
تراجعا عن مستو محاية حقوق اإلنسان  تتقدم بمشاريع قوانني تتضمن  أن  ال يمكن هلا مبدئيا 
األساسية التي تتضمنها الترشيعات املراد تنقيحها بام يشكل تراجعا عن املكاسب التي حتققت يف 

ظل هذه الترشيعات واخالال بمبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان.
وجتدر اإلشارة إىل أن واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات يف اطار تدقيق املنظومة الترشيعية ال خيتلف 
بالنسبة  األمر  هو  عام  عدمه  من  الرتاجع  وتقدير  املكتسب  وبتقييم  وأساسه  بمفهومه  يتعلق  ما  يف  كثريا 

للمبادرة الترشيعية بام يغني عن إعادة إثارة املسائل املذكورة التي سبق التطرق إليها يف هذا الدليل159. 
 غري أنه البد من اإلشارة إىل وجود تباين عىل مستو النص املرجعي لتقدير الرتاجع، فإن كان 
التي تعلوه درجة ويتم اعتامد النص الذي  القانونية  نصا جديدا يكون النص املرجعي النصوص 
يتضمن جمال محاية أكرب. أما إذا كان مرشوع القانون الذي بصدد الصياغة يتعلق بتنقيح ومراجعة 
تكفلها  التي  احلامية  جمال  من  انطالقا  يتمّ  الرتاجع  عدم  مسألة  تقدير  فإن  املفعول،  ساري  قانون 
القوانني سارية املفعول املتعلقة باحلق موضوع مرشوع التنقيح واملراجعة وذلك من خالل التقيد 

باألحكام التي تكفل أكثر محاية وفاعلية ملامرسة هذا احلق.

الفقرة 3- ما هو دور اÁطار المؤسساتي المكلف بتحيين المنظومة التشريعية؟ 

يتكون اإلطار املؤسسايت املكلف بتحيني املنظومة الترشيعية من: 
اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور  �

ومع االتفاقيات الدولية.
الوزارات وخاصة الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان أو اهليكل املكلف بمتابعة ملف حقوق  �

اإلنسان لد رئاسة احلكومة عند عدم إفراد ملف حقوق اإلنسان بوزارة خاصة160.
رئاسة احلكومة: مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة. �

والوزارات  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  من  كل  دور  إىل  التطرق  سبق  وقد 

159  انظر الفقرة الثانية من الفرع األول من القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.

160  عىل غرار ما تم يف األمر الرئايس عدد 84 لسنة 2020 املؤرخ يف 2 سبتمرب/أيلول 2020 املتعلق بتسمية رئيس احلكومة وأعضائها، حيث 
تم االكتفاء بوزيرة لد رئيس احلكومة مكلفة بالعالقة مع اهليئات الدستورية واملجتمع املدين، بام يعني أن ملف حقوق االنسان سيكون 

من مشموالت اهليكل املكلف بملف حقوق االنسان برئاسة احلكومة.

3- ما هي ضوابط تحيين المنظومة التشريعية؟

الفقرة 3- ما هو دور اÁطار المؤسساتي المكلف بتحيين المنظومة التشريعية؟ 
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العالقة  ذات  الترشيعية  املنظومة  حتيني  إطار  يف  أو  احلكومية161  الترشيعية  املبادرة  إطار  يف  سواء 
بحقوق اإلنسان162. 

العالقة  ذات  القانونية  النصوص  الوطنية ملالءمة  اللجنة  دور  توضيح  مزيد  ييل  فيام  وسيتم 
ذات  الترشيعية  املنظومة  حتيني  يف  الدولية  االتفاقيات  ومع  الدستور  أحكام  مع  اإلنسان  بحقوق 

العالقة بحقوق اإلنسان.
يف هذا الصدد، يمكن الرجوع اىل أحكام الفصل 2 من األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 
ل 2019 املتعلق بإحداث اللجنة املذكورة وضبط مشموالهتا  املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
وتركيبتها وطرق سري عملها الستخالص دورها يف عملية التحيني، حيث ينص هذا الفصل عىل 

أنه من مهام هذه اللجنة ما ييل:
ضبط خارطة النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي تتطلب املالءمة مع أحكام  �

الدستور ومع االلتزامات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية املصادق عليها،
اقرتاح مراجعة النصوص القانونية وتنقيحها، �
بحقوق  � العالقة  ذات  والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  مشاريع  بخصوص  الرأي  إبداء 

اإلنسان والتي حتال عليها وجوبا،
إعداد التقارير الدورية حول تقدم أعامل اللجنة الوطنية واقرتاحاهتا. �

ولضامن دور فعال هلذه اللجنة التي يمثل إحداثها أحد مميزات التجربة التونسية يف محاية حقوق 
اإلنسان، يتجه أن تويل اللجنة يف عملها أمهية بالغة ملالءمة النصوص القانونية مع الفصل 49. 

ويقرتح يف هذا اإلطار، اعتبارا ألمهية حتيني املنظومة الترشيعية لضامن تالؤمها مع مقتضيات الفصل 49 من 
الدستور أن يتم إحداث جلنة فرعية صلب اللجنة الوطنية املذكورة تعنى هبذه املسألة خاصة وأن الفصل 8 من 
األمر احلكومي سابق الذكر ينص عىل أنه "يمكن أن يتفرع عن اللجنة الوطنية عدد من اللجان الفرعية حتدث 
العالقة  ذات  واملشرتكة  القطاعية  واملحاور  املواضيع  يف  تتخصص  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الوزير  من  بمقرر 

بحقوق اإلنسان".

كام يقرتح مزيد التعريف بدور اللجنة الوطنية املذكورة وتطوير قدرات أعضاءها وتنمية معارفهم يف جمال 
احلقوق واحلريات وخاصة فيام يتعلق بإعامل مبدأ التناسب ومبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان.

161  القسم األول من اجلزء األول من هذا الدليل.

162  القسم الثاين من اجلزء األول من هذا الدليل.
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ماهي آليات احترام مقتضيات الفصل 49 من 
الدستور في إطار ممارسة السلطة التنفيذية 
الحكومية  التشريعية  المبادرة  متابعة  لحق 

وواجب الدفاع عليها بعد المصادقة؟

الجزء الثاني
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الترشيعية  الدفاع عن مبادرهتا  التنفيذية163يف  السلطة  التطرق يف فرع أول إىل حق  سيتم 
داخل اهلياكل الربملانية بمجلس نواب الشعب (فرع أول)، ثم يف فرع ثاين إىل واجب السلطة 
فيها  الطعن  النافذة، وذلك عند  القوانني  القوانني وكذلك  الدفاع عن مشاريع  التنفيذية يف 

بعدم الدستورية (فرع 2).

الفرع 1- ما هي اµليات التي تمّكن السلطة التنفيذية من متابعة مشاريع القوانين 
المحالة الى مجلس نواب الشعب لتفادي تعديلها بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 

49 من الدستور؟

السلطة  عىل  يتعنيّ  فإنه  الدستور،  من   49 بالفصل  القوانني  مشاريع  تقيّد  ضامن  عىل  حرصا 
قانون  بمرشوع  أو  احلكومة  رئيس  من  ترشيعية  بمبادرة  القانون  مرشوع  تعلق  سواء  التنفيذية 
اهلياكل  داخل  الترشيعية  املبادرة  متابعة  اجلمهورية   رئيس  من  ترشيعية  مبادرة  إطار  يف  مندرج 
الربملانية لتفادي تعديلها بام يتعارض مع مقتضيات الفصل املذكور (فقرة أوىل)  كام يمكن هلا يف 
صورة إدخال تغيريات عىل مرشوع القانون بشكل جيعله متعارضا مع مقتضيات الفصل 49 من 
الدستور تفعيل صالحية الطعن بعدم الدستورية بعد املصادقة عليه من قبل اجللسة العامة ملجلس 

نواب الشعب (فقرة 2).

 الفقرة 1- وجوب متابعة المبادرة التشريعية داخل الهياكل البرلمانية 

أ- متابعة المشروع في إطار اللجان البرلمانية

عند إعداد مرشوع قانون يتعلق بمجال احلقوق واحلريات يف إطار ما تتمتع به احلكومة من حق 
املبادرة الترشيعية املنصوص عليه يف الدستور164، وبعد استكامل اإلجراءات القانونية والدستورية 
الالزمة يف شأنه بام يف ذلك العرض عىل االستشارات الالزمة، حيال مرشوع القانون املذكور إىل 

جملس نواب الشعب بعد التداول يف شأنه بمجلس الوزراء165.
بعد تسجيل مرشوع القانون بمكتب جملس نواب الشعب، يتم إحالته166إىل أحد اللجان القارة 

163   رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية.   

164   ينص الفصل 62 من الدستور عىل أنه "متارس املبادرة الترشيعية بمقرتحات قوانني من عرشة نواب عىل األقل، أو بمشاريع قوانني من 
رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة". 

165   تنص الفقرة األخرية من الفصل 93 من الدستور عىل أنه "يتم التداول يف كل مشاريع القوانني بمجلس الوزراء".

166   تنص الفقرة الثالثة من الفصل 135 من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب عىل أن مكتب املجلس "حييل مقرتحات ومشاريع القوانني   
إىل اللجنة املختصة لدراستها يف أجل مخسة عرشة يوما من تاريخ إيداعها".
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النظام  من   87 الفصل  ملقتضيات  طبقا  مكلفة  جلان  وهي  الشعب167،  نواب  بمجلس  الترشيعية 
الداخيل ملجلس نواب الشعب بدراسة مشاريع القوانني املعروضة عىل املجلس قبل إحالتها عىل 
اجللسة العامة. ويف معظم األحيان، يتم إحالة مرشوع القانون املتعلق بمجال احلقوق واحلريات 
إىل جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية باعتبارها اجلهة املختصة مبدئيا بالتعهد بالقوانني 
بمشاريع  تعهدها  خصوص  يف  الداخيل  النظام  من  املستمد  الختصاصها  تبعا  وذلك  املذكورة 
القوانني املتعلقة بــ" احلريات العامة وحقوق اإلنسان، العفو الترشيعي العام والعدالة االنتقالية، 

املجتمع املدين واالعالم".
تأثري عىل جمال  التي يمكن أن يكون هلا  القوانني  لتعدد جماالت  اعتبارا  أنه  وجتدر االشارة إىل 
احلقوق واحلريات، فإنّ مرشوع القانون املتعلق باحلقوق واحلريات ال يمكن أن يكون حرصيا من 
اختصاص جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية بل يمكن أن يكون من اختصاص جلان 

أخر خاصة منها:
جلنة الترشيع العام، �
 جلنة تنظيم االدارة وشؤون القوات احلاملة للسالح: عىل غرار مشاريع القوانني املتعلقة  �

بزجر االعتداء عىل األمنيني،
جلنة الصحة والشؤون االجتامعية،  �
جلنة النظام الداخيل واحلصانة والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية. �

من  أي  رأي  عىل  املتعهدة  اللجنة  من  بطلب  القانون  مرشوع  عرض  إمكانية  عىل  فضال  هذا 
اللجان األخر لالستئناس برأهيا وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 90 من النظام الداخيل ملجلس 

نواب الشعب.
طاملا أنّ مرشوع القانون يندرج يف إطار مبادرة من رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية، فإنّ 
من حق جهة املبادرة متابعة املرشوع داخل اللجان وإبداء الرأي حول التعديالت التي يمكن أن 
تدخلها اللجنة املعنية عىل مرشوع القانون املعروض وذلك يف إطار ما يتيحه الفصل 81 من النظام 
الداخيل ملجلس نواب الشعب الذي ينص عىل "يمكن للجان طلب االستامع إىل ممثل عن رئاسة 
اجلمهورية أو ممثل عن احلكومة أو أحد مسريي املؤسسات واهليئات العمومية. كام يمكن ملمثل عن 

رئاسة اجلمهورية أو عن احلكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما".
إذا تعلق املرشوع  أو رئاسة اجلمهورية  املبادرة  وتبعا لذلك جيب عىل اجلهة احلكومية صاحبة 
بمبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية إعالم اللجنة بمعارضتها للتعديالت املدخلة إذا كان من 

9 جلان قارة ترشيعية  وهي جلنة الترشيع العام، جلنة  النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب حيتوي املجلس عىل  87 من  167  حسب الفصل 
احلقوق واحلريات والعالقات اخلارجية، جلنة املالية والتخطيط والتنمية، جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة، 
الثقافية  الشباب والشؤون  الصحة والشؤون االجتامعية، جلنة  والبيئية، جلنة  والبنية االساسية  الطبيعية  والثروات  والطاقة  الصناعة  جلنة 
والرتبية والبحث العلمي، جلنة تنظيم االدارة وشؤون القوات احلاملة للسالح، جلنة النظام الداخيل واحلصانة والقوانني الربملانية والقوانني 

االنتخابية.



دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

اجلزء الثاين

81

قبل  ذلك  ويتم  الدستور،  من   49 الفصل  مقتضيات  مع  متعارضا  القانون  مرشوع  جعل  شأهنا 
املصادقة عىل مرشوع القانون من قبل اللجنة. 

يتم إعالم اللجنة بموقف اجلهة صاحبة املبادرة حضوريا أثناء النقاش كام يمكن أن يتم ذلك 
الوزير  مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة عن طريق  إطار  املندرجة يف  القوانني  بالنسبة ملشاريع 

لد رئيس احلكومة املكلف بالعالقة بني احلكومة وجملس نواب الشعب.
سحب المشروع 

يمكن للحكومة، أو رئاسة اجلمهورية إذا كان املرشوع يف إطار مبادرة من رئيس اجلمهورية، 
حلذف  االستجابة  ورفضها  القانون  مرشوع  عىل  تعديالت  بإدخال  املعنية  اللجنة  قيام  صورة  يف 
التغيريات املذكورة أن تطلب سحب مرشوع القانون وذلك قبل إحالة املرشوع عىل اجللسة العامة 
وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 137 من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب الذي ينص عىل أنه 
"حيق جلهة املبادرة الترشيعية سحب مبادرهتا ما مل تعرض عىل اجللسة العامة عىل أن يكون السحب 

معلال".
يتعنيّ أن يكون التعليل مرتكزا أساسا عىل تعارض التعديالت املدخلة عىل مرشوع القانون مع 

مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
ه نحو رفض سحب مرشوع القانون تفاديا إلطالة آجال  ويمكن جلهة املبادرة، يف صورة التّوجّ

املصادقة عليه، املطالبة بحذف التعديالت املدخلة يف إطار اجللسة العامة.

ب- متابعة المشروع في إطار الجلسة العامة

اللجنة  قبل  من  املدخلة  التعديالت  حول  مالحظاهتا  تقديم  تتوىل  املبادرة168أن  جلهة  يمكن 
املختصة وذلك بمناسبة افتتاح النقاش يف اجللسة العامة، حيث تنص الفقرة األوىل من الفصل 139 
من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب عىل أنه "يفتتح النقاش يف مشاريع القوانني املعروضة عىل 

اجللسة العامة باالستامع إىل مقرر اللجنة ثم إىل ممثل جهة املبادرة  إن طلب ذلك".
وبالتايل يمكن جلهة املبادرة وبطلب منها، عن طريق الوزير املمثل جلهة املبادرة بإعداد مرشوع 
القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة وعن طريق  بالنسبة ملشاريع  القانون 
ابداء  اجلمهورية،  رئيس  من  مبادرة  إطار  يف  املندرجة  للمشاريع  بالنسبة  اجلمهورية  رئاسة  ممثل 
مالحظات مبدئية مع تقديم التعليل املذكور وطلب حذف التعديالت املدخلة من قبل اللجنة املعنية.

ملشاريع  بالنسبة  الشعب،  نواب  جملس  مع  بالعالقة  املكلف  للوزير  يمكن  اإلطار،  هذا  ويف 
القوانني املندرجة يف إطار مبادرة من رئيس احلكومة متابعة املبادرة الترشيعية احلكومية بمجلس 

168   رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة.
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نواب الشعب وطلب حذف التعديالت املدخلة من قبل اللجنة املختصة بمجلس نواب الشعب 
الوزارة  مع  بالتنسيق  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  تعده  تقرير  عىل  بناء  وذلك 

صاحبة املبادرة.
يف بعض احلاالت، قد يتم يف اجللسة العامة إدخال تعديالت عىل املرشوع بام يتعارض مع مقتضيات 
الفصل 49 من الدستور يف هذه احلالة، يمكن جلهة املبادرة طلب حذف التعديالت املذكورة خاصة 
وأنه من الناحية النظرية يبقى ذلك ممكنا خاصة بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة من 
رئيس احلكومة طاملا أن احلكومة منبثقة عن أغلبية برملانية. وهو ما يفرتض متابعة حينية من احلكومة 
ملرشوع القانون أثناء املصادقة عليه يف اجللسة العامة ومتابعة مقرتحات التعديالت املقرتحة من قبل 

النواب وذلك للتثبت من مد تالؤمها مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 
يمكن أن يتم التعديل من قبل اجللسة العامة عند ممارسة رئيس اجلمهورية حق الرد، وبالتايل 
يتعني عىل احلكومة أيضا مواصلة متابعة مبادرهتا الترشيعية واالعرتاض عىل أية تعديالت حمتملة 

عىل مرشوع القانون جتعله متعارضا مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. 

