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xii

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل اهليئات العمومية املستقلة 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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل اهليئات العمومية املستقلة 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
ر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائيّة وذلك بعد استشارة  يتعذّ

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

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

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

جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة.

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

يف أجل أقصاه 15 يوما.

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

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

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

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

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

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

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

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

ال نر ذلك. 

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

علمي أو حتى فقهي دقيق بل نجد العنارص املكونة هلا 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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دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

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 ا³داب 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… ».



xxiii

سلو احلمروين

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



xxiv

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

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 اهليئات العمومية املستقلة 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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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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دليل اهليئات العمومية املستقلة 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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سلو احلمروين

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 باهليئات العمومية املستقلة 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

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.

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور
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1. أهداف الدليل

هيدف هذا الدليل إىل تعزيز إدراك القائمني عىل اهليئات العمومية املستقلة بأمهية الفصل 49 من 
الدستور وإملامهم بمضامينه وإىل تعميق وتيسري تطبيقه يف خمتلف املجاالت، بام يساهم يف بلورة 
قراءة متناغمة ومندجمة ملختلف أحكام الدستور باعتبار أن الفصل 49 يعدّ املادة اجلامعة لتدخل 

السلط العمومية يف التعامل مع الضوابط والقيود عىل احلقوق واحلريات األساسية.
ويرمي الدليل إىل إجياد مقاربة وقراءة متناسقة ملضمون الفصل من قبل كافة اهليئات العمومية 

املستقلة، تكفل محاية واسعة وناجعة للحقوق واحلريات األساسية التي تندرج يف جمال تدخلها. 

2. دواعي إحداث الهيئات العمومية المستقلة

نشأت فكرة إحداث اهليئات العمومية املستقلة يف إطار مقاربة تقوم عىل إعادة النظر يف أسس قيام 
التي  للسلطة  التقليدية  األساليب  جتاه  فعل  ة  وكردّ اخلصوص1  وجه  عىل  واإلدارة  التنفيذية  السلطة 
أثبتت عدم قدرهتا عىل االستجابة خلصوصية بعض القطاعات، باإلضافة إىل النزعة السلطوية التي 
هددت احلقوق واحلريات نظرا لتامهي اإلدارة مع السلطة السياسية. فقد تم إنشاء اهليئات العمومية 
املستقلة كتفريعات للسلطة التنفيذية هبدف إعادة توزيع الصالحيات أفقيا صلب هذه السلطة وإسناد 
اإلدارة واإلرشاف عىل مسائل متصلة باحلقوق واحلريات األساسية إىل هياكل مجاعية تتمتع باحلياد 
واالستقاللية والكفاءة. ويعز إنشاء اهليئات العمومية املستقلة إىل الرغبة يف تأمني حياد عملية تعديل 
اقتصادي  التدخل كفاعل  الدولة بني  التنافسية منها، نظرا جلمع  وتأطري بعض األنشطة االقتصادية 
م ومؤطّر لعدد من األنشطة اإلقتصادية من جهة، وإىل الرغبة يف التدخل العمومي يف إدارة  وكمحكّ
بعض املجاالت عرب إسناد مهمة احلامية هليئات متخصصة أو قطاعية تكون أكثر قربا وإملاما بمشاكل 

 .ومشاغل كل قطاع، وتكون بالتايل أكثر قدرة عىل التدخل الناجع، من جهة أخر
أمثل  بتأطري  املستقلة  العمومية  للهيئات  ستسمح  أداة  لكونه   49 الفصل  أمهية  تكمن  وهنا 
للحقوق واحلريات وضامن محاية هامة وناجعة هلا بام يساعد عىل احلدّ من تدخل السلطات التنفيذية 

يف جمال احلقوق واحلريات.

3. تعريف الهيئات العمومية المستقلة

اهليكلية  وباالستقاللية  العمومية  بالصبغة  تتميز  معنوية  ذوات  هي  املستقلة  العمومية  اهليئات 
والوظيفية عن خمتلف أجهزة الدولة السياسية واإلدارية. 

الفصل 92 من الدستور.  1
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هيدف إحداث هذه اهليئات لالبتعاد قدر اإلمكان عن التجاذبات السياسية والوالءات احلزبية 
عرب إسناد بعض االختصاصات إىل أهل امليدان.

أحدثت هذه اهليئات ملواكبة التطور الترشيعي واملؤسسايت عىل املستو الدويل وإلعطاء أفضل 
الضامنات للمستثمرين (السوق املالية، االتصاالت، التأمني) أو أيضا لسد فراغ مؤسسايت بسبب 
بسبب  فيها  الثقة  النعدام  أو  معينة  بوظائف  القيام  عىل  التقليدية  اإلدارية  املؤسسات  قدرة  عدم 

هشاشة بعض املبادئ التي حتكمها مثل مبدأ احلياد ومبدأ عدم االنحياز2.

4. تصنيف الهيئات العمومية المستقلة

للهيئات  الفقهي  التصنيف  إىل  فباإلضافة  تذبذبا،  املستقلة  العمومية  اهليئات  تصنيف  شهد 
العمومية املستقلة إىل هيئات دستورية أو عمومية أو إدارية، نالحظ أن املرشع يستعمل حينا معيار 
معا.  املعيارين  بني  جيمع   األخر األحيان  بعض  ويف  الوظيفي  املعيار  وأحيانا  القانونية  الطبيعة 
املتعلق باحلق يف   2016 22 لسنة  القانون األسايس عدد  2 من  هذا التميش نجده مثال يف الفصل 
ق بني اهليئات الدستورية واهليئات العمومية املستقلة واهليئات التعديلية.  النفاذ إىل املعلومة، إذ يفرّ
2019 واملتعلق بمحكمة  30 أفريل/نيسان  2019 املؤرخ يف  41 لسنة  القانون األسايس عدد  أما 
العمومية  اهليئات  من  املستقلة وغريها  الدستورية  اهليئات  بني   7 يميّز يف فصله  فإنّه  املحاسبات، 

.املستقلة من جهة، واهليئات التعديلية من جهة أخر
يمكن القول بأنّ اهليئات العمومية املستقلة تنقسم إىل هيئات دستورية وإىل هيئات غري مكرسة 

دستوريا.

أ- الهيئات الدستورية

تتمتع  هي هيئات عمومية مستقلة تمّ تكريسها صلب الدستور. وهي ذوات معنوية عمومية 
الشعب  نواب  جملس  قبل  من  انتخاهبا  ويتمّ  واملالية  اإلدارية  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية 
بأغلبية معززة، وقد وقع تكريس هذا الصنف من اهليئات للمرة األوىل يف دستور جانفي/كانون 
ا ال ختضع يف  الثاين 2014. وتعدّ االستقاللية من أهم اخلصائص التي متيز اهليئات الدستورية، إذ أهنّ

مهامها ال إىل سلطة إرشاف وال إىل سلطة رئاسية.
دعم  مهمة  هلا  وأوكل  الدستورية  للهيئات  بأكمله  السادس  الباب  الدستور  ص  خصّ وقد 
الديمقراطية. وتتوزع مهام اهليئات بني مهام تعديلية ومهام تقريرية رقابية ومهام استشارية ملسائل 
وجماالت متصلة باحلقوق واحلريات. وترفع اهليئات الدستورية وجوبا تقريرا سنويا ملجلس نواب 

الشعب يناقش يف جلسة عامة خمصصة للغرض.

2  هادية غريب، الدستور واهليئات املستقلة، املجلة القانونية للدراسات القانونية والسياسية، عدد 3-2014، ص. 383 و384.
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سعى  الدستورية،  اهليئات  ملختلف  والطبيعة  الوظائف  حيث  من  والتباين  التنوع  هذا  وإزاء 
املرشع إىل توحيد طرق تسيري اهليئات وترصفها وإدارهتا ومساءلتها من خالل سنّ قانون أسايس 

يتعلق بضبط أحكام مشرتكة بني اهليئات الدستورية املستقلة3.
ل فيها. وفيام ييل جدول بياين ملختلف اهليئات الدستورية يبنيّ وظائفها واحلقوق التي تتدخّ

الرسمي  الرائد  املستقلة،  الدستورية  اهليئات  بني  املشرتكة  باألحكام  يتعلق   2018 أوت/آب   7 يف  مؤرخ   2018 لسنة   47 عدد  أسايس  قانون   3
للجمهورية التونسية، عدد 066 2018- الصادر بتاريخ 17 أوت/آب 2018.

الحقوق المعنيةالوظائفا®ساس القانونيالهيئة

العليــا  اهليئــة 
ملستقلـــــــــة  ا

لالنتخابـــات

قانون أسايس عدد 23 لسنة 2012 
ديسمرب/كانون   20 يف  مؤرخ 
العليا  باهليئة  يتعلق   2012 ل  األوّ
املستقلة لالنتخابات كام تمّ تنقيحه 

وإمتامه بالنصوص الالحقة

 27 دستور  من   126 الفصل   f
جانفي/كانون الثاين 2014

وتنظيمهـا  • واالستفـتاءات  االنتخابــات  إدارة 
واإلرشاف عليها يف مجيع مراحلها وضامن سالمة 
والترصيح  وشفافيته  ونزاهته  االنتخايب  املسار 

بالنتائج

هلا سلطة ترتيبية يف جمال اختصاصها •

حق االقرتاع

حق الرتشح

حرية التعبري

حرية اإلعالم

العليــا  اهليئــة 
ل  تّصــــــا لال
لسمعـــــــي  ا

والبرصي

مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ 
 2011 الثاين  نوفمرب/ترشين   2 يف 
السمعي  االتصال  بحرية  يتعلق 
عليــا  هيئــة  وبإحــداث  والبرصي 
مستقلـة لالتصال السمعي والبرصي

f الفصل 127 من الدستور

تعديل قطاع االتصال السمعي البرصي وتطويره •

وعىل  • واإلعالم  التعبري  حرية  ضامن  عىل  السهر 
ضامن إعالم تعددي نزيه

هلا سلطة ترتيبية وهلا إىل جانب الوظيفة التعديلية  •
وظيفة استشارية

حرية التعبري

حرية اإلعالم

هيئـــة حقـوق 
اإلنسان

قانون أسايس عدد 51 لسنة 2018 
ل  مؤرخ يف 29 أكتوبر/ترشين األوّ

2018 يتعلق هبيئة حقوق اإلنسان

f الفصل 128 من الدستور

مراقبة احرتام احلريات وحقوق اإلنسان والعمل  •
عىل تعزيزها

هلا وظيفة رقابية واستشارية •

مجيع احلقوق واحلريات

التنميــة  هيئــة 
املستدامــــــة 
وحقـــــــوق 
ل  جيــــــا أل ا

القادمة

قانون أسايس عدد 60 لسنة 2019 
 2019 جويلية/متوز   9 يف  مؤرخ 
املستدامة  التنمية  هبيئة  يتعلق 

وحقوق األجيال القادمة

f الفصل 129 من الدستور

احلقــوق االقتصــادية    وظيفة استشارية •
واالجتامعية

احلق يف بيئة سليمة

احلق يف التنمية

هيئـة احلوكمـة 
ة  شيــــــد لر ا
فحـــــة  مكا و

الفساد

لسنة   59 عدد  األسايس  القانون 
أوت/آب   24 يف  مؤرخ   2017
احلوكمـة  هبيئـة  يتعلـق   2017

الرشيـدة ومكافحة الفساد

f الفصل 130 من الدستور

املسامهــة يف سياســات احلوكمـة الرشيـدة ومنع  •
الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة

رصد حاالت الفساد يف القطاعني العام واخلاص •

وظيفة استشارية •

صالحيات تقيص وحتقيق يف شبهات الفساد •

مدعـوة  اهليئـة  تكــون 
ممارســــة  بمناسبــــة 
وظائفهــا إىل مراعـــاة 
بعض احلقوق مثل محاية 
الشخصية/ املعطيــات 

الرس املهني والبنكي
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ب- الهيئات العمومية المستقلة اّلتي لم يكّرسها الّدستور

هي هيئات ختتلف عن اهليئات الدستورية بكوهنا مكرسة بموجب قانون ولكنها تتمتع بمهام 
غياب  يعني  بام  باالستقاللية  أيضا  اهليئات  هذه  تتميز  الدستورية.  للهيئات  مشاهبة  وصالحيات 
رقابة إرشاف أو سلطة رئاسية عىل أعامهلا من قبل السلطة التنفيذية. وقد عرفت تونس جيلني من 

هذه اهليئات:4
قبل 2011: خالل العرشية األخرية من القرن العرشين ومطلع القرن احلايل، ويف إطار سياسة 
بعض  لتأطري  تعديلية  صبغة  ذات  مستقلة  إدارية  هيئات  ة  عدّ إحداث  تمّ  االقتصادي،  االنفتاح 
القطاعات التنافسية التي كانت حكرا عىل الدولة. فبالرغم من عدم التنصيص عىل هذه اهليئات يف 
الدستور، فقد أدرجها املجلس الدستوري حينها ضمن فئة اهليئات اإلدارية املستقلة (هيئة السوق 
املالية، اهليئة الوطنية لالتصاالت، اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية واهليئة العامة للتأمني).

"وحيث أن اللجنة املذكورة (جلنة التأديب صلب اهليئة العامة للتأمني) ال يمكن أن تنتمي إىل أحد 
األجهزة القضائية وهي متثل هيئة إدارية مستقلة"5.

إدارية  املالية، كسلطة  السوق  هيئة  املقيمني،  لغري  املالية  اخلدمات  إسداء  "حيث خيول مرشوع جملة 
مستقلة، وضع ترتيبات تطبيقا لبعض األحكام الواردة باملجلة املذكورة"6.

املستقلة،  العمومية  باهليئات  صفت  تمّ إحداث هيئات وُ  :2014 2011 وإىل غاية  انطالقا من 
عىل غرار اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي واللجنة 
التجاوزات  يف  احلقائق  لتقىص  الوطنية  واللجنة  والفساد  الرشوة  حول  احلقائق  لتقيص  الوطنية 
2010 إىل حني زوال موجبها واهليئة  ل  17 ديسمرب/كانون األوّ املسجلة خالل الفرتة املمتدة من 

الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال.
القانونية  بالشخصية  اهلياكل  هذه  متتّع  يفيد  ما  اهليئات  هلذه  املنشئة  النصوص  تتضمن  مل 
وباالستقالل املايل، وقد يعز ذلك إىل الصبغة الظرفية للمهام املوكلة هلا واملتعلقة أساسا بصبغتها 

 EDDHIF (Ahlem), « Les instances constitutionnelles indépendantes : indépendance ou autonomie », in  4
 SARSAR (Mohamed Cha�k) dir., Les instances constitutionnelles indépendantes. Quelle consécration,
 Tunis, 2018 ; HAMROUNI (Salwa), “Les instances constitutionnelles indépendantes, quelle autonomie ?”,
Mélanges o�erts au doyen Mohammed Salah Ben Aissa, à paraître.

الرأي عدد 50 2007- للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق بتنقيح وإمتام جملة التأمني، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،   5
عدد 14 بتاريخ 15 فيفري/شباط 2008، ص 742.

الرأي عدد 2009-30 للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق بإصدار جملة إسداء اخلدمات املالية لغري املقيمني، الرائد الرسمي   6
للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 14 أوت/آب 2009، ص 2911، فقرة 11.

ب- الهيئات العمومية المستقلة اّلتي لم يكّرسها الّدستور
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االستشارية واالستقصائية قصد تأمني الفرتة األوىل من االنتقال السيايس والديمقراطي7. وكانت 
تتمتع  ل هيئة عمومية  أوّ  2011 27 لسنة  باملرسوم عدد  املحدثة  املستقلة لالنتخابات  العليا  اهليئة 

بالشخصية القانونية.
ويمكن تقسيم هذه اهليئات إىل هيئات ظرفية وأخر دائمة كام ستبينه اجلداول الالحقة.

جدول 1- الهيئات الظرفية

جدول 2 -الهيئات الدائمة

حممد شفيق رصصار، التقرير التمهيدي، اهليئات الدستورية املستقلة أي تكريس؟، ص. 11 و12.   7

الوظيفةتاريخ اÁحداثالهيئة

واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثورة  أهــداف  لتحقيــق  العليا  اهليئة 
الديمقراطي

وظيفة استشارية18 فيفري/شباط 2011

الفرتة  التجاوزات املسجلة خالل  الوطنية الستقصاء احلقائق يف  اللجنة 
ل 2010 إىل حني زوال موجبها املمتدة من 17 ديسمرب/كانون األوّ

مرسوم عدد 8 لسنة 2011 

مؤرخ يف 18 فيفري/شباط 2011

وظيفة استقصائية

مرسوم عدد 7 لسنة 2011 اللجنة الوطنية لتقيص احلقائق حول الرشوة والفساد

مؤرخ يف 18 فيفري/شباط 2011

وظيفة استقصائية

الوظيفةتاريخ اÁحداثالهيئة

يف هيئة السوق املالية املؤرخ   1994 لسنة   117-94 عدد  القانون 
14 نوفمرب/ترشين الثاين 1994 املتعلق بإعادة 

تنظيم السوق املالية

وظيفة تعديلية •

سلطة ترتيبية •

تسليط  • والزيارات،  التحقيق  الشكايات،  تلقي 
عقوبات

2001 اهليئة الوطنية لالتصاالت لسنة   01 عدد  القانون  من   63 الفصل 
املؤرخ يف 15 جانفي/كانون الثاين 2001

وظيفة تعديلية •

والتي  • باختصاصها  املتعلقة  املسائل  يف  الرأي  إبداء 
يطرحها عليها الوزير املكلف باالتصاالت

البت يف املخالفات للنصوص القانونية والرتتيبية يف  •
جمال االتصاالت

تسليط عقوبات إدارية •
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5. دور الهيئات العمومية المستقلة في حماية الحقوق والحريات

واختالف  تعددها  بسبب  املستقلة  العمومية  للهيئات  د  موحّ تعريف  إجياد  صعوبة  رغم 
ا تتميّز مجيعها بخاصية االستقاللية.  خصوصياهتا التنظيمية والوظيفية، إالّ أنّه يمكن التأكيد عىل أهنّ
فهي هيئات تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل املايل واإلداري وال ختضع يف ممارسة وظائفها 
ا لتنظيمها وإدارهتا أو  ال إىل رقابة رئاسية وال إىل رقابة إرشاف، وتتوىل التدخل يف جماالت حمددة إمّ

اإلرشاف عليها أو تعديلها. 
ما  املستقلة فقط وهو  العمومية  اهليئات  ليل سيقترص عىل  الدّ فإنّ  التعريف،  وانطالقا من هذا 
ضنا للهيئة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، إذ أن هذه اهليئة حمدثة صلب وزارة  ر عدم تعرّ يربّ
وترتكب  العدل  وزارة  ميزانية  من  اعتامدات  هلا  وختصص  الوزارة  بمقر  اجتامعاهتا  وتعقد  العدل 
أساسا من ممثلني عن خمتلف الوزارات8. باإلضافة إىل هذا اجلانب، فإن الدليل مل يتعرض ال للهيئة 
الوطنية ملكافحة اإلجتار باألشخاص وال للهيئة الوطنية ملناهضة التعذيب ألن جمال تدخل هاتني 
تطبيق  يسوغ  ال  حقوق  فهي  وبالتايل  منها،  للتحديد  أو  لإلنتقاص  قابلة  غري  حقوقا  هيم  اهليئتني 
مبدإ التناسب بشأهنا. فمنع التعذيب ومنع اإلجتار بالبرش هي حقوق ال تقبل التحديد ال يف زمن 
السلم وال يف زمن احلرب وال يمكن ألي هدف  أن يربر اإلنتقاص من هذه احلقوق وهو ما كرسته 

اإلتفاقيات الدولية وفقه القضاء املقارن واألنظمة القانونية الوطنية منذ زمن بعيد.

الفصالن 4 و44 من القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ يف 3 أوت/آب 2016 يتعلق بمنع االجتار باألشخاص.  8

اهليئـــة الوطنيـــة حلاميــة 
املعطيات الشخصية

املؤرخ   2004 لسنة   63 األسايس عدد  القانون 
يف 27 جويلية/متوز 2004

 27 2007 مؤرخ يف  3003 لسنة  f أمر عدد   
نوفمرب/ترشين الثاين 2007 يتعلق بضبط طرق 

سري اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية

يتعلق   2018-25 عدد  قانون  مرشوع   f
بحامية املعطيات الشخصية

بمعاجلة  • للقيام  التصاريح  وتلقي  الرتاخيص  منح 
املعطيات الشخصية أو سحبها

تلقي الشكايات املعروضة عليها يف نطاق اختصاصها •

حلامية  • املالئمة  والتدابري  الرضورية  الضامنات  حتديد 
املعطيات الشخصية

بأحكام  • العالقة  ذات  املسائل  مجيع  يف  الرأي  إبداء 
القانون عدد 63 

إعداد قواعد سلوكية يف املجال •

يف هيئة النفاذ إىل املعلومة مؤرخ   2016 لسنة   22 عدد  أسايس  قانون 
النفاذ  يف  باحلق  يتعلق   2016 مارس/آذار   24

إىل املعلومة

والنصوص  • القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  الرأي  إبداء 
الرتتيبية ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة

إىل  • النفاذ  جمال  يف  لدهيا  املرفوعة   الدعاو يف  البت 
املعلومة
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يتفاوت دور اهليئات العمومية املستقلة يف محاية حقوق اإلنسان وضامهنا. فلئن خصّ الفصل 
125 من الدستور اهليئات الدستورية بالعمل عىل دعم الديمقراطية، فإنّ خمتلف اهليئات العمومية 
املستقلة تعمل عىل ضامن احرتام احلقوق واحلريات الدستورية بأشكال خمتلفة. ويتباين جمال تدخل 
يف  واحلريات  اإلنسان  حقوق  احرتام  بضامن  تعنى  هيئة  من  وطبيعتها  املستقلة  العمومية  اهليئات 
شموليتها وهيئات تعنى بضامن صنف من احلقوق (اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، اهليئة العليا 
املستقلة لالتصال السمعي البرصي، هيئة التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال القادمة وهيئة 

احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد). 
العمومية  للهيئات  املوكلة  الصالحيات  بطبيعة  املتصل  املعيار  إىل  وبالنظر  آخر،   مستو عىل 
من  صنف  يتوىل  كام  تعدييل.  دور  هلا   وأخر استشاري  دور  هلا  هيئات  هناك  أن  نجد  املستقلة، 

اهليئات صالحيات حتقيقية عىل غرار هيئة احلوكمة الرشيدة وهيئة حقوق اإلنسان.
هذا الدور املتعلق بحامية احلقوق واحلريات، نستنتجه بالرجوع إىل النص الدستوري وغريه من 
النصوص القانونية املتعلقة باهليئات العمومية املستقلة، إذ نجد أنه منوط بعهدهتا احرتام احلقوق 
الدستور.  يف  املضمونة  واحلريات  احلقوق  بحدود  املتصلة  القواعد  تأويل  خالل  من  واحلريات 
واهليئات مدعوة أيضا لضامن احرتام احلقوق واحلريات ومراقبتها من قبل الغري، األمر الذي جيعلها 
معنية بالفصل 49 من جهتني: األوىل كمبدأ لعملها وممارستها لسلطاهتا، والثانية كأساس لتدخلها 

كلام رأت إفراطا من قبل سلطة أخر يف استعامل نفوذها. 
2014 الباب الثاين بأكمله للحقوق واحلريات،  27 جانفي/كانون الثاين  ص دستور  لئن خصّ

س جمموعة من احلقوق واحلريات صلب فصول مبثوثة يف خمتلف أبواب الدستور. فإنه كرّ

 ينصّ الفصل 21 من الدستور يف فقرته الثانية عىل أن "الدولة تضمن للمواطنني واملواطنات احلقوق 
واحلريات الفردية والعامة وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم".

ن من مكونات  الدستورية كمكوّ اهليئات  املستقلة وخصوصا  العمومية  اهليئات  اعتبار   يمكن 
احلقوق  بعض  من  للحدّ  الدستور  من   49 الفصل  عنارص  بإعامل  جماهلا،  يف  كلّ  معنية،  الدولة 
واحلريات ومحاية حقوق وحريات أخر عىل غرار حرية التعبري من قبل هيئة االتصال السمعي 

البرصي، أو بعض احلقوق السياسية من قبل هيئة االنتخابات.
أغلب جماالت  فإنّ  مكانة دستورية،  هلا  تكن  مل  ولئن   ،األخر املستقلة  العمومية  اهليئات  أما 
تدخلها ترتبط بشكل وثيق بحقوق اإلنسان، بام قد يثري تنازعا بينها بخصوص تنظيم تلك احلقوق 
واحلريات، وتبعا لذلك تباينا يف املقاربة املعتمدة يف تأطري تلك احلقوق ووضع احلدود املستوجبة 
للحقوق  تأطريها  عند  مشرتكة  ملقاربة  اهليئات  تلك  اعتامد  رضورة  يستدعي  وهذا  ملامرستها. 
واحلريات التي تدخل يف جمال نظرها عىل غرار اإلشكاليات العملية املتعلقة بإجياد توازن بني احلق 

يف النفاذ إىل املعلومة واحلق يف محاية املعطيات الشخصية.



ليل مة الدّ مقدّ

10

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إعامل عنارص الفصل 49 سيكون من زاوية خمتلفة عن املرشع والقايض. 
لذلك وقع الرتكيز خصوصا عىل مبدأ التناسب يف معناه الواسع9.  ويستتبع حتقيق التناسب بمعناه 

العام حتقق رشوط ثالث: 
رشط املالءمة، أي أن اختيار القيد جيب أن يسمح بتحقيق اهلدف املتبع. •
رشط الرضورة، أي أن القيد جيب أن يكون رضوريا لتحقيق اهلدف. •
رشط التناسب بمعناه الضيق10، أي أن  اآلثار السلبية للقيد عىل احلق أو احلرية موائمة أو  •

متناسبة مع نتائجه اإلجيابية بالنظر إىل اهلدف املراد محايته.
سيتم التعامل مع التناسب يف هذا الدليل ال كقاعدة بل كفكرة أو منطق سيحدد املدخل لكيفية 
تعامل اهليئات مع القيود املسلطة عىل احلقوق. هذا التفسري يسمح للهيئات بتطبيق عنارص الفصل 

49 وجتاوز القراءة الضيقة التي جتعل الفصل موجها حرصيا للمرشع والقايض الدستوري.

 European Data Protection Supervisor, Guide pour l’évaluation de la nécessité des mesures limitant  9
 le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, EDPS, 11 avril 2017, p. 5. « La
 proportionnalité est un principe général du droit de l’Union en vertu duquel « le contenu et la forme de
 l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ». Au sens large,
 la proportionnalité englobe à la fois la nécessité et la pertinence d’une mesure, c’est-à-dire la mesure dans
 laquelle il existe un lien logique entre la mesure et l’objectif (légitime) poursuivi. Par ailleurs, pour qu’une
 mesure respecte le principe de proportionnalité… les avantages résultant de la mesure ne doivent pas être
 contrebalancés par les inconvénients causés par la mesure au regard de l’exercice des droits fondamentaux. Ce
dernier élément décrit la proportionnalité au sens strict et constitue le critère de la proportionnalité ».
 Selon le professeur Slim LAGHMANI, « Si ces trois conditions de la proportionnalité lato sensu sont exigées  10
 et sont les conditions de la validité de la mesure, c’est parce qu’autrement la mesure pourrait porter atteinte de
 manière excessive à une autre valeur juridiquement protégée. Comme on le voit, la proportionnalité n’est pas
 une norme, mais un raisonnement. Ce que l’on nomme principe de proportionnalité ce sont les trois soucis
 qui doivent déterminer l’autorité compétente dans le choix de la mesure et que véri�e le juge pour décider de
 la validité de celle-ci ». LAGHMANI (Slim), « Ré�exions sur le principe de proportionnalité.  A propos de
 la Décision 2017/04 de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois relative au
 projet de loi organique relative aux dispositions communes aux Instances constitutionnelles indépendantes »,
 in Journées Abdelfattah Amor, La jurisprudence de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des
projets de loi, Tunis, 25 et 26 janvier 2018.

العناصر أو الشروط التي يجب التثبت منهامنطوق الفصل 49

هبذا  املضمونة  واحلريات  باحلقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  "حيدد 
الدستور"

رشط التحفظ الترشيعي

رشط عدم املساس بجوهر احلق"وممارستها بام ال ينال من جوهرها"

مدنية  دولة  تقتضيها  لرضورة  إالّ  الضوابط  هذه  توضع  "وال 
ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو 

الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة"

رشط الرضورة (اخلارجية املتعلقة بأساب التقييد)

حمددة  أهداف  ولتحقيق  ديمقراطية  مدنية  دولة  يف  رضوري  التقييد 
بعينها



ليل مة الدّ مقدّ

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور11

رشط التناسب"وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا"

أي:
قياس املالءمة •

قياس الرضورة (الداخلية الختبار التناسب) •

قياس التناسب يف معناه الضيق •

ل اهليئات القضائية بـحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك" عدم التضييق يف احلامية القضائية ويف اللجوء إىل القضاء"وتتكفّ

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

مبدأ عدم الرتاجع
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لماذا يجب أن تلجأ الهيئات العمومية 
المستقلة إلى إعمال مبدأ التناسب؟

الجزء ا®ول



اجلزء األول

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور13

عىل اهليئات العمومية املستقلة أن تلجأ إىل إعامل مبدأ التناسب بالنظر أوال إىل دواعي إحداثها 
يكتيس  املذكور  املبدأ  أن  إىل  ونظرا  ل)  األوّ (القسم  احلريات  ومحاية  الديمقراطية  بدعم  واملرتبطة 
الدويل  القانون  أنه جيد أساسه يف  الدولية رضورة  بالصبغة  الثاين) ويتّسم  صبغة دستورية (القسم 

(القسم الثالث).

القسم ا®ّول- يجب أن تلجأ الهيئات العمومية المستقلة
إلى إعمال مبدأ التناسب بالنظر إلى دواعي إحداثها

للهيئات  ورصحية  واضحة  بصورة  واحلريات  احلقوق  محاية  صالحية  املؤسس  يسند  مل  لئن 
القانونية  والنصوص  الدستور  ألحكام  متقاطعة  قراءة  خالل  من  يربز  فإنه  املستقلة،  العمومية 
العمومية  للهيئات  أسندت  اإلنسان  حقوق  محاية  مهام  أن  املستقلة  العمومية  للهيئات  املنظمة 

املستقلة بأشكال خمتلفة. 
فقد أسند الفصل 125 من الدستور، وهو الفصل املشرتك بني اهليئات الدستورية، مهمة دعم 
الديمقراطية إىل هذه اهليئات، وذلك بالنظر إىل أنّ الديمقراطية يف جوهرها نظام تُكفل فيه احلقوق 
واحلريات. لذا، فمن الرضوري أن تتجه اهليئات إىل تطبيق الفصل 49 كأداة تسمح هلا بضامن محاية 
املستقلة  العمومية  فاهليئات  تنظيمها ومحايتها.  تعمل عىل  التي  للحقوق واحلريات  ناجعة وفعالة 
جاءت بمثابة السلط املؤسساتية املضادة للحدّ من ممارسات السلطة التنفيذية كلّام كان فيها هتديد 

حلقوق تنضوي ضمن جمال تدخل وعمل اهليئات العمومية املستقلة11.
املامرسات  مع  القطع  يف  الرغبة  إىل  االنتخابات  بتنظيم  مكلّفة  هيئة  إحداث  يعود  فمثال، 
ضامن  دون  وحتول  العامة  االنتخابات  تنظيم  حتتكر  كانت  التي  التنفيذية  للسلطة  االستبدادية 
تعدديتها، ومتنع التداول السلمي عىل السلطة وتفرغ العملية االنتخابية من جوهرها وهدفها. كام 
ة للقطع مع ممارسات السلطة  يعود إنشاء هيئة مكلفة باالتصال السمعي البرصي إىل احلاجة امللحّ
ضع جمال االتّصال والصحافة بكامله إىل رقابة وزارة االتصال  التنفيذية قبل 2011 والتي كانت ختُ
اإلعالم  ووسائل  الصحف  عىل  سيطرهتا  أحكمت  تي  الّ اخلارجي  لالتّصال  التونسية  والوكالة 

الوطنية. 
احلقوق  ملختلف  فعلية  ممارسة  لضامن  رضورية  آلية  هي  التناسب  مراقبة  إن  القول  ويمكن 
يضمن  بام  الواقعي   املستو يف  تعرفها  قد  التي  والتجاوزات  االنحرافات  من  واحلدّ  واحلريات 
لة  تعايشا أمثل للحقوق املتضاربة واملتباينة يف دولة ديمقراطية. والتناسب عىل هذا املعنى وثيق الصّ
بمفهوم دولة القانون والديمقراطية التي تسعى اهليئات لدعمها حسب رصيح النص الدستوري 

(الفصل 125). 

معتز القرقوري، االستقاللية املالية للهيئات الدستورية املستقلة، اهليئات الدستورية املستقلة أي تكريس؟، ص. 30.  11
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اإلنسان  بالنسبة حلقوق  أمهية  يكتيس  التناسب  مبدأ  أن  إىل  الشأن  اإلشارة يف هذا  وجتدر 
التقييد منها إال إذا كان القيد رضوريا لتحقيق مصلحة  واحلريات فال يمكن للسلطة العامة 
عامة أو حلامية حقوق الغري سواء تعلق األمر بحقوق فردية أو مجاعية، عىل غرار القيد املوظف 
املعطيات  محاية  وبالتحديد  اخلاصة  احلياة  محاية  أجل  من  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  احلق  عىل 

الشخصية.
بع األخري من القرن املايض، بشكل كبري،  وقد ارتبط إنشاء اهليئات العمومية املستقلة خالل الرّ
ف العمومي، من  بوجود نزعة ملراجعة املقاربة املعتمدة يف إدارة عديد املرافق العامة وطرق الترصّ
والترصف  الديمقراطية  القواعد  بعض  بني  "جيمع  للمؤسسات  ديمقراطي  تنظيم  اعتامد  خالل 
اإلداري احلديث تقوم عىل مفاهيم النجاعة واحلياد والشفافية يف إدارة الشأن العام"12. ويستدعي 
لفائدة  باحلقوق واحلريات  املرتبطة  املجاالت  التنفيذية عن جمموعة من  السلطة  التنظيم ختيلّ  هذا 
ضوابط  وإىل  العام  الرأي  رقابة  وإىل  الترشيعية  السلطة  رقابة  إىل  ختضع  وحمايدة  مستقلة  هيئات 

احلوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية13.

القسم الثاني- يجب أن تلجأ الهيئات العمومية المستقلة
 لمبدأ التناسب باعتباره مبدأ دستوريا

عة للفصل  عىل اهليئات العمومية املستقلّة أن تلجأ إىل مبدأ التناسب من خالل اعتامد قراءة موسّ
49 (الفرع األول) ومن خالل االستئناس بتطبيقات مبدأ التناسب يف جمال الرقابة عىل الدستورية 
(الفرع  عام  بشكل  اإلداري  القضاء  فقه  يف  تكريسه  وقع  التناسب  ألن  وكذلك  الثاين)،  (الفرع 

الثالث).

الفرع ا®ّول- الّلجوء إلى مبدأ التناسب من خالل قراءة موسعة للفصل 49

49 مهمة وضع الضوابط للحدود عىل احلقوق واحلريات للمرشع ال يعفي  إنّ إسناد الفصل 
اهليئات العمومية املستقلة من إعامل مبدأ التناسب (الفقرة األوىل) ورغم أن اللّفظ الرصيح للفصل 
49 وجتاوز القراءة الضيقة تذهب يف ذلك  49 مل يتوجه للهيئات، إال أنّ القراءة املوسعة للفصل 
االجتاه (الفقرة الثانية) باإلضافة إىل كون التناسب قاعدة منطقية ومنهج تفكري يتعني عىل اهليئات 
بحكم جماالت تدخلها واتصاهلا الوثيق باحلقوق واحلريات أن تلجأ إليه بمناسبة مبارشة مهامها 

(الفقرة الثالثة).

حممد شفيق رصصار، التقرير التمهيدي، اهليئات الدستورية املستقلة أي تكريس، مرجع سابق، ص. 15.  12
املرجع نفسه، ص. 15 - 16.  13



اجلزء األول

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور15

الفقرة ا®ولى- تدخل المشرع لوضع الحدود ال يعفي الهيئات العمومية المستقلة من إعمال 
مبدأ التناسب

الترشيعية، فهو يسند اختصاصا حرصيا  أنه موجه أساسا للسلطة   49 الفصل   توحي صياغة 
للمرشع لوضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات وممارستها باعتباره السلطة املتمتعة برشعية 
العامة للشعب. إنّ استيفاء رشط تنظيم احلقوق واحلريات بموجب  انتخابية واملعرب عن اإلرادة 
ع ممارسة صالحياته كاملة من خالل حتديد جمال احلامية للحق املزمع  نصّ ترشيعي يقتيض من املرشّ
تنظيمه بكل دقة ووضوح مع التقيد بأن ال يفيض تنظيم تلك احلقوق واحلريات إىل النيل من جوهر 
ال  املرشع  ل  تدخّ أن  غري  الدستور.  من   49 بالفصل  حرصا  عليها  املنصوص  بالضوابط  أو  احلق 
يفيض بالرضورة إىل استبعاد وإقصاء اهليئات العمومية املستقلة من جمال تطبيق أحكام الفصل 49 
والتقيد هبا، ذلك أنه إذا كان املرشع مطالبا أثناء تنظيمه ملجال محاية احلقوق واحلريات باحرتام هذه 
احلقوق، فمن باب أوىل وأحر أن حترتمها بقية السلطات خاصة منها تلك التي يعهد إليها محاية 

وضامن تلك احلقوق عىل غرار السلطة القضائية واهليئات العمومية املستقلة.
وتعدّ اهليئات العمومية املستقلة، بمقتىض الدستور والقانون، مؤهلة إلبداء الرأي يف مشاريع القوانني 
لة ملعظم اهليئات العمومية املستقلة، ممّا جيعل  املتصلة بمجال تدخلها من خالل الوظيفة االستشارية املخوّ
جهة املبادرة ملزمة باستشارة اهليئات (دون أن يكون الرأي االستشاري يف حد ذاته ملزما) بخصوص 
أو  اهليئة  اختصاص  تدخل يف جمال  التي  احلقوق  وتأطري  بتنظيم  املتعلقة  القوانني  مقرتحات ومشاريع 
اهليئات املعنية. وتكون تلك اهليئات العمومية املستقلة، بمناسبة االستشارة املعروضة عليها، مدعوة إىل 

التثبت من مد تقيّد مرشوع القانون املعروض بالضوابط والرشوط املنصوص عليها يف الفصل 49.
د يف البداية من استيفاء مرشوع القانون للرشط املتصل برضورة وضع قواعد   ويتمّ ذلك بالتأكّ
د من عدم  ة لتحديد جمال محاية احلق املزمع تنظيمه من جهة، والتأكّ واضحة وعىل درجة من الدقّ
جتاوز أو ختيل واضع النصّ عن صالحياته يف تأطري احلق أو احلرية من جهة أخر. كام جيب التأكد 
 49 الفصل  ضمن  حرصا  املحددة  األهداف  لتحقيق  رضوري  احلق  ملامرسة  القيود  وضع  أن  من 
تي تمّ وضعها ال يمكن أن تنال من  الّ د من أن الضوابط  والتي تقتضيها دولة ديمقراطية، كالتأكّ
الفصل 49  عليها صلب  املنصوص  الرشوط  إىل  الضوابط  تلك  استيفاء  إىل  احلقّ وصوال  جوهر 

ومنها احرتام مبدأ التناسب بني القيود وموجباهتا.
قبل  القوانني  ومشاريع  مقرتحات   مستو عند  املستقلة،  العمومية  اهليئات  تدخل  وهيدف 
عرضها عىل السلطة الترشيعية، أساسا إىل التأكد من مد تقيّد صاحب املبادرة الترشيعية بمبدأ 
التناسب يف وضع حدود للحقوق واحلريات. هذا فضال عن أن دراسة مشاريع القوانني بصورة 
الدستور  أحكام  مع  املعروضة  القوانني  بمشاريع  املضمنة  األحكام  مالءمة   مد وتدقيق  قبلية 
وضوابط تنظيم جماالت محاية احلقوق واحلريات األساسية من شأنه أن يساعد عىل تفادي صدور 

قوانني ال توفّر محاية كافية للحقوق واحلريات. 
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الفصل    يف  البرصي  السمعي  االتصال  هليئة  بالنسبة  االستشاري  الدور  هذا  عىل  الدستور  نصّ  لقد 
127 من الدستور، حيث "تتمتع اهليئة بسلطة ترتيبية يف جمال اختصاصها وتستشار وجوبا يف مشاريع 
القوانني املتصلة هبذا املجال". كام نص الفصل 128 من الدستور املتصل هبيئة حقوق اإلنسان عىل أن 
"تستشار وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها". كام أن هيئة احلوكمة الرشيدة  اهليئة 
ومكافحة الفساد تستشار وجوبا حسب الفصل 130 من الدستور يف مشاريع القوانني املتصلة بمجال 
القادمة  األجيال  املستدامة وحقوق  التنمية  هيئة  فإن  الدستور،  من   129 الفصل  اختصاصها. وحسب 
خمططات  ويف  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  باملسائل  املتعلقة  القوانني  مشاريع  "يف  وجوبا  تستشار 
الوظيفة  املتصلة بمجال اختصاصها". وجتدر اإلشارة إىل أن  التنمية، وللهيئة أن تبدي رأهيا يف املسائل 
بمهام  تضطلع  ال  التي  املستدامة  التنمية  هليئة  الدستور  يعهدها  التي  األساسية  املهمة  متثل  االستشارية 

أخر عىل غرار بعض اهليئات العمومية املستقلة.

ويمكن التساؤل يف هذا الصدد عامّ إذا كان االختصاص االستشاري يقترص عىل النصوص الترشيعية أم 
أنّه يمتدّ أيضا إىل النصوص الرتتيبية التي تصدرها السلطة التنفيذية أثناء ممارستها للسلطة الرتتيبية العامة؟ 

د جمال الوظيفة االستشارية هليئة االتصال السمعي  نجد يف هذا الشأن أن الفصل 127 من الدستور حيدّ
البرصي يف دراسة وإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها وكذلك الشأن 
التنمية  هليئة  االستشارية  الوظيفة  جمال  أن  حني  يف   .128 الفصل  حسب  اإلنسان  حقوق  هليئة  بالنسبة 
املستدامة وحقوق األجيال القادمة يكون أوسع ليشمل إبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانني املتعلقة 
بمجال  املتصلة  املسائل  وكل  التنمية  خمططات  إىل  باإلضافة  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  باملسائل 
اختصاصها. أما هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فإن الفصل 130 من الدستور أسند هلا وظيفة 
يف  الرأي  إبداء  أيضا  ويمكنها  اختصاصها  بمجال  املتصلة  القوانني  مشاريع  خصوص  يف  استشارية 
 2016 22 لسنة  القانون األسايس عدد  املتصلة بمجال اختصاصها. كام منح  العامة  الرتتيبية  النصوص 
2016 واملتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة هليئة النفاذ إىل املعلومة صالحية  24 مارس/آذار  املؤرخ يف 

إبداء الرأي وجوبا يف مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة. 
أما بالنسبة للهيئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية، فإن الفصل 76 من القانون األسايس عدد 
الرأي يف مجيع املسائل ذات العالقة  إبداء  إليها مهمة  2004 يسند  27 جويلية/متوز  63 املؤرخ يف 
بأحكام هذا القانون. كام تتمتّع هيئات أخر بدور استشاري كام هو الشأن بالنسبة ملجلس املنافسة.

تنص الفقرة الرابعة من الفصل 11 من القانون عدد 36 لسنة 2015 املؤرخ يف 15 سبتمرب/أيلول 
2015 واملتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار عىل أن املجلس يستشار وجوبا "حول مشاريع النصوص 
الترشيعية والرتتيبية التي هتدف مبارشة إىل فرض رشوط خاصة ملامرسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع 

قيودا من شأهنا أن تعرقل الدخول إىل سوق معينة".
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وضمن  االستشاري  االختصاص  هذا  خارج  حتى  املستقلة  العمومية  اهليئات  عىل  ترد  وقد 
قيد  أو  حدّ  تناسب  يف  النظر  منها  تستوجب  حاالت  ة  عدّ الزجرية،  أو  الرتتيبية  اختصاصاهتا 
مفروض عىل حقّ يدخل يف جمال اختصاصها مع مقتضيات معينة أو تستوجب منها املوازنة بني 
حقوق متضاربة. لذلك فإن إعامل مبدأ التناسب من قبل اهليئات العمومية املستقلة مسألة يف غاية 
األمهية يف عمل هذه اهليئات. ويمكن القول بأن التناسب جزء ال يتجزأ من عملية متكاملة تقوم هبا 

أي هيئة وتشمل التأويل والتقدير واختاذ القرار.
ولئن كان التناسب منطق تفكري ومبدأ يتعني عىل اهليئات العمومية املستقلة تطبيقه يف كل الوظائف 

املسندة إليها، فإنّ إعامل هذا املبدأ خيتلف حسب الوظائف وحسب طبيعة احلقوق املحمية.

بمناسبة ممارستها لوظيفة استشارية، يتعني عىل اهليئات العمومية املستقلة تطبيق منطق الفصل 49 برمته وبصورة 
جة وفق اخلطوات التالية: متدرّ

 التنصيص الترشيعي عىل القيد (ضمن قانون أسايس). •

أالّ توضع 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 وبصورة مبدئية، من خالل 
تقدير احلاجة إىل إقرار القيد يف دولة ديمقراطية ومدنية ولتحقيق قيمة أساسية (اهلدف عىل النحو املحدد 

حرصا صلب الفصل 49) عىل درجة من األمهية بام يربر إقرار قيد عىل احلقوق واحلريات.

عدم املساس بجوهر احلق. •

يتعني أن يستجيب القيد للرشوط املتعلقة بالتناسب (رشوط متصلة بمضمون القاعدة املتضمنة للقيد): •

رشط املالءمة: أن يكون القيد (اإلجراء) املوظف عىل احلق قادرا عىل حتقيق اهلدف الترشيعي من خالل 
التثبت من وجود رابط عقالين بني اإلجراء واهلدف الترشيعي من وضع النص واقرتاحه: ضامن التناغم 
الداخيل للقانون، رضورة أن انتفاء الرابط العقالين بني اإلجراء واهلدف الترشيعي يقيم الدليل عىل انتفاء 

وجود رابط بني مرشوع القانون والقاعدة الدستورية.

رشط الرضورة: عرب التثبت من أن اإلجراء املقرتح يمثل احلدّ األدنى من القيد املوظف عىل احلق ويعدّ 
اإلجراء األقل تقييدا للحق: ضامن التناغم اخلارجي مع القاعدة القانونية من خالل تقدير وتقييم العالقة 

بني الوسيلة املعتمدة يف التقييد واهلدف الترشيعي.

رشط التناسب بمعناه الضيق (املواءمة): اآلثار املرتتبة عن احلد املوظف عىل احلق جيب أن تكون متناسبة 
مع النتائج واملزايا املنتظرة من حتقيق اهلدف الّذي تمّ من أجله إقرار القيد أو احلد: التأكد من أن اهلدف 

الذي من أجله تمّ إقرار القيد عىل درجة من األمهية.
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السلطة  تدخل  جمال  من  حرصا  يُعدّ  واحلريات  للحقوق  الضوابط  وضع  أنّ  وطاملا  أنه  غري 
ملبدأ  األخرية  هذه  إعامل  فإنّ  الرتتيبية،  السلطة  تدخل  جمال  عن  خارجا  ه  يصريّ بام  الترشيعية، 
العنارص  يتمّ باالعتامد عىل نفس  التناسب يف وضع الصيغ اإلجرائية والعملية للقيود والضوابط 
املشار إليها أعاله باستثناء ما تعلق منها برشط التحفظ الترشيعي واملتمثل يف رضورة وضع القيود 

بموجب نص ترشيعي، بينام تقترص عادة الوظيفة الزجرية عىل التناسب يف معناه الضيق.

الفقرة الثانية- ضرورة تجاوز القراءة الضيقة للفصل 49

جيدر اللّجوء إىل قراءة موسعة للفصل 49 وبالتايل جتاوز القراءة الضيقة واحلرفية للفصل والتي 
تفيض إىل اعتبار أن مسألة التناسب تتعلق حرصا بصياغة القانون وتطبيقه، لذلك فهي تبقى حكرا 
ن مقاربة جديدة يف  عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية. هذه القراءة رضورية ألن الفصل 49 تضمّ
بتقييد عملية وضع حدود لتلك احلريات وفق ضوابط  تأطري محاية احلقوق واحلريات األساسية 

موضوعية حمددة حرصا بام يكفل محاية فعالة وناجعة هلا يف ظل دولة ديمقراطية.
بالنظر إىل ما تتمتع به من صالحية الضبط  تبعا لذلك، فإنّ اإلدارة تكون مدعوة باستمرار،   
العمومية  اهليئات  العملية ملامرسة عدد من احلقوق واحلريات. كام أن  اإلداري، إىل وضع الصيغ 
املستقلة معنية، بالنظر إىل جمال تدخلها واتصاله باحلقوق واحلريات، بتطبيق الفصل 49، فضال عن 
أنّ تطبيق الفصل املذكور وخصوصا مبدأ التناسب ينطلق من فكرة بدهيية منطقية مفادها أنه إذا 
كان البد من التقييد من احلرية فإنه ال يمكن التعسف يف التضييق، بل جيب أن يقترص التقييد عىل 
احلد األدنى من ممارسة احلرية لكي ال يقع إفراغ تلك احلرية من حمتواها أو نفيها بام يسمح ملختلف 

احلقوق املتنافرة ببلوغ أفضل مستويات التحقق والتفعيل داخل دولة ديمقراطية.

الفقرة الثالثة- التناسب كقاعدة منطقية ومنهج تفكير

تتجاهل القراءة الضيقة واحلرفية للفصل 49 بأن التناسب يعدّ مبدأ دستوريا ومبدأ عاما للقانون 
ولكنه أيضا قاعدة منطقية ومنهج تفكري يتعني أن تعتمده اهليئات العمومية املستقلة بمناسبة تأويلها 

وتطبيقها حلدود احلقوق واحلريات التي تندرج يف جمال تدخلها. 

القرارات الصادرة يف مسألة معينة مناسبة وقادرة عىل حتقيق اهلدف  التي تكون فيها  التناسب هو الوضعية 
املرجو منها دون مغاالة أو سوء تقدير بام يفيض إىل عقلنة تدخل السلط العمومية وحثها بصورة مستمرة عىل 
تربير إعامهلا لسلطاهتا يف ضبط وتقييد احلقوق واحلريات بام ال ينال من جوهرها وبام يضمن تعايشا أمثل بينها.  

"رضورة وجود رابط معقول ومنطقي بني  49 ويعني  وقد ورد مفهوم التناسب بالفقرة األوىل من الفصل 
مقتضيات املصلحة العامة ورضوراهتا من جهة، واحلدود املوظفة عىل احلقوق واحلريات من جهة أخر، أي أن 
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يكون التضييق الواقع عىل عدد من احلقوق واحلريات مناسبا وغري مشطّ بالنظر لألهداف املرجو حتقيقها من هذا 
التضييق وهي محاية الصالح العام يف إطار دولة ديمقراطية "14.

فتطبيق مبدأ التناسب مسألة منطقية وبدهيية جيب إعامهلا يف كلّ مهمة تتعلق بتطبيق أو تأويل 
بحامية  القانون  هلا  يعهد  التي  املستقلة  العمومية  اهليئات  فإن  لذلك  باحلقوق.   املتعلقة  النصوص 
حقوق معينة تكون مدعوة، أثناء مبارشهتا ملهامها، إىل معاجلة وضعيات تتضمن قيودا عىل تلك 

احلقوق بام يكفل تعايشا أمثل بني احلقوق املتنافرة واملتنافسة. 

الفرع الثاني- االستئناس بتطبيقات مبدأ التناسب في مجال الرقابة على الدستورية

املقارنة حدودا يكرسها  الدستورية  النصوص  العديد من  احلدّ من ممارسة احلقوق يف  تعرف عملية 
العنارص  املقارنة عددا من  األنظمة  الدستوري يف بعض  القايض  ما يستعمل  الدستوري. وعادة  النص 
لتقدير مد التناسب بني التضييق الواقع عىل احلقوق من جهة، واألهداف املرجوة من هذا التضييق من 

 .جهة أخر
وتتمثّل هذه العنارص باخلصوص يف: 

عنرص املالءمة، •
عنرص الرضورة، •
عنرص التناسب يف معناه الضيق. •

املساس  عدم  من  بالتّأكد  الضوابط  رشعية  عىل  احلكم  عملية  عادة  الدستوري  القايض  ويبدأ 
د بعدها من رشط املالءمة ثمّ الرضورة ثمّ التناسب يف معناه الضيق. بجوهر احلق ليتأكّ

وقد وقع استيحاء الرقابة عىل التناسب وتطبيقاهتا القضائية خصوصا من القضاء الدستوري 
د عنارصها خالل الفرتة 1985-1990. فإنّ كلّ إجراء حيدّ  س هذه الرقابة وحدّ األملاين الذي كرّ
من حقّ أسايس يتطلّب، حسب فقه قضاء املحكمة الدستورية األملانية حتى يكون متناسبا، استيفاء 

الرشوط التالية: وهي املالءمة والرضورة (الداخلية)15 والتناسب باملعنى الضيق16.

معجم ألفاظ وعبارات دستور اجلمهورية التونسية، حتت إرشاف رافع ابن عاشور، سناء ابن عاشور، سارة معاوية قاسم، منى كريم الدريدي   14
وأمرية الشاوش، تونس 2016، ص. -127 128.

15  ختتلف عن الرضورة اخلارجية التي تفرتض البحث يف رضورة التقييد أي البحث فيام إن كان حتقيق األهداف يستدعي حتام احلد من احلقوق 
واحلريات.  

Voir LAGHMANI (Slim), article précité.
 5ème Conférence des chefs d’institution de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage  16
 l’usage du français, Libreville, 8-13 juillet 2008, Questionnaire, La proportionnalité dans la jurisprudence
 constitutionnelle, « Toute mesure restreignant un droit fondamental doit, pour être proportionnée, satisfaire
à une triple exigence d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens strict ».
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األملاين أساسا، يف جمال احلقوق واحلريات  الدستوري  القضاء  فقه  التناسب، يف  تطبيق  يتم 
والتحقيق  الرشطة  بسلطات  يتعلق  فيام  شيوعا  أكثر  التناسب  عىل  الرقابة  وتُعدّ  األساسية. 
البحث  بالتنصت عىل املكاملات اهلاتفية أو بمراقبة االنرتنت أو بصالحيات  سواء تعلق األمر 

والتحقيق.
املدنية،  باحلالة  املتصلة  املجاالت  التناسب  مبدأ  األملانية  الدستورية  املحكمة  إعامل  وقد شمل 
اجلدول  تقيّد  والتي  الشخصية  األحوال  سجالت  مسك  يف  هبا  املعمول  القواعد  أن  معتربة 
املخصص للمعطيات املتعلقة بجنس املدرج بسجالت األحوال الشخصية بخانتي أنثى أو ذكر ال 
تسمح بتسجيل جنس آخر أو خمتلط، وهو ما يُعدّ خرقا ملبدأ عدم التمييز. وتبعا لذلك، فإن القواعد 
املتعلقة بمسك سجالت احلالة املدنية ال تتبع هدفا مرشوعا باإلضافة إىل كوهنا غري رضورية وغري 

معقولة.17

تستوجب  التي  "القاعدة  بأن  األملانية  الدستورية  املحكمة  أقرت  الثالث،  باجلنس  املتعلق  قرارها  يف 
تسجيل جنس اإلناث والذكور يف وثائق احلالة املدنية ال تتوافق مع هدف مرشوع تكون بمقتضاه القاعدة 

مناسبة رضورية ومعقولة"18.

ا القايض الدستوري الفرنيس، فيتوىلّ عند إعامله لرشط الرضورة التثبت ممّا إذا كانت اإلجراءات  أمّ
ل 2005  املقررة متوازنة ومتناسبة مع أمهية اهلدف املتبع. ففي قرار مؤرخ يف 15 ديسمرب/كانون األوّ

: يتعلق بقانون متويل الضامن االجتامعي لسنة 2006، أقرّ املجلس الدستوري الفرنيس أنّ

غياب الرابط املنطقي بني اإلجراء واهلدف الترشيعي من شأنه أن حيول دون إمكانية اإلقرار بوجود رابطة بني اإلجراء والقاعدة الدستورية ويفيض   17
إىل اإلقرار بعدم دستورية القانون املؤطر للحق.

Bundesverfassungsgericht, décision du 10 octobre 2017, 1 BvR 2019/16, § 49.  18

قياس الضرورةقياس المالءمة

(الداخلية)

قياس التناسب بمعناه 
الضيق 

هل أنّ القيد مالئم؟

التقييد  التثبت من مالءمة   يعني 
أجله  من  الذي  للهدف  املسلط 
أي  التقييد،  ذلك  إقرار  وقع 
منطقي  رابط  وجود  من  التأكد 
املرشع  رسمه  الذي  اهلدف  مع 
خمتلف  بني  التناغم  يضمن  بام 

أحكام القانون17.

هل أن القيد رضوري؟

 أي هل أنّه كان احلل الوحيد املمكن لتحقيق اهلدف املتبع؟ جيب 
الترشيعي من سنّ اإلجراء  تقدير إىل أي مد يربر حتقيق اهلدف 

التضييقات املسلطة عىل احلق.

د  حتدّ األملانية  الدستورية  املحكمة  أن  مثال  نجد  املجال،  هذا  يف 
باحلقوق  أقلّ مساسا  يكون  إجراء مماثل  الرضورة من خالل غياب 
وأكثر نجاعة. أما القايض الدستوري الفرنيس فال يبحث يف إمكانية 
وجود إجراء مماثل يكون أقل مساسا باحلقوق واحلريات، وإنام يتثبت 

من أن اإلجراء مل يكن مبالغا فيه بالنظر إىل اهلدف املراد حتقيقه.

هل أن القيد مناسب؟

الضيق  باملعنى  التناسب  تقدير   
احلد  خطورة  قياس  يستدعي 
محايته  املراد  اهلدف  مع  مقارنة 
اآلثار  كانت  إذا  مما  والتأكد 
للحق  املقيد  لإلجراء  السلبية 
اهلدف  مع  متناسبة  وغري  مشطة 
ذلك  إقرار  أجله  من  تمّ  الذي 

القيد.
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"إجراء التجميع العائيل...ال خيرق ال توطئة دستور 1946 يف فقرهتا العارشة وال مبدأ املساواة طاملا 
أنه حيدد يف هذا الصدد قواعد مالئمة ومتناسبة"19.

ويف قضية أمام القضاء السويرسي، تمّ الطعن يف فصول من القانون املتعلّق بامدة الضبط عىل أساس 
خرقها ملبدأ التناسب ملا متثّله من نيل من احلق يف محاية احلياة اخلاصة لألفراد. وقد بيّنت املحكمة املراحل 

التي ستعتمدها لتطبيق مبدأ التناسب.

ال التأكد من أنّ تقييد احلرية يرتكز عىل أساس قانوين كاف وهو ما تمّ استيفاؤه يف القضية املعروضة  أوّ
أمامها. عند تأكدها من حتقق هذا الرشط األويل، مترّ املحكمة إىل التثبت من مالءمة التقييد املسلط عىل 
احلياة اخلاصة للهدف الذي من أجله تمّ إقرار التقييد. هذه املالءمة تتطلب أن يكون اإلجراء قادرا عىل 
خالل  من  األهداف  هذه  حتقيق  يمكن  ال  وأنه   (règle de l’aptitude) منه  املرجوة  األهداف  حتقيق 
منه  املرجو  اهلدف  يتجاوز  تقييد  كل  يمنع  التناسب  أن  رضورة  الرضورة)  (قاعدة  حدة  أقلّ  إجراءات 
ويتطلب رابطا عقالنيا وتوازنا بني املصلحة العامة واخلاصة لتتوىل املحكمة يف األخري التأكد من رشط 

التناسب بمعناه الضيق.

هذه  أن  الرسية،  الوقائية  بالبحوث  املتعلقة  األحكام  تطبيق  بخصوص  املحكمة،  أقرت  وقد  هذا 
(قاعدة  املخالفات  من  والتوقي  العام  النظام  عىل  احلفاظ  وهو  املتبع  اهلدف  حتقيق  بإمكاهنا  البحوث 
املالءمة). ثم أضافت أنّه ال يمكن اللجوء إىل هذه البحوث إال إذا اتضح أن بقية اإلجراءات مل تفلح أو مل 

تكن هنالك أية فرصة ألن تنجح أو كانت صعبة بطريقة مبالغ فيها. 

أو اخلاصة، فقد ذهبت  العامة  املتبع واملصلحة  يتعلق برضورة وجود رابط منطقي بني اهلدف  وفيام 
من  التقييد  يربر  أن  شأنه  من  العام  النظام  أو  األمن  عىل  احلفاظ  كون  إنكار  يمكن  ال  أنه  إىل  املحكمة 
باحلياة اخلاصة بطريقة رسية وملدة طويلة، كان من  املساس  تفادي  يقع  محاية احلياة اخلاصة ولكن حتى 
الرضوري التنصيص عىل ترخيص يف إجراء البحوث من النيابة العمومية أو من القضاء عندما تتطلب 
التحقق من  املسبق هيدف إىل  الرتخيص  يوما. هذا  الثالثني  تتجاوز  الوقائية الرسية مدة زمنية  البحوث 
املصلحة العامة املتبعة ومن وجود تناسب يف احلالة اخلاصة املعروضة باإلضافة إىل عرض الحق لألهداف 
الفصل املذكور  الذي يلحقه  والوسائل واملدة املستوجبة للتحقيق. وقد استنتجت املحكمة أن املساس 
باحلق يف محاية احلياة اخلاصة ال يستجيب لرشط التناسب بام يتجه معه إلغاء هذا الفصل. كام اعتمدت 

املحكمة عىل نفس التميش يف تكييفها للفصل 22 من نفس القانون املطعون فيه20.

Décision n°2005 -528, DC du 15 décembre 2005, Loi de �nancement de la sécurité sociale pour 2006, cons. 15.  19
 Arrêt de la 1ère Cour de droit public dans la cause Parti socialiste genevois et consorts contre Conseil d'Etat  20
 de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public), 1C_518/2013 du 1er octobre
2014, Consid. 4.5.1,4.5.2, (BGE 140 I 381 S. 392).Et ibid., consid. 4.5.3, (BGE 140 I 381 S. 394).



22

ملاذا جيب أن تلجأ اهليئات العمومية املستقلة إىل إعامل مبدإ التناسب؟

يمكن القول بأن الرقابة عىل التناسب يف القضاء الدستوري التونيس شأهنا شأن معظم التجارب 
الدستورية املقارنة هي رقابة مسلطة أساسا يف جمال احلقوق واحلريات نظرا ألمهية هذه احلقوق يف 
النص الدستوري وملحدودية حاالت الطعن بعدم التناسب من قبل اجلهات املؤهلة للطعن يف عدم 
التثبت من مد مالءمة اإلجراءات املتضمنة لقيود  الرقابة عرب  القوانني. ومترّ  دستورية مشاريع 
أنّنا نالحظ، من خالل القرارات  للحقوق واحلريات مع اهلدف الذي من أجله تمّ إقرارها. غري 
التي تعرضت فيها اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني إىل مبدأ التناسب، غياب مقاربة 

واضحة يف إعامهلا للمبدأ املذكور.

الفرع الثالث- تكريس التناسب من قبل القاضي اÁداري

نجد هذا التكريس ملبدأ التناسب يف فقه القضاء اإلداري بشكل عام (الفقرة األوىل) وعند النظر 
يف الطعون ضد القرارات الصادرة عن اهليئات العمومية املستقلة (الفقرة الثانية).