فقرة 2- تفعيل صالحية الطعن بعدم الدستورية من قبل السلطة التنفيذية

أ - دور مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة في رصد اÁخالالت التي تشوب 
الصيغة التي تمت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة وتحديد مواطن مخالفة 

ا¯حكام المصادق عليها للفصل 49 من الدستور

يعترب مبدئيا احلفاظ عىل املنظومة القانونية وضامن انسجامها مع مقتضيات الدستور من أوكد 
 120 فصله  يف  الدستور  س  كرّ فقد  االلتزام،  هذا  بأمهية  واعرتافا  التنفيذية.  السلطة  صالحيات 
أمام املحكمة  القوانني  الطعن بعدم دستورية مشاريع  حق رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية يف 
ل هلام هذا احلق بمقتىض الفصل 18 من القانون األسايس عدد 14 لسنة 2014  وّ الدستورية، كام خُ

املؤرخ يف 18 أفريل/نيسان 2014 املتعلّق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني169.
للحكومة  الترشيعية  املبادرات  عىل  تعديالت  الترشيعية  السلطة  إدخال  صورة  يف  وبالتايل، 
تتعارض مع أحكام الفصل 49 من الدستور، يتعني عىل رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية إذا 
كان املرشوع مندرجا يف إطار مبادرة من رئيس اجلمهورية تفعيل أحكام الفصل 120 من الدستور 

والطعن بعدم دستورية تلك التعديالت.

الوقتية ملراقبة دستورية  املتعلق باهليئة   2014 18 أفريل/نيسان  2014 املؤرخ يف  14 لسنة  القانون األسايس عدد  18 من  169  ينص الفصل 
مشاريع القوانني "تنظر اهليئة يف دستورية مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني نائبا عىل األقل 

يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة املجلس عىل مرشوع القانون املطعون فيه أو املطعون يف أحد أحكامه".

فقرة 2- تفعيل صالحية الطعن بعدم الدستورية من قبل السلطة التنفيذية
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املندرجة يف إطار مبادرة من رئيس احلكومة، تعترب مصالح مستشار  القوانني  بالنسبة ملشاريع 
بعدم  الطعن  مذكرات  وإعداد  اإلخالالت  برصد  املعنية  اجلهة  للحكومة  والترشيع  القانون 
دستورية مشاريع القوانني عىل إثر تقديم من قبل رئيس احلكومة. وتستمد هذا االختصاص من 
بتنظيم مصالح  املتعلق   1970 أفريل/نيسان   11 املؤرخ يف   1970 118 لسنة  أحكام األمر عدد 
الوزارة األوىل الذي ينص عىل أن مستشار القانون والترشيع هو "املستشار القانوين جلميع مصالح 
الدولة"، إضافة إىل كون مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة هي إدارة تتبع هيكليا رئاسة 
احلكومة. وباعتبار أن رئيس احلكومة هو اجلهة صاحبة املبادرة الترشيعية، فإنه جرت العادة عىل 
سواء  وغريها  الدستورية  بعدم  الطعن  مذكرات  بإعداد  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  قيام 

كانت احلكومة مدعية يف النزاع أو مدعى عليها.
باملنشور  التنصيص عليه  امتدادا طبيعيا ملا تم   وعالوة عىل ذلك، فإنّ هذا االختصاص يعترب 
عدد 34 املؤرخ يف 23 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 املتعلق بمتابعة النزاعات التي تكون اإلدارة 
طرفا فيها يف مرحلتي التقايض وتنفيذ القرارات واألحكام الصادرة يف شأهنا، والذي أكد عىل أنه 
الوزارات  بمختلف  القانونية  الشؤون  مصالح  عىل  يتعني  فإنه  النزاعات،  بعض  خلصوصية  تبعا 
التنسيق مع مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة  للرد عىل الطعون املوجهة ضد  األوامر 
تتوىل  أن  الطبيعي  من  يكون  وبالتايل  العمومية170،  املصلحة  أجل  من  االنتزاع  وأوامر  الرتتيبية 
مصالح مستشار القانون والترشيع التعهد بالنزاعات التي تتعلق بالطعن يف عدم دستورية القوانني 
تبعا خلصوصيات هذه النزاعات171، رغم أنه يستحسن التنصيص عىل هذا االختصاص رصاحة 

يف النصوص املنظمة ملهام مصالح مستشار القانون والترشيع172.
املبادرة  صاحبة  الوزارة  مع  التنسيق  والترشيع  القانون  مستشار  عىل  يتعنيّ  السياق،  هذا  ويف 
بإعداد مرشوع القانون173، إلعداد مذكرة الطعن حول اإلخالالت التي تشوب مرشوع القانون 
املصادق عليه من قبل اجللسة العامة174، ويمكن هلا يف هذه احلالة االستعانة بوزارة العدل باعتبار 

توفرها عىل خربات قانونية خاصة لد مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس175.
أما بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس اجلمهورية، فإنّ املصالح 

املعنية برئاسة اجلمهورية هي املكلفة بالقيام بالعمل القانوين املذكور.

170  يف حني تبقى إدارات الشؤون القانونية بمختلف الوزارات هي اجلهة املكلفة بمتابعة النزاعات يف املجاالت األخر غري جمال األوامر ذات 
الصبغة الرتتيبية وأوامر االنتزاع من أجل املصلحة العمومية. 

171   رغم عدم وجود أي نص قانوين يف هذا اإلطار.

172   يمكن التنصيص عىل هذا االختصاص يف إطار برنامج إعادة هيكلة رئاسة احلكومة وهو برنامج ممول من قبل االحتاد األورويب.

173   مع إمكانية االستعانة بممثلني عن وزارة العدل.

174   عىل إثر التعديالت التي تم إدخاهلا عليه سواء من قبل اللجنة املعنية يف جملس النواب أو من قبل اجللسة العامة.

175   مركز الدراسات القانونية والقضائية هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية حتت إرشاف وزارة العدل أحدث بموجب القانون عدد 43 
لسنة 1993 املؤرخ يف 26 أفريل/نيسان 1993. 
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ب - إعداد مذكرات الطعن

جه جهة املبادرة176 ملامرسة حقها يف الطعن بعدم  جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنه يف صورة توّ
الدستورية، فإنه يتعنيّ التقيّد بآجال رفع الطعن املنصوص عليها بالفصل 45 من القانون األسايس 
الدستورية  باملحكمة  املتعلق   2015 ل  األوّ ديسمرب/كانون   3 يف  املؤرخ   2015 لسنة   50 عدد 
واملحددة بسبعة أيام من تاريخ مصادقة جملس نواب الشعب عىل مرشوع القانون وثالثة أيام عند 

الطعن بعدم دستورية مرشوع قانون املالية.  
يتم يف مذكرة الطعن التحديد بدقة ألوجه خمالفة املرشوع املصادق عليه ملقتضيات الفصل 49 

من الدستور، وذلك عىل النحو التايل:
حتديد التعديالت املدخلة عىل مرشوع القانون سواء من قبل اللجنة املعنية بمجلس نواب  �

الشعب أو التعديالت املدخلة من قبل اجللسة العامة.
من  �  49 الفصل  وأحكام  فيه  املطعون  القانون  مرشوع  بني  التعارض  لوجه  بدقة  التحديد 

الدستور.
بعدم  � القضاء  فيها  تمّ  مشاهبة  حاالت  حول  التونيس  الدستوري  القضاء  فقه  يف  البحث 

الدستورية، ويف صورة غياب ذلك يمكن االستشهاد بفقه القضاء الدستوري املقارن مع 
إيالء أمهية أكرب لألنظمة القانونية التي حتتوي عىل أحكام مشاهبة ملقتضيات الفصل 49 من 

الدستور التونيس وذلك وفقا ملا متت االشارة إليه يف اجلزء األول من هذا الدليل.
يمكن إعطاء أمثلة من الفقه الدستوري سواء التونيس أو املقارن الذي تناول دراسة اختبار  �

التناسب وكيفية تطبيقه وذلك يف عالقة بالنقاط التي تمّ الطعن بعدم دستوريتها.
صياغة املطاعن بصورة دقيقة وواضحة.   �

وتعرض هذه املذكرة يف مرحلة أخرية عىل رئيس احلكومة، أو رئيس اجلمهورية بالنسبة ملشاريع 
تتم  ثم  إمضاءها  يتوىل  الذي  اجلمهورية،  رئيس  من  ترشيعية  مبادرة  إطار  يف  املندرجة  القوانني 
إحالتها إىل اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني أو املحكمة الدستورية الحقا يف اآلجال املحددة.

الفرع الثاني- تدّخل السلطة التنفيذية عند الطعن بعدم الدستورية

مقتضيات  باحرتام  القوانني يف عالقتها  الدفاع عىل دستورية  التنفيذية يف  السلطة  دور  يقترص  ال 
الفصل 49 من الدستور من خالل ممارسة حقها يف الطعن بعدم الدستورية املشار إليها آنفا، بل متتدّ 
إىل رضورة قيامها بالدفاع عن مشاريع القوانني التي يتمّ الطعن بعدم دستوريتها من قبل النواب أو 
القوانني النافذة التي يتمّ الطعن فيها عن طريق الدفع من قبل األفراد. وبالتايل سنتعرض إىل دور السلطة 
التنفيذية يف إعداد مذكرة للدفاع عن مشاريع القوانني أو القوانني املطعون فيها بعدم الدستورية (فقرة 

176  رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة.



دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

اجلزء الثاين

85

الدستورية  بعدم  املحكمة  قرار  صدور  بعد  والترشيع  القانون  مستشار  دور  إىل  التعرض  قبل  أوىل) 
(فقرة 2) بالنسبة ملشاريع القوانني املندرجة يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة.

الفقرة 1- دور السلطة التنفيذية في إعداد مذكرة للدفاع على دستورية القانون

رئيس  قبل  من  سواء  ترشيعية  مبادرة  إطار  يف  مندرجة  قوانني  بمشاريع  األمر  يتعلق  عندما 
اجلمهورية أو رئيس احلكومة، فإنه يتعنيّ عىل السلطة التنفيذية إعداد مذكرة للدفاع عن مشاريع 
القوانني املذكورة عند الطعن فيها بعدم الدستورية من قبل النواب (أ) كام يمكن للسلطة التنفيذية 
إعداد مذكرات الدفاع عن القوانني النافذة التي يتمّ الطعن بعدم دستوريتها عن طريق الدفع (ب).

أ- في حالة الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين من قبل النواب

أتاح الفصل 120 من الدستور والفصل 45 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ 
مشاريع  دستورية  بعدم  الطعن  الدستورية  باملحكمة  املتعلق   2015 ل  األوّ ديسمرب/كانون   3 يف 
يُرفع إليها لكل من رئيس اجلمهورية أو  القوانني أمام املحكمة الدستورية وذلك بناء عىل طلب 
رئيس احلكومة أو من قبل ثالثني عضوا من أعضاء جملس نواب الشعب. وإىل حني تركيز املحكمة 
الدستورية، فقد أُسند االختصاص إىل اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني وذلك وفقا 

لنفس رشوط الطعن بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية املشار إليها آنفا 177.
واعتبارا أنّ الطعن يمكن أن يكون عىل أساس خمالفة مقتضيات الفصل 49 من الدستور، فإنه 
يتعنيّ عىل السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية إذا كان مرشوع القانون 
عىل  الالزمة  الدفاع  مذكرات  إعداد  اجلمهورية  رئيس  من  مبادرة  اطار  يف  مندرجا  فيه  املطعون 

دستورية مرشوع القانون املطعون فيه178.
ويتبنيّ من خالل فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني أنّ السلطة التنفيذية 
مشاريع  إعداد  عند  الدستور  من   49 الفصل  مقتضيات  احرتام  ضامن  عىل  أكثر  باحلرص  مطالبة 
القوانني حيث مل تفلح يف العديد من املناسبات يف الدفاع عن مشاريع القوانني التي تمّ الطعن يف عدم 
دستوريتها عىل أساس عدم احرتام مقتضيات الفصل املذكور. ويف هذا اإلطار نورد املثالني التاليني:

الوقتية ملراقبة دستورية  املتعلق باهليئة   2014 18 أفريل/نيسان  2014 املؤرخ يف  14 لسنة  القانون األسايس عدد  18 من  177  ينص الفصل 
مشاريع القوانني "تنظر اهليئة يف دستورية مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني نائبا عىل األقل 

يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة املجلس عىل مرشوع القانون املطعون فيه أو املطعون يف أحد أحكامه".
إعداد مذكرات الدفاع بالنسبة للسلطة التنفيذية خيتلف حسب جهة املبادرة واجلهة التي رفعت الدعو إذ تتوىل رئاسة احلكومة (مصالح   178
مستشار القانون والترشيع) إعداد املذكرة املذكورة إذا كان املرشوع املطعون فيه مندرجا يف إطار مبادرة من رئيس احلكومة تم الطعن فيها 
من قبل 30 نائبا عىل األقل أو من قبل رئيس اجلمهورية. يف حني تتوىل مصالح رئاسة اجلمهورية إعداد مذكرة الدفاع عىل دستورية املرشوع 

إذا كان رئيس اجلمهورية هو صاحب املبادرة الترشيعية املطعون فيها سواء من قبل من رئيس احلكومة أو من قبل 30 نائبا عىل األقل.
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مثال ١

خ يف 4 سبتمرب/أيلول   قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 2018/04 املؤرّ
جل الوطني  2018 املتعلّق بالطّعن يف دستورية مرشوع القانون عدد 2018/30 املتعلّق بإحداث السّ

عب بتاريخ 27 جويلية/متوز 2018 اب الشّ سات واملصادق عليه من قبل جملس نوّ للمؤسّ

تم الطعن يف مرشوع القانون املذكور مع إثارة خمالفته ملقتضيات الفصل 49 من الدستور، حيث اعترب 
الطاعنون أنّ ما تضمنه مرشوع القانون املطعون فيه من وجوب رفض تسجيل اجلمعية بالسجل الوطني 
وجعلها  نشاطها  مبارشة  من  ومنعها  بالبلوغ  اإلعالم  ببطاقة  اإلدالء  إمكانية  عدم  بسبب  للمؤسسات 
عرضة لعقوبات جزائية جيعل من هذا الرشط تضييقا جديا عىل مبدأ تكوين اجلمعيات القائم عىل مبدأ 
الصحة  أو  العام  األمن  أو  الوطني  بالدفاع  تتعلق  ينال من جوهره يف غياب مربرات  ما  الترصيح وهو 

العامة.

 وقد ردت احلكومة عىل هذا املطعن من خالل اعتبار أنّ الضوابط التي يتضمنها املرشوع املعروض 
العام  األمن  مقتضيات  يف  أساسها  جتد  بتنظيمها  مساس  أي  ودون  اجلمعيات  بإشهار  حرصيا  املتعلقة 
باعتبارها هتدف إىل التصدي لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتهرب اجلبائي وتكريس الشفافية يف 

املعامالت وهو ما اعتمدته عديد القوانني املقارنة.

مرشوع  من   10 الفصل  عليه  نص  "ما  أن  واعتربت  املطعن  هذا  عىل  احلكومة  برد  اهليئة  تقتنع  ومل 
القانون من وجوب تضمني السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات املحددة هلوية خمتلف األشخاص 
الوارد ذكرهم به ورد عىل قدر واسع من العموم يقتيض مزيد التدقيق حتى ال يتعارض مع احلق يف محاية 
املعطيات الشخصية املحمول ضامنه عىل الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى حيقق مبدأ التناسب 
49 من الدستور  العام ووجوب االضطالع هبذه احلامية املنصوص عليه بالفصل  النظام  بني مقتضيات 
الناحية ورفضه يف ما  الذي يتعني معه قبوله من هذه  الطعن هبذا اخلصوص األمر  وهو ما يفيد وجاهة 

عداه".

مثال 2

قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 2018/07 مؤرخ يف 26 ديسمرب/كانون 
ل 2018 يتعلق بالطعن يف دستورية مرشوع قانون املالية عدد 2018/72 األوّ

49 من الدستور.  36 ملقتضيات الفصل  تمّ الطعن يف مرشوع قانون املالية املذكور ملخالفة الفصل 
وينص الفصل 36 املطعون فيه عىل أنه "يمكن ملصالح اجلباية طلب املعلومات املتعلقة باخلدمات املسداة 
من قبل االشخاص املحمول عليهم قانونا االعتصام بواجب املحافظة عىل الرس املهني باستثناء الوثائق 
أو  أو قضية منشورة  قانونية  تقديم استشارة  باألمر وحرفائهم يف إطار  املعنيني  املتبادلة بني  واملعلومات 
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مزمع نرشها أمام القضاء وكذلك طبيعة اخلدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية".  وقد اعترب الطاعنون 
نه الفصل 36 من  ع ملامرسة احلقوق واحلريات يمنع النّيل من جوهر احلقّ عكس ما تضمّ أنّ تنظيم املرشّ
16 من جملّة احلقوق واإلجراءات  النّافذة للفصل  يغة  املاثل الذي ضيّق هذا احلقّ مقارنة بالصّ املرشوع 

اجلبائية.