الفقرة ا®ولى- تكريس التناسب في فقه القضاء اÁداري بشكل عام

 1959 جوان/حزيران  غرة  دستور  ظلّ  يف  التناسب  فكرة  تطبيق  عىل  اإلداري  القايض  دأب 
كمبدأ فقه قضائي مستقر قصد عقلنة تدخل السلطة العمومية معتربا يف مادة الضبط اإلداري مثال 
أن تدابري الضبط اإلداري جيب أن تبقى استثنائية "القرتاهنا بمامرسة احلريات العامة"21، وبالتايل 

فإنّ هذه التدابري ختضع إىل رقابة املالءمة والتناسب.

املدينة  املرور وسط  تعطيله حلركة  بتعلّة  باجلملة  قرار غلق حملّ جتارة  بعدم رشعية  املحكمة   قضت 
بني  التوفيق  تستلزمها رضورة  التي  التدابري  اذ  اختّ التّدرج يف  "توخي  اإلدارة كان عليها  بأن  معلّلة ذلك 

املحافظة عىل النظام العام وممارسة حرية التجارة والصناعة"22. 

د جمموعة من الضوابط التي جيب أن  كام أقرت املحكمة اإلدارية أن فقه القضاء اإلداري قد حدّ
تلتزم هبا اإلدارة عند ممارستها لنشاط الضبط اإلداري والتي تقتيض "رضورة تقيّد اإلدارة بالقواعد 
الترشيعية املنظمة للحقوق واحلريات وأالّ حتدّ منها إالّ يف حدود ضيقة تربرها مقتضيات النظام 

العام ومستوجبات الرضورة"23. 

قرارها،  أسباب  عن  اإلدارة  أفصحت  إذا  أنه  اعتبار  عىل  املحكمة  هذه  قضاء  فقه  استقر  "وحيث 
فإنّ القايض اإلداري يكون مدعوا للتحقق من مد مطابقتها للقانون وأثر ذلك يف النتيجة التي انتهت 

املحكمة اإلدارية، جتاوز سلطة، قرار عدد 26856 صادر يف 23 ماي/أيار 2009، رئيس بلدية املهدية ضد الظريف.  21
املحكمة اإلدارية، جتاوز سلطة، قرار عدد 3879 صادر يف 14 مارس/آذار 1995، كريشان ضد بلدية القرصين.  22

املحكمة اإلدارية ابتدائي القضية عدد 1 10722- الصادر يف 7 جويلية/متوز 2010.  23

الفقرة ا®ولى- تكريس التناسب في فقه القضاء اÁداري بشكل عام
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إليها من خالل إجراء رقابته التي متتد يف ميدان الضبط اإلداري إىل حدّ التثبت من مد تناسب التدابري 
املتخذة بعنواهنا مع الظروف التي حفّت هبا واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها". "وحيث أن تدابري الضبط 
اإلداري بحكم اكتسائها صبغة استثنائية القرتاهنا بمامرسة احلريات العامة ختضع إىل رقابة املالءمة التي 
تقوم عىل التثبت من توفر ركن الرضورة بمناسبة اختاذها والترصيح بعدم رشعيتها متى تبنيّ أهنا مل تكن 

رضورية ملواجهة خماطر اإلخالل بالنظام العام"24.

ويف ظل دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014، واصلت املحكمة اإلدارية تطبيق فقه قضائها السابق.

واحلريات  اإلنسان  حقوق  املنطبقة...أن  الدستورية  النصوص  خمتلف  إىل  بالرجوع  يتبني  "وحيث 
تّخذ الحرتام  املضمونة بموجب تلك النصوص ال يمكن أن توضع ضوابط ملامرستها إالّ بمقتىض قوانني تُ
حقوق الغري ولصالح األمن العام عىل أالّ تنال الضوابط من جوهر احلقوق واحلريات. وحيث أنّ االلتحاء 
يُعدّ أحد مظاهر ممارسة احلرية الشخصية املتاحة لألفراد وال يمكن لذلك وضع قيود عىل تلك احلرية إالّ 

بموجب قانون، رشط أن يكون اهلدف منه حتقيق املصلحة العامة وأالّ يمسّ من جوهر ذلك احلق"25.

يف قرار حديث يف مادة توقيف التنفيذ، اعتربت املحكمة اإلدارية أن "وضع القيود عىل احلقوق 
املحددة  األهداف  أحد  محاية  هبدف  أساسية  قوانني  بموجب  إال  يكون  ال  األساسية  واحلريات 
حرصا بالفصل 49 يف دولة مدنية وديمقراطية تقوم عىل فكرة التعددية والتسامح واحرتام مبادئ 
إىل  يؤدي  أن ال  أي  النيل من جوهره  إىل  احلق  املوظف عىل  القيد  يفيض  أن  القانون ودون  دولة 
إهداره متاما أو يشدد يف رشوط ممارسته بام يستحيل معه ممارسته. فإن كان البد من وضع قيود عىل 
حقوق وحريات أساسية فيجب أن يكون قادرا عىل حتقيق اهلدف وأن يكون األقل وطأة عىل احلق 

وأن ال تتجاوز آثاره النتائج املرجوة من وراء فرضه".
تبعا لذلك اعتربت املحكمة أنه "لئن كان املنع النهائي للجوالن بنهج مجال عبد النارص منذ 28 
مارس 2020 من شأنه أن يسمح بتحقيق األمن ومحاية املؤسسات واملنشآت الكائنة بحوزته، فإن 
الصبغة العامة واملطلقة لذلك املنع ليست رضورية لتحقيق ذلك اهلدف رضورة أنه كان بإمكان 
اجلهة املطلوبة اختاذ إجراءات قادرة عىل حتقيق ذات اهلدف بأقل حدة وتقييد لنشاط املعنية باألمر عىل 
غرار فتح الطريق يف فرتات زمنية من اليوم أو األسبوع أو حرص استعامل ذلك الطريق ألصحاب 
العربات احلاملة الشرتاك باملأو املذكور بالتنسيق مع املصالح األمنية أو مطالبة العارضة باتباع 
إجراءات أمنية واحرتازية إضافية لضامن أمن خمتلف املؤسسات واملنشآت املجاورة هلا بام يكون 
معه القيد املوظف عىل حق اجلوالن بالنهج الذي يوجد به عقار املدعي غري رضوري وبالتبعية غري 

متناسب مع املوجب من إقراره خمالفا تبعا لذلك ألحكام الفصل 49 من الدستور"26.

املحكمة اإلدارية، حكم استئنايف قضية عدد 26856 الصادر يف 23 ماي/أيار 2009.  24
املحكمة اإلدارية، حكم ابتدائي، قضية عدد 126863 بتاريخ 18 مارس/آذار 2014 محزة بن اهلادي الشيحاوي ضد وزير الداخلية.  25

املحكمة اإلدارية، قرار يف مادة توقيف التنفيذ، القضيتان عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 12 جانفي 2021 .  26
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كام نجد يف فقه قضاء جملس الدولة الفرنيس تطبيقات عديدة ملبدأ التناسب، لعلّ أمهها وأحدثها 
الشامل  الصحي  بمسألة احلجر  يتعلق  فيام   2020 22 مارس/آذار  الصادر يف  اإلذن اإلستعجايل 

يا من فريوس كورونا "كوفيد-19".  الذي أقرته السلطات الفرنسية توقّ
يتمّ  إذن قضائي  استصدار  اإلداري قصد  القايض  إىل  بطلب  الشبان  األطباء  نقابة  تقدمت  فقد 
بموجبه إلزام السلط العمومية باختاذ إجراءات احلجر الشامل وإصدار الرتاتيب الرضورية إلجراء 
عمليات التقيص لد اإلطار الصحي وضامن صناعة وتوفري االختبارات الطبية الرضورية لتقيص 
وباء "كوفيد-19"، وذلك نظرا لعدم كفاية التدابري املتخذة حلامية احلق يف الصحة واحلق يف احلياة. 
ل هلم  وقد أقر جملس الدولة بأن الوزير األول ووزير الصحة والوالة وممثيل الدولة يف األقاليم خموّ
اختاذ التدابري الكفيلة بحامية صحة املواطنني وكل القرارات التي من شأهنا التوقي واحلد من الوباء. 
باإلضافة إىل ذلك، فقد خلص جملس الدولة (القايض اإلستعجايل) إىل أن السلط العمومية تولت 
اختاذ اإلجراءات املتناسبة مع إكراهات احلالة الوبائية وبام يضمن سالمة اإلطار الطبي وشبه الطبي.

األساسية  احلقوق واحلريات  أن حتدّ من ممارسة  يمكن  التي  القرارات  "أن هذه  الدولة  اعترب جملس 
كحرية التنقل والتجمع أو أيضا حرية ممارسة املهن جيب أن تكون رضورية، مالئمة ومتناسبة مع هدف 

احلفاظ عىل الصحة العامة التي تعمل عىل حتقيقه"27.

الهيئات  قرارات  ضد  المقدمة  الطعون  في  النظر  عند  التناسب  تكريس  الثانية-  الفقرة 
العمومية المستقلة

ا يف الطعون املتعلقة بالرتشحات لالنتخابات الرئاسية،  دت املحكمة اإلدارية، بمناسبة بتّهَ أكّ
الدستور  من   34 الفصل  إىل  بالرجوع  يتمّ  الرئاسية  لالنتخابات  التزكية  البت يف رشط  أنّ  عىل 
والفصل 41 من القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي/أيار 2014 واملتعلق 
ك  ت خالفا ملا متسّ جوع إىل أحكام الفصل 49 من الدستور. وأقرّ باالنتخابات واالستفتاء وبالرّ

به املدعي بأن:

رشط التزكية "ليس أمرا تعجيزيا وال يُضيّق من حقّ الرتشح املضمون بالدستور وال ينال من جوهر 
حق الرتشح لالنتخابات املنصوص عليه بالفصل 34 منه، بل إنّ الغاية من هذا الرشط هي التأكيد عىل 

جدية الرتشح وعىل أمهية املنصب املرتشح له"28.

CE, Ordonnance du 22 mars 2020, n°439674(Consid. 3).  27
ل 2014، العادل بن اهلادي العلمي ضد اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات. قرار عدد 30006 بتاريخ 10 أكتوبر/ترشين األوّ  28
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القسم الثالث- يمكن أن تلجأ الهيئات العمومية المستقلة 
لمبدأ التناسب بوصفه مبدأ عاما في القانون الدولي

يُعدّ مبدأ التناسب مبدأ عاما وثابتا يف القانون الدويل ونجده مكرسا يف العهد الدويل اخلاص 
ل) ويف فقه القضاء الدويل (الفرع الثاين) ويف القانون الدويل  باحلقوق املدنية والسياسية (الفرع األوّ

اإلنساين (الفرع الثالث).

الفرع ا®ّول- تكريس المبدأ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

للهيئات  ويمكن  التناسب29.  رشط  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  س  يكرّ
الدويل  العهد  يكفلها  التي  احلقوق  خصوص  يف  التناسب  تطبيقات  من  االستفادة  املستقلة  العمومية 
باإلضافة إىل أعامل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واملنبثقة عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية. 

"ال جيوز إخضاع حرية   3 18 فقرة  املادة  املدنية والسياسية يف  ويل اخلاص باحلقوق  الدّ العهد  ينصّ 
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". 

أما يف خصوص احلق يف حرية التعبري، فتنصّ املادة 19 فقرة 3 عىل أنه "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".

ويف خصوص احلق يف التجمع السلمي، تنصّ املادة 21 أنه"ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة 
هذا احلق إالّ تلك التي تُفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 
القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين 
وحرياهتم". وحسب املادة 22 املتعلقة باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين"ال جيوز أن يوضع 
تدابري رضورية، يف جمتمع  وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي  تلك  إال  احلق  هذا  ممارسة  القيود عىل  من 
اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو محاية  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  أو  القومي  األمن  ديمقراطي، لصيانة 
املسلحة                القوات  أفراد  إخضاع  دون  املادة  هذه  حتول  وال  وحرياهتم.  اآلخرين  حقوق  محاية  أو  العامة 

ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق".

صادقت تونس عىل العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية بمقتىض القانون عدد 30 لسنة 1968 املؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين   29
ل 1968. 1968، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 املؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين- 3 ديسمرب/كانون األوّ
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الفرع الثاني- إمكانية االستفادة من تأويل مفهوم الضرورة في مجتمع ديمقراطي 
في فقه القضاء الدولي

هذا التأويل وقع تكريسه يف فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان (الفقرة األوىل) وأيضا 
يف فقه قضاء اللجنة واملحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (الفقرة الثانية) باإلضافة إىل 

عمل اللجنة األممية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (الفقرة الثالثة).

الفقرة ا®ولى- المحكمة ا®وروبية لحقوق اÁنسان

س معظم الترشيعات األوروبية مبدأ التناسب حتت مسميات وأشكال خمتلفة ولكنه يربز  تكرّ
بشكل أوضح يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف فقه قضاء املحكمة األوروبية باإلضافة 
ست االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  إىل القانون األورويب الذي ينشئه اإلحتاد األورويب. فقد كرّ
رصاحة املبدأ يف فصوهلا من 8 إىل 11 (يف الفقرات الثانية من هذه الفصول)، إذ تنصّ عىل إمكانية 
ل إجراء رضوريا يف جمتمع  احلدّ من ممارسة احلقوق التي حتميها هذه الفصول إذا كان احلدّ يشكّ
ديمقراطي حلامية مجلة من األهداف ومنها األمن الوطني والدفاع ومحاية حقوق وحريات الغري. 
س مبدأ املوازنة بني احلقوق األساسية واألهداف املتعلقة باملصلحة العامة التي  هذه الفصول تكرّ

حتاول السلطات العمومية املحافظة عليها.
حالة  خارج  حتى  دائمة  شبه  بصفة  املبدأ  تستخدم  األوروبية  املحكمة  بأنّ  القول  ويمكن 
وهياكل مؤسسات  ملختلف  ملزما  األورويب  لالحتاد  عاما  مبدأ  باعتباره  الرصحية  النصوص  هذه 

 اإلحتاد30 وبالتبعية ملزما للدول األعضاء31. وقد وقع تكريس مبدأ التناسب يف املادة 5 فقرة 4 من 
سها املعاهدات  االتفاقية املنشئة لالحتاد قصد ضامن جوهر احلريات االقتصادية األساسية التي تكرّ

األوروبية.
اإلنسان  املحكمة األوروبية حلقوق  بفقه قضاء  املستقلة االستعانة  العمومية  للهيئات  يمكن 
التي أطنبت يف حتديد ما هو رضوري يف جمتمع ديمقراطي حلامية احلقوق واحلريات واعتمدت 
العيش  احلقوق حسب ظروف  فهم  وتُغلّب  نصها  املعاهدة عىل  تُغلّب روح  تأويل  عىل طريقة 
اإلنسان.  حلقوق  األوروبية  املعاهدة  إنشاء  زمن  الكالسيكي  فهمها  عىل  معني  ملجتمع  الراهنة 
ويمكن أن يسهم هذا التفسري إذا ما طبقته اهليئات العمومية املستقلة انطالقا من قاعدة الفصل 
49 يف إرساء تأويل يواكب تطور املجتمعات الديمقراطية القائمة عىل التفتح والتعددية خاصة 

CJCE, 17 mai 1984, Denkavit Nederland BV c. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, a�. 15/83, pt. 25.  30
 Jean-Marc Sauvé, "Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés", Intervention à l'Institut Portalis,  31
 Aix-en-Provence, Vendredi 17 mars 2017 ; C.J.C.E. 27 octobre 1993, Dr. Pamela Mary Enderby c. Frenchay
 Health Authority et Secretary of State for Health, a�. C-127/92. CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG
[Cassis de Dijon], a�. 120-78.
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فيام يتعلق بتأويل حدّ اآلداب العامة.  جيدر التذكري بأن املحكمة األوروبية قد أبرزت منذ قرار 
التعددية،  يف  املتمثلة  الديمقراطي  املجتمع  ملفهوم  املكونة  العنارص   1976 سنة  "هانديسايد" 

التسامح وروح االنفتاح.

يمكن للهيئات العمومية املستقلة االستعانة بمفهوم املجتمع الديمقراطي كام ورد يف مبادئ سرياكوزا لتأويل رشط 
الرضورة التي "تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية" حسب عبارة الفصل 49 من الدستور. إذ جاءت صياغة الفصل 49 
خمتلفة عن الصياغة املعهودة لرشط الرضورة والتي تتحدث غالبا عن الرضورة التي يقتضيها جمتمع ديمقراطي. ورغم 
كون مفهوم الدولة الديمقراطية يقرص الديمقراطية مبدئيا يف مفهومها املؤسسايت ويغفل املنظور املجتمعي السوسيولوجي 
والعالئقي، إال أن مفهوم الدولة الديمقراطية إذا ما قرأناه باملوازاة مع مفهوم مدنية الدولة الذين يكرسهام الفصل 49 

يؤديان باملحصلة إىل قاعدة أن املساس باحلقوق جيب أن يربر بإقامة دولة منفتحة وديمقراطية ومدنية.

دت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عدة مناسبات عىل فكريت الرضورة والتناسب  وقد أكّ
الدفاع عن  التوفيق بني متطلبات  معتربة أن احرتام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يستدعي 

  .32املجتمع الديمقراطي من جهة، وبني املحافظة عىل احلقوق الفردية، من جهة أخر

خاصية  هي  املواطنني  واتصاالت  ملراسالت  الرسية  "املراقبة  أن  مثال  األوروبية  املحكمة  اعتربت 
حلامية  رضورية  تكون  عندما  إال  املعاهدة  حسب  مقبولة  تكون  ال  املراقبة  هذه  وأن  البوليسية  للدولة 
املؤسسات الديمقراطية وبرشط أن توجد ضامنات مالئمة وكافية ضدّ التعسف ويمكن أن نجد، من بني 

هذه الضامنات، الرقابة من قبل هيئات مستقلة"33.

قرار  يف  االجتامع  وحرية  التظاهر  حرية  بخصوص  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  وأكدت 
تركيا عىل أن حرية االجتامع:"هي حقّ أسايس يف جمتمع ديمقراطي، وعىل غرار  "دجافيت أنك" ضد 

حرية التعبري، فهو يمثّل أحد أسس هذا املجتمع، بام حيول دون اعتامد تأويل ضيق هلذا احلق"34.

وكانت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان قد اعتربت، منذ 1968، بخصوص حرية التظاهر وحرية 
االجتامع، "أن جوهر الديمقراطية يكمن يف قدرهتا عىل حلّ اإلشكاالت عرب النقاش العام"35. 

C.E.D.H., arrêt Zdanoka, § 100.C.E.D.H. ; Parti communiste unié c./Turquie, § 32.  32
 C.E.D.H., Klass, §§ 41-42 ; Parti communiste uni�é, § 46 ;Parti populaire démocrate(chrétien c./ Moldova, 14  33
février 2006, § 77.
A�aire Djavit An c./ Turquie, Requête n° 20652/92, 20 févr. 2003, Arrêt, 20 février 2003, Dé�nitif,  34
CEDH, (Troisième Section), https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2003/CEDH001-
65509, § 56.

Commission européenne des droits de l’homme, A�aire grecque, Ann. 1968, vol. XI.  35
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ممارسة  يف  تدخال  يمثّل  املظاهرة  أن:"تفريق  املحكمة  اعتربت  تركيا36  ضد  ييلامز"  "رسكان  قرار  يف 
املدعني حلقهم يف االجتامع. هذا التدخل له أساس قانوين أال وهو القانون عدد 2911 املتعلق باملظاهرات 
واالجتامعات العمومية ويواصل هدفني عىل األقل من األهداف املرشوعة حسب الفصل 11 فقرة 2 وهي 
الدفاع عن األمن ومحاية حقوق اآلخرين واملتعلقة يف صورة احلال بحرية التنقل يف الفضاءات العامة دون 
قيد. رغم ذلك تبقى مسألة معرفة ما إذا كان ذلك التدخل رضوريا يف جمتمع ديمقراطي مسألة جوهرية".

الفقرة الثانية- اللجنة اÁفريقية والمحكمة اÁفريقية لحقوق اÁنسان والشعوب

ت اللجنة اإلفريقية بخصوص القيود املوظفة عىل احلقوق مبدأ مفاده بأنّ القيود جيب أن تكون  أقرّ
ال فقط رضورية يف جمتمع ديمقراطي ولكن أيضا متناسبة منطقيا مع اهلدف املرشوع املراد حتقيقه. 

يف جمموعة من الدعاو أمام اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، اعتربت اللجنة أن السبب 
27 (2) من امليثاق الذي  الرشعي الوحيد لتربير هذه التضييقات للحقوق واحلريات يوجد يف الفصل 
ينصّ عىل ما ييل "متارس حقوق وحريات كل شخص يف ظل احرتام حقوق اآلخرين واألمن اجلامعي 

واألخالق واملصلحة العامة".

 une loi d’application) التطبيق  عام  قانون  إطار  ضع يف  وُ قد  التقييد  التثبت من كون  بعد 
générale)، مترّ اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان إىل تطبيق معيار التناسب لتقييم انعكاس طبيعة 
ومد التقييد بالنظر إىل املصلحة الرشعية للدولة يف املحافظة عىل أهداف معينة، مع تأكيدها عىل 
املرجوة وأن تكون ذات  امليزات واإلجيابيات  "متناسبة مع  يتعني أن تكون املصلحة الرشعية  أنّه 

رضورة مطلقة"37.
ل قرار تصدره يف األصل   أما املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، فقد ذهبت منذ أوّ
اإلفريقية  املحكمة  قرارات  يف  أيضا  نجد  كام  اإلفريقية38.  اللجنة  اعتمدته  الذي  التوجه  نفس  يف 
األمريكية  واملحكمة  األوروبية  كاملحكمة  الدولية  اإلقليمية  املحاكم  فقه قضاء  إىل  إحاالت  عدة 
يف  مصدرها  جتد  اإلفريقي  للقضاء  ميزة  وهي  الدولية  باملعاهدات  االستشهاد  كثرة  إىل  باإلضافة 

املادتني 60 و61 من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.

" التحديدات املتعلقة باحلقوق واحلريات املنصوص عليها بامليثاق ال يمكن أن تكون إال تلك املحددة 
 une loi d’application) التطبيق قانون عام  تأخذ شكل  أن  ...جيب  و  امليثاق  27 (2) من  بالفصل 

CEDH, A�aire Serkan Yilmaz et autres c. Turquie, requête n°25499 /04, arrêt du 13 octobre 2009, § 31.  36
 Communications 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96 en jonction-Media Rights Agenda et autres c. Nigeria,  37
 Quatrième rapport d’activité (2000-2001), et communication 255/2002-Gareth Anver Prince c. Afrique du
Sud, Huitième rapport d’activité (juillet 2004-décembre 2004.

38  أعلنت تونس عن قبوهلا باختصاص املحكمة منذ 2017.
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générale). جيب أن تكون هذه التحديدات أيضا متناسبة مع اهلدف الرشعي املتبع.  وقد اتبعت املحكمة 
للمجموعة  العامة  املصلحة  متطلبات  بني  حقيقي  توازن  إجياد  تستوجب  التي  املقاربة  نفس  األوروبية 
ومستلزمات محاية احلقوق الفردية األساسية" (107-1) وتواصل املحكمة "أن التحديدات عىل ممارسة 
احلق يف املشاركة بحرية يف الشؤون العامة للبالد والتي منعت الرتشحات املستقلة ... ليست متناسبة مع 

اهلدف الذي قدمه الدفاع أال وهو تعزيز الوحدة والتضامن الوطني" (2-107)39.

وقد أوضحت، املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، يف نفس القرار، أن فقه القضاء 
املتعلق بالتحديدات املسلطة عىل التمتع باحلقوق اشرتط أن تكون التضييقات ال فقط رضورية يف 

جمتمع ديمقراطي ولكن أيضا متناسبة عقالنيا مع اهلدف الرشعي املرجو حتقيقه"40. 

الفقرة الثالثة-اللجنة ا®ممية المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

4 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل ما ييل  املادة  تنص 
"تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن ختضع التمتع باحلقوق التي تضمنها طبقا 
هلذا العهد إال للحدود املقررة يف القانون، وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، ورشيطة 

أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع ديمقراطي".

عند نظرها يف التقريرين الدوريني الرابع واخلامس لكندا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
القيود  النظر يف  بإعادة  بشدة  (كندا)  الطرف  الدولة  اللجنة  والثقافية41 أوصت  االقتصادية واالجتامعية 
املادتني  أحكام  مع  لتتامشى  واألقاليم  واملقاطعات  اإلحتاد  صعيد  عىل  اإلرضاب  يف  احلق  عىل  املفروضة 
"ينبغي إلغاء  8 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية و اعتربت أنه  4 و 
هذه القيود إذا مل تكن رضورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام يف ظل جمتمع ديمقراطي وحلامية مصالح األمن 
الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم، وحيثام 

تعذر إجياد بديل آخر"42.

الفرع الثالث- تقييم التن

 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, jonction d’instance des a�aires Tanganyika Law Society ;  39
 �e Legal and Human Rights Center c. République Unie de Tanzanie, requête n°009/2011 et Révérend
 Christopher R. Mtikila c. République Unie de Tanzanie, requête n°011/2011, §107-1 et 107-2.

40  نفس القرار، فقرة 106 (1).
 E/C.12/4/Add.15 et E/C.12/CAN/5.  41

42   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واإلجتامعية والثقافية، تقرير عن الدورتني 36 و 37.
E/2007/22 et E/C.12/2006/1, 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=474d32752
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الفرع الثالث- تقييم التناسب بين القيد والهدف في القانون الدولي اÁنساني

جوع إىل التطبيقات فقه القضائية ملبدأي التناسب والرضورة يف القانون الدويل  يمكن الرّ
ثمّ  الوطنية،  القانونية  األنظمة  يف  أصوهلا  جتد  للقانون  عامة  مبادئ  تشكل  حيث  اإلنساين، 
اإلضافية،  وبروتوكوالهتا  اإلنساين  الدويل  للقانون  جنيف  اتفاقيات  ضمن  تكريسها  وقع 
ل عرفا دوليا راسخا. ويتطلب مبدأ التناسب قرص اهلجومات عىل ما  وأصبحت اليوم تشكّ
هو رضورة قصو أي أن اهلجوم جيب أن يقترص عىل األهداف العسكرية وأن يراعي مبدأ 

احليطة.

املتحدة  الواليات  ضد  نيكاراغوا  قضية  يف  أشارت  ملا  التناسب  مبدأ  الدولية  العدل  حمكمة  طبقت 
اهلجوم  مع  تتناسب  التي  التدابري   سو جييز  ال   [....] النفس  عن  الرشعي  "الدفاع  أن  إىل  األمريكية 
املسلح وتكون رضورية ملواجهته، وهي قاعدة أُرسيت يف القانون الدويل العريف"43. ويف احلكم الصادر 
عن حمكمة العدل الدولية عام 1996 بشأن رشعية استخدام األسلحة النووية44، اعترب القايض "هيجنز" 
دد له، فإنه يربز يف الكثري من أحكام الربوتوكول اإلضايف األول  أنّ "مبدأ التناسب، وإن مل يُوجد ذكر حمُ
التفاقيات جنيف لعام 1949. وعليه، فإنّه ال جيوز مهامجة هدف مرشوع إذا كانت اخلسائر املدنية التبعية 

ال تتناسب مع املكسب العسكري املحدد الناجم عن اهلجوم".

القانون  أن  "كوبريسكيتش"  ليوغوسالفيا سابقا، فقد أكدت يف قضية  الدولية  أما املحكمة اجلنائية 
أهداف عسكرية، حتى ال  مهامجة  املعقولة، عند  العناية  بذل  بأنه جيب  يقيض  عاما  مبدأ  يتضمن  الدويل 
إىل  ما كانت موجهة  إذا  قانونية، حتى  ر بسبب اإلمهال. وتكون اهلجامت غري  يصاب مدنيون دون مربّ
أهداف عسكرية مرشوعة، إذا كان تنفيذها يتم باستخدام وسائل أو أساليب حرب عشوائية أو بطريقة 

تسبب أرضارا عشوائية بال متييز للمدنيني"45.

التناسب قد يكون أسهل من  الدولية ليوغوسالفيا سابقا أن توضيح مبدأ  وأقرت املحكمة اجلنائية 
املحكمة  رأت  رصبيا،  عىل  اجلوي  للقصف  األطليس  شامل  حلف  محلة  ويف  معني.  وضع  عىل  تطبيقه 
ملعيار  وفقا  حدة  عىل  حالة  كل  أساس  عىل  حتليلها  جيب  التناسب  مبدأ  مراعاة   مد معرفة  مسألة  أن 

موضوعي: وهو تقييم "القيادة الرشيدة"46. 

األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها، حيثيات القضية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 1984، ص. 14، الفقرة .176  43
رشعية التهديد باستخدام األسلحة النووية، رأي استشاري، تقارير حمكمة العدل الدولية 1996، ص. 226، رأي منفصل للقايض هيجنز، ص.587.  44

ا، 14 كانون الثاين/يناير 2000، الفقرة 524. قضية كوبريسكيت، الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقً  45
46  التقرير النهائي للمدعي العام للجنة التي أنشئت ملراجعة محلة القصف اجلوي حللف شامل األطليس عىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، املحكمة 

ا، 13 حزيران/ يونية 2000، الفقرة 49، متاح يف املوقع اإللكرتوين  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقً
 http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm
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، أنه إذا كان مبدأ التناسب معموال به يف  ويمكن أن نعترب، بناء عىل قاعدة أنه من أمكنه األكثر أمكنه األقلّ
زمن احلروب والنزاعات فإنّه، من باب أوىل وأحر، أن يقع العمل به يف زمن السلم حلفظ احلقوق من كافة 

املتدخلني يف هذا امليدان بام يف ذلك اهليئات العمومية املستقلة.

مبدأ  إعامل  عند  املستقلة  العمومية  اهليئات  بني  متجانسة  مقاربة  تضمن  التي  اآلليات  هي  فام 
التناسب؟
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ما هي ا³ليات العملية لضمان التجانس بين
 الهيئات العمومية المستقلة في إعمالها لمبدأ التناسب؟

الجزء الثاني
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لضامن فهم متجانس ملبدأ التناسب يف عمل اهليئات العمومية املستقلة، يتعنيّ اعتامد هذه األخرية 
لتجاوز  اهليئات  خمتلف  تدخل  موضوع  املتنافرة  واحلريات  احلقوق  حلدود  متجانسة  مقاربة  عىل 
التضارب يف التأويل (القسم األول) كام يمكنها اعتامد مقاربة متجانسة من خالل التشاور والتنسيق 

فيام بينها  (القسم الثاين).

القسم ا®ّول- اعتماد مقاربة متجانسة بين الهيئات
العمومية  المستقلة لتجاوز التضارب في التأويل

احلقوق  ومحاية  وضامن  بتنظيم  يتعلق  املستقلة  العمومية  اهليئات  خمتلف  تدخل  جمال  أن  طاملا 
واحلريات، فقد يرتتّب عنه تداخل بني تلك اهليئات وتباين يف كيفية إعامهلا ملبدأ التناسب، ممّا قد 

يؤثر عىل ضامن التمتع بتلك احلقوق.
 مثال، يعطي مرشوع القانون األسايس عدد 42-2016 املتعلق هبيئة حقوق اإلنسان هلذه اهليئة 
نها من ممارسة مهامها  جماال واسعا للتدخل سواء بخصوص جمال اختصاصها الرتايب (الفصل 5 يمكّ
أو  التونيس)  الرتاب  داخل  واملعنويني  الطبيعيني  األشخاص  جتاه  اإلنسان  حقوق  انتهاك  ملعاجلة 
بخصوص الفئات اخلاضعة ملجال تدخلها عىل الصعيد الشخيص (فهي تتدخل لصالح أي شخص 

يف األرايض التونسية يشكو من انتهاك من قبل السلطات العمومية أو من قبل أفراد أو مجاعات). 
القانون  التي يمنحها  اهليئات  بقية  للهيئة إىل تداخل وتقاطع مع  العامة  الوالية  قد تؤدي هذه 
اختصاصا لتنظيم ومحاية حقوق معينة، ونخص بالذكر اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب واهليئة 
صد والتحري يف شأن االنتهاكات  الوطنية ملكافحة االجتار بالبرش. حيث تتوىل هاتان اهليئتان أيضا الرّ
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان سواء داخل مراكز اإليواء أو املؤسسات السجنية أو حتى 
املؤسسات اخلاصة. وينصّ القانون املتعلق باهليئة عىل إمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون والرشاكة بني 
هيئة حقوق اإلنسان وبقية اهليئات العمومية املستقلة وذلك قصد تأمني التنسيق بني عمل خمتلف 
اهليئات. وال حتول هذه اآللية دون إمكانية االتفاق بني هذه اهليئات عىل كيفية إعامل مبدأ التناسب 
ل اهليئات  يف خمتلف اختصاصاهتا بطريقة متناغمة بام يساعد عىل إضفاء مزيد من النجاعة عىل تدخّ

العمومية املستقلة حلامية وضامن احلقوق واحلريات. 

مثال 1
لعلّ من بني أبرز األمثلة عىل إمكانية التصادم بني احلقوق، مما يطرح مسألة التداخل ومن ثمة إمكانية التباين 
يف إجراء اختبار التناسب، التباين يف املقاربة املعتمدة من قبل كل من هيئة النفاذ إىل املعلومة وهيئة محاية املعطيات 
الشخصية. إذ أن املوازنة التي قد جترهيا هيئة النفاذ إىل املعلومة بني احلد من جمال محاية بعض املعطيات الشخصية 
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خلدمة أهداف تتصل باألمن العام أو الدفاع الوطني أو تغليبها ملصلحة عامة عىل مصلحة خاصة مرتبطة بمعطى 
شخيص قد تكون يف نظر هيئة محاية املعطيات الشخصية موازنة غري معقولة بني احلد املسلط عىل محاية املعطيات 
املعطيات  يكمن يف محاية  تعمل عىل ضامنه ومحايته  الذي  األسايس  احلق  إىل كون  بالنظر  الشخصية وموجباهتا 

الشخصية.

محاية  قانون  مرشوع  بخصوص  رأهيا  إبداء  بمناسبة  املعلومة،  إىل  النفاذ  هيئة  أكدت  وقد 
النفاذ إىل  2016 واملتعلق باحلق يف  22 لسنة  القانون األسايس عدد  املعطيات الشخصية، أن 
أنّ  غري  و27،   24 فصوله  يف  الشخصية  للمعطيات  الالزمة  القانونية  احلامية  يوفّر  املعلومة 
املقابل  يف  ن  تضمّ الشخصية  املعطيات  بحامية  املتعلق   2018 لسنة   25 عدد  القانون  مرشوع 
ملفهوم  موسعا  تعريفا  ن  تضمّ كام   .(4 (الفصل  الشخصية،  املعطيات  ملفهوم  موسعا  تعريفا 
معاجلة املعطيات الشخصية47 مع توقيع عقوبات جزائية ضد من خيالف أحكامه. وهي كلها 
أسباب تؤدي بالرضورة، حسب هيئة النفاذ إىل املعلومة، إىل إفراغ احلق يف النفاذ إىل املعلومة 

من كلّ مضمون.
اهليئات  تدخل  موضوع  املضمونة  احلقوق  موجبات  بني  تعارض  وجود  إمكانية  لتفادي 
العمومية املستقلة، وجب اعتامد مقاربة متجانسة حلدود احلقوق واحلريات. وجتدر اإلشارة 
إىل أن اهليئات مدعوة إىل تطبيق مبدأ التناسب كلّام طرحت مسألة التباين أو املوازنة بني حدود 
وموجبات خمتلفة. فمثال هنالك صعوبة إلجياد توازن بني حرية التعبري واحلق يف محاية مصادر 
الشخصية  املعطيات  محاية  أو  اخلاصة  احلياة  (محاية  اآلخرين  حقوق  محاية  وبني  الصحفيني 
قد  قانونا مع مصلحة عامة،  تتعارض مصلحة خاصة حممية  قد  البنكي)،  أو  املهني  الرس  أو 

يتعارض احلق يف محاية املعطيات الشخصية مع احلق يف النفاذ إىل املعلومة.
مبدأ  عنارص  تطبيق  قراراهتا،  من  جمموعة  ضمن  املعلومة،  إىل  النفاذ  هيئة  حاولت  وقد 
متعارضني.  أو  خمتلفني  موجبني  بني  املوازنة  يتطلب  موقف  يف  نفسها  وجدت  ملّا  التناسب 
دائام  تنطلق  إذ  قراراهتا،  التميش يف  نفس  تتّبع  املعلومة  إىل  النفاذ  أن هيئة  أن نالحظ  ويمكن 
ا أساسيّا لكلّ شخص طبيعي أو معنوي  بالتذكري بمكانة احلقّ يف النّفاذ إىل املعلومة بوصفه حقّ
يتمّ تنظيم ممارسته بموجب القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 املتعلق باحلقّ يف النفاذ إىل 
املعلومة. ثم تذكر اهليئة أن احلق يف النّفاذ إىل املعلومة مرتبط بتحقيق مجلة من األهداف أبرزها 

ف يف املرفق العام. تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة فيام يتعلق بالترصّ

47  جيدر التذكري هنا أنّ التعريف جاء تطبيقا لتوصيات اللجنة التقنية املسؤولة عىل تطبيق االتفاقية عدد 108 التي صادقت عليها تونس منذ نوفمرب/
ترشين الثاين2017 كام أمضت عىل الربوتوكول التعدييل التفاقية محاية األفراد فيام يتعلق بمعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص املعروفة باالتفاقية 

.108+
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24 من   هذا احلق يمكن أن تطرأ عليه حتديدات جتد مربراهتا يف املوجبات التي نصّ عليها الفصل 
القانون عدد 22 الذي يقتيض "أنه ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إال إذا كان 
ذلك يؤدي إىل إحلاق رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتّصل هبام أو بحقوق 

الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية".

قانوين وأهنا سرتاعي يف  له أساس  يوظّف عىل احلق  الذي  التقييد  أن  بيان  دائام  اهليئة  حاولت 
قرارها التناسب بني املصالح املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ.

مثال 2

إمكانية التعارض بين الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية

اهليئة  تكون  دستوريان،  ان  حقّ مها  الشخصية  املعطيات  محاية  يف  واحلق  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  احلق  أن  طاملا 
تان إىل األخذ بعني االعتبار أنّ أي موازنة يتمّ  الوطنية حلامية املعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إىل املعلومة مدعوّ

إجراؤها بني حدود أي حقّ منهام وموجباته ال ينبغي أن تؤدي يف النهاية إىل إفراغ احلق من مضمونه.

 تضمن القانون األسايس عدد 22 من بني االستثناءات التي ترد عىل احلق يف النفاذ إىل املعلومة حقوق 
الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية فضال عن إتاحة الفصل 27 للجهة املاسكة للمعطيات 
إمكانية حجبها متى كان ذلك ممكنا. وقد تضمن الفصل 4 من القانون األسايس عدد 63 املؤرخ يف 27 
اخلاصة  األفراد  بحياة  املتصلة  املعطيات  بني  التمييز  احلقني من خالل  بني  موازنة   2004 جويلية/متوز 
والتي ال تدخل يف جمال حقّ النفاذ واملعطيات املتصلة باحلياة العامة أو املعتربة كذلك قانونا والتي يسوغ 

النفاذ إليها.

مراحل اختبار التناسب المعتمدة من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة

التذكري بمكانة احلق يف النفاذ إىل املعلومة كحقّ أسايس دستوري

ارتباط هذا احلق بجملة من األهداف أبرزها تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة

وجود قيود هلذا احلق: إحلاق الرضر باألمن العام، بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتصل هبام

القيود هلا أساس قانوين

خضوع القيود لتقدير الرضر من النفاذ (جيب أن يكون جسيام)

التناسب بني املصالح املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ
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ويمكن أن نجد يف التطبيق تعارضا بني احلق يف النفاذ للمعلومة واحلق يف حفظ الرس البنكي 
بالنسبة للعالقة التعاقدية بني احلرفاء والبنوك، إذ أنّ البنوك جمربة عىل مدّ اهليئات العمومية املستقلة 
بمناسبة  حتفظا،  يبدي  ما  عادة  املركزي  البنك  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  البنكية.  املعطيات  ببعض 
النزاعات التي قد تنشأ عموما بني البنوك واهليئات العمومية املستقلة أو بينه وبني وكل من هيئة 
البنكية  املعطيات  بصورة أخص، يف خصوص كشف  الفساد،  مكافحة  وهيئة  املعلومة  إىل  النفاذ 
باالستجابة  العمومية،  السلط  بقية  غرار  عىل  تلزمه،  الفساد  بمكافحة  املتعلقة  القوانني  أن  رغم 

لطلب تلك اهليئات بخصوص مدها  بالبيانات واملعطيات البنكية.

العليا  اهليئة  لفائدة  املطلوبة  للمعلومات  املركزي  البنك  إتاحة  أن  املعلومة  إىل  النفاذ  هيئة  اعتربت 
لالتصال السمعي والبرصي يف إطار القانون املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة " ال يعترب، خالفا ملا دفع به البنك 
القانون  يسعى  التي  األساسية  األهداف  حتقيق  ضمن  ينصهر  بل  املهني،  الرس  إفشاء  قبيل  من  املركزي، 
املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة إىل تكريسها فيام يتّصل بتعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة ودعم الثقة يف 
اهلياكل اخلاضعة ألحكام القانون. وحيث أنه فضال عن ذلك، فإن املصلحة العامة من تقديم املعلومات 
املطلوبة إىل اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي املتمثلة يف متكينها من التحري يف شفافية متويل 
وسائل اإلعالم ومد التزامها باملبادئ واألحكام األساسية املنظمة للقطاع، تُعدّ يف تقدير اهليئة، وبالنظر 
إىل السياق االنتقايل الذي مترّ به البالد، أهمّ من املصالح اخلاصة املراد محايتها من قبل البنك املدعى عليه"48.

املعلومة  تقديم  من  العامة  املصلحة  أن  معتربة  املوازنة  نفس  آخر  قرار  النفاذ يف  هيئة  وأجرت 
واملتمثلة يف الكشف عن شبهات فساد وعن جتاوزات مالية وحماسبية باملؤسسة املعنية يعدّ يف تقدير 
اهليئة أهمّ من املصلحة املراد محايتها من قبل البنك املدعى عليه وأهمّ من الرضر الذي يمكن أن 

يلحق باملعطيات الشخصية عىل فرض ثبوته.

ن التقرير املطلوب بعض املعطيات الشخصية املتعلقة بأسامء بعض احلرفاء وألقاهبم  "وحيث لئن تضمّ
وحساباهتم البنكية، فإنّ ذلك ال حيول دون النفاذ إىل هذا التقرير طاملا أنه من املمكن حجب هذه املعطيات 
الشخصية عند تسليم التقرير وفقا ملا ختوله أحكام الفصل 27 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 
املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة ودون املساس ببقية املعلومات املراد النفاذ إليها واملضمنة بالتقرير"49.

الشفافية  مبدأي  عىل  احلفاظ  يف  العامة  املصلحة  بني  املوازنة  مسألة  التطبيق  يف  تُطرح  أن  ويمكن 
واملساءلة عىل مستو الترصف يف األموال العمومية وبني املصلحة اخلاصة يف محاية املعطيات الشخصية. 
وقد استندت هيئة النفاذ إىل املعلومة يف تعليل تغليبها للمصلحة العامة يف القرار املتعلق برفض 
بالتفرغ  املتمتعني  النقابيني  قائمة  عىل  احلصول  من  العارض  متكني  للشغل  التونيس  العام  اإلحتاد 

هيئة النفاذ إىل املعلومة، القرار عدد 933/2019 بتاريخ 1 أوت/آب 2019، اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي يف شخص ممثلها   48
القانوين ضد البنك املركزي التونيس يف شخص ممثله القانوين.

قرار عدد 33/2018 بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2018، س.ش ضد حمافظ البنك املركزي التونيس.  49
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النقايب أو بالوضع عىل الذمة إىل كون املعطيات املطلوبة، بام فيها االنتامءات النقابية، معلومة للعموم. 
كام أقرت اهليئة أن الكشف عن تلك املعطيات يساهم يف تكريس مبدأي الشفافية واملساءلة، بالرغم 
من أن املعطيات املتعلقة باالنتامء النقايب تدخل ضمن فئة املعطيات احلساسة حسب الفصل 14 من 
قانون 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية وكذلك حسب الالئحة األوروبية حلامية املعطيات 

الشخصية بام يستدعي إفرادها بنظام محاية خمصوص.

"وحيث عىل فرض أن الكشف عن املعلومات املطلوبة يف هذا الصدد من شأنه املساس باملعطيات 
خالل  من  ستحقق  التي  العامة  املصلحة  فإن  النقايب،  بانتامئهم  واملتصلة  املعنيني  لألعوان  الشخصية 
الكشف عن هذه املعلومات واملتصلة بتكريس مبدأي الشفافية واملساءلة عىل مستو الترصف يف األموال 
العمومية تعترب يف تقدير اهليئة أهم بكثري من الرضر الذي يمكن أن يلحق هبؤالء األعوان نتيجة الكشف 

عن انتامءاهتم النقابية ال سيام وأن انتامءهم للمنظمة النقابية املعنية ونشاطهم هبياكلها معلوم للعموم"50.

مثال 3

التعارض بين حق االنتخاب وموجبات الصحة العامة

تولّت اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات تعليق االنتخابات البلدية اجلزئية لبلديتي جبنيانة وحايس الفريد هبدف 
محاية الصحة العامة والتوقي من انتشار وباء كورونا. مل تبنيّ اهليئة بصدد هذا التعليق ما إذا كان القيد املسلط عىل 
متناسب من حيث خطورته  وأنّه  العامة  الصحة  متعلقة بحفظ  لتحقيق مصلحة عامة  االنتخاب رضوريا  حق 
العملية االنتخابية  املتدخلني يف  الناخبني وخمتلف  املراد محايته واملتمثل يف محاية  التهديد املسلط عىل اهلدف  مع 
من أعوان وإطارات اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات وناشطي املجتمع املدين ممّن يتولون مالحظة االنتخابات، 
حي والبيئي للبلديات  باإلضافة إىل أفراد األمن واجليش وغريهم من األعوان العموميني بالنظر إىل الوضع الصّ

املعنية بإجراء االنتخابات اجلزئية.

ومل تبنيّ اهليئة كذلك عدم نجاعة بقية الوسائل الوقائية املتاحة حلامية الصحة يف فرتة االنتخابات إلجراء تلك 
االنتخابات ومتكني متساكني تلك املناطق من ممارسة حقهم يف اختيار ممثليهم باملجالس البلدية مع ضامن سالمة 

وصحة كل املتدخلني يف تلك العملية بالنظر إىل الوضع الصحي بتلك املناطق ونسبة وجود وانتشار الوباء هبا.

 اكتفت اهليئة باإلشارة إىل أنه:"نظرا ملوجبات الصحة العامة، تعلم اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عن 
تعليق تنفيذ الروزنامة االنتخابية لالنتخابات البلدية اجلزئية لبلديتي جبنيانة وحايس الفريد املزمع إجراؤها 
يومي 28 و29 مارس/آذار 2020 واملحددة بقراري اهليئة عدد 1 و3 لسنة 2020 وذلك انطالقا من يوم 
السبت 14 مارس/آذار 2020 عىل الساعة منتصف الليل عىل أن يستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات 
التعليق ووفقا لقرار يصدر عن جملس اهليئة يضبط فرتة احلملة االنتخابية وفرتة الصمت وأيام االقرتاع..."51.

هيئة النفاذ إىل املعلومة، القرار عدد 1123/2019 بتاريخ 28 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، ع.د ضد اإلحتاد العام التونيس للشغل يف شخص ممثله القانوين.  50
قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات بتعليق االنتخابات اجلزئية لبلديتي جبنيانة وحايس الفريد.  51
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القسم الثاني- اعتماد مقاربة متجانسة من خالل التشاور
والتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية المستقلة

تأويلها  يف  تباين  أو  تعارض  حصول  وإمكانية  اهليئات  اختصاصات  بني  التداخل  يفيض  قد 
التناسب بني خمتلف اهليئات.  للحقوق أو حلدود احلقوق إىل وجود تباين يف كيفية تطبيق اختبار 
لذلك فإنّه من املستحسن أن تكون هنالك إمكانية للتعاون والتنسيق بني خمتلف اهليئات العمومية 
املشرتك وذلك  البعد  ذات  للقرارات  بالنسبة  التشاور خصوصا  احلرص عىل  املستقلة من خالل 
قصد ضامن تناغم يف مقاربات اهليئات ملبدأ التناسب وبغرض تقريب وجهات النظر واملقاربات 
املعتمدة لفهم املسائل املطروحة يف عالقة بحدود احلقوق. يف هذا الصدد، ينص مرشوع القانون 
األسايس عدد 25-2018 املتعلق بحامية املعطيات الشخصيةعىل أن اهليئة تتوىل "العمل بالتعاون 
مع هيئة النفاذ إىل املعلومة وكافة املؤسسات العمومية املعنية بالرقابة والتعديل، من أجل إصدار 
القرارات وإعداد األدلة واإلطارات املرجعية املشرتكة ذات الصلة بالنفاذ إىل املعطيات الشخصية".

 قد يكون التقارب بالتنسيق واالتصال بني خمتلف اهليئات أو من خالل إحداث وحدة دائمة للمراقبة القانونية تتوىل 
النظر يف مجيع النصوص القانونية وترسل إشعارات للهيئات حول االنعكاسات املحتملة عىل احلقوق واحلريات. 

وتستدعي مبارشة اهليئات العمومية املستقلة لوظيفتها االستشارية52، إجياد وتركيز آلية يقظة قانونية وصيغ 
التناسب  مبدأ  عنارص  خمتلف  من  والتأكد  الدراسة  تستدعي  الصالحية  تلك  ممارسة  أن  رضورة  بينها  للتنسيق 
النيل (يف بعض اجلوانب  التي قد تفيض إىل  القيود  التثبت من تناسب  التي تتم استشارهتا من  بام يسمح للهيئة 
واملسائل من مرشوع النص املعروض عىل االستشارة) من حقوق تدخل يف جمال اختصاص بقية اهليئات التي مل 

تتمّ استشارهتا مع األهداف التي تمّ من أجلها إقرار تلك القيود.

جتدر اإلشارة إىل وجود نواة غري رسمية يف تونس وهي رابطة اهليئات العمومية املستقلة. تقوم الرابطة بدور 
تنسيقي وتشاوري مهم لبلورة رؤية وعمل مشرتك بني اهليئات. ويمكن للرابطة أيضا أن تكون جماال لاللتقاء مع 

املجتمع املدين وجماال خللق رأي عام مساند لعمل اهليئات.

مثال

مونتبيليي)  فرع  و  تولوز  فرع  اإلنسان (عىل غرار  لرابطة حقوق  اجلهوية  الفروع  قامت مؤخرا  فرنسا،   يف 
التي اختذهتا السلطات  القرارات  التزام  الطوارئ الصحية وذلك قصد مراقبة  بإنشاء وحدة يقظة صارمة حلالة 
تنتهي  الزمن وأن  دة يف  استثنائية، حمدّ تبقى  أن  القيود جيب  أن  والتناسب. وأكّدت  الرضورة  بمبادئ  العمومية 
بانتهاء موجبها. كام جيب أن تكون القيود متناسبة مع موجبات أساسية مثل احلق يف الصحة خصوصا بالنسبة 
ة أو املعتقلني أو املوقوفني مع رضورة احلرص عىل سالمة األشخاص  لألشخاص الذين هم يف وضعيات هشّ

52  بالنظر إىل تداخل احلقوق وإمكانية تعارضها من جهة، وإىل إحجام جهة املبادرة، يف بعض احلاالت عن عرض مرشوع القانون عىل خمتلف اهليئات 
.املستهدفة واملشمولة به من جهة أخر
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التجربة  عىل  اخلاليا  هذه  اعتمدت  وقد  االستثنائي53.  الظرف  هذا  يف  وظائفهم  تأمني  مواصلة  عليهم  الذين 
والوسائل واإلطار القانوين للفريق القانوين (L'équipe légale) الذي أحدث يف 2018 يف فرنسا قصد مراقبة 

املامرسات البوليسية خالل املظاهرات.

يمكن  مثال  التناسب.  مبدأ  إعامل  جمال  يف  املقارنة  التجارب  من  االستفادة  املستقلة  العمومية  للهيئات  يمكن 
للهيئات وخصوصا هيئة محاية املعطيات الشخصية االستفادة من عمل اللجنة الوطنية الفرنسية لإلعالمية واحلريات. 
 (European Data Protection Supervisor) كام يمكن االستفادة من عمل مراقب محاية املعطيات األوروبية
باالستئناس  األورويب وخاصة  اإلحتاد  يف  اخلاصة  واحلياة  الشخصية  املعطيات  محاية  عىل  ترشف  مستقلة  كهيئة 
بالدليل الذي أصدرته تلك اهليئة لتقييم رضورة اإلجراءات املقيدة للحق األسايس يف محاية املعطيات الشخصية 

باإلضافة إىل الدليل املتعلق بالتناسب54. 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2020/04/LDH-Cellule-veille-020420.pdf  53
 European DATA Protection Supervisor, Guide pour l’évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit  54
 fondamental à la protection des données à caractère personnel, 11 avril 2017 ; EDPS, Lignes directrices du
 CEPD portant sur l’évaluation du caractère proportionné des mesures limitant les droits fondamentaux
 à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, 2019 disponible sur le lien suivant :
 https://edps.europa.eu/sites/edp/�les/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines2_fr.pdf;
 Observations formelles du CEPD relatives au projet de règlement délégué de la Commission modi�ant le
 règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée
 concernant la création du Parquet européen en ce qui concerne la dé�nition de catégories de données
 opérationnelles à caractère personnel et de catégories de personnes concernées aux �ns du traitement de
ces données dans l’index, https://edps.europa.eu/sites/edp/�les/publication/20-07-31_edps_comments_
on_draft_commission_delegated_regulation_amending_council_regulation_eu_2017-1939_of_12_
 october_2017_fr.pdf
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يقوم  تبويب  إىل  املستقلة  العمومية  اهليئات  قبل  من  التناسب  مبدأ  تطبيق  مسألة  دراسة  تستند 
ض أوال للهيئات الدستورية (القسم  عىل تصنيف اهليئات حسب طبيعتها القانونية. لذلك سنتعرّ
سة بالدستور (القسم الثاين)، مع العلم أنّ هذا التقسيم تمّ  ق للهيئات غري املكرّ األول) قبل أن نتطرّ

ق إىل اهليئات بصفة فردية، هيئة هبيئة. اعتامده لرضورة منهجية، لكنّ سيتمّ داخله التطرّ

القسم ا®ول- كيف يمكن للهيئات الدستورية إعمال مبدأ التناسب؟

سيتمّ التّعرض إىل اهليئات الدستورية تباعا حسب الرتتيب الذي جاءت به يف الدستور. لذلك 
(الفرع  البرصي  السمعي  االتصال  هيئة  ثم  األول)،  (الفرع  االنتخابات  هيئة  إىل  ال  أوّ سنتعرض 
الثاين)، تليها هيئة حقوق اإلنسان (الفرع الثالث)، فهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة 

(الفرع الرابع) وأخريا هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الفرع اخلامس).

مبدأ  تطبق  أن  لالنتخابات  المستقلة  العليا  للهيئة  يمكن  كيف  ا®ول-  الفرع 
التناسب؟ 

مراحلها  مجيع  يف  عليها  واإلرشاف  وتنظيمها  واالستفتاءات  االنتخابات  إدارة  اهليئة  تتوىل 
بصالحيات  اهليئة  وتتمتع  بالنتائج.  وترصح  وشفافيته  ونزاهته  االنتخايب  املسار  سالمة  وتضمن 
مدعوة  اهليئة  وتكون  اختصاصها.  جمال  يف  الثانية)  (الفقرة  وترتيبية  األوىل)  (الفقرة  استشارية 

لتطبيق مبدأ التناسب بمناسبة ممارستها ملختلف هذه االختصاصات.

الفقرة ا®ولى- تطبيق التناسب بمناسبة ممارسة الهيئة لصالحياتها االستشارية

ال التذكري بأمهية الدور االستشاري يف إعامل مبدأ التناسب، إذ أن اهليئة مطالبة -عند  جيدر أوّ
مقرتحات  بإبداء  مبادرهتا  عند  أو  عليها  املعروضة  القوانني  مشاريع  بخصوص  الرأي  إبداء 
بخصوص عدد من مشاريع القوانني- بالتثبت من كل عنارص مبدأ التناسب ويمكن للهيئة هبذه 
املناسبة التعرض لكل عنارص الفصل 49.  ورغم أن الوظيفة االستشارية منصوص عليها بوضوح 
اهليئات  استشارة  الواقع  يف  يتمّ  ال  أنه  نالحظ  أنّنا  إالّ  للهيئات،  املنظمة  القانونية  النصوص  يف 

واالستئناس برأهيا يف مشاريع القوانني املتعلقة بمجال اختصاصها بصفة آلية. 

لذلك جيب عىل اهليئة املستقلة لالنتخابات:
احلرص عىل فرض واجب احرتام صاحب املبادرة الترشيعية لصالحياهتا االستشارية من خالل إثارهتا هلذه  •

املسألة كلّام تعلق األمر بمرشوع قانون يندرج ضمن جمال اختصاصها. 
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 املبادرة بإبداء رأهيا وتقديم مقرتحات تعديل، عند االقتضاء، بخصوص املشاريع التي قد ال يتعلق موضوعها  •
مبارشة بأحد جماالت تدخلها ولكنها قد تتضمن بعض األحكام التي من املمكن أن تنعكس عىل جمال تدخلها 
القانون املتعلق باملحكمة  وكيفية أدائها ملهامها. وهو ما قامت به مثال هيئة االنتخابات بخصوص مرشوع 

الدستورية ومرشوع القانون املتعلق باجلامعات املحلية.

ومتارس اهليئة الوظيفة االستشارية بطريقتني:
f إذا طُلب منها إبداء الرأي،

f أو عندما تقوم اهليئة تلقائيا بتقديم مقرتحات بخصوص مشاريع القوانني.

ملزيد تفعيل دور اهليئة يف محاية احلقوق التي تدخل يف جمال نشاطها، فإنّه يتّجه احلرص مستقبال 
واملتعلقة  عليها  تُعرض  التي  القوانني  مشاريع  دراسة  عند  برمته   49 الفصل  وتطبيق  اعتامد  عىل 

باع املنهجية التالية: بتنظيم احلقوق االنتخابية وذلك باتّ

شرط الّتحّفظ التشريعي
التأكد من أن املوانع أو القيود اُشرتطت بقانون

أي التّثبّت من ممارسة املرشع لكامل صالحيته يف تنظيم احلق أو احلرية موضوع التدخل الترشيعي
 والتأكد من استيفاء مرشوع القانون املعروض للدقة والوضوح يف املفاهيم التي يعتمدها

عند وضع الضوابط والقيود 

شرط الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية (الضرورة الخارجية)
التثبّت من أنّ القيود رضورية أي أنّ القيود تستدعيها إحد املوجبات املنصوص عليها بالفصل 49

ا رضورية يف دولة مدنية وديمقراطية وأهنّ

التأكد من عدم مساس تلك القيود من جوهر الحق 
أي أنّ القيود املوظّفة ال تلغي احلقّ متاما أو تفرغه من حمتواه

قياس المالءمة
التّثبّت من مالءمة تلك القيود للهدف الترشيعي الذي من أجله تمّ إعداد مرشوع القانون

وفرض مجلة من القيود عىل احلقوق واحلريات

قياس الضرورة (الداخلية)
ة لتأطري ذلك احلقّ وتسمح بتحقيق اخليار الترشيعي د من عدم توفّر خيارات أخر أقلّ حدّ  التّأكّ

قياس التناسب في معناه الضيق
تقدير ما إذا كانت اآلثار املرتتبة عن تلك القيود تُعدّ متناسبة

مع الغاية املزمع حتقيقها من وضع تلك القيود
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توفّقها  عدم  القوانني  مشاريع  من  العديد  بخصوص  اهليئة  أبدهتا  التي  اآلراء  خالل  من  يربز 
التي تدخل يف جمال  احلقوق  يتعلق بحدود  فيام   49 الفصل  استبطان وإعامل أحكام وضوابط  يف 
اختصاصها كآلية لضامن محاية معمقة وناجعة للحقوق واحلريات األساسية، وهو ما يوحي بأن 
اهليئة مل تستبطن بعد مبدأ التناسب وفلسفة الفصل 49 رغم آرائها املدافعة عىل احلقوق االنتخابية. 

مثال
ل 2015)،  يف مالحظاهتا حول مرشوع القانون األسايس لالنتخابات املحلية (نسخة 20 أكتوبر/ترشين األوّ
أبرزت اهليئة أنّ توسيع احلرمان من حقّ االنتخاب يف الفصل 6 ليشمل كلّ املحجور عليهم بحكم قضائي يعني 
ر. كام اقرتحت حذف الفقرة الثالثة من  عا غري مربّ حرمان كلّ من املفلس والسفيه من حقّ االنتخاب، يُعترب توسّ
ناخب  االقرتاع كلّ  يوم  اإلعاقة  بالتدابري واإلجراءات اخلاصة بذوي  "ينتفع  أن  تنصّ عىل  التي   104 الفصل 
يستظهر ببطاقة إعاقة". واعتربت أن هذه الفقرة حتدّ من حقّ الناخب املعوق يف االقرتاع، إذ أنّ عديد املعوقني 
ال حيملون بطاقات إعاقة، كام أنّه هناك إعاقات وقتية ال حيمل أصحاهبا بطاقات إعاقة كاألشخاص املتعرضني 

حلوادث مرور نتجت عنها إعاقة.

يتجه عىل اهليئة مستقبال، عند إبدائها آلرائها بخصوص مشاريع القوانني املعروضة عليها، التثبت من:

 -مد مالءمة القيود املوظفة عىل احلقوق مع اخليار الترشيعي،
 -أنّ تلك القيود تُعدّ األقلّ تقييدا ملامرسة احلق،

-أالّ تتجاوز آثار تطبيق القيود قدرا معقوال بالنظر إىل أمهية اهلدف الترشيعي.

دولة  داخل  األمثل  حتققها  عىل  وتساعد  احلقوق  عىل  مشطة  قيود  توظيف  بتفادي  تسمح  املنهجية  وهذه   
ديمقراطية، بام يضفي عىل آراء اهليئة قدرا هاما من الوضوح والتناغم ويقنع جهة املبادرة بوجاهة موقفها ويساعد 

عىل تركيز منظومة قانونية متالئمة مع أحكام الدستور.

الفقرة الثانية- تطبيق التناسب بمناسبة ممارسة الهيئة لصالحياتها الترتيبية

اتيب  الرتّ اهليئة وضع  يتوىلّ جملس  ترتيبية خاصة55 يف املجال االنتخايب.  "بسلطة  اهليئـة  تتمتّع 
إليه وفرض احرتام الترشيع االنتخايب من  لتنفيذ الترشيع االنتخايب وتنفيذ املهام املوكلة  الالزمة 
عىل  املرتتبة  اجلزائية  غري  العقوبات  تسليط  ذلك  يف  بام  االنتخايب  املسار  يف  املتدخلني  مجيع  قبل 

املخالفات االنتخابية"56. 

تستند السلطة الرتتيبية للهيئة عىل الفصل 126 من الدستور، كام جتد أساسها يف الفصل 19 من القانون األسايس عدد 23 لسنة 2012. تتخــذ   55
الرتاتيــب فــي املجــاالت التاليــة: ...قواعد وإجراءات تسجيل الناخبني، قواعد وإجراءات الرتشح، قواعد وإجراءات مراقبة احلملة االنتخابية 

ومتويلها، قواعد وإجراءات االقرتاع والفرز، إجراءات اإلعالن عن النتائج، قواعد وإجراءات تأمني األرشيف االنتخايب.
56  الفصـل 15 من قرار اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات عدد 5 لسنة 2014 املؤرخ يف 24 أفريل/نيسان 2014 واملتعلق بضبط النظام الداخيل للهيئة 

العليا املستقلة لالنتخابات كام تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 املؤرخ يف 16 جويلية/متوز 2014.