وقد جاء يف ردّ احلكومة عىل املطعن املتعلّق بخرق الفصل 36 من مرشوع القانون ملقتضيات الفصلني 
ستور تفسريا مطلقا يكون  ستور أنّه ليس من الوجيه تفسري مقتضيات الفصل 24 من الدّ 24 و49 من الدّ
خصية مطلقا ودون قيد، ذلك أنّ الفصل 49 من  ّ املهني وحقّ محاية املعطيات الشّ بموجبه حق محاية الرسّ
ستور أقرّ بإمكانية وضع ضوابط هلذا احلقّ دون أن يمسّ ذلك بجوهره، وهي ضوابط جتد أساسها  الدّ
املتعلّق   2004 63 لسنة  النّصوص كالقانون األسايس عدد  العادي من خالل بعض  التّرشيع  أيضا يف 
املعلومة  إىل  النفاذ  بحقّ  املتعلّق   2016 لسنة   22 عدد  األسايس  والقانون  خصية  الشّ املعطيات  بحامية 
هلذه  واعتبارا  األموال،  وتبييض  اإلرهاب  بمكافحة  املتعلّق   2015 لسنة   26 عدد  األسايس  والقانون 
ت هبا احلكومة يف مواجهة العارضني، فإهنا تر عدم وجاهة املطعن املشار إليه  التوضيحات التي احتجّ

. دّ ا بالرّ وتعتربه حريّ

غري أنّ اهليئة مل تقتنع برد احلكومة عىل هذا املطعن واعتربت أنّ ما ورد بالفصل 36 عىل حاله "سيؤدي 
إىل صعوبات يف التطبيق من شأهنا املساس بمبدأ األمان القانوين ومقروئية النص وبام قد يؤدّي إىل النيل 

ستور". من احلق يف املحافظة عىل الرسّ املهني والضامنات املكفولة بالفصلني 24 و49 من الدّ

ب- في حالة الطعن بعدم الدستورية عن طريق الدفع

التي  النزاعات  عىل  املنطبقة  القوانني  دستورية  بعدم  الدفع  يف  اخلصوم  حق  الدستور  أتاح 
يكونون أطرافا فيها179، وقد تم التأكيد عىل ذلك يف الفصل 54 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 
ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية الذي ينص عىل أنه  2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
ة القانون املنطبق  "للخصوم يف القضايا املنشورة يف األصل أمام املحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّ

عىل النزاع".
قانون  دستورية  بعدم  دفعا  قضائي  نزاع  يف  طرف  إثارة  يف  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يتمثل 
منطبق عىل النزاع،  فتتوىل املحكمة املنشور أمامها النزاع األصيل إيقاف النظر يف القضية180إىل حني 

بت املحكمة الدستورية  يف دستورية القانون املطعون فيه.

179   تنص املطة الرابعة من الفصل 120 من الدستور عىل اختصاص املحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية " القوانني التي حتيلها 
عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد اخلصوم يف احلاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها القانون".

180  وإحالتها إىل املحكمة الدستورية.
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يف  املطعون  القانون  دستورية  بعدم  الدستورية  املحكمة  قضت  ما  إذا  صورة  يف  أنّه  واعتبارا 
"181، فإنه قد  "يف حدود ما قضت به جتاه الكافة  دستوريته عن طريق الدفع يتم إيقاف العمل به 
يكون عىل احلكومة أو رئاسة اجلمهورية إذا كان القانون املطعون فيه مندرجا يف إطار مبادرة من 
كان  إذا  خاصة  فيه  املطعون  القانون  دستورية  حول  مالحظاهتا  إبداء  طلب  اجلمهورية182  رئيس 
هلا مصلحة يف عدم إلغاء القانون باعتبارها إما صاحبة املبادرة بإعداد النص الترشيعي أو إذا كان 
إلغاء القانون من شأنه التأثري عىل نجاعة عمل السلطة التنفيذية يف مقاومة ظواهر معينة عىل غرار 

مكافحة اإلرهاب والتهريب أو مقاومة التهرب اجلبائي. 
ويتأكد دور جهة املبادرة183يف إبداء مالحظاهتا حول دستورية القانون يف ظل أحكام الفصل 61 
ل 2015 املتعلق باملحكمة  من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
الدستورية الذي نص عىل وجوب قيام املحكمة الدستورية بإعالم رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية 
اجلمهورية  رئيس  أن  إىل  أساسا  راجع  وهو  النزاع،  يف  طرفا  ليسا  أهنّام  عنها184رغم  الصادر  بالقرار 
ورئيس احلكومة يُعتربان معنيني مبارشة باستخالص النتائج املرتتبة عن صدور حكم اإللغاء، أوال ملا 
هلذا القرار من انعكاسات عىل إنفاذ القوانني، إذ ال يمكن بعد صدور احلكم بعدم دستورية نص معنيّ 

مواصلة تطبيقه من السلطة التنفيذية، وثانيا طاملا وأهنام مؤهلني ملامرسة املبادرة الترشيعية185.
يكون تدخل رئاسة احلكومة أو رئاسة اجلمهورية للدفاع عن القوانني النافذة املطعون يف دستوريتها 
يف هذه احلالة بطلب من املحكمة الدستورية، باعتبار أنّه يف حالة الطعن بعدم دستورية قانون عن 

طريق الدفع، فإنّ اجلهة املدعى عليها يف األصل ليست هي اجلهة صاحبة املبادرة الترشيعية.
مثال 1

   يف صورة الطعن يف قرار أحد مؤسسات الضامن االجتامعي التي تتوىل معاجلة املعطيات الشخصية للمواطنني 
وفقا للضوابط املنصوص عليها يف الترشيع املتعلق بحامية املعطيات الشخصية، ويف صورة الدفع بعدم دستورية 
الترشيع املذكور ملخالفته ملقتضيات الفصل 49 من الدستور، فإنّ املحكمة الدستورية تطلب من السلطة التنفيذية 
ممثلة يف رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية186تقديم مالحظاهتم يف النزاع للدفاع عىل دستورية القانون املطعون 

فيه باعتبار أن إلغاء القانون املذكور قد يرتتّب عنه إشكاليات عملية كبرية يف تنظيم جمال املعطيات الشخصية.

ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية عىل  181  ينص الفصل 60 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
ة قانون  د املحكمة الدستورية بالنظر يف اإلحاالت املقبولة يف حدود ما متت إثارته من مطاعن فإذا قضت املحكمة بعدم دستوريّ أنه "تتعهّ
أو أحكام من قانون توقف العمل به يف حدود ما قضت به جتاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي عىل احلقوق املكتسبة أو عىل القضايا 

السابق احلكم فيها بصفة باتة".
182  بالنسبة إىل القوانني الصادرة يف إطار مبادرة من رئيس اجلمهورية بعد صدور دستور 2014. 

183  رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة.

184  وذلك عالوة عىل املحكمة التي أثري أمامها الدفع ورئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب.

185  أنظر الفقرة املتعلقة بواجب حتيني املنظومة الترشيعية.

186  بالنسبة إىل القوانني الصادرة عىل إثر مبادرة من رئيس اجلمهورية.
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مثال 2

 يف صورة الطعن ضد قرار بلدي يتعلق بعدم إتاحة معلومة معينة باعتبار أن املعلومة املذكورة تدخل يف إطار 
 2016 مارس/آذار   24 املؤرخ يف   2016 لسنة   22 األسايس عدد  القانون  عليها يف  املنصوص  االستثناءات 
املذكور يف خصوص عدم تالؤم  القانون  الدفع بعدم دستورية  املعلومة، ويف صورة  النفاذ إىل  املتعلق باحلق يف 
االستثناء املذكور مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، فإنّ املحكمة الدستورية تطلب من احلكومة187 تقديم 
مالحظاهتا يف النزاع املذكور باعتبار أنّ إلغاء هذا االستثناء من شأنه التأثري عىل نجاعة عمل اهلياكل العمومية 

عالوة عىل أنّ اجلهة املدعى عليها يف األصل ليست هي صاحبة املبادرة الترشيعية. 

يسعى القايض الدستوري يف هذه احلالة من خالل متكني احلكومة من تقديم مالحظاهتا إىل أن 
يكون أكثر إملاما بالقضية قبل إصدار حكمه يف النزاع. 

تتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة إعداد عنارص اإلجابة عىل مذكرات الطعن، بالتنسيق 
مع الوزارة صاحبة املبادرة بإعداد القانون املطعون فيه مع إمكانية االستعانة بوزارة العدل، وذلك بإتباع 
الطريقة التي متت اإلشارة إليها سابقا يف خصوص كيفية إعداد مذكرات الطعن عند الطعن بعدم الدستورية 
يف مشاريع القوانني. أما بالنسبة للقوانني املطعون يف عدم دستوريتها عن طريق الدفع والصادرة عىل إثر 

مبادرة من رئيس اجلمهورية، فتتوىل مصالح رئاسة اجلمهورية إعداد اإلجابة عىل مذكرات الطعن.
وتعرض هذه املذكرة يف مرحلة أخرية عىل رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية188الذي يتوىل 

إمضاءها وإحالتها إىل املحكمة الدستورية.

الفقرة 2- أي دور لمستشار القانون والتشريع بعد صدور قرار المحكمة بعدم الدستورية؟

أقر املرشع الدستوري بأن قرارات املحكمة الدستورية ملزمة جلميع السلطات العمومية189،كام 
تمّ التأكيد عىل أنه يرتتّب عن احلكم بعدم دستورية قانون تبعا للدفع بعدم دستوريته إيقاف العمل 

به يف حدود ما قضت به املحكمة190. 

وتأكيدا ملا تمّ إقراره يف أحكام الدستور يف خصوص إلزامية القرارات الصادرة عن املحكمة 
الدستورية بالنسبة إىل األحكام الصادرة يف إطار الدفع بعدم الدستورية فقد تمّ التأكيد عىل ذلك يف 

187  إذا كان القانون املطعون فيه صدر يف إطار مبادرة ترشيعية من رئيس احلكومة.

رئاسة  مصالح  تتوىلّ  اجلمهورية،  رئيس  من  مبادرة  إثر  عىل  والصادرة  الدفع  طريق  عن  دستوريتها  عدم  يف  املطعون  للقوانني  بالنسبة    188
اجلمهورية عرض اإلجابة عىل مذكرة الطعن عىل رئيس اجلمهورية ليتوىل إمضاءها.

تنص الفقرة الثانية من الفصل 121 من الدستور عىل أنه "ينص قرار املحكمة عىل أن األحكام موضوع الطعن دستورية أو غري دستورية.   189
ويكون قرارها معلال وملزما جلميع السلطات، وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

تنص الفقرة الثانية من الفصل 123 من الدستور عىل أنه "إذا قضت املحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون يف   190
حدود ما قضت به".  
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الترشيع املنظم لعمل املحكمة الدستورية حيث تمّ التنصيص يف الفصل 60 من القانون األسايس 
ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية  عىل  عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
د املحكمة الدستورية بالنظر يف اإلحاالت املقبولة يف حدود ما متّت إثارته من مطاعن،  أنه "تتعهّ
ة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به يف حدود ما قضت  فإذا قضت املحكمة بعدم دستوريّ
به جتاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي عىل احلقوق املكتسبة أو عىل القضايا السابق احلكم 

فيها بصفة باتة".
واعتبارا أن املحكمة الدستورية تقوم بإعالم رئيس احلكومة باألحكام الصادرة عنها والقاضية 
بعدم دستورية قانون تمّ التعهد به يف إطار الدفع191،فإنّ احلكومة تكون مطالبة، كام سبق وأن متت 
القايض  الدستورية  املحكمة  قرار  املرتتبة عن صدور  النتائج  باستخالص  آنفا،  إىل ذلك  اإلشارة 
بعدم دستورية قانون. ويكون ذلك خاصة من خالل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة 
باعتبارها اجلهة املكلفة مبدئيا طبقا ملقتضيات الفصل 2 من األمر عدد 118 لسنة 1970 املؤرخ 
"اقرتاح التدابري التي ينبغي  1970 املتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األوىل بـ  11 أفريل/نيسان  يف 

اختاذها إلمتام ومراجعة الترشيع اجلاري به العمل وجعله مستجيبا ملا يقتضيه الظرف".
للجمهورية  الرسمي  بالرائد  تنرش  الدستورية  املحكمة  قرارات  أنّ  اعتبارا  اإلطار،  هذا  ويف 
التونسية يف أجل مخسة عرش يوما من تاريخ صدورها192،كام تنرش باملوقع االلكرتوين للمحكمة، 
املبادرة الترشيعية مطالبة باختاذ ما يتعنيّ عىل ضوء قرار املحكمة الدستورية  الوزارة صاحبة  فإنّ 
املحكمة  قرار  صدور  بعد  يتوىل  الذي  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  مع  بالتنسيق  وذلك 

الدستورية والقايض بعدم دستورية قانون تمّ التعهد به يف إطار الدفع القيام بام ييل:
مراسلة الوزارة املعنية إلعداد مرشوع قانون يكون متوافقا مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور 
ض، حسب احلالة وتبعا حلكم املحكمة  ويستوعب حكم اإللغاء الصادر عن املحكمة الدستورية ويعوّ

الدستورية، إما كامل أحكام القانون الذي تمّ الترصيح بعدم دستوريته أو البعض من أحكامه193. 
مراسلة الوزارة صاحبة املبادرة الترشيعية إللغاء كل النصوص التطبيقية الصادرة بناء عىل  �

القانون أو أحكام من القانون الذي تمّ احلكم بعدم دستوريته ملخالفتها ملقتضيات الفصل 
49 من الدستور.

العدول عن كل مشاريع النصوص التطبيقية للقانون أو أحكام من القانون الذي تمّ احلكم  �
بعدم دستوريته والتي ال تزال يف مرحلة االستشارة، وذلك سواء كانت النصوص املذكورة 

191  ينص الفصل 61 من القانون األسايس للمحكمة الدستورية "تعلم املحكمة الدستورية املحكمة التي أثري أمامها الدفع بقرارها يف أجل 
أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس اجلمهورية ورئيس جملس نواب الشعب ورئيس احلكومة بقرارها".

ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية. 192  الفصل 5 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ

ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية عىل  193  ينص الفصل 60 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
ة قانون  د املحكمة الدستورية بالنظر يف اإلحاالت املقبولة يف حدود ما متت إثارته من مطاعن، فإذا قضت املحكمة بعدم دستوريّ أنه "تتعهّ
أو أحكام من قانون توقف العمل به يف حدود ما قضت به جتاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي عىل احلقوق املكتسبة أو عىل القضايا 

السابق احلكم فيها بصفة باتة.
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يف شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية أو مناشري. 
اختاذ اإلجراءات الالزمة إللغاء املناشري التطبيقية الصادرة بناء عىل القانون أو أحكام من  �

القانون الذي تمّ احلكم بعدم دستوريته. 
قانونية  � ألحكام  املتضمنة  الترشيعية  النصوص  مشاريع  لتعديل  املعنية  الوزارة  مراسلة 

متشاهبة مع القانون أو أحكام من القانون الذي تمّ احلكم بعدم دستوريته.
إعداد مذكرة إىل رئيس احلكومة إلعالمه برضورة العدول عن كل مشاريع القوانني املتضمنة  �

ألحكام مشاهبة والتي استكملت كافة اإلجراءات بشأهنا بام يف ذلك مصادقة جملس الوزراء 
قبل أن يتمّ إحالتها اىل جملس نواب الشعب.

عىل  � الدرس  بصدد  هي  والتي  مشاهبة  ألحكام  املتضمنة  القوانني  مشاريع  سحب  طلب 
مستو اللجان بمجلس نواب الشعب أو تقديم مقرتحات لتعديلها صلب اللجنة املعنية.

مع  الالحقة  النصوص  تعارض  عدم  ضامن  بخصوص  الوقائي  الدور  هذا  أمهية  وتتأكد  هذا 
La veille juridique خاصة يف  اليقظة الترشيعية  أحكام املحكمة الدستورية من خالل مهمة 
للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  بـمصالح  ترشيعية  يقظة  وحدة  لرتكيز  مرشوع  وجود  ظل 
قانونية  القانونية194 وتفادي وجود ترشيعات  النصوص  انسجام  العمل عىل حتقيق  والتي تقتيض 
الحقة تتضمن أحكاما مشاهبة لألحكام التي سبق أن قضت املحكمة الدستورية  بعدم دستوريتها.

قبل االحتاد  برنامج ممول من  إطار  للحكومة يف  القانون والترشيع  يقظة ترشيعية مركزية بمصالح مستشار  194  هناك مرشوع لرتكيز وحدة 
.ALECA األورويب يف إطار التفاوض حول مرشوع اتفاقية التبادل احلر املعمق والشامل
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سواء  التناسب  ومبدأ   49 الفصل  مقتضيات  احرتام  يف  حموري  دور  التنفيذية  للسلطة 
بمناسبة ممارسة صالحياهتا يف جمال إصدار املراسيم (الفرع األول) أو عند إعداد النصوص 
الرتتيبية (الفرع 2) عالوة أمهية هذا الدور يف إطار تنفيذ األحكام القضائية املرتبطة بمامرسة 

صالحيات السلطة الرتتيبية وإصدار القرارات اإلدارية الفردية (الفرع 3).

الفرع 1- ماهي آليات تكريس اختبار التناسب في إطار ممارسة السلطة التنفيذية 
لصالحياتها في مجال اصدار المراسيم؟

التنفيذية يف احرتام مقتضيات اختبار التناسب عند  لطة  سنتعرض يف مرحلة أوىل إىل دور السّ
إعداد مشاريع مراسيم (الفقرة األوىل) قبل التطرق إىل كيفية اعتامد مقاربة تضمن الرقابة االستباقية 

عىل اختبار التناسب من قبل اهليئات واهلياكل االستشارية (الفقرة 2).