الفقرة الثانية- تطبيق التناسب بمناسبة ممارسة الهيئة لصالحياتها الترتيبية
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جيب عىل اهليئة أن حترص يف قراراهتا الرتتيبية عىل ضامن حقوق الناخب وعدم التضييق فيها 
العملية  واإلجراءات  الصيغ  ضبط  عند  التناسب  إعامل  إىل  مدعوة  تكون  فاهليئة  موجب.  دون 

املتعلقة بعملية التسجيل واالقرتاع وبمامرسة بقية احلقوق االنتخابية.

1. الحق في االنتخاب

7 من  الناخبني، متسك اهليئة -حسب الفصل  املتعلقة بعملية تسجيل  يف إطار ضبطها للصيغ 
القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 57- سجلّ الناخبني وتتوىلّ ضبطه انطالقا من آخر حتيني له. 
ويتعنيّ عىل اهليئة إعامل التناسب بني احلق الذي منحه هلا القانون باحلصول عىل املعطيات املحيّنة 
اخلاصة باملمنوعني من ممارسة حق االنتخاب وبني االلتزام الذي يفرضه عليها نفس الفصل فيام 
يتعلق باملحافظة عىل رسية املعطيات الشخصية. لذا، ينبغي عىل اهليئة إعامل اختبار التناسب للتثبت 
من أن نزاهة وصدقية البيانات املضمنة بسجل الناخبني وحتيينها يكون متناسبا مع املحافظة عىل 

رسية املعطيات الشخصية من خالل:

2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بمقتىض القانون  26 ماي/أيار  2014 املؤرخ يف  16 لسنة  القانون األسايس عدد   57
األسايس عدد 7 لسنة 2017 املؤرخ يف 14 فيفري/شباط 2017 والقانون األسايس عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ يف 30 أوت/آب 2019.

ضبط صيغ وإجراءات معاجلة املعطيات املعتمدة يف ضبط وحتيني السجل وطرق حفظها

حتديد طرق وضوابط التبادل البيني بني خمتلف اهلياكل العمومية
جل االنتخايب  املاسكة لقواعد البيانات املرجعية املكونة للسّ

االقتصار عند تبادل املعطيات وحفظها عىل البيانات الرضورية لتحديد صفة الناخب

ضبط قواعد متكني الشخص املدرج بالسجل من االطالع عىل البيانات املتعلقة به وخمتلف عمليات املعاجلة التي خضع إليها 
ومنحه، عند االقتضاء، إمكانية تقديم مطلب بخصوص إدخال تعديالت عليها

ضبط قواعد وإجراءات تتعلق بكيفية استخراج واستعامل خمتلف البيانات املضمنة بالسجل 
أثناء املسار االنتخايب من قبل اإلدارة االنتخابية وخمتلف املتدخلني يف املسار االنتخايب

حتديد رشوط حفظ البيانات املستخرجة من السجل خالل خمتلف مراحل املسار االنتخايب
 والضوابط املتعلقة بإتالفها

إخضاع السجل االنتخايب إىل تدقيقات دورية بخصوص سالمة التطبيقات املعتمدة وطرق مسكها وحفظها
 والتأكد من صدقية البيانات املضمنة بالسجل أو املستخرجة منه

التعهد بحامية املعطيات املضمنة بالسجل وعدم إحالتها للغري خارج الصور والغايات
 التي من أجلها تمّ مجعها ومعاجلتها وحفظها
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-مثال-

ة العموم58 لضامن   يسوغ للهيئة وضع املعطيات اإلحصائية املتّصلة بسجلّ الناخبني وعمليات التحيني عىل ذمّ
تسمح  معطيات  عىل  االطالع  من  املسار  يف  املشاركني  خمتلف  ومتكني  االنتخايب  للمسار  الشفافية  من  قدر  أكرب 
التوعوية أو محالهتم  هلم بضبط برامج وخطط عملهم سواء يف متابعة ومالحظة املسار أو إعداد وتوجيه محالهتم 
ر إطارا أمثل ملناقشة واسعة ومعمقة للربامج بام  االنتخابية. وهذا من شأنه أن حيقّق مشاركة أوسع للناخبني ويوفّ
. ة وتبرصّ يضمن التعددية ويعززها ويكفل إطالع عموم الناخبني عىل فحو تلك الربامج وحتديد خياراهتم بكل رويّ

فقط  تتضمن  االنتخايب  املسار  يف  املتدخلني  وملختلف  للعموم  املتاحة  املعطيات  أن  وطاملا 
إحصائيات متعلقة بالرشحية العمرية واجلنس وال تشمل معطيات جتعل الناخبني قابلني للتعريف، 
مثل االسم أو اللقب أو رقم بطاقة التعريف، فإنّ ذلك يكفل محاية للمعطيات الشخصية للناخبني 
املرسمني بالسجل برصف النظر عن كيفية توزيعهم عىل مراكز ومكاتب االقرتاع. فال يمكن اعتبار 
نرش املعطيات اإلحصائية ببعض املكاتب ومراكز االقرتاع التي تضمّ عددا حمدودا من الناخبني هتديدا 
هم قابلني للتعريف انطالقا من املعطى  حلامية املعطيات الشخصية هلذه الفئة من الناخبني بأن يصريّ
املتصل بالرشحية العمرية أو النوع االجتامعي. إذ طاملا أن اإلحصائيات ال تشمل معطيات مثل االسم 

أو اللقب أو الوظيفة أو مقرّ السكنى، فهي بذلك متناسبة مع هدف محاية املعطيات الشخصية. 

هذا ما ذهبت اليه اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية يف الراي عدد 38 املؤرخ يف 16 جوان/حزيران 2015
تمّ  ما  مع  يتضارب  االنتخايب  السجلّ  من  نسخة  عىل  احلصول  املحاسبات  دائرة  طلب  أنّ  "وحيث 
ات اهليئة  إبرازه يف احليثيات السابقة، طاملا أنّ متكني دائرة املحاسبات من االطالع عىل حمتو السجلّ بمقرّ
العليا املستقلّة لالنتخابات يكون كافيا للوصول إىل الغاية املعلنة. وحيث تبعا ملا سبق ذكره، تر اهليئة 
الوطنية حلامية املعطيات الشخصيّة أنّه ال يمكن للهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات متكني أيّ شخص أو 
سلطة من نسخة من السجلّ االنتخايب باعتبارها الطرف الوحيد املسؤول عىل مسكه وحتيينه ولكنّها تبقى 
ات اهليئة  ملزمة باالستجابة إىل مطالب السلطة القضائية والسامح هلا باإلطّالع عىل حمتو السجلّ بمقرّ
العليا املستقلّة لالنتخابات وبحضور أحد أعضائها للتثبّت من املعلومات التي تسمح هلا باختاذ قرارها".

وضعت اللجنة الفرنسية لإلعالمية واحلريات مثال جمموعة من املبادئ األساسية التي يتعني احرتامها 
حلامية املعطيات الشخصية خالل االنتخابات: 

 .ال: امللف املنشئ لغايات التواصل السيايس ال يمكن استخدامه لغايات أخر أوّ
مثال: املعطيات التي حتصل عليها نائب بالربملان لد ممارسة مهامه ال يمكن له أن يستخدمها يف نرش 

رسائل يف نطاق محلة انتخابية. 

الناخبني  بتسجيل  املتعلقة  الدقيقة  باإلحصائيات  السياسية  املدين واألحزاب  املجتمع  العموم ومنظامت  مد  اهليئة  "جيب عىل  9 (جديد):  الفصل    58
بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقرتاع. ال يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إىل إعفاء اهليئـة مـن التزامها باملحافظة عىل رسية املعطيات الشخصية 

وبمعاجلتها وفقا للترشيع اجلاري به العمل يف جمال محاية املعطيات الشخصية".
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لة لد املعاجلة من قبل أحزاب أو مرتشحني ال يمكن االحتفاظ هبا إىل ما ال  ثانيا: املعطيات املسجّ
هناية وجيب أن تكون رضورية بالنظر إىل الغاية من إنشاء امللف (مبدأ التناسب). وال يمكن االطالع عىل 

هذه املعطيات إالّ من قبل األشخاص املخولني لذلك.
ثالثا: جيب احلرص عىل رسية املعطيات جتاه الغري (مبدأ أمن املعطيات).

يف  املتمثل  للتقييد  سهلة  بطريقة  اللجوء  يمكن  ال  أنه  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  اعتربت 
احلرمان من حق االنتخاب إالّ إذا كان خيدم هدفا مرشوعا ويستجيب إىل متطلبات التناسب. فال جيوز 
دة وجيب ممارسة رقابة  مثال معاملة األشخاص املصابني بإعاقات عقلية ونفسية عىل أهنم جمموعة موحّ
صارمة عىل القيود املسلطة عىل حقوقهم. من ذلك أن سحب حقّ االنتخاب دون تقييم قضائي فردي 
لوضعية األشخاص املعنيني ليس متناسبا مع اهلدف املتبع واملتمثل يف ضامن أنّ األشخاص القادرين 
لون للمشاركة يف الشأن العام. عىل تقييم نتائج قراراهتم واختاذ قرارات واعية وسليمة هم وحدهم املخوّ

الرضوري  للقدر  جتاوزها  عدم  وضامن  االنتخاب  حق  عىل  املوظفة  للقيود  املعقولة  الصبغة  من  للتأكد 
املطلوب يف دولة ديمقراطية، فإنّ جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تشرتط أن تتوىل الدول، بشكل 
مستفيض، تعليل خياراهتا الترشيعية املتضمنة هلذا الصنف من القيود املوظفة عىل بعض الفئات من مواطنيها.59

اعتربت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملنبثقة عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
ه "ينبغي عىل الدول األطراف أن تبنيّ وترشح يف تقاريرها  والسياسية يف تعليقها العام عدد 25 فقرة 14 أنّ
املواطنني من حقهم يف االنتخاب. وينبغي أن تكون أسباب هذا احلرمان  التي حترم  الترشيعية  األحكام 
معقولة وموضوعية. فإن كانت اإلدانة الرتكاب جريمة هي سبب احلرمان من هذا احلق، جيب أن تكون 
االنتخاب  حق  ممارسة  من  حيرم  أالّ  وجيب  العقوبة.  وأمهية  اجلريمة  خطورة  مع  متناسبة  احلرمان  فرتة 

األشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن مل تتم إدانتهم بعد".

 CEDH, arrêt Hirst c. Royaume-Uni (2), 6 octobre 2005, §§ 61-70 et 71 ; CEDH, 18 janvier 2011, Scoppola  59
c. Italie(n°3), n°126/05.

اعتربت   ،2011 الثاين  جانفي/كانون   18 بتاريخ  إيطاليا  ضد  سكوبوال  قرار  يف 
املحكمة أن الترشيع اإليطايل املضيّق حلقّ االنتخاب بالنسبة للمساجني يمسّ بطريقة آلية 
جمموعة من األشخاص باالعتامد عىل مقياس وحيد هو السجن ودون اعتبار ملدة العقوبة 
السجنية وال لطبيعتها وال خلطورة املخالفة املرتكبة أو للوضعية الشخصية للمساجني. 

األهداف  يتبع  القيد  أن  اعتربت  بالعكس  بل  الدول،  دفوعات  املحكمة  تناقش  ومل 
الرشعية التي أثارهتا الدول أال وهي توطيد روح املواطنة واحرتام دولة القانون وحسن 
سري الديمقراطية واملحافظة عليها. غري أهنا انتهت بناء عىل نفس هذه األهداف إىل أنه 
ال يمكن حرمان املحكومني من حقهم يف االنتخاب فقط بحكم سجنهم بل جيب قرص 
ذلك عىل مجلة من املخالفات التي يمكن أن تربر بسبب طبيعتها وخطورهتا التقييد من 
العقوبة  بني  وكافية  ملموسة  صلة  وجود  يتطلب  التناسب  "مبدأ  ألن  االنتخاب  حق 

وترصف الشخص املعني ووضعيته"58.

املتحدة  اململكة  ضد  هريست  قرار  يف 
ل  األوّ أكتوبر/ترشين   6 بتاريخ 
األوروبية  املحكمة  أبرزت   ،2005
أن  الدول  بإمكان  أنّه  اإلنسان  حلقوق 
تتمتع  وهي  االنتخاب  حقّ  من  تقيّد 
املجال.  هذا  يف  واسعة  تقديرية  بسلطة 
غري أن هذه السلطة التقديرية ال يمكن 
يتعني  فإنّه  لذلك  الحمدودة،  تكون  أن 
عىل املحكمة أن تتأكد من أن القيود عىل 
تنتقص من  أن  االنتخاب ال جيب  حق 

هذا احلق إىل درجة املس من جوهره.
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2. الحق في الترشح

ة إىل إعامل  تكون اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، يف إطار ممارستها لسلطتها الرتتيبية، مدعوّ
التناسب يف بعض املسائل املتصلة بتفعيل حق الرتشح وخاصة فيام يتعلق باملسائل اإلجرائية وصيغ 
ممارسة هذا احلق، رضورة أنه ال يمكن ضبط القيود املوظفة عىل احلقوق األساسية إالّ بموجب 

نصّ ترشيعي بام يضمن تكريس هذا احلق وتعددية االنتخابات ونزاهتها. 
وتفعيل  بتنظيم  املتعلقة  للصيغ  عند ضبطها   49 الفصل  إعامل  مستقبال عىل  اهليئة  تركيز  يتّجه 

حقّ الرتشح سواء بمناسبة إصدار النصوص الرتتيبية أو بمناسبة معاجلة الرتشحات والبت فيها.
مثال عدد 1: إرفاق ملف الترشح بقائمة تكميلية

شرط الّتحّفظ التشريعي
أي التأكد من أن املوانع أو القيود اشرتطت بقانون

(إرفاق ملف طلب الرتشح لالنتخابات الترشيعية بقائمة تكميلية يُعدّ رشطا وجوبيا وجوهريا قائام بذاته)

شرط عدم المساس بجوهر الحّق
د من عدم مساس القيد املتعلّق باشرتاط قائمة تكميلية بجوهر احلق يف الرتشح التأكّ

من  عددا  وجوبا  تضمّ  مغلقة  قائامت  بواسطة  االقرتاع  نظام  الرتشح/  يف  احلق  ممارسة  من  ينال  ال  تكميلية  قائمة  (اشرتاط 
املرتشحني يوافق عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية املرتشحة هبا بام يكون معه إضافة قائمة انتخابية تكميلية تضمّ عىل 

األقل مرتشحني دون أن تتجاوز عدد املقاعد بالدائرة ال حيول دون ممارسة حق الرتشح)

قياس المالءمة
الّتأّكد من وجود رابط عقالني بين القيد والهدف

 اهلدف من القائمة التكميلية هو:
القائمة طيلة الفرتة املمتدة من تاريخ غلق باب الرتشحات إىل غاية انقضاء آجال تقديم السحب وتداركه،  * املحافظة عىل 

با حلاالت سحب الرتشحات والوفاة والعجز التام التي قد تطرأ عىل ترشحات القائمة األصلية، وذلك حتسّ
* تثبيت الرتشحات وضامن جديتها (تفادي املامرسات التي كانت معتمدة من قبل السلطة التنفيذية قبل الثورة من خالل الضغط عىل 

عدد من املرتشحني بالقائامت خاصة املستقلة أو املعارضة ودعوهتم إىل االنسحاب منها حتى يفيض ذلك إىل إسقاط تلك القائامت).

قياس الضرورة (الداخلية)
اذ إجراء أقلّ تقييدا د من أنّ القيد هو اإلجراء القادر عىل بلوغ اهلدف وأنه مل يكن باإلمكان اختّ التأكّ

(نظام االقرتاع عىل قائامت مغلقة وتواتر العمليات االنتخابية وترابطها يقتيض تثبيت الرتشحات منذ غلق باب الرتشحات وحيول 
دون جواز القيام بعملية تعويض أو تدارك من خارج القائمة بام يستوجب توفر قائمة تكميلية تودع بالتزامن مع إيداع القائمة 
األصلية/ اشرتاط حدّ أدنى لرتكيبة القائمة التكميلية بمرشحني ال يعدّ مشطا بالنظر إىل عدد املقاعد بمختلف الدوائر االنتخابية)

قياس التناسب في معناه الضيق
التثبت من أنّ اآلثار السلبية للقيد حمدودة بالنظر إىل الفوائد املنتظرة منه

اآلثار املرتتبة عن عدم مراعاة هذا الرشط بعد غلق باب الرتشحات واملتمثلة يف رفض الرتشح تُعدّ حمدودة بالنظر إىل الفوائد 
املنتظرة من هذا القيد واملتمثلة يف:

املتنافسة لتحديد  القائامت  تثبيت الرتشحات وضامن جديتها بام يساعد عىل توضيح املشهد االنتخايب للناخب بخصوص   *
خياراته بروية خاصة أثناء احلملة االنتخابية وفرتة الصمت االنتخايب، 

* فسح املجال إلسعاف بعض القائامت املرتشحة من خالل مبادرة اهليئة بتدارك اإلخالالت القابلة للتصحيح التي تشوب 
بعض الرتشحات زمن البت يف الرتشحات انطالقا من القائمة التكميلية.
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مثال عدد 2: شرط التزكية وشرط الضمان المالي

رشط  أنّ  اإلدارية  واملحكمة  االنتخابات  هيئة  من  كلّ  اعتربت  الرئاسية،  لالنتخابات  بالنسبة 
امن املايل (الفصل  التزكية بالنسبة للمرتشح لالنتخابات الرئاسية (الفصل 41) باإلضافة إىل رشط الضّ
42) هي قيود متناسبة وال تضيّق من حق الرتشح املضمون بالدستور وال تنال من جوهر حقّ الرتشح 
لالنتخابات. ومل تعتمد اهليئة عىل مبدأ التناسب بصفة رصحية يف هذا التعليل، ويمكن للهيئة االستفادة 

من فقه القضاء املقارن. 

ملّا كانت عدة قوانني انتخابية لدول أوروبية تشرتط إيداع ضامن مايل من قبل املرتشحني لالنتخابات 
قصد ضامن جدية الرتشحات وعدم إهدار املال العام، اعتربت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أنّ هذا 
التقييد حلق الرتشح يتبع هدفا مرشوعا وهو ضامن احلق يف متثيلية فعلية وعقالنية.  لكن املحكمة أوجبت 
أن يبقى مقدار الضامن املايل متناسبا حلفظ التوازن بني ضامن احلق يف الرتشح للجميع وبني عدم تشجيع 
الرتشحات االعتباطية وغري اجلدية، واعتمدت املحكمة يف تقدير التناسب بني مقدار الضامن املايل الرامي 
العمومية من جهة، واحلق يف  تبديد لألموال  الرتشحات غري اجلدية وما قد يرتتب عنها من  تفادي  إىل 
الرتشح للوظائف العامة االنتخابية من جهة أخر، وذلك بإجراء موازنة بني مقدار الضامن املستوجب 
ولة خالل احلمالت االنتخابية وما يتبعها من مصاريف، بام يكون معه  ل هبا الدّ وكلفة اخلدمات التي تتكفّ
املبلغ املستوجب بعنوان الضامن املايل الذي يعدّ غري مرتفع من شأنه أن يساهم يف التخفيف من األعباء 
املالية التي تتكفل هبا الدولة خالل احلملة االنتخابية. وقد اعتربت املحكمة أنّه إذا ما تمّ احرتام التناسب، 
فإنّ رشط الضامن املايل لن يمثل عقبة مالية أمام احلق يف الرتشح أو عقبة أمام صعود تيارات سياسية هلا 

ا بالتعددية السياسية60. متثيلية كافية أو مسّ

التابعة  اإلنسان  حقوق  جلنة  عن  الصادر   25 عدد  العام  التعليق  من  االستفادة  للهيئة  ويمكن 
لألمم املتحدة واملتعلق باملشاركة يف الشأن العام والذي ينص يف فقرته 15 عىل ما ييل:

 "ينبغي أن تكون أي تقييدات تفرض عىل حق ترشيح النفس لالنتخاب، مثل تعيني حدّ أدنى للسن، 
تقييدات مربرة قائمة عىل معايري موضوعية ومعقولة. كام جيب عدم حرمان األشخاص املؤهلني بالنظر 
إىل بقية الرشوط والضوابط، من فرصة الرتشح باالستناد إىل أسباب غري مقبولة أو إىل أسباب متييزية من 
انتامئه السيايس. وجيب عدم إخضاع أي  النسب، أو بسبب  التعليم، أو مكان اإلقامة، أو   قبيل مستو
شخص ألي شكل كان من أشكال التمييز أو التحيز ملجرد قيامه برتشيح نفسه. وينبغي للدول األعضاء 
ترشيح  من  الناس  من  فئة  أو  أفراد  عىل  حتجريا  تتضمن  ترشيعية  أحكام  من  لدهيا  ما  وتوضح  تبني  أن 

أنفسهم لتقلد املناصب".

CEDH, Soukhovetski c/ Ukraine, 28 mars 2006, 13716/02, §§ 61-62-63 et 72-73.  60
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3. مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية وطرق تمويلها

لتلك  املتنافسني  مجيع  احرتام  ومراقبة  احلملة  قواعد  ضبط  صالحية  للهيئة  املرشع  أسند  طاملا 
ا  فإهنّ اإلعالم،  وحرية  التعبري  بحرية  الصالحية  لتلك  اهليئة  ممارسة  اتصال  عن  فضال  الضوابط، 
أثناء مراقبتها لألنشطة الدعائية للمرتشحني أو مراقبة  التناسب سواء  ة إلعامل مبدأ  تكون مدعوّ

مد تقيّد هؤالء بقواعد متويل احلملة. 
مراقبة أنشطة الدعاية �

دها  يتعنيّ عىل اهليئة التأكد من أن تنظيم احلمالت االنتخابية يتامشى مع مجلة من املبادئ التي حدّ
الفصل 52 من القانون االنتخايب61. وتتوىل مراقبة ومعاينة املخالفات أثناء احلملة االنتخابية وفرتة 
الصمت ويمكنها إعامل التناسب يف تسليط العقوبات من خالل املوازنة بني درجة خطورة املخالفة 

ة العقاب. وحدّ
دعية التي تتخذها اهليئة لزجر املخالفات التي تتمّ معاينتها  ولضامن التناسب بني اإلجراءات الرّ

خالل احلملة االنتخابية، فإنّه يتّجه احلرص عىل توخي املنهجية التالية:

تتمثل يف: "حياد اإلدارة وأماكن العبادة، حياد وسائل اإلعالم الوطنية، شفافية احلملة من حيث مصادر متويلها وطرق رصف األموال املرصودة هلا،   61
املساواة وضامن تكافؤ الفرص بني مجيع املرتشحني، احرتام احلرمة اجلسدية للمرتشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم، عدم املساس بحرمة احلياة 

اخلاصة واملعطيات الشخصية للمرتشحني، عدم الدعوة إىل الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".

تحديد طبيعة النشاط
 يتّسم بدعاية لقائمة أو مرتشح/ أم نشاط عادي/ أم يكتيس صبغة اإلشهار السيايس

تحديد الجهة القائمة بالنشاط 
القائمة املرتشحة أو املرتشح أو احلزب أو االئتالف الذي تنتمي إليه القائمة أو املرتشح أم جهة أخر

تحديد المستفيد من هذا النشاط 
القائمة املرتشحة أو املرتشح أو احلزب أو االئتالف الذي تنتمي إليه القائمة أو املرتشح أم جهة أخر

تحديد مدى تقّيد النشاط بمختلف ضوابط الحملة
 إعالم اهليئة يف اآلجال القانونية/ التقيد بالتوزيع الزمني واملكاين للنشاط

وصف دقيق للوقائع وا®فعال التي ُتعّد من قبيل المخالفات
 حتديد مرتكبيها/ تواترها/ حجمها بالنظر إىل فضاء النشاط والفئة املستهدفة به

تحديد خطورة المخالفات ومدى تأثيرها على سالمة العملية االنتخابية ونزاهتها
املساواة بني املرتشحني/ محاية الناخبني من الدعاية املكثفة أو املضللة أو املاسة بحرمة وكرامة األشخاص بام يف ذلك عمليات 
االرتشاء ورشاء األصوات / استعامل وسائل التهديد لفرض خيارات معينة عىل الناخبني بدل استاملتهم من خالل الربامج 

واألفكار املطروحة ضمن الربامج االنتخابية
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تقدير اÁجراء المالئم (قياس المالءمة)
 أي اإلجراء القادر عىل وضع حد فوري لتلك املخالفات وتفادي تواترها وتكرارها حلامية الناخبني

اختيار اÁجراء ا®قّل تقييدا (قياس الضرورة) 
أي اإلجراء الذي ال يضيّق عىل حرية تعبري القائامت املرتشحة أو املرتشحني يف عرض أفكارهم وبراجمهم االنتخابية (من مجلة 
اإلجراءات املتاحة للهيئة واملنصوص عليها سواء بالقانون االنتخايب أو بالقرارات الرتتيبية املنظمة للحملة االنتخابية) لوضع 

حد فوري للخروقات التي متت معاينتها

تقدير ا³ثار اÁيجابية والسلبية لÑجراء (قياس التناسب في معناه الضيق) 
تقدير أثر اإلجراء املسلط عىل القائمة أو املرتشح املخالف (حرمان مؤقت وفوري من الدعاية / خالل هامش زمني حمدود 

وغري قابل للتدارك خالل ما تبقى من فرتة احلملة) والنتائج املرجوة من تكريس املساواة بني املرتشحني أو محاية إرادة 
الناخب: ضامن صدقية النتائج التي تفيض إليها تلك االنتخابات

ومحاية  املرتشحني  بني  املساواة  تكريس  عىل  احلرص  خالل  من  االنتخابات  نزاهة  ضامن  إنّ 
إرادة الناخبني ال يقترص عىل مراقبة األنشطة الدعائية للمرتشحني وفرض تقيّدهم بقواعد احلملة 
االنتخابية، بل يمتدّ أيضا إىل مراقبة مد تقيّد هؤالء بضوابط متويل احلمالت االنتخابية، بام يكفل 
شفافيتها وحيمي إرادة الناخبني من تأثري مصادر التمويل غري الرشعية وجمهولة املصدر وكذلك من 

هيمنة مراكز ومصادر متويل معينة عىل احلياة السياسية. 
وتتمتع اهليئة بصالحيات هامة يف مراقبة متويل احلمالت االنتخابية ويف إمكانية تسليط عقوبات 
صارمة عىل املخالفني تصل إىل حدّ الترصيح بإلغاء النتائج األولية. ونظرا ألمهية خطورة العقوبات 
ودرجتها التي يمكن أن تصدرها اهليئة بمناسبة مراقبتها للحملة االنتخابية وتأثريها عىل احلقّ يف 
مبدأ  إلعامل  ة  مدعوّ تكون  ا  فإهنّ السياسية،  احلياة  يف  واملشاركة  انتخابية  عمومية  وظائف  ممارسة 

التناسب عند مبارشهتا لتلك الصالحيات.
مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية وقواعد تنظيمها �

األولية  النتائج  عن  اإلعالن  قبل  هلا  لة  املخوّ الصالحيات  أمهية  إىل  بالنظر  اهليئة،  عىل  يتعني 
لالنتخابات ومساسها بنزاهة العملية االنتخابية وبحق ممارسة وظائف عمومية نيابية، إعامل مبدأ 
الفرتة  ألحكام  الفائزة  والقائامت  الفائزين  احرتام  من  التثبت  لصالحية  ممارستها  عند  التناسب 
االنتخابية ومتويلها. ويمكنها تسليط عقوبة اإللغاء الكيل أو اجلزئي للنتائج األولية إذا تبنيّ هلا أن 

خمالفتهم هلذه األحكام أثّرت عىل نتائج االنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة62.

وقد أوصت حمكمة املحاسبات يف تقاريرها هيئة االنتخابات باختاذ عقوبات موضوعية، قابلة للتطبيق ومتناسبة مع اهلدف اخلصويص املتبع تأخذ   62
بعني االعتبار درجة خطورة املخالفة املسجلة وانعكاساهتا عىل املسار االنتخايب.
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مثال
الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

قرار في إلغاء كّلي لنتائج قائمة حزب الرحمة في دائرة بن عروس االنتخابية- 
9 أكتوبر/تشرين ا®ّول -2019

بن عروس، لإلشهار  االنتخابية  الدائرة  الرمحة) يف  (قائمة حزب  املرتشحة  القائمة  ارتكاب رئيس  ثبوت  "وبعد 
السيايس املكثف ولدعاية انتخابية غري مبارشة مكثفة... وبام أن املخالفة ينطبق عليها تعريف اإلشهار السيايس بحسب 
الفصل 3 من القانون االنتخايب... ونظرا جلسامة املخالفة وكثافتها زمنيا والمتداد تغطية اإلذاعة مكانيا عىل كامل دائرة 
بن عروس االنتخابية ما يتحتم معه اإللغاء الكيل لنتائج القائمة املرتشحة لتأثري املخالفة اجلوهري واحلاسم عىل إرادة 
الناخبني بام خيالف القواعد الواردة يف القانون االنتخايب ومقتضيات نزاهة االنتخابات واإلنصاف بني املرتشحني"63.

مل تقم اهليئة يف هذا القرار بإعامل مبدأ التناسب، بل اكتفت بالربط بني عقوبة اإللغاء وجسامة 
املخالفة دون أي تفصيل. ولضامن معقولية القرارات الزجرية للهيئة والوضوح يف طريقة تقديرها 
للمخالفات وترتيب اجلزاء املالئم قبل ترصحيها بالنتائج األولية لالنتخابات من خالل احلرص 
عىل مراعاة التناسب بني املخالفات املرتكبة وضامن نزاهة االنتخابات وصدقية نتائجها، فإنه يتجه 

عىل اهليئة مستقبال إتباع املنهجية واخلطوات التالية:

ل 2019. أنظر أيضا قرارا يف إلغاء جزئي لنتائج قائمة عيش تونيس صوت التونسيني باخلارج يف دائرة فرنسا 2 االنتخابية، 9 أكتوبر/ترشين األوّ  63

ت هبا وتكييفها كمخالفات لقواعد الفرتة االنتخابية وطرق متويلها بيان طبيعة اخلروقات التي متت معاينتها والفرتة التي جدّ

بيان خطورة املخالفة وتواترها وزمن ارتكاهبا مقارنة بتاريخ ومكان االقرتاع

التثبت من الفارق يف األصوات بني القائمة املخالفة وآخر قائمة أسند إليها املقعد

التثبت من مد مسامهة املخالفات املرتكبة يف حصول القائمة عىل مقعد أو الترصيح بفوز املرتشح

قياس المالءمة
ن من  التثبت من كون اإللغاء اجلزئي أو الكيل للنتائج من شأنه أن يفيض إىل ضامن نزاهة االنتخابات وصدقيتها بام يمكّ

استعادة اإلرادة احلقيقية للجسم االنتخايب عىل النحو الذي تمّ التعبري عنه ضمن صناديق االقرتاع

قياس الضرورة
ا إلرادة اجلسم االنتخايب التي أفرزهتا صناديق  إبراز هل أن تسليط جزاء اإللغاء الكيل أو اجلزئي يُعدّ اإلجراء األقل حدّ

ل طرق أخر الستعادة اإلرادة احلقيقية كإلغاء نتائج بعض املكاتب أو املراكز التي شملتها املخالفات  االقرتاع أم يمكن توسّ
االنتخابية أو تسليط جزاء اإللغاء اجلزئي عوضا عن اإللغاء الكيل للنتائج

قياس التناسب في معناه الضيق 
التأكد من أنّ اآلثار املرتتبة عن تسليط جزاء اإللغاء سواء كان كليا أو جزئيا تتناسب وجسامة املخالفة أو املخالفات 

(من حيث طبيعتها وتاريخ حصوهلا وتواترها وحجم الفئة املشمولة بآثارها) وأثرها عىل نزاهة النتائج األولية



مبدأ التناسب كآلية عمل للهيئات العمومية املستقلة

52

الفرع الثاني- كيف يمكن للهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري أن 
تطّبق مبدأ التناسب؟

تتوىل اهليئة تعديل قطاع االتصال السمعي والبرصي وتطويره وتسهر عىل ضامن حرية التعبري 
اختصاصها  جمال  يف  وتقريرية  رقابية  بسلطة  وتتمتع  ونزيه  تعددي  إعالم  ضامن  وعىل  واإلعالم 
األوىل)  (الفقرة  املجال  هبذا  املتصلة  القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  تستشار  كام  الثانية).  (الفقرة 

باإلضافة إىل اختصاصاهتا الزجرية (الفقرة الثالثة). 