إعداد  عند  التناسب  اختبار  مقتضيات  احترام  في  التنفيذية  للسلطة  دور  أي   -1 الفقرة 
مشاريع المراسيم؟

املخصص  املجال  يف  تدخل  قانونية  نصوص  يف  التونيس  الدستور  يف  املراسيم  تتمثل 
للترشيع195ولكنها تصدر عن رئيس احلكومة أو رئيس اجلمهورية. والفرق بني القانون واملرسوم 
يكمن يف طبيعة السلطة املصدرة لكل من النصني، فلئن كانت املراسيم تتعلق بنفس جمال السلطة 

الترشيعية، فإهنا تصدر بحسب احلالة إما عن رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة.
جتد صالحية إصدار املراسيم أساسا هلا يف الدستور التونيس يف الفصل 70 الذي ينص عىل أنه 
"يف حالة حلّ جملس نواب الشعب، يمكن لرئيس اجلمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس 

ض عىل مصادقة املجلس يف الدورة العادية التالية. احلكومة تُعرَ
ض بقانون ملدة حمدودة ال تتجاوز  يمكن ملجلس نواب الشعب بثالثة أمخاس أعضائه أن يفوّ
ض حال  تُعرَ الشهرين ولغرض معني إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون 

انقضاء املدة املذكورة عىل مصادقة املجلس.

يستثنى النظام االنتخايب من جمال املراسيم".
املراسيم  أن  باعتبار  احلكومة  رئيس  عن  الصادرة  املراسيم  عىل  الدليل  هذا  يف  الرتكيز  سيتم 

الصادرة عن رئيس اجلمهورية هي مراسيم تصدر يف حاالت استثنائية تتعلق بحل جملس نواب. 

195  املنصوص عليه بالفصل 65 من الدستور.

إعداد  عند  التناسب  اختبار  مقتضيات  احترام  في  التنفيذية  للسلطة  دور  أي   -1 الفقرة 
مشاريع المراسيم؟
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ملقتضيات  املراسيم طبقا  لرئيس احلكومة يف إصدار  التفويض  مرة  تمّ ألول  ويف هذا اإلطار، 
الفقرة الثانية من الفصل 70 وذلك بمقتىض القانون عدد 19 لسنة 2020 املؤرخ يف 12 أفريل/
تداعيات  جماهبة  لغرض  مراسيم  إصدار  يف  احلكومة  رئيس  إىل  بالتفويض  املتعلق   2020 نيسان 
انتشار فريوس كورونا "كوفيد - 19"، والذي نصّ عىل جمال احلقوق واحلريات ضمن املجاالت 
املعنية بالتفويض. وقد اشرتط املرشع يف قانون التفويض املذكور عىل أن تتضمن املراسيم التدابري 
اهلادفة إىل "تنظيم احلقوق واحلريات بام يتالءم مع التدابري الوقائية املستوجبة ملقاومة تفيش فريوس 

كورونا وانتقال العدو به وبام يتامشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور" 196.
مبدئيا، فإن آليات تكريس اختبار التناسب يف خصوص مشاريع املراسيم تبقى يف جمملها متشاهبة 
مع اآلليات التي تتعلق بمشاريع القوانني والتي سبق التعرض اليها يف اجلزء األول من هذا الدليل 
خاصة وأنّه قد تم التنصيص عىل ذلك يف أول قانون تمّ بمقتضاه تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 
70، وهو القانون عدد 19 لسنة 2020 املشار إليه آنفا، والذي نصّ رصاحة يف فصله الثالث عىل 
لنفس  الشعب  التفويض واملعروضة عىل جملس نواب  قانون  الصادرة بموجب  املراسيم  خضوع 

إجراءات النظر يف املبادرات الترشيعية. وبالتايل سنتعرض إىل هذه اآلليات بصفة موجزة.
رغم أنّ مدة التفويض لرئيس احلكومة إلصدار مراسيم طبقا ألحكام الفصل 70 من الدستور ال تتجاوز 
إىل  اخلضوع  من  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  منها  الصادرة  خاصة  املراسيم  يعفي  ال  ذلك  فإن  الشهرين، 
اإلجراءات األساسية التي تضمن تقيدها بأحكام الدستور بام يف ذلك مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

واعتبارا أنّ املراسيم كام سبقت اإلشارة إىل ذلك نصوص قانونية تتضمن مواد تدخل يف جمال 
الترشيع، فهي تبقى خاضعة يف خصوص ضامن تقيّدها بأحكام الفصل 49 واختبار التناسب إىل 
نفس املقاربة املنطبقة عىل مشاريع القوانني والتي سبق وأن تم التطرق إليها يف اجلزء األول من هذا 

الدليل مع مراعاة قرص املدة املعينة إلصدارها.

ر بصفة موجزة بأهمّ عنارص املقاربة املذكورة: نذكّ
يتعنيّ عىل اهلياكل املعنية بإصدار مراسيم هلا تأثري عىل جمال احلقوق واحلريات االطالع عىل الترشيع . 1

والفقه وفقه القضاء املقارن يف هذه املادة من باب االستئناس باملامرسات الفضىل يف هذا املجال.
وجوب إعداد وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور كوثيقة جديدة ضمن ملف كل مرشوع . 2

مرسوم جديد يتعلق باحلقوق واحلريات حيال عىل رئاسة احلكومة.
 احرتام واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية.. 3
مقتضيات . 4 احرتام  ضامن  يف  ودورها  املراسيم  مشاريع  إلعداد  التشاركية  املقاربة  مراعاة 

الفصل 49 من الدستور.

196  الفصل األول من القانون عدد 19 لسنة 2020 املؤرخ يف 12 أفريل/نيسان 2020 املتعلق بالتفويض إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم 
لغرض جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا "كوفيد - 19".
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وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنه بالرغم من خصوصية املراسيم من حيث قرص مدة إصدارها، 
فإنّ ذلك ال ينفي مراعاة املقاربة التشاركية عند إعدادها وخاصة يف خصوص املراسيم التي يمكن 

أن يكون هلا تأثري عىل جمال احلقوق واحلريات.
ويف هذا اإلطار، يتعنيّ عىل اهلياكل املكلفة بصياغة النصوص القانونية عند إعدادها ملراسيم هلا تأثري 
عىل جمال احلقوق واحلريات عرضها عىل استشارة العموم وذلك طبقا ملقتضيات املنشور عدد 31 املؤرخ 
ل 2014 املتعلق باعتامد مسار تشاركي يف إعداد النصوص القانونية واألمر  يف 30 أكتوبر/ترشين األوّ
احلكومي عدد 328 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 مارس/آذار 2018 املتعلق بتنظيم االستشارات العمومية.
التي  الدنيا  املدة  إىل  االستشارة  مدة  تقليص  يمكن  فإنه  املراسيم،  إصدار  مدة  لقرص  واعتبارا 
املؤرخ يف   2018 328 لسنة  يوم واحد وفقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد  إىل  يمكن أن تصل 
29 مارس/آذار 2018 املتعلق بتنظيم االستشارات العمومية197الذي أتاح يف فصله 12 إمكانية 
التقليص من مدة العرض عىل االستشارة العمومية املحددة بعرشين يوما "يف صورة اختاذ إجراءات 

مستعجلة أو عند رضورة احرتام آجال قانونية معينة". 
واعتبارا أنّ الفصل املذكور مل حيدد املدة الدنيا للعرض عىل االستشارة العمومية، فإنّ اإلدارة 
ة الدنيا (والتي يمكن أن تصل إىل يوم واحد) يف صورة تعلق  تتمتع بسلطة تقديرية لضبط هذه املدّ
جائحة  مكافحة  إطار  يف  صدرت  التي  املراسيم  غرار  عىل  مستعجلة  بإجراءات  املرسوم  مرشوع 

كورونا كوفيد 19.

قبل  من  التناسب  اختبار  على  االستباقية  الرقابة  تضمن  التي  المقاربة  هي  ما   -2 الفقرة 
الهيئات والهياكل االستشارية؟

1- أهمية دور القاضي اÁداري في الرقابة على اختبار التناسب في خصوص مشاريع المراسيم

اعتبارا ألمهية دور القايض االداري التونيس يف محاية احلقوق واحلريات، فإنّه يمكن  عرض مشاريع 
املراسيم التي هلا تأثري عىل مادة احلقوق واحلريات عىل رأي املحكمة اإلدارية وذلك يف إطار ما يتيحه 
ة جوان/حزيران 1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية 198  الفصل الرابع من القانون عدد 40 املؤرخ يف غرّ
والذي ينص عىل أنه "تُستشار بخصوص مشاريع النصوص األخر وبوجه عام حول كافة املواضيع 

"يكون العرض عىل االستشارة العمومية ملدة ال تقل عن ثالثني (30) يوما، أما بخصوص مشاريع النصوص الترشيعية  ـ   12 197  الفصل 
والنصوص الرتتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية، فال تقل مدة عرضها عىل استشارة العموم عىل عرشين (20) يوما.

يمكن التمديد يف فرتة العرض عىل االستشارة العمومية يف صورة ما إذا كان موضوع االستشارة معقدا أو لتوسيع قاعدة األطراف املعنية 
أو عند تزامن تنظيم االستشارة مع العطل الرسمية.

يمكن التقليص يف فرتة العرض عىل االستشارة العمومية يف صورة اختاذ إجراءات مستعجلة أو عند رضورة احرتام آجال قانونية معينة".
ح للفصل الرابع من قانون غرة جوان/حزيران  198  بمقتىض القانون األسايس عدد 67 لسنة 1983 املؤرخ يف 21 جويلية/متوز 1983 املنقّ

.1972
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التي تقتيض األحكام الترشيعية أو الرتتيبية مشورهتا أو التي تعرضها عليها احلكومة إلبداء رأهيا فيها 
وحيال نص كل استشارة متعلقة بمرشوع قانون أو بمرشوع مرسوم عىل جملس النواب".

يف إطار ضامن االستفادة من خربة القايض اإلداري199، فإنّه يمكن يف إطار مرشوع املنشور 
مرشوع  عرض  وجوب  عىل  التنصيص  آنفا200،  إليه  املشار  احلكومة  رئيس  من  اإلطاري 
واجب  إطار  يف  االدارية  املحكمة  رأي  عىل  واحلريات  باحلقوق  املتعلقة  املراسيم  نصوص 
أكثر  هو  واحلريات  احلقوق  جمال  ألنّ  الدستور  من   49 الفصل  مقتضيات  باحرتام  التقيّد 
املجاالت التي يكون فيها استشارة املحكمة اإلدارية مربرا باعتبار أنّ احلقوق واحلريات هي 

عامد الدولة الديمقراطية.
إطار ضامن  القانونية، ويف  النصوص  إقراره يف خصوص مشاريع  تم  ما   ويتعنيّ عىل غرار 
االستفادة من الرأي االستشاري للمحكمة اإلدارية يف مشاريع النصوص الترشيعية املتعلقة 
اإلدارية  املحكمة  رأي  إرفاق  رضورة  عىل  املذكور  املنشور  ينص  أن  واحلريات،  باحلقوق 
بملف مرشوع قانون املصادقة عىل املرسوم املحال إىل جملس نواب الشعب، وذلك تطبيقا 

ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 املذكور أعاله

2 -  ما هي الهيئات التي من شأنها أن تساعد السلطة التنفيذية على احترام مقتضيات 
الفصل 49 من الدستور؟

عىل غرار مشاريع القوانني، تتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة عرض مشاريع 
املعنية باملرشوع وذلك طبقا ملقتضيات  املتعلقة باحلقوق واحلريات عىل اهليئات املستقلة  املراسيم 
املنشور عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع النصوص 

القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها.
القانون  مستشار  مصالح  فإنّ  واحلريات،  باحلقوق  املتعلقة  املراسيم  مشاريع  ألمهية  اعتبارا 
استشارهتا  يتعنيّ  التي  العمومية  واهلياكل  الوزارات  يف  دقيقة  بصفة   تتحر للحكومة  والترشيع 

وذلك من خالل التثبت يف مرحلة أوىل يف االستشارات الوجوبية ثم االستشارات االختيارية.
والترشيح  القانون  مستشار  مصالح  قيام  تقتيض  املسألة  فإنّ  الوجوبية،  لالستشارات  بالنسبة 
للحكومة بالتثبت  أوال من أحكام الدستور الذي أحدث هياكل عمومية دستورية مستقلة أوجب 

199  باعتباره حامي احلقوق واحلريات وباعتبار أن بعض الفقهاء يعتربونه "املستشار القانوين احلقيقي والفعيل للحكومة"، القضاء االداري وفقه 
املرافعات االدارية، عياض بن عاشور، الطبعة الثالثة، مركز النرش اجلامعي، 2006، ص 91.

200  أنظر الصفحة األوىل من مقدمة هذا الدليل.

2 -  ما هي الهيئات التي من شأنها أن تساعد السلطة التنفيذية على احترام مقتضيات 
الفصل 49 من الدستور؟
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يف  ثمّ  اهلياكل،  بعض  استشارة  أوجبت  التي  والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  ثمّ  استشارهتا201، 
مرشوع  خصوص  يف  مفيدة  استشارهتا  تكون  التي  والوزارات  اهلياكل  من  التثبت  أخرية  مرحلة 

القانون املتعلق باحلقوق واحلريات.
ختضع مشاريع املراسيم لنفس اهليئات الدستورية التي سبق أن تمّ التطرق إليها يف خصوص 

مشاريع القوانني واملتمثلة يف اهليئات الدستورية املستقلة وهي: 
 هيئة االنتخابات،  �
هيئة االتصال السمعي البرصي، �
 هيئة حقوق اإلنسان، �
هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة،  �
هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. �

أما بخصوص اهليئات العمومية املستقلة التي يتعني استشارهتا يف خصوص مشاريع املراسيم 
التي يمكن أن يكون هلا تأثري عىل جمال احلقوق واحلريات، فتتمثل يف: 

جملس املنافسة، �
هيئة النفاذ إىل املعلومة، �
اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية، �
اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب. �

وذلك عالوة عىل:
املجلس الوطني للحوار االجتامعي، �
الوزارات املعنية، �
أحكام  � مع  اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  القانونية  النصوص  ملالءمة  الوطنية  اللجنة   

الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها.

متابعة  لحق  التنفيذية  السلطة  ممارسة  إطار  في  التناسب  اختبار  تكريس  آليات   -3
المراسيم بمجلس نواب الشعب وواجب الدفاع عليها بعد المصادقة

باعتبار أنّ املراسيم حتال إىل جملس نواب الشعب للمصادقة عليها حتى تصبح قوانني وترتقي 
إىل مرتبة الترشيع، وأهنا تشكل بذلك مبادرة ترشيعية حكومية، فإهنا تبقى خاضعة يف خصوص 
آليات تكريس اختبار التناسب يف إطار متابعة املراسيم املحالة إىل جملس نواب الشعب للمصادقة 
والدفاع عنها بعد املصادقة إىل نفس اآلليات التي تنطبق عىل مشاريع القوانني، والتي تم التطرق 

201  أكدت اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف بالغ صادر عنها للرأي العام يف 16 أفريل/نيسان 2020 أنه مل تتم استشارهتا يف بعض املراسيم 
املندرجة يف إطار مهامها وأنه تعترب ذلك خمالفا ملقتضيات الدستور.

متابعة  لحق  التنفيذية  السلطة  ممارسة  إطار  في  التناسب  اختبار  تكريس  آليات   -3
المراسيم بمجلس نواب الشعب وواجب الدفاع عليها بعد المصادقةالمراسيم بمجلس نواب الشعب وواجب الدفاع عليها بعد المصادقةالمراسيم بمجلس نواب الشعب وواجب الدفاع عليها بعد المصادقةالمراسيم بمجلس نواب الشعب وواجب الدفاع عليها بعد المصادقة
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إليها يف اجلزء الثاين من هذا الدليل. ويستشفّ ذلك من القانون عدد 19 لسنة 2020 املشار إليه 
آنفا، والذي نصّ رصاحة يف فصله الثالث عىل خضوع املراسيم الصادرة بموجب قانون التفويض 

واملعروضة عىل جملس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر يف املبادرات الترشيعية. 
ض إليها بالنسبة ملشاريع القوانني، يبقى من حق  وبالتايل، ووفقا لنفس اآلليات التي تمّ التّعرّ
السلطة التنفيذية الدفاع عن املراسيم داخل اهلياكل الربملانية بمجلس نواب الشعب إذا تمّ تعديلها 
بام يتعارض مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، عالوة عىل واجب السلطة التنفيذية يف الدفاع 
عن املراسيم املصادق عليها من قبل جملس نواب الشعب وذلك عند الطعن فيها بعدم الدستورية.

الفرع 2- أي دور للسلطة التنفيذية في احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور عند إعداد 
النصوص الترتيبية؟

يتعنيّ عىل السلطة التنفيذية العمل عىل التقيّد بمقتضيات الفصل 49 من الدستور عند إعداد 
السلطة  أثناء ممارسة  أو   (1 العامة (الفقرة  الرتتيبية  السلطة  أثناء ممارسة  الرتتيبية سواء  النصوص 
الرتتيبية اخلاصة (الفقرة 2). هذا وتبقى السلطة الرتتيبية مطالبة بواجب تدقيق املنظومة الرتتيبية 

لضامن عدم تعارضها مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور (الفقرة 3).

الفقرة 1- مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بممارسة السلطة الترتيبية العامة

65 من  بالفصل  القانون املحددة  املواد اخلارجة عن جمال  العامة مجيع  الرتتيبية  تشمل السلطة 
دة203 تصدر عن السلطة التي متارس  الدستور202. وهي تتمثّل يف قرارات ذات صبغة عامة وجمرّ

السلطة الرتتيبية العامة وتنطبق عىل كامل الرتاب الوطني.
يامرس رئيس احلكومة السلطة الرتتيبية العامة كام تنص عىل ذلك الفقرة األوىل من الفصل 94 
من الدستور. وتصدر النصوص القانونية املندرجة يف إطار ممارسة رئيس احلكومة للسلطة الرتتيبية 
العامة أساسا يف شكل أوامر حكومية، ولكن يمكن أن تتخذ يف بعض األحيان شكل قرار (قرار 
ترتيبي)  إذا تمّ التنصيص عىل ذلك يف نصّ اإلحالة204 سواء كانت اإلحالة بمقتىض نصّ ترشيعي 

(قانون) أو نصّ ترتيبي (أمر حكومي أو قرار ترتيبي).
ويتعنيّ عند إعداد مشاريع النصوص الرتتيبية املندرجة يف إطار ممارسة رئيس احلكومة للسلطة 

202   تنص الفقرة األخرية من الفصل 65 من الدستور عىل أنه "يدخل يف جمال السلطة الرتتيبية العامة املواد التي ال تدخل يف جمال القانون".

 René Chapus: «le pouvoir d’édicter (par décret) des normes de portée générale, susceptibles d’être   203
 applicables, tout à la fois, dans l’ensemble du territoire national et dans l’ensemble des matières autres que

celles réservées à la loi»

204  ال تتم اإلحالة إىل القرارات الرتتيبية املندرجة يف إطار ممارسة رئيس احلكومة للسلطة الرتتيبية العامة إال بمقتىض نص أعىل مرتبة قانونية 
(قانون، مرسوم، أو أمر حكومي) أو من نفس املرتبة عىل األقل (بمقتىض قرار ترتيبي صادر عن رئيس احلكومة).

الفقرة 1- مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بممارسة السلطة الترتيبية العامة
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الرتتيبية العامة التقيّد بجملة من القواعد لضامن عدم تعارض مرشوع النّص الرتتيبي مع أحكام 
الرتتيبية  السلطة  بمجال  التقيّد  رضورة  يف  الضامنات  هذه  أول  تتمثّل  الدستور.  من   49 الفصل 
واهلياكل  القضائية  اهليئات  من  مجلة  عىل  الرتتيبي  النص  مرشوع  عرض  رضورة  ويف  (أ)  العامة 

العمومية (ب) إضافة إىل رضورة تقيّد السلطة التنفيذية بمبدأ عدم الرتاجع عن املكتسبات (ج).

أ- التقّيد بالمجال المخّصص للسلطة الترتيبية العامة

من   49 بالفصل  عليها  املنصوص  للضوابط  الرتتيبية  النصوص  احرتام مشاريع  يتعنيّ لضامن 
القواعد واإلجراءات  الرتتيبي بجملة  النص  بإعداد مرشوع  املبادرة  تقيّد اجلهة صاحبة  الدستور 

التالية:
ن بالفصل 49 من خالل التّقيّد باملجال املخصص  � ظ الترشيعي املضمّ إحرتام رشط التّحفّ

للسلطة الرتتيبية العامة وعدم التدخل يف جمال الترشيع باعتبار أنّ احلقوق واحلريات تندرج 
65 من الدستور وخترج عن جمال  يف جمال القانون طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

األوامر الرتتيبية.
النّص  � االلتزام بعدم إضافة أية ضوابط أو قيود أخر عىل احلقوق واحلريات يف مرشوع 

الرتتيبي وذلك تقيّدا بأحكام الفصل 49 من الدستور الذي ينص عىل أنّه ال يمكن وضع 
ضوابط للحقوق واحلريات إال بمقتىض قانون.

للنّص  � األدنى  النّص  خمالفة  عدم  تفرتض  والتي  القانونية  النصوص  هرمية  مبدأ  احرتام 
ا  نصّ مبدئيا  واحلريات سيكون  احلقوق  بمجال  املتعلق  الرتتيبي  النص  وأنّ  خاصة  األعىل 

تطبيقيا لنصّ ذو مرتبة ترشيعية.
يتعنيّ عىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة الرقابة عىل مد تقيّد مرشوع النص 

الرتتيبي بالقواعد املشار إليها أعاله.
ويف هذا اإلطار، يمكن اإلشارة إىل أحكام األمر احلكومي عدد 375 لسنة 2020 املؤرخ يف 29 
الصادرة  املتابعة  الرقابة وتقارير  تقارير هيئات  بتنظيم عملية نرش  املتعلق   2020 جوان/حزيران 
عنها، وهو نصّ تطبيقي ألحكام الفصل 6 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 الذي ينص 
عىل وجوب قيام اهلياكل العمومية بأن "تنرش وحتنيّ وتضع عىل ذمة العموم بصفة دورية ويف شكل 

قابل لالستعامل: تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنية الدولية".
  وتطبيقا ألحكام القانون األسايس املذكور،  فقد أوجب األمر احلكومي عدد 375 لسنة 2020 
عىل عدد من اهلياكل الرقابية205 نرش تقاريرها الرقابية عىل املواقع اإللكرتونية الرسمية للوزارات 
التي ترجع هلا اهليئات املذكورة بالنظر، وذلك مع مراعاة استثناءات حق النفاذ إىل املعلومة الواردة 

205  هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية واهليئة العامة 
ملراقبة املصاريف العمومية وهيئة مراقبـي الدولة واهليئة العليا للطلب العمومي.
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بالقانون األسايس عدد 22 لسنة 2016، حيث تمّ التنصيص يف الفصل 3 من هذا األمر احلكومي 
عىل أنّه "تُراعى عند نرش التقارير املذكورة ... املبادئ واملقتضيات التالية:

مقتضيات األمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية، �
وضوح املعطيات املضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم، �
محاية املعطيات الشخصية، �
محاية املعطيات االسرتاتيجية اخلاصة باهلياكل واملنشآت التـي شملتها أعامل الرقابة واملتابعة". �

مع  تتوافق  آنفا  إليه  املشار  احلكومي  األمر  يف  وضعها  تمّ  التي  الضوابط  أنّ  القول  ويمكن 
حق  عىل  إضافية  استثناءات  أو  قيود  أية  تضيف  وال  املذكور  األسايس  بالقانون  املقررة  األحكام 

النفاذ إىل املعلومة.

الرقابة على  ب- ما هي الهيئات التي من شأنها أن تساعد السلطة التنفيذية في 
اختبار التناسب؟

١- المحكمة االدارية

املتعلق   1972 1 جوان/حزيران  املؤرخ يف   1972 لسنة   40 القانون عدد  من   4 الفصل  ينص 
باملحكمة اإلدارية عىل استشارة املحكمة اإلدارية وجوبا بشأن مشاريع األوامر ذات الصبغة الرتتيبية.

التقيّد  يتم  أن  املندرجة يف إطار جمال احلقوق واحلريات  الرتتيبية  النصوص  تبعا ألمهية  يُقرتح 
بالرأي االستشاري للمحكمة اإلدارية يف جمال الرقابة عىل اختبار التناسب وأن تكون آراء املحكمة 

االدارية يف هذا املجال بمثابة الرأي املطابق.
أكرب  توفري  االستشاري  الرأي  شأن  من  فإنه  القضائي،  يقيّد  ال  االستشاري  الرأي  أنّ  رغم 
احلظوظ لتحصني األمر الرتتيبي من اإللغاء باعتبار القيمة القانونية "املعنوية" للرأي االستشاري 

للمحكمة االدارية.
2-الوزارات 

تقتيض مشاريع األوامر احلكومية الرتتيبية املتعلقة بمجال احلقوق واحلريات إجراءين أساسيني:
ال: عرض مرشوع األمر احلكومي عىل الوزارات املكلفة بالتنفيذ لوضع إمضائها املجاور  � أوّ

ت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 94 من الدستور التي تنصّ عىل  وهو إجراء دستوري نصّ
أنه "يتمّ اإلمضاء املجاور لألوامر ذات الصبغة الرتتيبية من قبل كل وزير معني".  ويمثّل 

اإلمضاء املجاور شكلية جوهرية، قد يؤدي غياهبا إىل الطعن باإللغاء يف األمر الرتتيبي.
ثانيا: عرض مرشوع األمر احلكومي الرتتيبي عىل الوزرات التي يمكن االستئناس برأهيا  �

أو التي اقتضت النصوص القانونية استشارهتا دون أن تكون معنية باختاذ إجراءات تنفيذية 
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أي غري معنية بوضع إمضائها املجاور وخاصة منها مصالح الوزارة املكلفة بملف حقوق 
اإلنسان  .

الوزارات  إىل  إحالتها  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  تتوىل  التي  القوانني  ملشاريع  خالفا 
تتوىل  من  هي  احلكومي  األمر  مرشوع  بإعداد  املبادرة  صاحبة  الوزارة  فإن  الرأي،  إلبداء  املعنية 
إحالته إىل الوزارات املكلفة بوضع إمضائها املجاور أو الوزارات املكلفة فقط بإبداء الرأي وذلك 
ل 2018 املتعلق  تطبيقا ملقتضيات املنشور عدد 33 لسنة 2018 املؤرخ يف 19 ديسمرب/كانون األوّ
الرتتيبية  الصبغة  ذات  احلكومية  األوامر  ملشاريع  املجاورة  اإلمضاءات  بتجميع  الوزارات  د  بتعهّ

وإجراء االستشارات يف شأهنا قبل إحالتها إىل رئاسة احلكومة.

3- الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة

عىل غرار مشاريع القوانني، تتوىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة عرض مشاريع 
األوامر احلكومية املتعلقة باحلقوق واحلريات عىل اهليئات الدستورية املعنية باملرشوع وذلك طبقا 
ملقتضيات املنشور عدد 08 املؤرخ يف 17 مارس/آذار 2017 املتعلق بضبط قواعد إعداد مشاريع 

النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها.
مستشار  مصالح  فإنّ  واحلريات،  باحلقوق  املتعلقة  احلكومية  األوامر  مشاريع  ألمهية  اعتبارا 

القانون والترشيع جيب أن تتحر بصفة دقيقة يف اهليئات الدستورية التي يتعنيّ استشارهتا.
والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  قيام  تقتيض  املسألة  فإنّ  الوجوبية،  لالستشارات  بالنسبة 
ال من أحكام الدستور الذي أحدث هياكل عمومية دستورية مستقلّة أوجب  للحكومة بالتثبت أوّ
استشارهتا، ثمّ النصوص الترشيعية والرتتيبية التي أوجبت استشارة بعض اهلياكل، ثمّ يف مرحلة 
القانون  مرشوع  خصوص  يف  مفيدة  استشارهتا  تكون  التي  الوزرات  اهلياكل  من  التثبت  أخرية 

املتعلق باحلقوق واحلريات.
الدستورية  اهليئات  لنفس  الرأي  إلبداء  العرض  لوجوبية  احلكومية  األوامر  مشاريع  ختضع 

املستقلة التي سبق أن تمّ التطرق إليها يف خصوص مشاريع القوانني، واملتمثلة يف: 
 هيئة االنتخابات،  �
هيئة االتصال السمعي البرصي، �
 هيئة حقوق اإلنسان، �
هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة،  �
هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. �

يتعني استشارهتا يف خصوص مشاريع األوامر  التي  املستقلة  العمومية  اهليئات  أما بخصوص 
احلكومية التي يمكن أن يكون هلا تأثري عىل جمال احلقوق واحلريات فتتمثل يف: 
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جملس املنافسة، �
هيئة النفاذ إىل املعلومة، �
اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية، �
اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب. �

4 - الهيئات واللجان االستشارية ا¯خرى

وهي نفس اهليئات التي سبق أن تم التطرق إليها يف خصوص مشاريع القوانني وتتمثل يف:
المجلس الوطني للحوار االجتماعي

 24 املؤرخ يف   2017 54 لسنة  القانون عدد  3 من  الفصل  وهي استشارة وجوبية عىل معنى 
جويلية/متوز 2017 املتعلق بإحداث املجلس الوطني للحوار االجتامعي وضبط مشموالته وكيفية 
تسيريه والذي نصّ عىل وجوب استشارة املجلس الوطني للحوار االجتامعي يف خصوص األوامر 
احلكومية ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية ويف خمططات التنمية االقتصادية واالجتامعية ويف 

امليزانيات االقتصادية.
والعالقات  بالشغل  العالقة  ذات  املسائل  يف  الرأي  بإبداء  تلقائيا  التعهد  للمجلس  يمكن  كام 

املهنية التي ير فائدة يف إثارهتا وتقديم مقرتحات بشأهنا إىل اجلهات املختصة.
اللجنة الوطنية لمالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اÁنسان مع أحكام الدستور 

ومع االتفاقيات الدولية المصادق عليها

وهي اللجنة املحدثة بمقتىض األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/
إبداء الرأي وجوبا بخصوص مشاريع النصوص الرتتيبية ذات  وتتوىلّ   ،206  2019 ل  كانون األوّ

العالقة بحقوق اإلنسان.
عىل غرار ما متّت اإلشارة إليه آنفا بخصوص مشاريع القوانني، يمكن أن يكون هلذه اللجنة دور 

هام يف احرتام مقتضيات اختبار التناسب املنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.  

ج - عدم التراجع عن مكتسبات حقوق اÁنسان

الفصل  ملقتضيات  وفقا  الترشيع  جمال  من  يبقى  واحلريات  احلقوق  عىل  القيود  وضع  أنّ  رغم 
49 من الدستور، فإنّ ذلك ال يعفي من احلديث عن واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات يف إطار 

ممارسة صالحيات السلطة الرتتيبية العامة.

النصوص  ملالءمة  وطنية  جلنة  بإحداث  املتعلق   2019 ل  األوّ ديسمرب/كانون   24 يف  املؤرخ   2019 لسنة   1196 عدد  احلكومي  األمر    206
القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وضبط مشموالهتا وتركيبتها وطرق 

سري عملها.

4 - الهيئات واللجان االستشارية ا¯خرى
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تتمثل صالحيات السلطة الرتتيبية العامة مبدئيا يف جمال احلقوق واحلريات يف إقرار اإلجراءات 
العملية ملامرسة احلقوق واحلريات عىل غرار:

بمامرسة  � للترصيح  املعنية  العمومية  للهياكل  تقديمها  يتعنيّ  التي  املستوجبة  الوثائق  حتديد 
أحد احلقوق.

حتديد كيفية إعالم اهلياكل العمومية املعنية بمامرسة أحد احلقوق أو احلريات. �
يتمثل واجب عدم الرتاجع عن املكتسبات يف هذه احلالة يف عدم إصدار نصوص ترتيبية لتغيري 
 اإلجراءات املعمول هبا املرتبطة بمامرسة احلقوق واحلريات بطريقة من شأهنا التقليص من املستو
الفعيل للحامية كوضع إجراءات جديدة تفيض إىل التضييق من جمال ممارسة هذه احلقوق واحلريات 

عىل غرار:
اشرتاط وثائق جديدة للتقدم هبا إىل اإلدارة املعنية بمامرسة احلق واحلرية مل تكن مشرتطة يف  �

النص األصيل ويصعب استخراجها.
من  � احلريات  أو  احلقوق  أحد  ممارسة  إطار  يف  لإلدارة  املوجهة  املطالب  إيداع  صور  تغيري 

خالل حذف أحد هذه الصور أو التقليص منها، كأن يتم حذف إمكانية تقديم املطلب أو 
يتم اإليداع  أن  الربيد االلكرتوين واالقتصار عىل  أو عن طريق  الربيد  اإلعالم عن طريق 

مبارشة بمكتب الضبط.
 التمديد يف آجال ردّ اإلدارة عىل مطالب الرتخيص يف ممارسة أحد احلقوق واحلريات، بام يف  �

ذلك االجراءات التي يتمّ تكريسها يف الواقع يف خمالفة ملا تمّ ضبطه يف النصوص القانونية، 
عىل غرار املامرسة املتعلقة بإجراءات تكوين اجلمعيات.

 حيث يف هذه احلالة يتمّ رفض مطلب نرش إعالن بتكوين مجعية بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية يف غياب بطاقة االعالم بالبلوغ التي يتمّ تسليمها من قبل الكتابة العامة للحكومة، وذلك 
يف خمالفة رصحية ألحكام املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق 

بتنظيم اجلمعيات207.
هذا وجتدر اإلشارة أنّ إمكانية إدخال التغيريات تبقى واردة، فقط إذا كانت اإلجراءات اجلديدة 
 أخف من االجراءات السابقة، كأن يتمّ التقليص من الوثائق املستوجبة أو يتم إضافة صور أخر

إليداع املطالب لإلدارة مل تكن واردة يف النص األصيل. 

207  ينص الفصل 11 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 عىل أنه يعترب عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ يف أجل ثالثني (30) يوما من إرسال 
املكتوب املتعلق بتكوين اجلمعية املوجه اىل الكاتب العام للحكومة إليه أعاله بلوغا.
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الفقرة 2- مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بممارسة السلطة الترتيبية الخاصة 

تتمثل السلطة الرتتيبية اخلاصة يف السلطة التي يامرسها الوزراء يف القطاعات التي يرشفون عليها 
والتي خترج عن جمال السلطة الرتتيبية العامة لرئيس احلكومة. ويستمد الوزراء هذا االختصاص 
من الفصل 94 من الدستور الذي ينصّ عىل أن الوزراء يتخذون قرارات ترتيبية. ويتم ضبط جمال 

السلطة املذكورة عادة يف األوامر التي تضبط مهام ومشموالت الوزارات التي يرشفون عليها.
بالقرارات  تسميتها  يمكن  ترتيبية  قرارات  شكل  يف  اخلاصة  الرتتيبية  السلطة  الوزراء  يامرس 

الرتتيبية الوزارية، وهي قرارات يتمّ تأشريها من قبل رئيس احلكومة. 