الفقرة ا®ولى- تطبيق التناسب من خالل االختصاصات االستشارية

جيب أوال التذكري بأمهية الدور االستشاري يف إعامل مبدأ التناسب، حيث أنّ اهليئات العمومية 
املستقلة مطالبة عىل هذا املستو بالتّحقق من كلّ مراحل التناسب عند نظرها يف مشاريع النصوص 
الواقع أن اهليئات  أننا نالحظ يف  ل رقابة قبلية مهمة. غري  القانونية املعروضة عليها وهو ما يشكّ
املتعلقة  القوانني  مشاريع  بخصوص  برأهيا  واالستئناس  آليا  استشارهتا  يتمّ  ال  املستقلة  العمومية 
عىل  تنص  التي  القانونية  للنصوص  خرقا  يشكل  بام  نظرها  مرجع  ضمن  تدخل  التي  باملجاالت 

استشارة معظم اهليئات العمومية املستقلة.

لذلك جيب عىل اهليئة املستقلة لالتصال السمعي والبرصي أن حترص عىل فرض واجب احرتام السلطتني 
قانون يدخل يف  املسألة كلام وجد مرشوع  إثارهتا هلذه  التنفيذية والترشيعية لصالحياهتا االستشارية من خالل 

جمال اختصاصها.

هذا ما قامت به اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي يف الرأي الذي أبدته بخصوص 
ت اهليئة عن "حتفظها بشأن  مرشوع القانون املتعلق بزجر االعتداء عىل القوات املسلحة، حيث عربّ
عدم طلب رأهيا بخصوص مرشوع هذا القانون والعديد من املشاريع املتضمنة ألحكام تدخل يف 

جمال اختصاصها خالفا ملا يقتضيه القانون فيام خيص طلب رأي اهليئة".
النصوص  يف  الرأي  إبداء  خالل  من  التناسب  إلعامل  مناسبة  االستشارية  الصالحية  وتعد 
الترشيعية  املبادرة  صاحب  نظر  ولفت  البرصي  السمعي  االتصال  بمجال  املتعلقة  القانونية 
الرأي والتعبري  تناسبها مع محاية حرية  النصوص لعدم  التي تطرحها هذه  القانونية  لإلشكاليات 

واإلعالم، باإلضافة إىل تقديم مقرتحات ملشاريع القوانني املستقبلية.
مشاريع  بخصوص  الرأي  بإبداء  املبادرة  والبرصي  السمعي  لالتصال  العليا  اهليئة  عىل  جيب   
القوانني التي ال يتعلق موضوعها مبارشة بمجال اإلعالم وحرية التعبري ولكن يمكن أن يكون هلا 
 انعكاس عىل هذا املجال أو عىل طريقة أداء اهليئة ملهامها. وجيب عليها مستقبال التثبت من مد

تقيّد مرشوع القانون املعروض بكافة الضوابط املنصوص عليها بالفصل 49.

الفقرة ا®ولى- تطبيق التناسب من خالل االختصاصات االستشارية
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وللتأكد من استيفاء مرشوع القانون للضوابط املنصوص عليها بالفصل 49، يمكن للهيئة إتباع 
املراحل التالية:

تقوم اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بإبداء الرأي وجوبا للسلطة الترشيعية 
وللحكومة حول مشاريع القوانني واملراسيم واألوامر الرتتيبية املتعلقة بالقطاع. كام يمكن للهيئة 
اإلجراءات،  بمختلف  تتعلق  مقرتحات  تقديم   116 عدد  املرسوم  من   19 الفصل  ألحكام  طبقا 
خاصة تلك التي من شأهنا ضامن التقيّد باملبادئ املنصوص عليها بالدستور وبالنصوص الترشيعية 

والرتتيبية ذات الصلة. 

شرط الّتحّفظ التشريعي
التأكد من أن املوانع أو القيود اُشرتطت بقانون

 ومن مد استيفاء مرشوع القانون للرشط املتصل برضورة وضع قواعد واضحة ودقيقة

الوصف الدقيق للضوابط وذكر الحقوق والحريات التي وقع تحديدها من خالل الضوابط
(حرية التعبري، حرية اإلعالم، حرية الرأي ...)

التأّكد من ضرورة وضع القيد قصد تحقيق أحد ا®هداف المحّددة على وجه الحصر بالفصل 49 
والتي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية 

تقدير رضورة إقرار القيد بصورة مبدئية (الرضورة اخلارجية)
مثال: هل أنّ التغطية اإلعالمية لالحتجاجات واملظاهرات بام يف ذلك االحتجاجات أمام املقرات األمنية ومقرات السيادة 

تستدعي إخضاعها إىل رقابة مسبقة من قبل السلط األمنية أو اإلدارية 
قصد محاية األمن العام يف دولة مدنية ديمقراطية؟

شرط عدم المساس بجوهر الحق
التأكد من أن الضوابط ال تنال من جوهر احلق 

مثال: الرقابة املسبقة تنال من جوهر احلق يف ممارسة حرية الرأي والتعبري واإلعالم ووجودها كضابط حيول دون احلاجة إىل 
التثبت من بقية مراحل مبدأ التناسب.

قياس المالءمة
التثبت من املالءمة بني احلدّ املضمن بمرشوع القانون مع اهلدف الترشيعي الذي تمّ عىل أساسه إقراره

 السؤال: هل أنّ القيد قادر عىل حتقيق اهلدف الترشيعي؟ ويكون ذلك من خالل البحث عن وجود رابط عقالين بني اإلجراء 
واهلدف الترشيعي.

قياس الضرورة
إذا ما كان القيد مالئام للهدف الترشيعي يتم املرور إىل قياس الرضورة

ال أو وطأة) الحرتام األمن العام أو النظام العام   السؤال: هل أنّ القيد كان رضوريا؟ هل كان هو احللّ الوحيد (األقلّ تطفّ
دون أن يفيض إىل تقييد مشطّ للحق؟

قياس التناسب بالمعنى الضيق (قياس الموازنة)
 أي قياس خطورة احلدّ من خالل تقدير اآلثار املرتتبة عنه مقارنة مع بلوغ اهلدف املراد محايته
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ويمكنها  الترشيعية،  النصوص  رقابة سابقة عىل  ملامرسة  للهيئة  فرصة  االختصاص  يمثّل هذا 
بمناسبة هذا االختصاص لفت النظر إىل رضورة مراعاة التناسب يف احلدود التي يدخلها املرشع 

عىل احلقوق التي تعود هلا بالنظر.

يف فقه قضاء مستقر للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وملحكمة العدل لالحتاد األورويب ويف 
ة هليئات عمومية يف القانون املقارن، يتضح أنّه إذا ما ثبت النيل من جوهر احلق، فال جمال  أعامل عدّ
للنظر يف بقية مراحل مبدأ التناسب. فقد استقر فقه قضاء حمكمة العدل األوروبية، عىل اعتبار أنه إذا 
كان القيد يفيض إىل إفراغ احلق من عنارصه األساسية وإىل احليلولة دون إمكانية ممارسته، فإنّ ذلك 
.يعترب مساسا من جوهر احلق وهو نيل خطري يف حدّ ذاته بام جيعل النظر يف التناسب غري ذي جدو

مثال

تقييم

f لئن أشارت اهليئة يف الرأي إىل عدم مراعاة مرشوع القانون ملبدأ التناسب، 
استيفاء مرشوع  من  د  بالتأكّ املتعلقة  املنهجية  مراحل  بمختلف  تتقيّد  مل  فإهنّا 

القانون للتّناسب الذي نصّ عليه الفصل 49 من الدستور.
القانوين  النص  بوضوح  املتّصل  ابط  الضّ من  بالتثبت  اهليئة  قامت   f
غري  قانونية  لصياغة  املبادرة  صاحب  اعتامد  عىل  أكدت  حيث  ومقروئيته، 

واضحة ودقيقة للحدود املوظفة عىل حرية الرأي والتعبري واإلعالم.
عدم  عن  فضال  املحمية  احلقوق  جوهر  من  نيل  وجود  اهليئة  استنتجت   f

مراعاة مرشوع القانون لرشطي الرضورة والتناسب. 
وتولّت   49 الفصل  إىل  مقتضبة  بصورة  اإلشارة  عىل  اهليئة  اقترصت   f
التذكري بأحكامه دون بيان مواطن عدم الدقة والعنارص التي يتمّ اعتامدها يف 
يكفل عدم  بام  احلقوق  كتحديد جمال محاية  بالقيود  املتصلة  األحكام  صياغة 
محاية  جمال  من  النيل  إىل  أفضت  التي  الضوابط  وحتديد  جوهرها،  من  النيل 

حرية التعبري أو اإلعالم بام يعدّ معه نيال من جوهر احلق. 
f مل تؤكد اهليئة عىل أن غياب الدقة والوضوح يف الصياغة املعتمدة بخصوص 
القانون من شأنه أن حيول دون إجراء اختبار  عدد من املفاهيم صلب مرشوع 
مع  القانون  مرشوع  أحكام  مالءمة   بمد املتعلق  جانبه  يف  وخاصة  التناسب 
األهداف املحددة حرصا صلب الفصل 49 من الدستور، وبالتبعية مد احرتام 
أحكام ذلك املرشوع للقواعد الدستورية املتعلقة بتنظيم حرية التعبري واإلعالم. 
تنظيم احلقوق  ع عن ممارسة صالحياته كاملة يف  تبعا لذلك ختليا للمرشّ ويعدّ 
واحلريات بام يغني عن املرور إىل إعامل بقية العنارص الواردة بالفصل 49 سواء 

املتصلة منها بعدم النيل من جوهر احلق أو بالتناسب بني القيود وموجباهتا.
رت اهليئة أنّ أحكام الفصلني 7 و8 من مرشوع القانون خمالفة للتحجري  f قدّ
إىل  واإلعالم  التعبري  حرية  إخضاع  جواز  عدم  بخصوص  بالدستور  الوارد 
الرقابة املسبقة، وهو ما يمثّل نيال من جوهر احلق، بام يغني بداهة عن احلاجة 

إىل مواصلة اهليئة إعامهلا لبقية العنارص املتعلقة باختبار التناسب. 

مثال
رأي الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

السمعي البصري بخصوص مشروع قانون 
يتعلق بزجر االعتداء على القوات المسلحة 

-عدد 2015/25 -

"تعترب اهليئة أن ما ورد يف الفصلني عدد 7 و8 من 
مرشوع القانون خيالف بصورة رصحية ومبارشة 
أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من الدستور 
مسبقة  رقابة  ممارسة  ال جيوز  أنّه  تنصّ عىل  التي 
واإلعالم  والتعبري  والفكر  الرأي  حرية  عىل 
إىل  اإلعالمية  التغطية  إخضاع  تمّ  إذ  والنرش، 
إطار  يف   7 الفصل  صلب  املسبق  الرتخيص 
عقوبات  ترتيب  وتمّ  دقيقة  غري  قانونية  صياغة 

سالبة للحرية عن خمالفتها صلب الفصل 8.
تعترب اهليئة أن صياغة الفصول عدد 1و4 و5 و6 
و12 صياغة غري دقيقة ومن شأهنا أن تؤدي إىل 
 21 بالفصول  املضمنة  الدستورية  احلقوق  نفي 
الفردية  باحلقوق  ختلّ  ا  أهنّ حيث  و37،  و32 
دون  وحتول  واملواطنات  للمواطنني  والعامة 
من  اإلعالم  ومنع  اإلعالم  يف  احلق  تكريس 

مواكبة االجتامعات والتظاهرات السلمية.
إليها  املشار  القانون  مرشوع  أحكام  أن  اهليئة  تعترب 
سابقا متثل انتهاكا غري مسبوق ألحكام الفصل 49 من 
وابط املتعلقة باحلقوق  تي أوضحت أن الضّ الدستور الّ
دها  واحلريات املضمونة هبذا الدستور وبمامرستها حيدّ
احرتام  مع  جوهرها  من  ينال  ال  بام  ولكن  القانون 

التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا".
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مثال: قرار شرامس

ه وال  ن املتقايض من أي وسائل قانونية للنفاذ إىل معطيات شخصية هتمّ  ذهبت املحكمة إىل أن القانون املعني ال يمكّ
نه من تصحيح هذه املعطيات أو حذفها، لذلك اعتربت أن القانون ال حيرتم جوهر احلق يف حماكمة فعلية كحق أسايس  يمكّ
التي تضمنها  احلامية  بنجاعة  املتعلق  اللجنة  قرار  إلغاء  إىل  املحكمة  األورويب. وتوصلت  امليثاق  من   47 الفصل  يكرسه 
املبادئ املتصلة بمجال احلامية (les principes de la «sphère de sécurité») دون التعرض لبقية مراحل التناسب64.

نة بالفصل  ويتّجه عند تويلّ اهليئة دراسة مشاريع القوانني املعروضة عليها التقيّد بالرشوط املضمّ
49 من الدستور من خالل إتباع املنهجية واخلطوات العملية التالية:

أنّه مل يقع املساس بجوهر احلق يف محاية املعطيات الشخصية، لذلك مرت  يف قرارDigital Right Ireland، اعتربت حمكمة العدل األوروبية   64
للتثبت من رشط الرضورة.

 CJUE, Maximillian Schrems, 6 octobre 2015, AFFAIRE C-362/14 « Par suite, et sans qu’il soit besoin
 d’examiner les principes de la sphère de sécurité quant à leur contenu, il convient de conclure que l’article
 1er de cette décision méconnaît les exigences �xées à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, lu à la
lumière de la Charte, et qu’il est de ce fait invalide ».

شرط الّتحّفظ التشريعي
التأكد من استيفاء مرشوع القانون املعروض للدقة والوضوح يف املفاهيم التي يعتمدها

 يف وضع الضوابط والقيود
التأكيد عىل ممارسة املرشع لكامل صالحيته يف تنظيم احلق أو احلرية موضوع التدخل الترشيعي من خالل مراقبة التأهيالت 

الترشيعية للسلطة الرتتيبية يف ضبط الصيغ العملية واإلجرائية للضوابط واحلدود دون أن يشمل ذلك وضع الضوابط 
والقيود يف حد ذاهتا.

شرط عدم المساس بجوهر الحق
التأكد من عدم نيل القيود املوظفة من جوهر احلق

أي عدم إلغاء احلقّ متاما أو إفراغه من حمتواه

شرط الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية
التثبّت من أنّ القيود رضورية يف دولة مدنية ديمقراطية وتقتضيها إحد املوجبات

 املنصوص عليها حرصا بالفصل 49 من الدستور

قياس المالءمة
البحث عن وجود رابط عقالين بني اإلجراء واهلدف الترشيعي

أي التثبت من تالؤم اإلجراء مع اهلدف الترشيعي الذي من أجله تمّ إعداد مرشوع القانون 
وفرض مجلة من القيود عىل احلقوق واحلريات

قياس الضرورة (الداخلية)
ة لتأطري ذلك احلقّ تسمح بتحقيق اخليار الترشيعي التأكد من عدم توفر خيارات أخر أقلّ حدّ

ر يمثل  دراسة العالقة بني الوسيلة املعتمدة يف تقييد احلق واهلدف الترشيعي املزمع حتقيقه عرب التأكد من أن اإلجراء املقرّ
اإلجراء األقلّ تقييدا للحق املستهدف به

قياس التناسب في معناه الضيق
تقدير ما إذا كانت اآلثار املرتتبة عن تلك القيود تعدّ متناسبة مع الغاية املزمع حتقيقها من وضع تلك القيود،

أي مل تتجاوز الغرض املنشود
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 ،2020 29 لسنة  2020 أن مقرتح القانون عدد  1 أفريل/نيسان  اعتربت اهليئة يف بيان بتاريخ 
الرامي إىل حتوير الفصلني 245 و247 من املجلة اجلزائية فيام يتعلق باألخبار الزائفة، يتعارض مع 
املبادئ األساسية حلرية التعبري الواردة يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع الفصل 

31 من دستور اجلمهورية التونسية دون بيان مواطن اخلرق ألحكام الفصل املذكور.

 كام دعت إىل سحب املقرتح بالنظر لعدم استيفائه لرشط املقروئية ملا تضمنه من عبارات غامضة 
وفضفاضة ال تتامشى مع طبيعة النص اجلزائي التي تقتيض الدقة والوضوح والتي قد تفتح الباب 
الصياغة  إذا كانت تلك  تبنيّ ما  اهليئة مل  التعبري. غري أن  للتضييق عىل حرية  الواسع  التأويل  أمام 
يمكن أن تفيض إىل النيل من جوهر احلق أو أن حتول دون إمكانية حتديد جمال محاية حرية التعبري 
وحرية اإلعالم وحتول تبعا لذلك دون إعامل اختبار التناسب والتأكد من مد مالءمة اإلجراء 

املعتمد لتقييد حرية اإلعالم والتعبري مع اهلدف الترشيعي.

بالتصدي  الكفيلة  احللول  وإجياد  الزائفة  األخبار  موضوع  مع  التعاطي  رضورة  عىل  اهليئة  أكدت 
هلذه الظاهرة "دون املساس من جوهر احلق يف حرية التعبري يف تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من 
الدستور التونيس الذي حدد الضوابط املتعلقة بمامرسة احلقوق واحلريات ورشوط تقييدها بام ال ينال من 
جوهرها وأن يكون اهلدف من وضعها لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري 

يف إطار التناسب بني احلق املراد ضبطه والغاية من ذلك".

ويمكن أن نعترب هذه اإلشارات إىل الفصل 49 من قبل اهليئة العليا لالتصال السمعي والبرصي 
التناسب بصورة  بداية يف االجتاه الصحيح. غري أنه جيب عىل اهليئة استبطان خمتلف عنارص مبدأ 
واضحة ومتدرجة يتم اعتامدها لتأسيس مواقفها بخصوص مشاريع النصوص التي تعرض عليها. 

الفقرة الثانية- تطبيق التناسب من خالل االختصاصات الرقابية والتقريرية

تتمتع اهليئة بسلطة ترتيبية متخصصة لتعديل املشهد السمعي البرصي سواء يف األوقات العادية 
أو أثناء الفرتات واحلمالت االنتخابية أو خالل فرتات األزمات من خالل وضع مجلة من القواعد 
تتخذ أشكاال وصيغا خمتلفة لتأطري تدخل خمتلف املتدخلني يف املشهد السمعي والبرصي، بام يكفل 
محاية ناجعة وفعالة حلرية التعبري واإلعالم بالتوازي مع حقوق الغري وبام ال ينال من بقية األهداف 

العامة الواردة بالفصل 49 من الدستور. 

لسلطتها  ممارستها  أثناء  التناسب  إعمال  في  والبصري  السمعي  االتصال  هيئة  دور   .1
الترتيبية في تنظيم المشهد السمعي البصري بصورة عامة 

 ،2011 لسنة   116 عدد  املرسوم  حسب  والتعددية،  واإلعالم  التعبري  حرية  ممارسة  ختضع 
اإلنسان  كرامة  احرتام  باخلصوص  ومنها  سمعتهم  أو  اآلخرين  حقوق  باحرتام  تتعلق  لضوابط 
محاية  العام،  والنظام  الوطني  األمن  محاية  الطفولة،  محاية  املعتقد،  حرية  احرتام  اخلاصة،  واحلياة 

الفقرة الثانية- تطبيق التناسب من خالل االختصاصات الرقابية والتقريرية
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الصحة العامة وتشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي. وقد تتعارض حرية الرأي والتعبري واإلعالم 
عند  اهليئة  لذلك جيب عىل  عامة،  أو حتمي مصلحة  اخلاصة  اآلخرين  مع ضوابط حتمي مصالح 

تعديلها للقطاع السمعي البرصي احلرص عىل املوازنة بني هذه املصالح. 

تُعدّ فكرة التناسب حارضة بقوة يف املرسوم وعىل اهليئة إبرازها بوضوح أكرب يف قراراهتا من خالل فهم جيد 
وتطبيق سليم ملختلف العنارص املتعلقة بتطبيق مبدأ التناسب عىل النحو الذي تمّ ضبطه صلب الفصل 49.

تعديل  يف  ومقاربتها  توجهاهتا  عىل  والوضوح  الدقة  من  مزيد  إضفاء  يف  املبدأ  هلذا  اهليئة  إعامل  وسيساهم   
املشهد السمعي والبرصي، باإلضافة إىل املساعدة عىل فهم الفئات املستهدفة بتلك القرارات ملختلف الضوابط 

والصيغ العملية ملامرسة حرية التعبري واإلعالم وإىل تعزيز األمان القانوين. 

فكيف جيب عىل اهليئة أن جتري اختبار التناسب انطالقا من املهام املوكلة هلا؟

2. تعديل التغطية اÁعالمية خالل الحملة االنتخابية

هنالك جمموعة من الضوابط جيب أن حترص عليها اهليئة املكلفة باالتصال السمعي والبرصي 
عند تعديلها للتغطية اإلعالمية خالل احلملة االنتخابية. من ضمن تلك الضوابط رضورة التثبت 
من التناسب بني حرية اإلعالم من جهة، وحق نفاذ خمتلف املرتشحني إىل وسائل اإلعالم واستعامهلم 

 .65ملختلف الوسائط قصد تقديم براجمهم والتواصل مع مجهور الناخبني، من جهة أخر
ل 2019 بخصوص تسليط عقوبة مالية عىل القناة  مثال يف قرارها بتاريخ 7 أكتوبر/ترشين األوّ

اإلذاعية للقرآن الكريم، كان عىل اهليئة أن تتبع املنهجية التالية:

الفصل 65.  65

وصف اÁخالل 
إعادة بث حلقة برنامج "من املؤمنني رجال" التي يتوىل تقديمها مرتشح لالنتخابات الترشيعية يف فرتة احلملة االنتخابية

تكييف اÁخالل
دعاية انتخابية غري مبارشة للخيار السيايس للمرتشح قصد التأثري عىل إرادة الناخبني وتوجيهها

* متثل الدعاية إخالال بقواعد اإلنصاف بني القائامت املرتشحة يف التغطية اإلعالمية والدعاية االنتخابية أثناء فرتة احلملة بام 
حيول دون ضامن التعددية وتأمني نقاش معمق وموسع بني خمتلف التيارات الفكرية والعائالت السياسية حول عدد من املسائل 

املتصلة بإدارة الشأن العام. 
* هذا األمر سيحول دون إمكانية تكوين الناخب موقفه من خمتلف القائامت املرتشحة وحتديد خياره يوم االقرتاع

إبراز أن القيد (تسليط عقوبة مالية على القناة اÁذاعية الخاصة) ضروري للحفاظ على ضوابط ممارسة حرية اÁعالم 
ويعّد ا®قّل تقييدا لحرية اÁعالم 

بام أن القيد ال يفيض إىل منع املؤسسة اإلعالمية من مواصلة بث براجمها وتغطيتها للحملة االنتخابية
إبراز أن جسامة العقوبة متناسبة مع جسامة اÁخالل

 جسامة العقوبة املالية التي قدرها 20٫000 ألف دينار متناسبة مع جسامة اإلخالل املتمثل يف البث املخالف ألحكام احلملة 
االنتخابية خاصة بالنظر إىل استمرار القناة يف ارتكاب نفس املخالفة
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متارس اهليئة بمناسبة مبارشهتا جلملة هذه االختصاصات، أثناء احلملة االنتخابية، رقابة عىل التناسب 
بني القيود وموجباهتا عىل النحو الذي اقتضاه الفصل 43 من املرسوم عدد 116 لسنة 2011، إذ أن اهليئة 
تتوىل السهر"عىل ضامن تعددية اإلعالم وتنوعه خالل احلملة االنتخابية وعىل إزالة كل العراقيل القانونية 
واإلدارية التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إىل وسائل اإلعالم عىل أساس اإلنصاف بني مجيع املرتشحني أو 
القائامت املرتشحة. وال يمكن احلد من حرية التعبري إالّ يف حاالت استثنائية قصو وعىل أساس معايري 

دقيقة تتعلق باحرتام حقوق الغري وكرامته أو باألمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة".

 03 عدد  القرار  اهليئة  أصدرت  االنتخايب،  الصمت  بفرتة  اخلاصة  القواعد  بضبط  يتعلق  وفيام 
الدعاية  أشكال  "مجيع  بتحجري  القايض   2019 ل  األوّ أكتوبر/ترشين   04 يف  املؤرخ   2019 لسنة 
والفاعلني  الترشيعية واألحزاب  لالنتخابات  املرتشحة  للقائامت  التغطية  وكلّ شكل من أشكال 

السياسيني الداعمني هلم". 

يف ظل وجود حتجري مطلق للتغطية اإلعالمية خالل فرتة الصمت االنتخايب، فإنه ال يسوغ إخضاع القواعد 
املنظمة لتلك الفرتة من املسار االنتخايب إىل مبدأ التناسب من قبل اهليئة. 

وتطبيقا ألحكام هذا القرار وللفصل 45 والفصل 46، اختذ جملس اهليئة مجلة من القرارات ضد جمموعة 
من القنوات التلفزية التي خرقت قواعد الصمت االنتخايب والتحجري املتعلق بالدعاية يف نفس الفرتة.

قناة  ضد  مالية  خطية  تسليط  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  اهليئة  تولت  وقد 
ن الربامج املعنية دعاية انتخابية لبعض املرتشحني  الزيتونة من أجل خرق الصمت االنتخايب لتضمُّ

لالنتخابات الترشيعية ودعاية مضادة ضد البعض اآلخر خالل فرتة الصمت االنتخايب. 

وحيث حتجر مجيع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمرتشحني لالنتخابات الترشيعية 
03 لسنة  2 من قرار اهليئة عدد  واألحزاب والفاعلني السياسيني الداعمني هلم وفق مقتضيات الفصل 

ل 2019. 2019 املؤرخ يف 04 أكتوبر/ترشين األوّ

ل  ل 2019 يشكّ وحيث أنّ ما تمّ بثّه عىل القناة التلفزية "الزيتونة" بتاريخ 05 أكتوبر/ترشين األوّ
ر جملس اهليئة "تسليط خطية  خرقا للصمت االنتخايب وعليه واستنادا إىل أحكام الفصلني 69 و15 ... قرّ
بالدعاية  املتعلق  التحجري  خرق  أجل  من  "الزيتونة"  إجازة  عىل  احلاصلة  غري  التلفزية  القناة  عىل  مالية 

خالل فرتة الصمت االنتخايب.

قرر جملس اهليئة يف نفس التاريخ تسليط خطية مالية ضد قناة اجلنوبية من أجل خرق التحجري 
املتعلق بالدعاية خالل فرتة الصمت االنتخايب. ومتثّل اخلرق يف بثّ خرب عىل القناة يوم الصمت 
الشاشة،  أسفل  األخبار  رشيط  عىل   2019 ل  األوّ أكتوبر/ترشين   5 لتاريخ  املوافق  االنتخايب 
يتعلق بانسحاب حزب لفائدة قائمة مرتشحة لالنتخابات الترشيعية وهو ما يعترب خرقا للصمت 
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ل 2019 تسليط  االنتخايب حسب جملس اهليئة. وقرر جملس اهليئة بتاريخ 09 أكتوبر/ترشين األوّ
املتعلق  التحجري  خرق  أجل  من  التونيس  احلوار  قناة  ضد  دينار  آالف  عرشة  قدرها  مالية  خطية 

بالدعاية خالل فرتة الصمت االنتخايب.

كان عىل اهليئة الوقوف عىل تكييف املعلومات التي تمّ بثّها من قبل وسيلة اإلعالم املستهدفة باإلجراء العقايب 
لنشاط  تغطية  أو  االنتخابية  الدعاية  أشكال  من  شكال  اخلرب  هذا  بثّ  اعتبار  جواز   مد من  د  التأكّ خالل  من 
انتخايب لقائمة مرتشحة أو مرتشح سواء خالل فرتة احلملة أو خالل فرتة الصمت االنتخايب، وترتيبا عىل ذلك 
حتديد ما إذا كانت تلك األخبار متثل خرقا للقواعد املتصلة بالفرتة االنتخابية بخصوص حتجري الدعاية والتغطية 
بخصوصها خالل فرتة الصمت االنتخايب. إذ يتجه التمييز بني بث خرب عىل سبيل اإلعالم وبني الرسائل التي 

هتدف للدعاية.

مل توفق اهليئة يف إعامل اختبار التناسب يف كل هذه احلاالت رضورة أهنا مل تتولّ بكل دقة حتديد 
اهلدف من وراء إقرار هذا احلد من حرية التعبري واإلعالم واملتمثل يف حتجري الدعاية خالل فرتة 
العملية  باعتباره مركز  الناخب،  إىل محاية حق  إنام هيدف  القيد  أن ذلك  إذ  االنتخايب66.  الصمت 
ة ودون ضغط أو أي وجه من وجوه التأثري عىل إرادته  االنتخابية وغايتها، يف حتديد خياراته برويّ
قبل وأثناء ممارسته حلقه يف االقرتاع واختيار ممثليه التّسام تلك الفرتة من املسار االنتخايب بتذبذب 
يني وذوي املستو التعليمي  خيارات الناخبني بصورة عامة وبعض الفئات منهم عىل غرار األمّ
بام يكون معه هذا احلدّ رضوريا ومتناسبا يف دولة   ، السن بصورة أخصّ والثقايف املحدود وكبار 
ديمقراطية مع مجلة من األهداف من بينها محاية حقوق اآلخرين وتكريس نزاهة وتعددية اإلعالم.

 وقد سارعت اهليئة إىل تقدير درجة خطورة املخالفة وضبط مقدار اخلطية دون القيام بموازنة 
بني احلدود املفروضة وموجباهتا.

3. إعمال التناسب في كراسات الشروط

العمل  التزام  رضورة  عىل  التأكيد  خالل  من  أيضا  التناسب  اختبار  إعامل  اهليئة  عىل  يتعنيّ   
الصحفي واإلعالمي بضوابط الحرتام حقوق األفراد. هذه الضوابط توجد يف كراسات الرشوط 

للحصول عىل إجازات بإحداث قنوات تلفزية خاصة أو إذاعات خاصة. 

الفرتة التي تنتفي فيها كل إمكانية للدعاية االنتخابية أو التغطية ألي نشاط انتخايب حتى يف شكل إعادة بث.  66
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مثال

قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ 
في 5 مارس/آذار 2014 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث 

واستغالل قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية
الفصل 14 "يلتزم احلاصل عىل اإلجازة...باحرتام املبادئ األساسية التالية حرية التعبري والصحافة، 

املساواة وعدم التمييز، تعددية األفكار واآلراء، النزاهة والشفافية واحلياد. 

اخلاصة،  واحلياة  اإلنسان  كرامة  احرتام  التالية:  بالقواعد  االلتزام  إطار  يف  املبادئ  هذه  ومتارس 
املشاركة يف  الطفل يف  الطفولة وضامن حق  العنف والكراهية، محاية  التحريض عىل  املعتقد، عدم  حرية 
املسنني  حقوق  محاية  اإلعالم،  يف  هلا  النمطية  الصورة  مع  والقطع  املرأة  حقوق  محاية  اإلعالمي،  املشهد 
واملعوقني والفئات اهلشة، املحافظة عىل الصحة العامة والبيئة، تشجيع الثقافة واإلنتاج السمعي والبرصي 

الوطنيني".

باملضامني  املتعلقة  االلتزامات  من  مجلة  الرشوط  كراس  نفس  من  الثالث  القسم  ويكرس 
اإلعالمية عىل احلاصل عىل اإلجازة تتجسد أساسا يف مراعاة التناسب بني حرية اإلعالم وحرية 
الصحفيني وحرية التعبري واالتصال من جهة، وبني مراعاة مجلة من الضوابط املتعلقة بضامن نزاهة 
اهلشة، من جهة  والفئات  واملرأة  الطفولة  الغري ومحاية  األفكار وبحامية حقوق  وتعددية  املعلومة 
أخر. ولضامن املوازنة والتعايش بني تلك احلقوق املتباينة واملتنافرة، فإنّ فكرة تطبيق التناسب 
تدخل يف صميم الوظيفة التعديلية التي تضطلع هبا اهليئة والتي تكون حممولة عىل مراعاهتا يف ضبط 
الصيغ العملية لتأطري حرية التعبري واإلعالم عند إصدار قراراهتا بام ال ينال من جوهر هذا احلق 

وبالقدر الرضوري واملستوجب يف دولة مدنية ديمقراطية.