49 من الدستور وذلك  التقيّد عند ممارستهم للسلطة الرتتيبية اخلاصة بضوابط الفصل  يتعني عىل الوزراء 
خاصة من خالل:

احرتام املجال املخصص للسلطة الرتتيبية اخلاصة وعدم إضافة أية ضوابط أخر للحقوق واحلريات. �
القرارات  � أنّ  باعتبار  لتطبيقها،  التي صدرت  القانونية  النصوص  مع  متعارضة  أحكام  أية  إضافة  عدم 

الرتتيبية املذكورة هي يف غالب األحيان نصوص تطبيقية إما لنصوص ترشيعية أو ألوامر حكومية.
الرتتيبي  النص  مرشوع  تقيّد   مد عىل  الرقابة  للحكومة  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  عىل  يتعنيّ   

بالقواعد املشار إليها أعاله وعدم إحالته إىل رئيس احلكومة للتأشري يف صورة خمالفته للقواعد املذكورة.

مقتضيات  مع  تعارضها  عدم  لضمان  الترتيبية  المنظومة  تدقيق  واجب   -3 الفقرة 
الفصل 49 من الدستور 

ذلك  عىل  نص  كام  الترشيع  جمال  من  هي  واحلريات  باحلقوق  تتعلق  قيود  وضع  أنّ  إعتبارا 
النصوص  منظومة  بتدقيق  مطالبة  تبقى  التنفيذية  السلطة  فإنّ  الدستور،  من  و65   49 الفصالن 
الرتتيبية النافذة، سواء الصادرة منها يف إطار السلطة الرتيبية العامة أو السلطة الرتتيبية اخلاصة208 

وذلك من خالل:
حتديد قائمة النصوص الرتتيبية التي تتضمن أحكاما متس من جمال احلقوق واحلريات من  �

قبل كل وزارة معنية.
عرض القائمة املذكورة عىل أنظار اللجنة الوطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة  �

بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها البداء الرأي 
بخصوص مد مالءمتها للفصل 49 من الدستور.

إنّ احلفاظ عىل إنسجام النصوص القانونية يقتيض إلغاء النصوص املتعارضة مع أحكام الدستور وعدم االكتفاء باإلبقاء عليها واعتبارها   208
الغية من الناحية القانونية تبعا لصدور دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

الفقرة 2- مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بممارسة السلطة الترتيبية الخاصة - مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بممارسة السلطة الترتيبية الخاصة 

مقتضيات  مع  تعارضها  عدم  لضمان  الترتيبية  المنظومة  تدقيق  واجب   -3 الفقرة 
الفصل 49 من الدستور 
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قيام الوزارة املعنية بالنص الرتتيبي بإعداد مرشوع لتنقيح أو إلغاء النص املخالف ملقتضيات  �
الفصل 49 من الدستور.

إلبداء  � املذكورة  اللجنة  أنظار  عىل  اإللغاء  أو  التنقيح  مرشوع  بعرض  املعنية  الوزارة  قيام 
الرأي .

إحالة امللف إىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة التي تتوىل دراسته من الناحية  �
القانونية ومد مالءمته ألحكام الفصل 49 من الدستور و إستكامل اإلجراءات القانونية 

بشأنه.   

الفرع 3- أي دور للسلطة التنفيذية في احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور في إطار 
تنفيذ ا¯حكام القضائية المرتبطة بممارسة صالحيات السلطة الترتيبية وصالحيات إصدار 

القرارات الفردية؟

سنتعرض إىل دور السلطة التنفيذية يف إطار تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة بإلغاء النصوص 
الرتتيبية (الفقرة 1) قبل التطرق إىل دورها يف إطار تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة بإلغاء القرارات 

الفردية (الفقرة 2).

الفقرة 1- ما هو دور السلطة التنفيذية في إطار تنفيذ ا¯حكام القضائية المتعلقة بإلغاء 
النصوص الترتيبية؟

أمثلة من فقه القضاء

رغم عدم وجود أحكام صادرة عن املحكمة اإلدارية تتعلق بإلغاء نصوص ترتيبية ملخالفتها 
يف  صدرت   49 للفصل  املخالفة  الرتتيبية  النصوص  أغلب  أنّ  باعتبار  الدستور  من   49 الفصل 
فرتات سابقة لصدور دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 وقد حتصنت تبعا لذلك ضدّ إمكانية 
العديد  يف  أقرت  املحكمة  فإنّ  السلطة209،  جتاوز   دعو طريق  عن  باإللغاء  مبارشة  فيها  الطعن 
الدستور  من   49 الفصل  قواعد  ملخالفتها  الرتتيبية  النصوص  بعض  دستورية  عدم  أحكامها  من 

واستبعدت تطبيقها يف النزاع املعروض أمامها.
 ويف هذا اإلطار يمكن اإلشارة إىل أحكام األمر عدد 50 لسنة 1978 املؤرخ يف 26 جانفي/

حتت  يضع  أن  الداخلية  لوزير  ل  خوّ والذي  الطوارئ  حالة  بتنظيم  واملتعلق   1978 الثاين  كانون 
اإلقامة اجلربية يف منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعترب نشاطه خطريا عىل األمن والنظام 
العامني. وترتكز وزارة الداخلية عىل أحكام هذا األمر للحد من حرية تنقل األفراد الذين يشكلون 

يف نظرها خطرا عىل األمن العام أو لوضعهم حتت اإلقام اجلربية.

باإللغاء  فيها  الطعن  إمكانية  اإلدارية عن  القرارات  تتحصن  هبا)  العلم  الرسمي (حصول  بالرائد  من نرشها  الشهرين  أجل  مرور  بعد    209
ويمكن فقط الطعن فيها عن طريق الدفع أي استبعاد تطبيقها يف النزاع املعروض.

الفقرة 1- ما هو دور السلطة التنفيذية في إطار تنفيذ ا¯حكام القضائية المتعلقة بإلغاء 
النصوص الترتيبية؟
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هة ضد قرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية  بيّنت املحكمة اإلدارية بمناسبة نظرها يف طعون موجّ
بمنع  أو  اجلربية210  اإلقامة  يف  بالوضع  تتعلق  املذكور   1978 لسنة   50 عدد  األمر  أحكام  أساس  عىل 
السفر، أن احلد من احلقوق واحلريات خيضع إىل الضوابط املنصوص عليها  بالفصل 49 من الدستور. 
وأكدت عىل "أنّ احلقوق واحلريات الفردية واجلامعية املضمونة به ال يمكن أن توضع ضوابط ملامرستها 
إالّ بمقتىض قوانني تتّخذ الحرتام حقوق الغري أو لصالح األمن العام أو املصلحة العامة عىل أن ال تنال 
اإلدارية عدم دستورية األمر  املحكمة  الضوابط من جوهر احلقوق واحلريات". وقد استخلصت  تلك 
عدد 50 لسنة 1978 املؤرخ يف 26 جانفي/كانون الثاين 1978 واملتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي  
التنقل واحلق يف اختيار مقر اإلقامة، مل يسبق ضبطها بنص  ن قيودا وضوابط حتدّ من ممارسة حق  تضمّ

ترشيعي حيرتم املقتضيات الدستورية الواردة بالفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

دور السلطة التنفيذية بعد صدور قرار اÁلغاء

عند صدور أحكام قضائية هنائية وباتة من املحكمة اإلدارية بإلغاء نصوص ذات صبغة ترتيبية 
صادرة عن السلطة التنفيذية (سواء أوامر حكومية أو قرارات ترتيبية وزارية) ملخالفتها ملقتضيات 
مصالح  تعهد  يف  أساسا  تتمثل  اإلجراءات  من  مجلة  اختاذ  يتعنيّ  فإنه  الدستور،  من   49 الفصل 

مستشار القانون والترشيع بام ييل:
عن  � الصادر  اإللغاء  حكم  يستوعب  ترتيبي  نصّ  مرشوع  إلعداد  املعنية  الوزارة  مراسلة 

املحكمة االدارية ويعوض األحكام القانونية التي تمّ احلكم بعدم دستوريتها. 
مراسلة الوزارة املعنية إللغاء كل النصوص التطبيقية (املناشري مثال ...) الصادرة بناء عىل  �

ملقتضيات  ملخالفتها  اإلدارية  املحكمة  قبل  من  بإلغائها  احلكم  تمّ  التي  القانونية  الفصول 
الفصل 49 من الدستور.

اإلعداد  � بصدد  تزال  ال  التي  الرتتيبية  النصوص  مشاريع  لتعديل  املعنية  الوزارة  مراسلة 
املتضمنة ألحكام قانونية متشاهبة مع النص الذي تمّ إلغاءه.

التنفيذية  السلطة  قيام  يقتيض  ترتيبي  نص  بإلغاء  املتعلق  القضائي  القرار  فإنّ  ذلك،  عىل  فضال 
بتدقيق املنظومة الرتتيبية سارية املفعول لضامن انسجامها مع أحكام الفصل 49 من الدستور وذلك 

إما:
بمبادرة من الوزارة التي صدر النص الرتتيبي باقرتاح منها. �
بطلب من مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة باعتبار دوره يف السهر عىل ضامن  �

انسجام املنظومة القانونية وتالؤمها مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور.
مع  � اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  القانونية  النصوص  ملالءمة  الوطنية  اللجنة  من  بطلب 

املهام  أحد  أنّ  باعتبار  وذلك  عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات  ومع  الدستور   أحكام 

210  القضيّة عدد: 150168، 2 جويلية/متوز 2018.
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مراجعة  "اقرتاح  يف  إحداثها،  نصّ  ذلك  عىل  ينص  كام  تتمثّل،  اللجنة  هلذه  األساسية 
االتفاقيات  ومع  الدستور  أحكام  مع  تالؤمها  يضمن  بام  وتنقيحها"  القانونية  النصوص 

الدولية 211.

الفقرة 2- ما هو دور السلطة التنفيذية في إطار تنفيذ ا¯حكام القضائية المتعلقة بإلغاء 
القرارات الفردية؟

املؤسس  قررها  التـي  الضـامنات  أحد  يُعدّ  القضاء  رقابة  إىل  اإلدارية  السلطات  إخضاع  إنّ 
احلقوق  حامي  القضـاء  أن  باعتبار  وحرياهتم،  األفراد  حقوق  محاية  تعزيز  هبدف  الدستوري 
واحلريات واملجتمع بأرسه، وهو ما تمّ تكريسه يف دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 الذي 

نصّ يف فصله   49 عىل تكفل "اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".
التنفيذية يف جمال  السلطة  للرقابة عىل قرارات وأعامل  عالوة عىل أمهية وجود هيئات قضائية 
احلقوق واحلريات، فإنّ دولة القانون وتكريس منظومة احلقوق واحلريات ال تفرتض فقط التزام 
إىل  اه  تتعدّ وإنّام   ، معنيّ نزاع  يف  القضائية  اهليئات  عن  الصادرة  األحكام  بتطبيق  التنفيذية  السلطة 
التزام السلطة التنفيذية الحقا بتطبيق ما استقر عليه فقه القضاء يف جمال القرارات اإلدارية املتعلقة 
النزاعات القضائية ضدّ قراراهتا ويف إطار  بمجال احلقوق واحلريات، وذلك سعيا للتقليص من 
تدعيم عالقة الثقة بينها وبني املواطن. وبالتايل سنتعرض يف مرحلة أوىل إىل فقه القضاء يف جمال 
إقرار اختبار التناسب يف القرارات اإلدارية الفردية (أ) قبل التعرض إىل آليات ضامن تقيّد السلطة 
س آلليات اختبار التناسب يف جمال القرارات الفردية املتعلقة باحلقوق  التنفيذية بفقه القضاء املكرّ

واحلريات (ب).

أ- فقه القضاء في مجال إقرار اختبار التناسب في القرارات اÁدارية الفردية 

باعتبار تعدد جمال األحكام الصادرة عن اهليئات القضائية اإلدارية عند تعهدها بالنظر يف رشعية 
املحكمة  عن  منها  الصادرة  سواء  التناسب،  اختبار  باحرتام  عالقة  يف  الفردية  اإلدارية  القرارات 
ال  أوّ املتعلقة  األمثلة  إىل بعض  التعرض  املتخصصة، فسنقترص عىل  القضائية  اهليئات  أو  اإلدارية 
بتكريس حرية التنقل الصادرة عن القايض االداري (1) أو األحكام القضائية يف مادة حرية النفاذ 

إىل املعلومة الصادرة عن هيئة النفاذ إىل املعلومة (2).

ل 2019 املحدث للجنة استعامل عبارة  211  تّم يف الفصل 2 من األمر احلكومي عدد 1196 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب/كانون األوّ
"النصوص القانونية" وهي عبارة عامة تشمل مجيع النصوص بام يف ذلك القوانني واملراسيم واألوامر والقرارات واملناشري.

الفقرة 2- ما هو دور السلطة التنفيذية في إطار تنفيذ ا¯حكام القضائية المتعلقة بإلغاء 
القرارات الفردية؟



ما هي آليات احرتام مقتضيات الفصل 49 من الدستــور يف إطار ممارسـة السلطة التنفيذية لصالحياهتـا يف جمـال إصـدار املراسيم وصالحياهتا الرتتيبية؟

108

1-فقه قضاء المحكمة االدارية في مجال تكريس حرية التنقل

يعترب القايض اإلداري يف القانون التونيس "القايض الطبيعي لإلدارة" إذ يستمد اختصاصـاته كام 
متّت اإلشارة إىل ذلك آنفا مـن الدستور ومن القانون عدد 40 لسنة 1972 املؤرخ يف 1 جوان/حزيران 
1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية. وبالتايل سيكون للقايض اإلداري دور كبري يف محاية احلريات العامة 
رغم أنه ال يتدخل مـن تلقـاء نفسه حلامية تلك احلريات حتى ولو وقع اعتداء عليها وذلك تطبيقا ملبدأ 

الفصل بني السلطات، فاألمر متوقف عىل حتريك دعو قضائية من طرف املترضر.
 وبالرجوع إىل القانون التونيس، نجد أن املرشع أقر لألفراد حق اللجوء إلـى القضـاء اإلداري 
يسمى  ما  أو  اإللغاء   دعو رفع  طريق  عن  وذلك  املرشوعة  غري  اإلدارية  القرارات  يف  للطعن 
بدعو جتاوز السلطة. ومن جهة أخر، منح لألفراد املترضرين من جراء أعامل اإلدارة القانونية 

أو املادية حق املطالبة بالتعويض أمام القايض اإلداري.
منظومة  محاية  يف  هاما  دورا  لعب  اإلداري  القايض  أنّ  اإلدارية  املحكمة  قضاء  فقه  خالل  من  ويتبنيّ 
س يف العديد من قراراته إىل كيفية وضع حدود للحقوق واحلريات،حيث خلصت  احلقوق واحلريات وأسّ
يّات املضمونة بموجب نصوص قانونية  وق اإلنسان واحلرّ قُ املحكمة يف هذه املادة إىل إقرار املبدأ التايل "إنّ حُ
ال يمكن أنْ توضع ضوابط ملامرستها إال بمقتىض قوانني تُتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام 
ة  يُودٍ عىل تلك احلُريّ عىل أنْ ال تنال تلك الضوابط من جوهر احلقوق واحلريّات ... وال يمكن لذلك وضعَ قُ
.212" ة وأن ال يمسّ من جوهر ذلك احلقّ وجب قانون رشط أن يكون اهلدف منه حتقيق املصلحة العامّ إالّ بمُ
ويف هذا اإلطار،حظي حق التنقل بحامية خاصة من القايض اإلداري وأكدت املحكمة يف فقه 
ل إالّ يف حدود ما جييزه القانون  ة التنقّ قضائها املستقر يف هذه املادة عىل أنّه "ال يسوغ إهدار مبدأ حريّ

ل االستثناءات التي حتول دون متكني املواطن من هذا احلقّ تأويال ضيّقا"213. رصاحة عىل أن تؤوّ
وسنتعرض عىل سبيل املثال إىل ثالثة أصناف من القرارات اإلدارية التي تعهدت هبا املحكمة 

اإلدارية يف عالقة مبارشة باحرتام حرية التنقل والتي تمّ فيها إعامل اختبار التناسب. 

المثال 1- فقه قضاء المحكمة بخصوص القرارات المتعلقة باÁقامة الجبرية 

ست املحكمة اإلدارية يف فقه قضائها املستقر الضوابط املتعلقة بحدود حرية التنقل  يف هذا اإلطار،كرّ
صادر  قرار  ضد  ه  موجّ طعن  يف  بالنظر  اإلدارية  املحكمة  تعهدت  حيث  اإلدارة،  تضعها  أن  يمكن  التي 
عن وزير الداخلية214 يقيض بإخضاع الطاعن لإلقامة اجلربية. وقد عللت جهة اإلدارة بأهنا اختذت هذا 
القرار عىل أساس أحكام الفصل 5 من األمر عدد 50 لسنة 1978 املؤرخ يف 26 جانفي/كانون الثاين 

212  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 126863 بتاريخ 18 مارس/آذار 2014.

ل 2016. 213  القرار الصادر يف القضية عدد 4100173 بتاريخ 20 ديسمرب/كانون األوّ

214  القضيّة عدد: 150168، 2 جويلية/متوز 2018.