4. تأطير الهيئة للتغطية اÁعالمية خالل فترة ا®زمات

التعاطي  عىل  تنطبق  والرضورة  للموازنة  العامة  املعايري  من  جمموعة  تكريس  اهليئة  حاولت 
اإلعالمي يف زمن األزمات (احلوادث األليمة، احلوادث اإلرهابية، الكوارث الطبيعية، األزمات 
الغري يف احلاالت  فإذا كانت حرية الصحافة والتعبري تعرف حدودا ملراعاة حقوق  الصحية...). 
العادية، فمن املنطقي أن تكون ضوابطها أكثر وضوحا ودقة يف زمن األزمات بالنظر إىل خصوصية 
أن  يمكن  الذي  واخلطر  استثنائية وخاصة من جهة،  تدابري  اذ  اختّ من  تستدعيه  وما  الفرتات  هذه 
يلحق احلقوق واحلريات من جراء الوضعيات االستثنائية أو من جراء األزمات من خالل وضع 
ضوابط وقيود قد تفيض إىل التقليص من جمال محاية تلك احلقوق أو احليلولة دون ممارستها، من 

 .جهة أخر
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من املنطقي أن يتم التأكيد عىل التناسب يف مثل هذه الوضعيات حتى ال تكون األزمة سببا للتضييق من حرية 
التعبري واإلعالم من جهة، وحتى ال تكون حرية التعبري واإلعالم تعلّة للتضحية باحرتام كرامة الذات البرشية 

ورسية املعطيات اخلاصة بالفئات املستهدفة بالتغطية خالل فرتة األزمات.

قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ
 في 6 أفريل/نيسان 2020

يف  اإلعالم  وسائل  دور  وضبط  تنظيم  عىل  البرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  اهليئة  أكدت 
معاضدة املجهود الوطني للتوقي من فريوس كورونا من خالل ضامن االلتزام بالقواعد املهنية واألخالقية يف 
ا حلرية التعبري واإلعالم من خالل  ت اهليئة حدّ التواصل مع اجلمهور أثناء األزمات (فصل 1). ولذلك أقرّ
الصحي  احلجر  وأماكن  املستشفيات  من  املبارش  التصوير  بعدم  والبرصي  السمعي  اإلعالم  وسائل  إلزام 
اإلجباري إال بعد التنسيق مع املصالح الصحية. كام ألزمت اهليئة وسائل اإلعالم بعدم الكشف عن هويات 
املرىض أو املوضوعني حتت احلجر الصحي الذايت إال بإذن منهم (فصل 6) ألن القيد والتدخل يف احلق يف 
محاية احلياة اخلاصة ومحاية املعطيات الشخصية يف هذه الصورة (بالكشف عن هويات ومعطيات أشخاص 
مرىض) غري متناسب مع حق األفراد يف احلصول عىل املعلومة ومع حق وسيلة اإلعالم يف التغطية اإلعالمية. 

مثال

التقييم 

إىل  بالنظر  فيه  مبالغا  احلال،  صورة  يف  اإلعالم،  حرية  عىل  املسلط  احلدّ  يعد   f
اهلدف املتبع واملتمثل يف محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية للمقيمني بمركز 

اإليواء الصحي موضوع التغطية الصحفية. 

f كان عىل اهليئة التأكيد صلب قرارها عىل أنه بإمكان املؤسسة اإلعالمية القيام 
بالتغطية اإلعالمية ونقل املعلومة دون الكشف عن هويات األشخاص وذلك من 
خالل حجب الوجه مثال بعد احلصول عىل إذن من املقيم بمركز اإليواء بالتصوير 
فا  ودون ذكر للمعطيات الشخصية املتصلة باملقيم بتلك املؤسسات بام جيعله معرّ

لد العموم.

f خالفا ملا ذهبت إليه اهليئة من أنّ ترصف الفريق اإلعالمي املتمثل يف الدخول 
حق  من  نيال  ذاته  حدّ  يف  يعدّ  ال  مبارشة  صور  نقل  وحماولته  اإليواء  مركز  إىل 
يبقى  (إذ  الشخصية  ومعطيتاهم  اخلاصة  حياهتم  محاية  يف  املركز  ذلك  يف  املقيمني 
هذا الترصف خاضعا للقواعد املتعلقة بتنظيم وتسيري مراكز اإليواء أو املؤسسات 
موضوع  اإلعالم  وسيلة  من  املرتكب  اإلخالل  فإنّ  احلال)،  حسب  االستشفائية 
موافقة  دون  اإليواء  مركز  نزالء  إقامة  ظروف  تغطية  توليها  يف  يكمن  إنّام  القرار 
املستجوبني منهم ودون حجب صورهم وخمتلف املعطيات الشخصية املتصلة هبم.

القرار
قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

السمعي البصري عدد 2020/05 
بتاريخ 30 مارس/آذار 2020 بتسليط 

خطية ب 50 ألف دينار ضد قناة 
التاسعة وإيقاف نهائي لبرنامج "لكلنا 

تونس" وإحالة الملف على هيئة 
مكافحة الفساد:

واحلياة  اخلصوصية  احرتام  أن  "وحيث 
لإلنسان  األساسية  احلقوق  من  اخلاصة 
أو  منها  النيل  حال  بأي  يمكن  ال  والتي 
انتهاكها حتت أي غطاء وهو اخلرق اجلسيم 
الربنامج  خالل  من  القناة  ارتكبته  الذي 
الصحفي  الفريق  د  بتعمّ وذلك  املذكور 
نقل  وحماولة  اإليواء  مركز  إىل  الدخول 
صور مبارشة للمقيمني فيه وذلك بالكشف 
عن الوضع الصحي ألي كان عىل اعتبار أنّه 

من املعطيات الشخصية املحمية قانونا".
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5. مراقبة التناسب بين حرية اÁعالم ورفض خطاب العنف والكراهية

إنّ إعامل هيئة االتصال السمعي والبرصي بمناسبة مبارشهتا لوظيفتها التعديلية ملبدأ التناسب 
التأكيد بوضوح  التعايش بني احلقوق يف إطار دولة مدنية ديمقراطية، يستدعي منها  قصد ضامن 
عىل أن حرية اإلعالم يمكن أن تعرف حدودا كلام تعلق األمر ببث خطاب أو ترصحيات من شأهنا 
احلث عىل الكراهية واالنتقام أو تروج للعنف أو الكراهية أو التفرقة. يُعدّ هذا احلد رضوريا لضامن 
العيش املشرتك والتعددية والتسامح بني خمتلف مكونات املجتمع يف دولة مدنية ديمقراطية حلامية 
أنّ وجود هذا الصنف من اخلطاب  املوجبات. كام  العام ومتناسب مع هذه  العام والنظام  األمن 
ض أسس فكرة الدولة الديمقراطية وحيول دون وجود نقاش جدي وهادئ وبنّاء بني خمتلف  يقوّ
التيارات الفكرية والديانات واملعتقدات واألعراق داخل املجتمع والتعايش بينها حول األفكار 
واملضامني وخمتلف اخليارات املجتمعية واالقتصادية والسياسية يف ظلّ احرتام تام لكرامة الذات 

البرشية وحلرمة احلياة اخلاصة لكافة أفراد املجتمع. 
بثّ  عدم  الكافية لضامن  االحتياطات  اذ  اختّ جيب  املبارش  النّقل  حال  يف  أنّه  اهليئة  اعتربت  فقد 
تلك  ضمن  ومن  والكراهية،  العنف  عىل  التحريض  أو  املواطنني  بأمن  املسّ  شأهنا  من  خطابات 

االحتياطات قطع احلوار يف حال خروج املتحدثني عن السياق املقبول.

خطاب  عىل  حيتوي  الذي  احلوار  قطع  عرب  التعبري  حرية  من  احلدّ  أنّ  إىل  مستقبال  اإلشارة  للهيئة  ويمكن   
عنف وكراهية هو حدّ متناسب بالنظر إىل اهلدف الذي يتبعه وهو عدم املس باألمن العام أو بالنظام العام. يتمّ 
ذلك طبعا بعد تقدير إن كان اخلطاب فعال خطاب عنف أو كراهية وال ينال من حق وسيلة اإلعالم يف التغطية 

اإلعالمية احلرة.

عىل سبيل املثال، قررت اهليئة إيقاف بث الومضة اإلعالنية حللقة برنامج "وجها لوجه" وعدم 
إعادة بث ما تضمنته من خطاب حتريض عىل الكراهية وتكفري ودعوات رصحية للقتل بام يشكل 
خمالفة جسيمة ويمثل حالة شديدة التأكد مما يستوجب التدخل العاجل عىل معنى أحكام الفقرة 

الثانية من الفصل 30 من املرسوم عدد 116 لسنة 2011.

قرار بإيقاف برنامج من ا®ستوديو على قناة الجنوبية في 16 أفريل/نيسان 2018
نه يف سياق احلديث عن وفاة النقايب صالح الزغيدي من مضامني وخطابات تدعو للعنف  "ما تضمّ
والتكفري ورسائل تدعو للكراهية ضد اليسار التونيس وخطاب سب وشتم دون تدخل مقدم الربنامج".
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القرار المتعّلق بقناة نسمة
الفصل  ملقتضيات  ...خرقا  الربنامج  لسان ضيف  وما ورد عىل  الفيديو  من  يعدّ بث جزء  "وحيث 
5 من املرسوم عدد 116 الصادر يف 02 نوفمرب/ترشين الثاين 2011، الذي يقتيض أن حرية االتصال 
السمعي والبرصي متارس عىل أساس عدد من املبادئ من بينها...عدم التحريض عىل العنف والكراهية، 
دها  واحرتام قرينة الرباءة، كام يمثل خرقا ألحد ضوابط ممارسة حرية االتصال السمعي والبرصي التي عدّ
الفصل 5 من املرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احرتام كرامة اإلنسان،  وذلك باالستناد إىل أنه تمّ 
عرض صور للمتهمني يف القضية املذكورة وملا قدم أنه "اعرتافاهتم" وهو ما يمثل خرقا ملبدأ قرينة الرباءة. 
كام تمّ استعامل عبارات متسّ من كرامتهم باإلضافة إىل الدعوة إىل نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثل دعوة 
إىل الكراهية وحتريضا عىل العداوة والعنف واحلال أن إدانتهم مل تثبت قضائيا. وحيث ويف ضوء ما تقدم، 
يمثل بثّ جزء من ذلك الفيديو وما ورد عىل لسان ضيف الربنامج دون أن تتوىل مقدمة الربنامج التدخل 
وإعالم الضيف بمبادئ حرية التعبري وضوابطها، خمالفة جسيمة عىل معنى أحكام الفصل 30 من املرسوم 

عدد 116 لسنة 2011".

عند التأمل يف القرارات والبيانات التي تصدرها اهليئة، نالحظ أن فكرة التناسب حارضة ولكن 
يستحسن أن تعمل اهليئة عىل إظهارها بشكل أوضح مستقبال وذلك من خالل اعتامد عنارص تقدير 

التناسب وفق املنهجية والتدرج املعتمد صلب الفصل 49 عىل النحو التايل:

بيان القيد الموظف على حّق التعبير بكّل دقة

بيان الهدف المبّرر Áقرار ذلك القيد

قياس المالءمة
التثبت من وجود رابط عقالين بني اإلجراء واهلدف 

أي بيان أن القيد قادر عىل حتقيق اهلدف

قياس الضرورة (الداخلية)
أي إقامة الدليل عىل نجاعة اإلجراء 

وبيان أن القيد املوظف عىل حرية اإلعالم يعدّ اإلجراء األقلّ تقييدا والقادر عىل حتقيق اهلدف

قياس التناسب في معناه الضيق (الموازنة) 
من خالل قياس مدى خطورة الحّد مقارنة مع الهدف المراد حمايته

عمليا، جيب عىل اهليئة القيام بموازنة بني اآلثار املرتتبة عن تطبيق احلدود املسلطة عىل حرية التعبري واإلعالم مثال وبني اهلدف 
املراد محايته واملتمثل يف محاية األمن العام أو النظام العام من خالل رفض خطاب العنف والكراهية. (اهليئة مطالبة بإقامة الدليل 
عىل انتفاء وجود قيد مشط عىل حرية اإلعالم وأن حجم اآلثار املرتتبة عن اإلجراء التقييدي مربر بأمهية اهلدف الذي تمّ من 

أجله توظيف القيد)
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طاملا أن كرامة الذات البرشية تعدّ من قبيل احلقوق األساسية التي ال يسوغ احلد منها، فإنّ ممارسة وسائل 
اإلعالم حلقها يف التغطية لفئات هشة جيب أن يراعي طبيعة هذا احلق بصورة كلية. 

وعىل اهليئة التأكيد عىل أن محاية كرامة اإلنسان ال حتتمل اختبار التناسب لكوهنا غري قابلة لالنتقاص. ويمكن 
دون  إخبارية  قيمة  تكتيس  التي  والبيانات  بالعنارص  واالكتفاء  التقيد  برضورة  اإلعالم  وسائل  ر  تذكّ أن  للهيئة 

سواها من املعلومات والتي ال تفيض إىل النيل من حرمة األشخاص وبياناهتم ومعطياهتم الشخصية.

قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري بتاريخ 21 نوفمبر/
تشرين الثاني 2019

 اعتربت اهليئة أنّ ما تمّ بثه عىل قناة إذاعية خاصة يعترب خطابا يمسّ من كرامة اآلخرين "وهو استغالل 
للقناة وتوظيف هلا للمسّ من سمعة األشخاص الذين تمّ ذكرهم بام ينال من كرامتهم وحياهتم اخلاصة 
ويتعارض مع مبدأ قرينة الرباءة واملبادئ العامة حلرية التعبري وأخالقيات املهنة الصحفية، إضافة ملا يمكن 

أن ينتج عنه من أعامل عنف ختل باألمن الوطني والنظام العام".

الفقرة الثالثة- تطبيق التناسب بمناسبة ممارسة الصالحيات الزجرية

خيضع منح السلطة العقابية للهيئات العمومية املستقلة الحرتام مجلة من الرشوط:
أوال: جيب   أن متنح هذه السلطة يف حدود ما هو رضوري إلمتام املهمة التي أسندت إليها67. 

املتصلة منها بواجب ضامن حقوق  الدستورية خصوصا  ثانيا: جيب ضامن احلقوق واحلريات 
الدفاع من جهة، ورشعية العقوبة ورضورهتا وتناسبها، من جهة أخر. ويستتبع مبدأ الرضورة 
هنا رقابة عىل التناسب تؤدي إىل تأويل ضيق إلمكانية اجلمع بني العقوبات اإلدارية واجلزائية68. 
إىل  بالرجوع  يتم  أن  جيب  إعالمية  منشأة  أي  جتاه  إدارية  عقوبات  اختاذ  أن  اهليئة  اعتربت  وقد 

مقتضيات املرسوم عدد 116 وإىل اإلجراءات التي يضبطها يف هذا الشأن. 
إذ جيب  التناسب،  اهليئة الختبار  إعامل  يتم خالهلا  التي  الوظيفة األهم  الزجرية  الوظيفة  متثّل 
عىل اهليئة قبل اختاذ العقوبة إجراء اختبار التناسب. ويتم اختيار العقوبة بناء عىل طبيعة املخالفة 
وخطورهتا ودرجة التدخل أو املساس باحلق املرتتبة عن التجاوزات املنسوبة إىل وسيلة اإلعالم، 

وتضاعف عادة العقوبة يف حالة العود. 

Conseil constitutionnel, n°88-248 DC, 17 janvier 1989, consid14.  67
 Cons.Const, n°89-260 DC, consid. 22 ; Cons.Const, n°87-237 DC, 30 décembre 1987 ; Cons.Const,  68
 n°2012-289 QPC, 17 janvier 2013, consid. 3.

الفقرة الثالثة- تطبيق التناسب بمناسبة ممارسة الصالحيات الزجرية
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الفرع الثالث- كيف يمكن لهيئة حقوق اÁنسان إعمال مبدأ التناسب؟

تعزيز حقوق اإلنسان وتطويرها  التناسب من خالل مهمة  بإعامل  تقوم هيئة حقوق اإلنسان 
(الفقرة األوىل) ومن خالل مهامها التحقيقية (الفقرة الثانية).

الفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرها

التناسب سواء بمناسبة تقديمها ملقرتحات  تكون هيئة حقوق اإلنسان مدعوة إىل إعامل مبدأ 
إبدائها آلرائها  هتدف إىل مالءمة النصوص الترشيعية مع املواثيق الدولية املصادق عليها أو عند 

بخصوص مشاريع القوانني التي تعرض عليها من قبل جهة املبادرة.

الفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرهاالفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرهاالفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرهاالفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرهاالفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل مهمة تعزيز حقوق اÁنسان وتطويرها

مثال

التقييم

كان عىل اهليئة إعامل اختبار التناسب بطريقة أوضح من 
خالل:

الربنامج  (إيقاف  آثاره  القيد وجسامة  ة  أن حدّ إبراز   f
هنائيا مع تسليط خطية مالية) كانتا متناسبتني مع خطورة 
ضوابط  من  أسايس  بضابط  املسّ  يف  املتمثل  اإلخالل 
أسايس  وبحق  البرصي  السمعي  االتصال  حرية  ممارسة 
الذات  كرامة  وهو  أال  واالنتقاص  للحد  قابل  غري 
البرشية. ومتثل اإلخالل يف عبارات ثلب وشتم صادرة 
ب  مدرّ مساعد  كرامة  من  نالت  الربنامج  مقدم  عن 

املنتخب الوطني للتايكوندو. 

للهيئة  سابق  لقرار  االمتثال  عدم  أو  العود  أن  إبراز   f
يقيض بإيقاف بث الربنامج يمثل متاديا يف خمالفة القواعد 
مضاعفة  يستدعي  بام  اإلعالم  حرية  ملامرسة  املنظمة 

العقوبة.

القرار
قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري 

بتاريخ 6 أفريل/نيسان 2020
أصدر جملس اهليئة قرارا يقيض بإيقاف برنامج سبور تونسنا الذي 
"تونسنا" بصفة هنائية وتسليط  التلفزية اخلاصة  القناة  بثّه عىل  يتم 
أهنا  اعتبار  دينار، عىل  ألف  قدرها عرشون  القناة  مالية عىل  خطية 
يف حالة "عدم امتثال" نظرا لعدم التزامها بتنفيذ قرار سابق للهيئة 
يقيض بإيقاف الربنامج ملدة شهر وسحب احللقة موضوع املخالفة 
املنسوبة للقناة من موقعها اإللكرتوين الرسمي ومن مجيع صفحات 
استغالل  أو  نرشها  إعادة  وعدم  هلا  التابعة  االجتامعي  التواصل 
جزء منها. ويأيت قرار اإليقاف النهائي متناسبا مع املخالفة املرتكبة 
السابق وااللتفاف عليه من خالل  بالقرار  القناة  التزام  لعدم  نظرا 
"سبور  من  الربنامج  اسم  تغيري  مع  املضمون  نفس  بث  مواصلة 

تونسنا" إىل "فوت شو".

 28 يف  املؤرخ   2020 لسنة   3 عدد  قراره  اختذ  قد  املجلس  وكان 
2020، نظرا ملا تضمنته هذه احللقة من ثلب وشتم  فيفري/شباط 
ونيل من كرامة اإلنسان ضد مساعد مدرب املنتخب الوطني لرياضة 
الربنامج بام يشكل إخالال بأحد ضوابط  التايكوندو من قبل مقدم 
احرتام  برضورة  املتعلق  والبرصي  السمعي  االتصال  حرية  ممارسة 
كرامة اإلنسان املنصوص عليها بالفصل 05 من املرسوم عدد 116 
لسنة 2011 املؤرخ يف 02 نوفمرب/ترشين الثاين 2011 والفصلني 
املتعلق  الرشوط  كراس  من  و24   03 فقرة   14 والفصلني   55

باحلصول عىل إجازة إحداث واستغالل قناة تلفزية خاصة".
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1. تطبيق التناسب عند اقتراح ما تراه لتحقيق مالءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات 
الدولية واÁقليمية المتعلقة بحقوق اÁنسان

االقرتاحات  تقديم  للهيئة مهمة  اإلنسان  املتعلق هبيئة حقوق  القانون األسايس  يعهد مرشوع 
"بام يف ذلك  الكفيلة بدعم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عىل الصعيدين الوطني والدويل 
تلك التي تتعلق بضامن مطابقة الترشيع واملامرسات ملقتضيات الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة 

بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو مالءمتها له".
ملالءمة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتنسيق  تقرتح،  أن  الصدد  هذا  يف  اإلنسان  حقوق  هليئة  ويمكن 
النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان املحدثة بموجب األمر عدد 1196 لسنة 2019 
عليها،  املصادقة  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مع   2019 ل  األوّ ديسمرب/كانون   24 يف  املؤرخ 

مالءمة النصوص الترشيعية سارية املفعول أو الصادرة قبل دستور 2014. 

2. تطبيق التناسب من خالل المهام االستشارية

يعترب الدور االستشاري من أهم الوظائف املوكولة هليئة حقوق اإلنسان إذ أهنا:
تستشار اهليئة وجوبا يف نطاق إعداد مشاريع القوانني املتعلقة بحقوق اإلنسان واحلريات:  •

يف  املضمنة  احلدود  بني  التناسب  يف  النظر  عىل  حممولة  الصورة،  هذه  يف  اهليئة،  وتكون 
النصوص املتعلقة باحلقوق واحلريات واملوجبات التي يريد املرشع املحافظة عليها وذلك 

بإعامل أحكام الفصل 49 برمته من خالل التثبت من العنارص التالية:
أن القيد تمّ التنصيص عليه رصاحة بنص قانوين،. 1
أنّه مل يتمّ املساس بجوهر احلق،. 2
أنّ القيد رضوري (الرضورة اخلارجية)،. 3
أنّه تمّ احرتام التناسب بني الضوابط وموجباهتا (إعامل اختبار التناسب).. 4
أنّ القيد ال خيرق مبدأ عدم الرتاجع.. 5

الذي  القانون  أو  الطوارئ  حالة  حول  القانون  مرشوع  بشأن  رأهيا  تقديم  مثال  للهيئة  يمكن 
القانون املتعلق باإلعالم أو القانون املتعلق بزجر االعتداء عىل  سينظم االجتامعات والتظاهر أو 

القوات األمنية باعتامد املنهجية التالية:
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تُستشار اهليئة يف مجيع مشاريع النصوص القانونية األخر والتدابري ذات العالقة بحقوق اإلنسان  •
واحلريات: يتجه عىل اهليئة، بالنظر إىل اختصاصها العام يف جمال احلقوق واحلريات، التأكد من 
توفر الضوابط املنصوص عليها بالفصل 49 عند صياغة النصوص املتصلة باحلقوق واحلريات. 
إىل  املرشع  انتباه  لفت  خالل  من  وموجباهتا  احلدود  بني  التناسب  بإعامل  مطالبة  اهليئة  أن  كام 

اإلشكاليات العملية التي قد تنتج عن تطبيق بعض القوانني يف عالقة بحقوق اإلنسان.
املتحدة  • األمم  وجلان  هليئات  تونس  تقدمها  التي  التقارير  مشاريع  إعداد  يف  اهليئة  تساهم 

وكذلك إىل اهليئات واملؤسسات اإلقليمية وإبداء الرأي يف هذا الشأن.

يتعني عىل اهليئة هنا إبراز مد تطبيق معايري التناسب والرضورة املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية التي 
صادقت عليها تونس مثلام هو الشأن بالنسبة للعهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية. ويمكنها لفت النظر 
إىل التطبيقات العملية للتناسب من قبل اهليئات العمومية املستقلة بام يتناسب مع مضامني املعاهدات التي تكرس 

مبدأ التناسب ومن قبل كافة املسؤولني عن تطبيق القوانني الوطنية بام يف ذلك السلطة التنفيذية والقضائية.

مثال
أشار التقرير السادس الذي قدمته تونس حول مد االلتزام بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، والذي سامهت يف إنجازه اهليئات العمومية املستقلة وعىل رأسها هيئة حقوق اإلنسان 
باإلضافة إىل منظامت املجتمع املدين، إىل مجلة من املقرتحات التي وقع تقديمها بشأن عدد من القوانني 
ومشاريع القوانني، من ضمنها اقرتاح تعديل املجلة اجلنائية بغرض اعتبار التمييز العنرصي ظرفا مشددا 
الدستور من  الطوارئ مع  املتعلق بحالة  القانون  التقرير إىل رضورة مالءمة مرشوع  للعقاب. كام أشار 

وصف واقعي للقيد

حتديد احلقوق األساسية واحلريات التي حيد منها القيد

حتديد اهلدف املتبع من وراء القيد (الرضورة اخلارجية)

التأكد من أن القيد ال ينال من جوهر احلق

قياس المالءمة
التثبت من أن القيد يالئم اهلدف

قياس الضرورة الداخلية
اختيار القيد الذي يكون أقلّ مساسا وأقلّ تدخال يف احلق أو احلرية

قياس التناسب في معناه الضيق
املوازنة بني آثار احلدود املفروضة عىل احلقوق وموجباهتا 

اء القيد يف مستو الرضورة ة التدخل يف احلق من جرّ تقييم نطاق ومد وحدّ
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 خالل "البحث عن توازن بني متطلبات األمن العام من جهة واحلفاظ عىل حقوق اإلنسان من جهة أخر
بطريقة ال تكون معها القيود املسلطة عىل احلقوق واحلريات ممكنة إال لتحقيق مستلزمات األمن العام أو 
الدفاع الوطني وأن تكون القيود متناسبة مع مبدأي التناسب والرضورة. كام جيب ضامن رقابة السلطة 

القضائية عىل احرتام احلقوق واحلريات من قبل السلط العمومية"69.

الفقرة الثانية- تطبيق التناسب من خالل المهام التحقيقية

تكتسب اهليئة يف مواجهة حاالت االنتهاك سلطات قد تؤدي إىل النيل من بعض احلقوق الفردية 
مثل احلق يف محاية احلياة اخلاصة واملعطيات الصحية. غري أنه بالنظر إىل خطورة االنتهاك وإىل أمهية 
احلق يف محاية كرامة الذات فإن أي إجراء احرتازي أو قيد من شأنه النيل من جوهر هذا احلق يُعدّ 
إخالال جسيام يستهدف فئة يف حالة استضعاف بطريقة ال يسوغ معها احلد من صالحيات التحقيق 

والتقيص للوقوف عىل حقيقة االنتهاكات التي تتم معاينتها وتقدير درجة جسامتها.

وترتيبا عىل ما تقدم بيانه، فإن الصالحيات املخولة للهيئة ملعاينة االنتهاكات اجلسيمة ال ختضع ألي حد مما 
خيرجها من جمال تطبيق مبدأالتناسب.

تتوىل هيئة حقوق اإلنسان الدستورية إعامل مبدأ التناسب عند رصد حاالت انتهاكات حلقوق 
اإلنسان وكذلك بمناسبة حتقيقها يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.

1. عند رصد حاالت انتهاكات لحقوق اÁنسان 

واإلجراءات  التدابري  واختاذ  بشأهنا  الرضورية  والتحريات  التحقيقات  بإجراء  اهليئة  تقوم 
القانونية ملعاجلتها. وعند التعهد بالتحقيق70 تكون اهليئة مدعوة إىل إعامل اختبار التناسب للتأكد 
مما إذا كان اإلجراء املتخذ يشكل أم ال انتهاكا والتثبت مما إذا كان هو اإلجراء الوحيد املمكن وأنه 
املرتتبة عنه  اآلثار  باحلقوق كتقدير حدة  أقلّ مساسا   مل يكن هنالك جمال الختاذ إجراءات أخر
والتأكد من كون اآلثار املرتتبة عن ذلك اإلجراء مل تتسم بالشطط بالنظر إىل اهلدف الذي تم من 
التظاهر  باحلد من حرية  متعلق  انتهاك  املثال، عند رصد  املذكور. عىل سبيل  إقرار اإلجراء  أجله 
باعتامد  التناسب  تقييم  اإلنسان  هليئة حقوق  يمكن  الدستور،  37 من  الفصل  يكفلها  وهي حرية 

املنهجية التالية: 

التقرير السادس الذي قدمته تونس حول مد االلتزام بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فقرة 131.  69
ا بمبادرة منها أو بناء عىل شكو ترفع هلا. إمّ  70
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2. عند التحقيق في حاالت االنتهاكات الجسيمة لحقوق اÁنسان

طاملا أن محاية كرامة الذات البرشية تُعدّ من بني احلقوق األساسية غري القابلة للحدّ واالنتقاص، 
الذات  حلرمة  انتهاكا  متثل  التي  واملخالفات  األعامل  وتتبع  بالكشف  تتعلق  التي  اإلجراءات  فإن 
ل الفصل 18 من القانون األسايس عدد 51  البرشية ال يمكن أن ختضع إىل مبدأ التناسب. فقد خوّ
لسنة 2018 للهيئة إمكانية احلصول عىل املعطيات واملعلومات املحمية بالرسّ الطّبي أو بالرسّ املهني 
اخلاص بعالقة املحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع االنتهاك بالتعذيب وغريه من 
إنسانية أو املهينة أو عنف مادي أو جسدي أو جنيس أو  رضوب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالّ
معنوي أو سيايس أو اقتصادي مسلّط عىل شخص يف حالة استضعاف. ويعاقب من يمتنع عن مدّ 

اهليئة بتلك املعلومات بالعقوبات املنصوص عليها بالفصل 143 من املجلة اجلزائية.
كيفية إعمال الهيئة لمبدأ التناسب عند اتخاذها لÑجراءات الحمائية لوضع حد لالنتهاكات �

عندما يكون مصدر االنتهاك أحد أجهزة الدولة، فإنّ اهليئة تتّخذ كلّ التّدابري واإلجراءات الالزمة 
لوضع حدّ له حسب الفصل 22 من القانون األسايس عدد 51 لسنة 2018. حيث تتوىل اهليئة تقدير 
ل  هذه الوضعية واإلجراء الذي يتعني إتباعه من خالل إثارة التّتبع القضائي عرب إعداد تقرير مفصّ
تتوىلّ حتديد طبيعة  كام  الدولة.  أجهزة  قبل  املرتكبة من  االنتهاكات  بخصوص ظروف ومالبسات 
االنتهاكات ودرجة خطورهتا وذلك بغرض حتديد طبيعة اإلجراء الذي يتعني عىل السلط العمومية 

اختاذه من مجلة اإلجراءات املمكنة عىل أن يتم اختيار اإلجراء املتالئم مع درجة وخطورة االنتهاك.

هل هنالك سند تشريعي لÑجراء
الفصل 7 من القانون عدد 4 لسنة 1969 املتعلق باالجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات والتجمهر «يمكن للسلط 

املسؤولة اختاذ قرار يف منع كل اجتامع يتوقع منه إخالل باألمن أو بالنظام العام ويقع إعالم املنظمني لالجتامع هبذا القرار 
بواسطة أعوان األمن»

هل أن اÁجراء يمس من جوهر الحق في التظاهر
اإلجراء يمس من جوهر احلق ألنه منع وليس جمرد حتديد يف الزمان أو يف املكان

اÁجراء ضروري ومقبول في دولة مدنية لخدمة أحد ا®هداف الدستورية
محاية النظام العام

هل أن الحد مالئم للموجب (النظام العام)
ال توجد عالقة سببية بني منع املظاهرة ومحاية النظام العام

هل هو إجراء ضروري؟ أال يوجد إجراء أقل تطفال على الحقوق
اإلجراء غري رضوري إذ أنه كان باإلمكان تأطري املظاهرة أمنيا

هل أن المنع مبالغ فيه مقارنة مع الحفاظ على النظام العام؟
املنع إجراء مبالغ فيه



مبدأ التناسب كآلية عمل للهيئات العمومية املستقلة

70

كام يسوغ للهيئة إشعار بقيّة السلط العمومية الختاذ التدابري الرسيعة اهلادفة لوضع حدّ لالنتهاك 
املسّ  يف  سببا  لالنتهاك  حدّ  وضع  يكون  أالّ  عىل  العمومية  السلطات  حترص  أن  وجيب  اجلسيم. 
التدابري املتخذة رضورية ومتناسبة مع هدف وضع حدّ  التثبت من أنّ  بجوهر حقوق أخر مع 
لالنتهاك اجلسيم، كأن تكون الوسيلة الوحيدة لوضع حدّ لالنتهاك وأالّ تتجاوز آثارها ما يقتضيه 

إيقاف االنتهاك وتفادي إمكانية تواتر أو تكرار مثل تلك االنتهاكات.
القيام بإجراءات البحث في كنف السرية لحماية الشهود والضحايا �

قد تقوم اهليئة يف نطاق ممارستها إلجراءات البحث باحلدّ من احلقّ يف محاية املعطيات الشخصية 
ومن احلقّ يف احرتام احلياة اخلاصة ويف رسية بعض املعطيات املهنية أو البنكية كلام كانت املعلومات 
رضورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم احلرب أو البحث فيها 
أو تتبع مرتكبيها ما مل يكن يف ذلك مساس باملصلحة العليا للدولة. ويمكن تغليب املصلحة العامة 
عىل الرضر الذي يمكن أن يلحق باملصلحة املزمع محايتها إذا كان هناك هتديد خطري للصحة أو 

السالمة أو املحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.