1-فقه قضاء المحكمة االدارية في مجال تكريس حرية التنقل
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ل لوزير الداخلية أن يضع حتت اإلقامة اجلربية يف منطقة  1978 واملتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي خوّ
ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعترب نشاطه خطريا عىل األمن والنظام العامني، كام تمّ  اختاذه أيضا يف 
نطاق محاية األمن العام للبالد التونسية عمال بأحكام الفصل 4 من األمر عدد 342 لسنة 1975 املتعلق 
بضبط مشموالت وزارة الداخلية والذي ينصّ عىل أنّ "وزارة الداخلية بوصفها مسؤولة عىل املحافظة 
عىل النظام العام يف كامل تراب اجلمهورية مكلّفة خاصة:... بمراقبة جوالن األشخاص بكامل تراب 

ة". اجلمهورية وخاصة باحلدود الرتابية والبحرية ومبارشة الرشطة اجلويّ

وقد بيّنت املحكمة اإلدارية يف هذا القرار أن احلد من احلقوق واحلريات خيضع إىل الضوابط املنصوص 
واجلامعية  الفردية  واحلريات  احلقوق  "أنّ  املذكور  قرارها  يف  وأكدت  الدستور  من   49 بالفصل  عليها  
املضمونة به ال يمكن أن توضع ضوابط ملامرستها إالّ بمقتىض قوانني تتّخذ الحرتام حقوق الغري أو لصالح 
األمن العام أو املصلحة العامة عىل أن ال تنال تلك الضوابط من جوهر احلقوق واحلريات"، مؤكدة عىل 
أنّ "احلق يف التنقّل ومغادرة تراب الوطن يعدّ من احلقوق األساسية املكفولة لكلّ مواطن بموجب الفصل 
املصلحة  حتقيق  منه  اهلدف  يكون  رصيح  قانون  بموجب  إالّ  تقييدها  يسوغ  ال  والتي  الدستور،  من   24
ل الضوابط واحلدود التي تنال من هذا احلق تأويال ضيقا". العامة وأن ال يمسّ من جوهر احلق، عىل أن تؤوّ

وقد اعتربت املحكمة اإلدارية أنه لئن كان من اجلائز للسلطة التنفيذية وللهيئات العمومية ممارسة ما هلا 
من سلطة ترتيبية أو سلطة إصدار تراتيب داخلية أو قرارات فردية خدمة للمصلحة العامة أو محاية للنظام 
نته  ما تضمّ إالّ يف حدود  أو تضييقات  قيودا  التدابري  أو  القرارات  تلك  أنّه ال يمكن أن حتمل  العام، غري 

القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية.

 1978 لسنة   50 عدد  األمر  دستورية  عدم  لتستخلص  ذلك  من  أكثر  اإلدارية  املحكمة  ذهبت  وقد 
ن قيودا وضوابط  1978 واملتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي تضمّ 26 جانفي/كانون الثاين  املؤرخ يف 
حتدّ من ممارسة حق التنقل واحلق يف اختيار مقر اإلقامة، مل يسبق ضبطها بنص ترشيعي حيرتم املقتضيات 

الدستورية الواردة بالفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

وانتهت املحكمة يف األخري إىل إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية معتربة أنّ "استناد جهة اإلدارة 
وجود  دون  منها  واحلدّ  املقر  واختيار  التنقل  حرية  ضبط  يف  صالحياهتا  لتأسيس  ترتيبية  نصوص  عىل 

د تلك الضوابط ورشوط إعامهلا، خمالفا للدستور". نصوص ترشيعية حتدّ

Sجراء الحدودي ١٧Áالمثال 2- فقه قضاء المحكمة بخصوص القرارات المتعلقة با

يتمثّل اإلجراء احلدودي املعروف بالـــ S17 يف العرض عىل االستشارة قبل السفر، وهو إجراء تلجأ إليه 
وزارة الداخلية مرتكزة عىل صالحياهتا املنصوص عليها باألمر عدد 342 لسنة 1975 املؤرخ يف 30 ماي/
"وزارة  أنّ  ينص عىل  والذي  منه   4 الفصل  الداخلية وخاصة  املتعلق بضبط مشموالت وزارة   1975 أيار 
النظام العام يف كامل تراب اجلمهورية مكلّفة خاصة: بمراقبة  الداخلية بوصفها مسؤولة عىل املحافظة عىل 
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ة".  جوالن األشخاص بكامل تراب اجلمهورية وخاصة باحلدود الرتابية والبحرية ومبارشة الرشطة اجلويّ

الداخلية يف بعض  بوزارة  املختصة  ل للمصالح  باعتباره خيوّ التنقل  تقييدا من حرية  ويعترب اإلجراء 
األحيان منع سفر أي شخص يرتاء هلا أنه يشكل خطرا أو تعلقت به شبهات إرهاب. وهو إجراء ال 
جيد له أي أساس ترشيعي كام أنه غري منظم بأي نصّ قانوين،وقد أكدت املحكمة اإلدارية يف العديد من 
التنفيذ عىل عدم رشعية هذا اإلجراء  أحكامها الصادرة عن دوائرها االبتدائية وقرارهتا يف مادة توقيف 

ملخالفته ملقتضيات الفصل 49 من الدستور.

ه ضد قرار وزير الداخلية يقيض  تعهدت إحد الدوائر االبتدائية للمحكمة االدارية215 يف طعن موجّ
S17، وارتكزت وزارة الداخلية بوصفها اجلهة املدعى عليها  بوضع العارض حتت اإلجراء احلدودي 
ذ يف إطار ممارستها لسلطتها التقديرية التي ختول هلا مراقبة اجلوالن بكامل تراب اجلمهورية  أنّ القرار اُختّ
وخاصة باحلدود الرتابية باعتبارها مسؤولة عىل املحافظة عىل النظام العام  عمال بمقتضيات الفصل 4 من 
األمر عدد 342 لسنة 1975 املؤرخ يف 30 ماي/أيار 1975 املتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية، 

ودفعت بأنّ املدعي عنرص سلفي تكفريي مصنّف خطري جدا تابع لتنظيم إرهايب حمظور.

واستخلصت املحكمة بعد تذكريها بمقتضيات الفصل 49 من الدستور أنّ "السلطة التأسيسية كانت 
واضحة يف الداللة عىل أنّ سائر احلقوق واحلريات التي كفلها الدستور مضمونة وأنّ ضوابط ممارستها ال 
د إالّ بقانون يكون يف خدمة أغراض مدنية الدولة وديمقراطيتها وهبدف محاية حقوق الغري، أو تأمني  حتدّ
مقتضيات احلفاظ عىل النظام العام مع مراعاة التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا". وبالتايل اعتربت أنّ 
"ال يرقى إىل مرتبة الترشيع الذي يرتضيه الفصل 49 من  ارتكاز اجلهة املدعى عليها عىل نصّ ترتيبي216
الدستور" يف غري طريقه من الناحية القانونية باعتباره يتعارض مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، 

وخلصت تبعا لذلك إىل إلغاء القرار املطعون فيه.

المثال 3- فقه قضاء المحكمة بخصوص الحق في السفر

بمنع  الداخلية  وزير  عن  صادرة  قرارات  ضد  موجهة  طعون  يف  نظرها  بمناسبة  املحكمة  أكدت 
املتعلق   1975 14 ماي/أيار  املؤرخ يف   1975 40 لسنة  القانون عدد  السفر217، عىل أساس أحكام  
فر من احلقوق األساسية لكلّ مواطن تونيس الرتباطه  بجوازات السفر ووثائق السفر عىل أنّ احلق يف السّ
ة التّنقّل إىل خارج البالد التونسية التي ضمنها الفصل 24 من الدستور، وخلصت إىل اعتبار أنه  ال  بحريّ
ل االستثناءات التي تنال من هذا  يسوغ إهدار هذا احلق إالّ يف حدود ما جييزه القانون رصاحة، عىل أن تُؤوّ

احلقّ تأويال ضيّقا.

215  احلكم االبتدائي عدد 149486 بتاريخ 30 نوفمرب/ترشين الثاين 2018، سامي الرصاييص ضد وزير الداخلية.

216  الفصل 4 من األمر عدد 342 لسنة 1975 املؤرخ يف 30 ماي/أيار 1975 املتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية.

217  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 138735 بتاريخ 27 جوان/حزيران 2016.
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وبيّنت يف هذا اإلطار  أنّ ما تستأثر به املصالح األمنية من سلطة يف تقدير ما إذا كان السامح بالسفر 
من شأنه النيل من األمن القومي التونيس أو من النظام العام أو من سمعة البالد ال حيول دون إقرار 
حقّ القايض اإلداري يف بسط رقابته حتى ال يؤول األمر إىل إطالق يدها وإعفاء أعامهلا من اخلضوع 
إىل مبدأ الرشعية منتهية إىل اعتبار أن ما تتمتّع به اإلدارة من سلطة تقديرية يف هذا املجال بناء عىل 
وجود استثناءات أتاحها القانون لتقييد حرية السفر يبقى متوقفا عىل صدور حكم قضائي سواء من 
التحقيق ضدّ حامل اجلواز لتحجري  أو من حاكم  العمومية  النيابة  أو من  االبتدائية  املحكمة  رئيس 

فر عليه. السّ

2- فقه قضاء هيئة النفاذ الى المعلومة

22 لسنة  القانون األسايس عدد  العديد من قراراهتا تفسري وتأويـل أحـكام  تولـت اهليئـة يف 
2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة،  وخاصة يف ما يتعلق 
باستثناءات حق النفاذ إىل املعلومة املنصوص عليها بالفصل 24 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 
2016 املذكور والذي ينص عىل أنه "ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال 
إذا كان ذلك يؤدّي إىل إحلاق رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتصل 

هبام أو بحقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
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 كام تكون خاضعة لتقدير املصلحة 
العامة من تقديم املعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بني املصالح 

املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ ....".
املعني  اهليكل  وأن  مطلقة  استثناءات  تعد  ال   24 بالفصل  الواردة  االستثناءات  أنّ  وباعتبار 
محايتها  املراد  املصالح  بني  التناسب  مراعاة  خالل  من  عملية  إىل  املطلب  ذلك  بإخضاع  مطالب 
ق من مطلب النفاذ يف صورة املوافقة عليه، فقد قدمت اهليئة من  والغاية أو املصلحة الّتي ستتحقّ

خالل فقه قضائها عديد األمثلة لكيفية إعامل هذا االختبار.
أنّه يتعنيّ عىل اهلياكل اخلاضعة ألحكام  النفاذ إىل املعلومة  يُستشف من خالل فقه قضاء هيئة 
 بإحد يتعلّق  املعلومة  إىل  نفاذ  أيّ مطلب  أال حتسم يف   2016 لسنة   22 األسايس عدد  القانون 
االستثناءات املنصوص عليها بالفصل 24 إالّ بعد إعامل اختبار التناسب الذي يقتيض إجراء عملية 
موازنة وترجيح بني املصالح املراد محايتها بموجب تلك االستثناءات وبني الغاية من مطلب النفاذ. 
كام تفرتض هذه النظرية عدم البتّ يف مطالب النفاذ بنفس الطريقة حتى وإن تعلّقت بنفس املعلومة 

وأن يتمّ إخضاعها يف كلّ مرة لعملية تقييم موضوعية زمن تلقي مطلب النفاذ. 
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 وفيام ييل بعض األمثلة عن فقه قضاء هيئة النفاذ إىل املعلومة التي تم فيها إعامل اختبار التناسب:
إتاحة تقارير الرقابة

أكدت هيئة النفاذ إىل املعلومة يف العديد من قراراهتا أنّه ال يمكن لإلدارة التعلل بوجود معطيات 
شخصية لرفض إتاحة تقارير الرقابة التي يتم إعدادها من طرف التفقديات الوزارية. 

شأنه  من  ليس  العامة  للتفقدية  السنوية  التقارير  من  ورقية  "نسخة  عىل  احلصول  أن  اهليئة  اعتربت 
فإن حصوهلا عىل  ذلك،  بل عىل خالف  الوطني،  الدفاع  أو  العام  باألمن  إحلاق أي رضر  إىل  يؤدي  أن 
الشفافية واملساءلة فيام  الرامية إىل تكريس مبدأي  القانون  إنام ينصهر ضمن حتقيق أهداف  الوثائق  هذه 
يتعلق بالترصف يف املرافق العمومية ودعم مشاركة العموم يف متابعة تنفيذ السياسات العمومية وحسن 
الترصف يف املال العام. وحيث لئن تضمنت التقارير املطلوبة بيانا هلويات بعض األشخاص ووظائفهم، 
فإنه يمكن للجهة املدعى عليها حجب هذه املعطيات عند تسليمها للتقارير موضوع طلب النفاذ، ... 
وحيث يتجه تأسيسا عىل ما سبق بيانه قبول الدعو مع إقرار حق اجلهة املدعى عليها يف حجب املعطيات 

الشخصية الواردة بالوثائق املطلوبة"218.

أمهية نرش  باعتبار  الرقابة  تقارير  بنرش  قد سمحت  التناسب  اختبار  إعامل  اهليئة من خالل  أنّ  القرار  هذا  من  يتبنيّ 
التقارير يف تدعيم مبدأي الشفافية واملساءلة فيام يتعلق بالترصف يف املرافق العمومية وهي أحد أهم األهداف التي يرمي 
إىل حتقيقها  القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة، وبالتايل ال يمكن إهدار احلق يف 
النفاذ إىل املعلومة يف هذه احلالة حتى عىل فرض وجود معطيات شخصية حيث أقرت اهليئة يف قرارها املذكور إمكانية قيام 

اهليكل العمومي الذي تمّ توجيه مطلب النفاذ إليه بحجب هذه املعطيات عند تسليمها للتقارير موضوع طلب النفاذ.

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه انسجاما مع فقه قضاء هيئة النفاذ إىل املعلومة يف جمال نرش تقارير الرقابة 
وتنفيذا ألحكام القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016،  فقد صدر، كام سبق أن متّت اإلشارة إىل ذلك 
بتنظيم  املتعلق   2020 جوان/حزيران   29 املؤرخ يف   2020 لسنة   375 احلكومي عدد  األمر  آنفا219، 
عملية نرش تقارير هيئات الرقابة وتقارير املتابعة الصادر عنها والذي ألزم عددا من اهلياكل الرقابية220 
بنرش تقاريرها الرقابية عىل املواقع اإللكرتونية الرسمية للوزارات التي ترجع هلا اهليئات املذكورة بالنظر.

الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية

عملت اهليئة يف بعض األحيان عىل إعامل اختبار التناسب للتوسع يف جمال استثناءات حق النفاذ 
 22 القانون األسايس عدد  42 من  الفصل  التنصيص عليها رصاحة يف  يتم  مل  املعلومة والتي  إىل 

218   هيئة النفاذ إىل املعلومة، القرار عدد 96/2018 بتاريخ 06 سبتمرب/أيلول 2018، منظمة أنا يقظ/ وزير التكوين املهني والتشغيل.

219   أنظر النقطة "أ" من الفقرة األوىل من الفرع 2 من اجلزء الثالث من هذا الدليل.

220   هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية واهليئة العامة 
ملراقبة املصاريف العمومية وهيئة مراقبـي الدولة واهليئة العليا للطلب العمومي.
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لسنة 2016 وذلك باعتبار الرضر الذي يمكن أن يرتتّب عن إتاحة البعض من هذه املعلومات، 
وقد كان ذلك بمناسبة النظر يف قرار رفض مطلب نفاذ221 يتعلق بطلب احلصول عىل مجيع الوثائق 

املتعلقة بالصفقة.

أكدت اهليئة يف هذا القرار أنّ مراعــاة حقــوق الغيــر فــي محايــة ملكيتهــم الفكريــة ال يقتصــر 
فقــط علـى محايـة حقوقهـم األدبية والفنيـة أو حقوقهـم املتصلـة بامللكيـة الصناعيـة، وإنمـا يشـمل 
أيضـا محايـة أسـرارهم التجاريـة واملعلومـات التـي تسـاهم فـي منحهـم امتيـازات تنافسـية وقـدرة 

عىل االستباق مقارنـة بغريهم مـن العاملني فـي ذات النشـاط الصناعـي أو التجـاري.

الضامنـات  مـن  يعـدّ  العموميـة  للصفقـات  املكونـة  الوثائـق  إلـى  النفـاذ  لئـن كان حـق  وحيـث 
اهلامـة لتكريس مبـدأي الشـفافية واملسـاءلة فيمـا يتعلـق بإجـراءات إسـناد هـذه الصفقـات ومتابعـة 
الفقــه  عليــه  اســتقر  ملــا  طبقــا  يــؤدي  أن  يمكــن  ال  احلــق  هـذا  اسـتعامل  أن  إال  تنفيذهـا، 
والقضــاء املقــارن، إلــى الولــوج إلــى الوثائــق اخلاصــة بالشــركات املشــاركة فــي طلبــات 
القـول  أن  التجاريــة. وحيـث  واســرتاتيجياهتا  الصناعيــة  أســرارها  تتضمــن  والتــي  العــروض 
بخالف ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى إفشـاء أسـرار هـذه الشـركات واإلخالل بقواعـد املنافسـة 
مثلمـا  للتجـدد  القابلـة  للصفقـات  بالنسـبة  سـيّام  املتنافسـة،  االقتصادية  املؤسسـات  بيـن  الشـريفة 
بالوثائـق  يتعلـق  فيمـا  التمييـز  يقتضـي  بيانـه،  مـا سـبق  أن  احلـال. وحيـث  فـي قضيـة  الشـأن  هـو 
والتـي  الصفقـة  إبـرام  بإجـراءات  املتصلـة  الوثائـق  بيـن  النفـاذ،  طلـب  موضـوع  للصفقـة  املكونـة 
تسـمح بمتابعـة مـد احتـرام املشـرتي العمومـي لشـفافية اإلجراءات وللمبـادئ األساسية املتصلـة 
باملنافسـة واملسـاواة أمـام الطلـب العمومـي، مثـل االلتزام أو كراسـات الشــروط اإلدارية والفنيــة 
وثائــق  وهــي  العــروض،  فــرز  تقاريــر  كذلــك  أو  للعــرض  اجلملــي  الثمــن  أو  للصفقــة 
قابلـة للنفـاذ إليهـا مـن قبـل الشـركات املشـاركة فـي طلبـات العـروض اخلاصـة هبـذه الصفقـات 
وكذلـك مـن قبـل العمـوم تكريسـا ملبـدأي الشـفافية واملسـاءلة، وبيـن الوثائـق اخلاصـة باملؤسسـات 
االقتصادية املشـاركة فـي هـذه الصفقـات مثـل جـداول أسـعارها التفصيليـة وملفاهتـا الفنيـة وغريهـا 
مـن الوثائـق التـي حتتـوي علـى أسـرارها الصناعيــة وتعكــس اســرتاتيجيتها التجاريــة، والتــي 
العامـة واخلاضعـة  املرافـق  بتسـيري  املتصلــة  العموميــة  الوثائــق  قبيــل  اعتبارهــا مــن  ال يمكــن 

بصفتهـا تلـك إلـى مبدأ النفـاذ إليها...".

إىل  بالصفقة  املتعلقة  الوثائق  بتصنيف  التناسب  اختبار  إعامل  طريق  عن  اهليئة  قامت  وبالتايل 
مبدأي  تكريس  مع  يتامشى  إتاحتها  أنّ  باعتبار  النفاذ  بحق  مشمول  الوثائق  من  صنف  صنفني: 
إىل  يؤدي  إتاحتها  أنّ  باعتبار  النفاذ  حق  من  مستثنى  الوثائق  من  وصنف  واملساءلة،  الشفافية 

اإلخالل بقواعـد املنافسـة الشـريفة بيـن املؤسسـات االقتصادية املتنافسـة.

221   القـرار عـدد 40 بتاريـخ 5 جويلية/متوز 2018 ّ شـركة ويتكـو سـبور« فـي شـخص ممثلهـا القانونـي ضـد بلديـة الكريـب.
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إتاحة محاضر الجلسات مع حجب المعطيات

بداية من أول قرار صادر عنها، عملت هيئة النفاذ إىل املعلومة إىل إعامل اختبار التناسب لتكريس 
احلق يف النفاذ إىل حمارض اجللسات املتضمنة للمعايري املوضوعية التي تمّ ضبطها إلسناد رخص يف 

إطار صالحياهتا يف تسيري املرفق العام.

تتعلق القضية بمطلب توجهت به أحد اجلمعيات الناشطة يف جمال محاية قطاع النقل بواسطة التاكيس إىل 
وايل املهدية وذلك قصد احلصول عىل نسخة ورقية من حمرض جلسة اللجنة اجلهوية للنقل بوالية املهدية التي 

تم عىل أساسها ضبط املقاييس املوضوعية إلسناد رخص النقل بواسطة التاكيس.

وقد أكدت اهليئة بمناسبة نظرها يف القضية املذكورة أن "حصول اجلمعية عىل حمارض جلسات اللجنة اجلهوية 
للنقل ... واملتعلقة بضبط املقاييس املوضوعية إلسناد رخص التاكيس الفردي بالوالية،... ليس من شأنه أن يؤدي 
إىل أي رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني، كام ال يندرج ضمن أي حالة من حاالت االستثناء الواردة بالفصل 
24 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016"، معتربة أنه عىل خالف ذلك فإن احلصول عىل الوثائق املطلوبة 
أو االطالع عىل العنارص املوضوعية التي تمّ اعتامدها من قبل اهليكل اجلهوي املعني إلسناد رخص التاكيس،"إنام 
ينصهر ضمن حتقيق أهداف القانون يف تكريس مبدأ الشفافية واملساءلة فيام يتعلق بالترصف يف مرفق النقل بواسطة 

سيارات األجرة وتنظيمه كام يسمح بدعم مشاركة العموم يف متابعة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها"222.

الوثائق المتضمنة لمعطيات شخصية

النفاذ  التي يمكن حتقيقها من مطلب  الغاية  للموازنة بني  التناسب  اختبار  بإعامل  اهليئة  قامت 
واملصلحة التي يمكن أن تترضر من إتاحة املعلومة، مؤكدة يف العديد من قراراهتا أنّ الغاية التي 
ستتحقق من مطلب النفاذ أهم من املصلحة التي يمكن أن تترضر من إتاحة املعلومة ويف حاالت 

أخر غلّبت محاية املعطيات الشخصية يف ظل عدم وجود أية مصلحة عامة من مطلب النفاذ.
المثال 1

بجندوبـة،  للرتبيـة  اجلهـوي  املنـدوب  2018  ح.ح /  26 جويلية/متوز  بتاريـخ   92 القـرار عـدد  يف 
املتعلق بالطعن يف قرار رفض املندوب اجلهوي للرتبية االستجابة ملطلب نفاذ يتعلق باحلصـول علـى نسـخة 
الدراسـية  السـنة  بعنـوان  االبتدائي  التعليـم  لنيابـات  املقبوليـن  املرتشـحني  ألسامء  املتضمنـة  القائمـة  مـن 
عليها  حتصلوا  التـي  العلميـة  الشـهائد  وأصنـاف  ميالدهم  بتواريـخ  املتصلـة  البيانـات  مجلـة  مـع  املعنيـة 
وســنوات خترجهــم، اعتربت اهليئة أنّ البيانــات املذكورة متثل العنارص املوضوعيــة املنصــوص عليهــا 
فيمـا  واملسـاءلة  الشـفافية  مبـدأي  "تكريـس  أنّ  معتربة  املعتمديـات  حسـب  املرتشـحني  لرتتيـب  قانونـا 
يسـتوجب  للرتبية،  اجلهويـة  املندوبيـات  فـي عمـل  الثقـة  الرتبـوي ودعـم  املرفـق  فـي  بالتصـرف  يتعلـق 
متكيـن املدعي من احلصـول علـى نسـخة مـن القائمـة املطلوبـة ...."، واعتربت اهليئة أنّ هـذه القائمـة وإن 

222  هيئة النفاذ إىل املعلومة، القرار عدد 01/2018 بتاريخ 01 فيفري/شباط 2018، اجلمعية الوطنية حلامية قطاع النقل "تاكيس"/ وايل املهدية.
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كانت "حتتـوي علـى بعـض البيانـات الشـخصية، إال أن الضـرر املرتتـب عـن  الكشـف عـن هـذه البيانـات 
ال يعـد فـي تقديـر اهليئـة ضـررا جسـيام مقارنـة باملصلحـة العامـة املرتتبـة عـن تقديـم املعلومــة واملتمثلــة 

فــي التأكــد مــن شــفافية إجــراءات إســناد اإلنابات مــن قبــل املندوبيــة اجلهويــة للرتبيــة".

المثال 2

يف إطار إعامل اختبار التناسب، قامت اهليئة يف قرارات أخر برفض قبول طعن موجه ضد قرارات 
ه ضد قرار حمافظ البنك  إدارية تتعلق برفض إتاحة معلومة وذلك بمناسبة تعهدها بالنظر يف طعن موجّ
املركزي التونيس القايض برفض االستجابة ملطلب نفاذ يتعلق بطلب حصول الطاعن عىل وثائق بنكية 
ملواطنة أجنبية غري مقيمة كان يشرتك معها يف ملكية عقار. حيث اعتربت اهليئة  بمناسبة تعدها بالنظر يف 
القضية املذكورة أنّ محاية املعطيات الشخصية املتمثلة يف هوية املعنية باألمر وعنواهنا ورقم حساهبا البنكي 
أهم من الغاية املراد حتقيقها من مطلب النفاذ خاصة يف ظل ثبوت عدم وجود أية مصلحة عامة من إتاحة 

املعلومة املطلوبة223.

ب. آليات ضمان تقّيد السلطة التنفيذية بفقه القضاء المكّرس الختبار التناسب في 
مجال القرارات الفردية المتعلقة بالحقوق والحريات

التنفيذية،  يعترب االلتزام بتطبيق األحكام القضائية واجبا دستوريا عىل مجيع مكونات السلطة 
حيث ينصّ الفصل 111 من الدستور عىل حتجري االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل 

تنفيذها دون موجب قانوين.
احلقوق  مادة  يف  الصادرة  الفردية  اإلدارية  القرارات  عىل  املسلّطة  القضائية  األحكام  أنّ  رغم 
بمختلف  العمومية  اإلدارة  عىل  تُسلّط  أحكام  هي  التناسب  اختبار  باحرتام  عالقة  يف  واحلريات 
املرافعات  بمجلة  عليها  املنصوص  العادية  التنفيذ  لطرق  إخضاعها  يمكن  ال  أصنافها224والتي 
القضائية  تنفيذ األحكام  املدنية والتجارية، فإنّ اإلدارة تبقى يف كل احلاالت حممولة عىل واجب 
القرارات  أنّ  كام  منه،   111 الفصل  وخاصة  الدستور  ألحكام  اخلرق  قبيل  من  ذلك  أعترب  وإال 
د من قبيل القرارات املعدومة طبقا لفقه قضاء  اإلدارية املتعلقة برفض تنفيذ األحكام القضائية تعّ

املحكمة اإلدارية.
ويف هذا اإلطار، جيدر التذكري بأنّ دولة القانون وتكريس منظومة احلقوق واحلريات تفرتض 
ال فقط التزام السلطة التنفيذية بتطبيق األحكام الصادرة عن اهليئات القضائية يف نزاع معنيّ وإنام 
يتعداه إىل التزامها الحقا بتطبيق ما استقر عليه فقه القضاء من أحكام يف عالقة بالقرارات اإلدارية 

223   هيئة النفاذ إىل املعلومة، القرار عدد 351/2018 بتاريخ 25 أفريل/نيسان 2018، م.ع / حمافظ البنك املركزي التونيس.

224   الدولة، اجلامعات املحلية، املؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية، املؤسسات العمومية ذات الصبغة غري االدارية، املنشآت العمومية.
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املتعلقة بمجال احلقوق واحلريات، وذلك سعيا للتقليص من النزاعات القضائية ضد قراراهتا ويف 
إطار تدعيم عالقة الثقة بينها وبني املواطن.

عالقة  يف  واحلريات  احلقوق  جمال  يف  الصادرة  القضائية  األحكام  باحرتام  التنفيذية  السلطة  اللتزام  ضامنا 
باحرتام اختبار التناسب، يمكن للسلطة التنفيذية يف إطار مرشوع املنشور اإلطاري من رئيس احلكومة املشار 

إليه آنفا225 واملتعلق بمقتضيات الفصل 49 من الدستور:

التناسب املتعلقة بالقرارات  � التقيّد باألحكام القضائية يف مادة اختبار  حث مجيع اهلياكل العمومية عىل 
من   111 الفصل  مقتضيات  احرتام  إطار  يف  القضائية،وذلك  اهليئات  خمتلف  عن  الصادرة  الفردية 
الدستور الذي ينص عىل أنه حيجر االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية دون موجب 

قانوين.
القانون والترشيع226  � الواب الذي ترشف عليه مصالح مستشار  اإلشارة إىل ختصيص ركن عىل موقع 

لنرش أهم األحكام القضائية الصادرة يف جمال اختبار التناسب.
حثّ املصالح املعنية بجميع اهلياكل العمومية عىل االطالع عىل فقه القضاء املذكور والتقيّد بأهم املبادئ  �

فقه القضائية املكرسة يف هذا ملجال.
التأكيد عىل رضورة قيام خمتلف الوزارات باستشارة مصالح مستشار القانون والترشيع يف صورة وجود  �

إشكاليات يف تفسري فقه القضاء يف جمال الرقابة عىل اختبار التناسب، وذلك قبل اختاذ القرارات املندرجة 
يف إطار تطبيق الترشيعات املتعلقة باحلقوق واحلريات وبنطاق الفصل 49 من الدستور.

فردي  � إداري  قرار  أي  اختاذ  قبل  اإلرشاف  سلطة  رأي  أخذ  عىل  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  حث 
يندرج يف إطار تطبيق الترشيعات املتعلقة باحلد من احلقوق واحلريات.

 حث رؤساء اجلامعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية عىل إصدار مذكرات داخلية ألعواهنا  �
للتقيّد باألحكام القضائية الصادرة يف جمال احلقوق واحلريات (املحكمة اإلدارية، هيئة النفاذ إىل املعلومة، 

هيئة محاية املعطيات الشخصية...).
دعوة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة احلكومة227 والتي تقوم بمهمة إجراء الرقابة  �

ن يف إطار تقاريرها  العليا عىل مصالح الدولة واجلامعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية أن تُضمّ
بتطبيق  العمومية  اهلياكل  التزام   مد حول  معطيات  احلكومة  رئيس  إىل  ترفعها  التي  السنوية  الرقابية 
األحكام القضائية املتعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 49 من الدستور228، خاصة أنّ التقارير املذكورة 

225   أنظر الصفحة األوىل من مقدمة هذا الدليل.

www.legislation.tn   226

227   املحدثة بمقتىض األمر عدد 3232 لسنة 2013 املؤرخ يف 12 أوت/آب 2013 املتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح 
العمومية وبضبط النظام األسايس اخلاص بأعضائها.

ن  ا يرفع إىل رئيس احلكومة ويتضمّ 228   خاصة وأنّ الفصل 9 من األمر عدد 3232 لسنة 2013 املذكور آنفا ينص عىل أنّ اهليئة تعد "تقريرا سنويّ
قابة واألبحاث وأبرز النّتائج التي تمّ استخالصها من تقارير التّقييم. كام حيتوي  لت إليها أعامل الرّ أهمّ النّقائص واإلخالالت التي توصّ

لها". ادرة عن اهليئة للهياكل موضوع تدخّ عىل حوصلة للتّوصيات وتدابري اإلصالح الصّ
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ا يساعد عىل حثّ اهلياكل العمومية املذكورة عىل احرتام األحكام  يتم نرشها أو نرش ملخص منها229 ممّ
القضائية الصادرة يف هذا املجال. 

229   كام ينص عىل ذلك األمر عدد 3232 لسنة 2013 واألمر احلكومي عدد 375 لسنة 2020 املشار إليهام آنفا.
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الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 في ثمانية أسئلة

سليم اللّغامين
أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس
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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:
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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 اكتفى مرشوع مسودة الدستور (14 أوت/آب 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ
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 58-31.
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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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البد يف رأيي 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  استنتاجان  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.



ملحق العدد

دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور135

ملحق العدد

دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور135135

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: مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى هبذه املسألة هذا نصّ  2
«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 58-31.

قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968 يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية   3
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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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

نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية: العمليات االنتخابية، وعمليات بناء الدستور، 
النزاع  وحساسية  والتشاركية  االجتامعي  النوع  مبادئ  ونتبنى  السياسيني.  والتمثيل  واملشاركة 

والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا.
العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
وبناء  الفنية  املساعدة  وتقدم  الديمقراطية،  املامرسات  بشأن  مقارنة  معرفة  وتنتج  واإلقليمية، 
بشأن  حواراً  وجتري  الديمقراطية،  العمليات  يف  املشاركة  للجهات  اإلصالح  جمال  يف  القدرات 

قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟

يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل، ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ 
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 
تضع  التي  العربية  الدساتري  يف  الوحيدة  اجلامعة  املادة  يكون  يكاد  إذ  تونس،  يف 
ل املرشع  الرشوط واملعايري املتعلقة بتنظيم احلقوق واحلريات وضبط إطار لتدخّ
وخمتلف السلط العمومية باالستناد إىل مبدأ التناسب بني ضوابط تقييد احلقوق 
وموجباهتا. فقد تمّ بمقتىض الفصل 49 دسرتة مبدأ قانوين هام وهو مبدأ التناسب 
هذا  يف  املتدخلني  كافة  قبل  من  إعامله  الرضوري  من  واختبارا  منهجا  باعتباره 
املجال حتى تتمّ عقلنة هذا التدخل وضامن محاية أنجع وأدق للحقوق واحلريات. 
فإن  بالفصل 49،  األساسيان  املخاطبان  الدستوري  والقايض  املرشع  كان  ولئن 
املنهج  هلذا  املتدخلني  مجيع  استبطان  يستوجب  واحلريات  احلقوق  احرتام  ضامن 

وملختلف ضوابط الفصل 49، ومن بينهم ممثلو السلطة التنفيذية.  

ويف هذا اإلطار، تقدم املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هذا الدليل 
ملساعدهتم  الترشيعي  املجال  يف  العاملني  منهم  وخاصة  التنفيذية  السلطة  ملمثيل 
جلميع  ملزما  دستوريا  نصا  باعتباره  بأحكامه  بالتقيّد  الكفيلة  اآلليات  إجياد  عىل 
السلط العمومية، خاصة يف ظل أمهية دور السلطة التنفيذية يف إعداد النصوص 
ليل عىل  ج الدّ الترشيعية يف إطار املبادرة الترشيعية أو يف إصدار  املراسيم. كام يعرّ
دور الفصل 49 يف تأطري عمل السلطة التنفيذية عند إصدار النصوص الرتتيبية 
املندرجة يف إطار ممارسة رئيس احلكومة للسلطة الرتتيبية العامة أو املندرجة يف 
ليل أمثلة تطبيقية حول  م الدّ إطار ممارسة الوزراء للسلطة الرتتيبية اخلاصة. ويقدّ
القانونية  النّصوص  إعداد  مسار  خالل  التناسب  ومبدأ  الفصل 49  إعامل  كيفية 
ستور خالل كامل  ومقرتحات عملية لضامن حتقيق انسجام هذه النصوص مع الدّ

املسار الترشيعي.
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