عند القيام بمامرسة صالحياهتا يف إجراء البحوث والتحقيقات املتعلقة بحاالت االنتهاكات اجلسيمة، جيب عىل 
الفادحة حلقوق اإلنسان وبني محاية  التي تتطلب الكشف عن االنتهاكات  العامة  التوازن بني املصلحة  اهليئة مراعاة 
املصلحة اخلاصة للشهود والضحايا يف احرتام معطياهتم الشخصية. لذلك البدّ هلا من ضامن إجراء جلسات االستامع 
يف كنف الرسية مع ضامن محاية احلرمة اجلسدية وضامن محاية املسار املهني للشهود باإلضافة إىل ضامن محاية الطفولة.

مثال

تقييم
يف   49 الفصل  صلب  املعتمدة  للمقاربة  استبطان  دون  الفصول  تلك  ذكر  جمرد  عىل  اهليئة  اقترصت   f
خصوص تكريس فكرة التناسب يف تقييم القيد املفروض من قبل السلط العمومية عىل حرية املعتقد ودون 
تنزيل أحكام الفصل املذكور عىل صورة احلال لتحديد طبيعة اإلخالالت املرتكبة من قبل السلط العمومية. 

متارسها  والتي  الفردية  احلريات  عىل  املعتدية  والترصحيات  املامرسات  أنّ  تبنيّ  أن  اهليئة  بإمكان  كان   f
مؤسسات الدولة من خالل اقتحام املقاهي املفتوحة هنارا أو تتبع املجاهرين باإلفطار هي قيود للحريات 

الفردية غري رضورية يف دولة مدنية ديمقراطية بالنظر إىل موجباهتا املتمثلة يف مراعاة مشاعر الصائمني. 

انتفاء الرضورة من إقرار هذا القيد يف جمتمع مدين ديمقراطي، فإنّه ال حاجة للبحث  f طاملا ثبت 
يف خمتلف العنارص املتعلقة بإعامل مبدأ التناسب ألن عدم مراعاة احلريات الفردية يتعارض مع فكرة 

الدولة الديمقراطية.

بيان أصدرته الهيئة 
بمناسبة شهر 

رمضان بتاريخ 24 
ماي/أيار 2019

عىل  اهليئة  اقترصت 
جمرد التذكري، بمناسبة 
رضورة  عىل  بياهنا، 
دستــــور  احتـــرام 
التونسيـة  اجلمهوريـة 
خاصة يف فصوله عدد 

6 و21 و49.



اجلزء الثالث

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور71

أن  القادمة  المستدامة وحقوق ا®جيال  التنمية  الرابع-كيف يمكن لهيئة  الفرع 
تطبق مبدأ التناسب؟

جويلية/متوز   9 يف  املؤرخ   2019 لسنة   60 عدد  األسايس  القانون  بمقتىض  اهليئة  أحدثت 
2019، وهي عىل خالف معظم اهليئات املستقلة األخر، مل تنشأ عىل أنقاض هيئة سابقة تنشط 
يف نفس املجال، لذلك فإن احلقوق واملجاالت التي تدخل يف جمال اختصاصها مل توجد من قبل 
التنمية املستدامة  2014، وتتمثل هذه املجاالت يف  بل كان أول تكريس دستوري هلا خالل سنة 
حتقيق  إىل  الدولة  "تسعى  أنه  الدستور  من   12 الفصل  اقتىض  فقد  القادمة.  األجيال  حقوق  ويف 
تقرير  منذ  موجود  املفهوم  هذا  اجلهات".  بني  والتوازن  املستدامة،  والتنمية  االجتامعية،  العدالة 
أجندة  املتحدة يف  األمم  بينتها  كام  املستدامة  التنمية  أهداف  بلورته ضمن  (Brundtland) ومتت 
2030 71. ويمكن القول أن مفهوم التنمية املستدامة يف حدّ ذاته حيمل فكرة رضورة إجياد التوازن 

بني التنمية االقتصادية واالستدامة البيئية والعدالة االجتامعية.

جيب عىل اهليئة التأكد عند استشارهتا من مالءمة النصوص القانونية ألهداف التنمية املستدامة وحقوق األجيال 
القادمة من خالل اعتامد منطق الفصل 49 بشكل كامل. ونظرا لكون التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة ترتكز 
عىل حقوق تضامنية عديدة، فإنّ اهليئة مطالبة بالعمل عىل ضامن أهداف التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  املقتضيات  بني  التوازن  احرتام  "ضامن  خالل  من  واملحيل  الوطني   املستو عىل 
واملقتضيات البيئية إلرساء العدالة والتضامن بني األجيال وحقهم يف بيئة سليمة تضمن استمرارية احلياة ونوعيتها 

وحقهم يف محاية موروثهم الثقايف وهويتهم الوطنية ويف مناخ اقتصادي واجتامعي مستقر وعادل" (الفصل 4).

الفقرة ا®ولى- من خالل االختصاص االستشاري

 2019 جويلية/متوز   9 يف  املؤرخ   2019 لسنة   60 عدد  األسايس  القانون  من   6 الفصل  يسند 
للهيئة وظيفة استشارية واسعة إذ تستشار اهليئة وجوبا يف: 

مشاريع القوانني املتعلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية وخاصة املناخية،  •
مشاريع خمططات التنمية، •
 مرشوع الوثيقة التوجيهية للمخطط وامليزان االقتصادي، •
 تقارير متابعة املخطط التنموي ووثائق التهيئة العمرانية كام هو منصوص عليها بالترشيع  •

اجلاري به العمل. 
تبادر  أن  للهيئة  يمكن  كام  الشعب.  نواب  جملس  طرف  من  اهليئة  رأي  توضيح  طلب  يمكن 
بإبداء رأهيا يف املسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويف كل الوثائق التوجيهية أو اإلسرتاتيجية 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  71
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التي ختصّ السياسات العمومية أو الربامج أو املشاريع الوطنية الكرب أو االتفاقيات والربامج 
اإلقليمية والدولية (الفصالن 7 و8).

جيب عىل اهليئة أن تسهر عىل فرض واجب احرتام السلطة التنفيذية لصالحياهتا االستشارية من خالل إثارهتا 
هلذه املسألة كلام وجد مرشوع قانون يدخل يف اختصاصها أو يتقاطع مع أحد جماالت تدخلها.

هيئة شبيهة عىل غرار جملس  اختصاص  للهيئة جزئيا مع جمال  الواسع  املجال االستشاري  يتداخل هذا  قد 
احلوار الوطني املحدث خالل سنة 2018، والذي يضمّ ممثلني عن احلكومة وعن نقابات عامل وعن املشغلني، 
وتتم استشارته وجوبا بخصوص القوانني واألوامر املتعلقة بالشغل وخمططات التنمية االقتصادية واالجتامعية 
وامليزانيات االقتصادية. فاهتامم املجلس ينصبّ أساسا عىل املسائل املتعلقة بالتشغيل، وهي مسائل متثّل جانبا 
هاما من مفهوم التنمية املستدامة بام يطرح إمكانية تداخل صالحية جملس احلوار الوطني مع هيئة التنمية املستدامة 
قد  وبام  املذكورين  اهليكلني  تعرض عىل  التي  واالقتصادية  االجتامعية  الصبغة  ذات  املشاريع  بعض  بخصوص 

يرتتب عنه من تباين يف وجهات النظر.

مثال
يمكن للهيئة أن تكون مدعوة إلجراء موازنة بني القيود املسلطة عىل احلريات االقتصادية، كحرية التجارة والصناعة      
وحرية املبادرة، واهلدف املراد محايته كاحلق يف التنمية ببعدهيا الفردي واجلامعي. هذه القيود يمكن أن تتمثل يف فرض 
الرتاخيص اإلدارية أو يف حتويل نشاط اقتصادي معني إىل مرفق عام أو يف خلق احتكار لصالح الدولة وذلك بغرض 

حتقيق هدف التنمية عرب املحافظة عىل الثروات الطبيعية أو خلق مواطن شغل أو التحكم يف األسعار72.

اعترب القايض الدستوري الفرنيس "أن هاجس ضامن املحافظة عىل التنوع التجاري لألحياء يستجيب 
إىل هدف املصلحة العامة. ولكن املرشع بفرضه ترخيصا إداريا عىل كل تغيري لصبغة حمل سواء كان جتاريا 
امللكية وحرية  النشاط، يكون قد سلّط عىل حق  أو حرفيا والذي من شأنه أن يرتتب عنه تغيري لطبيعة 

املبادرة قيدا غري متناسب مع اهلدف املتبع"73.

عند تويل اهليئة دراسة مشاريع القوانني التي ستعرض عليها إلبداء الرأي بشأهنا، يتجه اعتامد 
املراحل واملنهجية التالية:

مثال ذلك الرتاجع عن األكياس البالستيكية يف جمال اإلسمنت فيه موازنة بني احلريات االقتصادية وهدف محاية البيئة.  72
 Dans la Décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel français a considéré   73
 que « le souci d’assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers répond à un objectif d’intérêt
 général ; que toutefois, en soumettant à une autorisation administrative tout changement de destination
 d’un local commercial ou artisanal entraînant une modi�cation de la nature de l’activité, le législateur a
 apporté, en l’espèce , tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre…une atteinte disproportionnée
à l’objectif poursuivi ».
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ومتظافرة  تباعا)  إعامهلا  (يتمّ  جة  متدرّ الدستور  من   49 بالفصل  الواردة  الرشوط  أنّ  طاملا 
(يستدعي توفرها بشكل متزامن)، فإن عدم استيفاء مرشوع القانون املعروض لرشط من الرشوط 

يغني عن املرور للتثبت من بقية الرشوط التي تليه.

عدم استيفاء مرشوع القانون لرشط الوضوح واملقروئية يغني عن املرور إىل التثبت من بقية الضوابط بام يف  •
ذلك توفر رشط الرضورة أو عدم املساس بجوهر احلق.

إذا ما كان القيد املوظف عىل احلق يفيض إىل النيل من جوهره، فإنّ ذلك يغني عن املرور إىل مرحلة تطبيق  •
اختبار التناسب.

الفقرة الثانية- مبدأ التناسب في التقييم البيئي

ينطبق مبدأ التناسب عىل كامل مراحل التقييم البيئي، انطالقا من انجاز الدراسات وصوال إىل 
تنفيذ اآلليات البيئية ومتابعتها.

شرط التحفظ التشريعي
التأكد من أن التحديد املسلط عىل حقوق التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة

 وقع صياغته يف نص قانوين واضح ودقيق ومقروء

شرط الضرورة الخارجية
دة حرصا ضمن الفصل 49 من الدستور) يف دولة مدنية  التأكد من أن التحديد كان رضوريا حلامية مجلة من األهداف (املحدّ

ديمقراطية مع وصف دقيق هلذه األهداف

شرط عدم المساس بجوهر الحق
د من أن تطبيق القيد ليس من شأنه املساس بجوهر احلق التّأكّ

كإلغاء احلق أو إفراغه من حمتواه

قياس المالءمة
البحث عن الرابط العقالين بني اإلجراء واهلدف الترشيعي

 التثبّت من أنّ التحديد كان احلل الكفيل بتحقيق اهلدف املتبع

قياس الضرورة (الداخلية)
أي تقدير نجاعة اإلجراء

 التثبّت من أنّ القيد املوظف عىل احلق يُعدّ األقلّ تقييدا ووطأة عىل ممارسة احلق

قياس التناسب في معناه الضيق
 أي قياس خطورة احلد وآثاره باملقارنة مع اهلدف املراد محايته
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ضمن  تدخل  التي  املجاالت  طبيعة  إىل  وبالنظر  االستشارية،  لوظيفتها  مبارشهتا  عند  اهليئة،  عىل  يتعني   
اختصاصها، إعامل مبدأ التناسب خالل كامل مسار التقييم البيئي للمشاريع وذلك من خالل:

ضبط الرهانات التي تطرحها املشاريع بصدد الدراسة، •

حتديد احلساسية البيئية للمنطقة التي من املحتمل أن تتأثر باملرشوع (وسط حرضي أو ريفي، كيفية ونسبة  •
إشغال الفضاء، وجود أصناف من الكائنات أو البناءات املحمية...):

التأثر  ورسيعة  باهلشاشة  تتميز  املرشوع  ستحتضن  التي  للمنطقة  واملناخية  الطبيعية  اخلصائص  كانت  كلام 
برتكيز نشاط جديد أو برتكيز إحداثات جديدة هبا (السباخ أو اجلزر أو الرشيط الساحيل املهدد باالنجراف 
املرشوع  مكونات  تركيز  كيفية  يف  ومفصلة  معمقة  دراسات  املشاريع  تلك  تقييم  استدعى  كلام  البحري) 

وحتديد وضبط اإلجراءات املرافقة للحد من تدهور املحيط والعكس بالعكس. 

أمهية وطبيعة األشغال واملشاريع واملخططات املزمع إنجازها: •

 تتباين أمهية الدراسات وعمقها بحسب أمهية وطبيعة املشاريع واألشغال املزمع القيام هبا (من حيث حجم 
األشغال/ املساحات املشمولة برتكيز املرشوع/اخلصائص الفنية للمرشوع...). 

صاحب  كان  كلام  املحيط  عىل  وأثره  واالستثامرات  األشغال  حجم  حيث  من  أمهية  املرشوع  اكتسى  فكلام 
املرشوع مدعوا إىل إعداد وتقديم دراسات معمقة ومفصلة.

االنعكاسات املحتملة للمرشوع بالنظر للرهانات البيئية وآثاره املحتملة عىل صحة اإلنسان: •

دراسة التأثريات البيئية عىل املنطقة املزمع اعتامدها لرتكيز املرشوع وضبط اإلجراءات البيئية املرافقة للحد من 
اآلثار السلبية املرتتبة عن تركيز املرشوع واحلفاظ عىل التوازنات البيئية للمحيط.

اعتربت التفقدية العامة للتنمية املستدامة يف فرنسا أنّ مبدأ التناسب هو مبدأ أسايس يف التقييم البيئي. 
ويتمثل يف مالءمة مضمون دراسة التأثريات البيئية أو التقرير البيئي مع حجم ورهانات املشاريع املزمع 
التخطيط املكونة للملف  يتباين بحسب أمهية املخططات وخمتلف وثائق  البيئي  التقييم  إذ أن  إنجازها. 
موضوع الدراسة والتأثريات املحتملة للمرشوع املزمع إقامته عرب ضبط أولويات األهداف والرهانات 
الدراسة. فكلام كان مد وحجم املرشوع أو الربنامج هاما،  التي تطرحها املشاريع والربامج موضوع 
القيام  املزمع  إنجاز املرشوع  استدعى ذلك دراسة شاملة ومعمقة عىل مستويات خمتلفة. وإذا كان  كلّام 
به سترتتب عنه تأثريات وانعكاسات هامة عىل املحيط، فإن ذلك يستدعي القيام بدراسة مفصلة تسمح 
وضبط  بتحديد  يسمح  بام  املذكور  املرشوع  إنجاز  عن  ترتتب  قد  التي  اآلثار  وطبيعة  حجم  بتحديد 

اإلجراءات البيئية املرافقة والرضورية للحد من تلك االنعكاسات.

اعتامد  يتجه  الرأي بشأهنا  التي ستعرض عليها إلبداء  القوانني  اهليئة دراسة مشاريع  عند تويل 
املنهجية التالية:



اجلزء الثالث

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور75

يمكن للهيئة االستفادة من املامرسات اجليدة للهيئات واهلياكل واللجان املقارنة يف إعامهلا ملبدأ 
التناسب والتوازن بني متطلبات التنمية املستدامة.

اÁجابة التي يجب اÁدالء بهااالختبارالشروط

شرط التحفظ 
التشريعي

التنمية  حقوق  عىل  املسلط  التحديد  أن  من  التأكد 
املستدامة وحقوق األجيال القادمة قد وقع صياغته يف 

نص قانوين واضح ودقيق. 

ختضع  نوعها  كان  مهام  املصنفة  الصناعية  الوحدات 
للرتخيص املسبق.

احلد املسلط عىل احلقوق املتعلقة بالتنمية متّت صياغته 
يف القانون بشكل واضح (الفصل 296 من جملة الشغل 
جويلية   11 يف  املؤرخ   2005 لسنة   1991 عدد  واألمر 
أصناف  وبضبط  البيئي  التأثري  بدراسة  املتعلق   2005

الوحدات اخلاضعة لكراسات الرشوط).

شرط الضرورة 
الخارجية

من  مجلة  حلامية  رضوريا  كان  التحديد  أن  من  التأكد 
49) يف دولة  األهداف (املحددة حرصا ضمن الفصل 

مدنية ديمقراطية مع وصف دقيق هلذه األهداف.

احلريات  بعض  ممارسة  تستهدف  التي  احلدود 
البيئي)  التأثري  املسبقة/دراسة  (الرتاخيص  االقتصادية 
التنمية  حتقيق  وإىل  عامة  مصلحة  حتقيق  إىل  هتدف 

والنظام العام يف بعده االجتامعي والبيئي والصحي.

إخضاع بعض األنشطة االقتصادية للرتخيص اإلداري 
واحلفاظ  الطبيعية  الثروات  عىل  املحافظة  قصد  املسبق 

عىل البيئة والصحة العامة.

شرط عدم 
المساس بجوهر 

الحق

التأكد من أن تطبيق القيد ليس من شأنه املساس بجوهر 
احلق كإلغاء احلق أو إفراغه من حمتواه

ليس هنالك مساس بجوهر احلق يف ممارسة حق املبادرة 
التأثري  دراسة  أو  املسبق  الرتخيص  ألن  االقتصادية 
إال  احلق  استبعاد  إىل  تؤدي  أن  يمكن  البيئي شكلية ال 
بالنسبة للمناطق التي يمكن أن يؤدي إحداث الوحدة 
أو  للمتساكنني  بالنسبة  إشكاليات  إىل  فيها  الصناعية 

للوسط البيئي.

التثبت من أن التحديد كان احلل الكفيل بتحقيق اهلدف قياس المالءمة
واهلدف  القيد  بني  العقالين  الرابط  البحث عن  املتبع/ 

الترشيعي.

دراسة التأثري البيئي أو التقييم البيئي هي احلل الكفيل 
متكن  ألهنا  العامة  والصحة  البيئة  محاية  هدف  بتحقيق 

من عدم السقوط يف وضعيات ال يمكن تداركها.

قياس الضرورة 
الخارجية

التثبت من أن القيد املوظف عىل احلق يعد األقل تقييدا 
ووطأة عىل ممارسة احلق.

أهنا  بام  تقييدا  األقل  احلد  هي  البيئي  التأثري  دراسة 
الوحدة  انتصاب  منع  إىل  احلاالت  كل  يف  تؤدي  ال 
شديدة  املصنفة  الصناعية  للوحدة  يمكن  كام  الصناعية 
اخلطورة االنتصاب يف منطقة تبعد عن السكان وليست 
يتسلط  فاملنع  واالجتامعية.  البيئية  احلساسية  نفس  هلا 

عىل ممارسة احلق يف منطقة خمصوصة وليس يف املطلق.

قياس التناسب 
في معناه الضيق

املراد  اهلدف  مع  باملقارنة  وآثاره  احلد  خطورة  قياس 
محايته.

ولكنه  االقتصادية  للحقوق  مهم  حد  هو  القيد  هذا 
متناسب مع اهلدف املتبع وهو محاية املتساكنني والوسط 
الثروات  حلامية  أو  بيئية  حساسية  ذات  ملنطقة  البيئي 

الطبيعية.
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أنشئت يف الدانمرك وأملانيا أجهزة داخل الربملان وهي بمثابة الوحدات التي تعمل عىل تقديم نصائح 
واستشارات فيام يتعلق بالتنمية املستدامة لصالح الربملانيني، كام تقوم بتقييم مشاريع القوانني املتعلقة هبذه 
املسألة. ويشتمل الربملان الفنلندي عىل جلنة للمستقبل منذ 1993. وينصّ الدستور املغريب الصادر يف 27 

جويلية/متوز 2011 يف مادته 35 عىل حقوق األجيال القادمة والتنمية املستدامة.

الفرع الخامس- كيف يمكن لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن تطبق 
مبدأ التناسب؟

األسايس  القانون  وينظمها  الدستور  من   130 الفصل  عليها  نصّ  مستقلة  دستورية  هيئة  هي 
الفساد أن تطبق مبدأ  2017. يمكن هليئة مكافحة  24 أوت/آب  2017 املؤرخ يف  59 لسنة  عدد 
والتقيص  الرقابة  مهام  ممارسة  عند  أو  األوىل)  (الفقرة  الرأي  إبداء  صالحية  خالل  من  التناسب 

(الفقرة الثانية).

الفقرة ا®ولى-إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمكافحة الفساد

بخصوص  تبدهيا  التي  اآلراء  خالل  من  االستشارية،  صالحياهتا  ممارسة  أثناء  للهيئة  يمكن 
جمال  يف  اختاذها  يمكن  التي  اإلجراءات  إىل  املرشع  نظر  لفت  عليها،  املعروضة  القوانني  مشاريع 
مكافحة الفساد والتي يتمّ فيها مراعاة التناسب بني القيود التي يمكن أن تفرضها الدولة للتوقي 
من الفساد وبني احرتام حقوق الغري يف محاية معطياهتم الشخصية واملهنية والبنكية. كام جيب أال 
يكون حق الدولة وحق األفراد يف الكشف عن مرتكبي الفساد ويف ردعهم سببا يف تقليص حقّ 

األشخاص املوجهة إليهم هذه التهم يف الدفاع عن أنفسهم.
1 أوت/آب  2018 املؤرخ يف  46 لسنة  وقد أبدت هيئة مكافحة الفساد رأهيا يف القانون عدد 
2018 واملتعلق بالترصيح باملكاسب واملصالح وبمكافحة اإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح 
باإلضافة إىل القانون األسايس عدد 10 لسنة 2017 املتعلق باإلبالغ عن الفساد ومحاية املبلغني، ومل 

تقع اإلشارة إىل مبدأ التناسب.
تتثبت من مد احرتام  أن  اهليئة مستقبال عند ممارستها لالختصاص االستشاري  وجيب عىل 

مشاريع القوانني املقرتحة ملضمون الفصل 49 بجميع عنارصه من خالل:

الفقرة ا®ولى-إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بمكافحة الفساد
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شرط التحفظ التشريعي
لفت نظر املرشع إىل رضورة أن يكون القيد بنص ترشيعي واضح الصياغة ودقيق العبارة

شرط عدم المساس بجوهر الحق
أال ينال القيد من جوهر احلقوق التي يتسلط عليها 

كأن يتمّ إلغاءها أو إفراغها من حمتواها

شرط الضرورة (الخارجية)
أن يكون القيد رضوريا يف جمتمع ديمقراطي خلدمة مجلة من األهداف

 (املحددة حرصا بالفصل49 من الدستور)

قياس المالءمة
أن يكون القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف الترشيعي

قياس الضرورة (الداخلية)
أن يمثل القيد املوظف عىل احلق واملالئم لتحقيق اهلدف الترشيعي اإلجراء األقلّ تقييدا للحق

قياس التناسب في معناه الضيق
رضورة مراعاة التناسب بني اآلثار املرتتبة عن توظيف القيود واآلثار املنتظر حتقيقها 

من وضع تلك القيود 
ر أمهية اهلدف املزمع حتقيقه اآلثار السلبية واألعباء املوظفة عىل احلق املستهدف بإجراء القيد) (جيب أن تربّ

الفقرة الثانية- الوقاية والتقصي

1. في عالقة باحترام الحياة الخاصة

يف حماولة إلجياد موازنة بني ضامن الشفافية واملساءلة والنزاهة من جهة، وبني احرتام احلياة 
خاصّ  بتطبيق  اهليئة  قامت   ،أخر جهة  من  األشخاص  وأمن  الشخصية  واملعطيات  اخلاصة 
عىل  يوجب  والذي  باملكاسب  بالترصيح  املتعلق  القانون  من   5 الفصل  يف   الوارد  للتنصيص 
األشخاص الوارد ذكرهم باملطات اخلمسة األوىل من الفصل الترصيح بمكاسبهم ومصاحلهم 
تاريخ  من  أو  لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  ستون  أقصاه  أجل  يف 
التعيني أو من تاريخ تسلمهم ملهامهم بحسب احلال باإلضافة إىل نرش هذه املعطيات ملزيد من 

الشفافية74. 

رئيس اجلمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه، رئيس احلكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشارهيم، رئيس جملس نواب الشعب وأعضاؤه   74
ورئيس ديوانه ومستشاريه، رؤساء اهليئات الدستورية املستقلة وأعضاؤها، رئيس املجلس األعىل للقضاء وأعضاؤه.

الفقرة الثانية- الوقاية والتقصي
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املتعلق بنرش  التطبيقي عند صدور األمر  الفساد، عىل الصعيد  حلامية هؤالء األشخاص، يمكن هليئة مكافحة 
التصاريح، القيام بنرش قائمة املكتسبات مع حذف املعطيات املتعلقة بعناوين األشخاص بغرض ضامن أمنهم (مثال 
محاية  يف  احلق  عىل  قيد  من  يمثله  وما  النرش  إجراء  بني  للتناسب  إعامل  ذلك  ويف  إرهابية).  عمليات  من  محايتهم 
املصالح  إدارة  عىل  الشفافية  إضفاء  يف  واملتمثل  املتبع  اهلدف  وبني  األشخاص  بأمن  املتعلقة  الشخصية  املعطيات 

العمومية وتفادي تضارب املصالح. ويمكن للهيئة تطبيق نفس االختبار فيام يتعلق باملعطيات املتعلقة بالقرين.

املبلغني  ومحاية  الفساد  عن  باإلبالغ  واملتعلق   2017 لسنة   10 عدد  األسايس  القانون  تضمن 
استثناء يتمثل يف عدم انطباق حقّ النفاذ إىل املعلومة عىل البيانات املتعلقة هبوية األشخاص الذين 
موا معلومات هبدف اإلبالغ عن جتاوزات أو حاالت فساد بغرض محاية احلياة اخلاصة للمبلغني  قدّ
وأمنهم. بذلك يكون أي إجراء يسمح بالنفاذ إىل املعطيات املتعلقة باملبلغني نيال من جوهر حقّ 
هؤالء يف احلامية بمعناها الشامل سواء املتصلة بمعطياهتم الشخصية أو محاية حرمتهم اجلسدية أو 

حياهتم اخلاصة، وبالتّايل فإنّ هذه املسألة ال تدخل يف جمال إعامل التناسب.

2. في عالقة بالسر المهني والبنكي

ينصّ املرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 املؤرخ يف 14 نوفمرب/ترشين الثاين 2011 واملتعلق 
بمكافحة الفساد يف فصله 37 أنه "... ال جيوز مواجهة طلبات رئيس اهليئة للحصول عىل معلومات أو 
وثائق بواجب احلفاظ عىل الرس املهني وذلك مهام كانت طبيعة أو صفة الشخص املادي أو املعنوي الذي 

توجد لديه املعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس اهليئة". 

طاملا أن هذه الصالحية املخولة لرئيس اهليئة بمناسبة القيام بالتقيص ال يمكن احلدّ منها أو تقييدها بالنظر إىل 
حقّ الغري يف محاية املعطيات الشخصية، فإنّ هذه الصورة خترج عن جمال إعامل التناسب.

ويف إطار تعهد جهاز الوقاية والتقيص بالبحث يف جرائم الفساد، وعند مجع املعطيات والبيانات 
واإلحصائيات املتعلقة بالفساد، جيب عىل أعضاء اهليئة االلتزام باملحافظة عىل الرس املهني بخصوص 
كل ما بلغ إىل علمهم من معطيات ومعلومات. كام أنه يف إطار إعداد قاعدة البيانات املنصوص 
عليها بالقانون، يتعنيّ عىل اهليئة أن حتافظ عىل رسية املعطيات حفاظا عىل أمن األشخاص. وقد 

راعت اهليئة التناسب من خالل االعتامد عىل أرقام بدل األسامء يف تثبيت قاعدة البيانات.
مثال عند اختاذ هيئة مكافحة الفساد لقرار تطالب فيه السلطات القضائية بإصدار قرار يف حتجري 

السفر عىل شخص تتعلق به شبهة فساد جدية، يتعني عىل اهليئة التثبت من العنارص التالية:
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3. في عالقة بالحقوق القضائية

ينبغي عىل اهليئة متكني الشخص املبلّغ عنه من حقوق الدفاع مع احرتام رسية معطيات الشخص 
املبلغ ورضورة محايته. لذلك يتعني أن يكون اإلشعار املوجه للشخص املبلّغ عنه كافال حلق هذا األخري 
يف الدفاع عن نفسه مع مراعاة التناسب مع مبدأ محاية املبلغني. مثال، ال يمكن أن يتضمن اإلشعار اسم 
فا سواء لد املبلّغ عنه أو لد العموم. ه معرّ الشخص املبلّغ أو صفته أو أي بيانات من شأهنا أن تصريّ

يمكن للهيئة مستقبال أن تشري إىل أمهية طرق الطعن املتاحة للمبلّغ وتقديم عرض واضح ومبسط، موجه 
للمبلّغ، بخصوص اإلجراءات واآلجال املتعلقة برفع الدعاو كتحديد وبيان اجلهات القضائية املختصة للبت 

يف ذلك الصنف من الدعاو بام يكفل للمعني باألمر محاية قضائية ناجعة. 

إنّ عدم متكني املبلّغ من وسائل تقايض حقيقية وفعلية (ectifs�des recours e) يعود يف النهاية إىل إنكار 
مبدأ محاية املبلّغني الذي يضمنه القانون ألن غياب هذه الوسائل يُعدّ مساسا من جوهر احلق يف احلامية. 

السند القانوني لÑجراء
هل هنالك سند ترشيعي يسمح هبذا اإلجراء؟

الفصل 25 من القانون املتعلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يمنح اهليئة صالحية مطالبة السلطة القضائية املختصة 
باختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة

جوهر الحق
هل أن اإلجراء يلغي متاما احلق يف التنقل أو جيعله حقا استثنائيا؟

اإلجراءات القضائية التحفظية ال تنال من جوهر حق املواطن يف حرية التنقل

موجب ضروري ومقبول في دولة مدنية ديمقراطية
هل توجد رضورة مقبولة يف دولة مدنية ديمقراطية ملنع السفر؟

منع السفر هيدف إىل محاية األمن العام بتفادي إفالت املنسوب إليهم املخالفات من املحاسبة

هل هو إجراء مالئم للموجب
طلب إصدار قرار يتعلق بتحجري السفر يسمح بمواصلة األبحاث واستكامهلا

هل هو إجراء ضروري؟ أال يوجد إجراء أقل تطفال على الحقوق؟
حتجري السفر يعد رضوريا وال يمثل قيدا مشطا يف ظل وجود شبهة فساد جدية وبالنظر إىل صبغته الظرفية مع إمكانية طلب 

الرجوع فيه من قبل صاحب املصلحة أو استبداله بإجراء آخر يكفل جدية األبحاث وتواصلها

هل هو إجراء متوازن مع دواعي ا®بحاث والتحقيق في الجرائم وحرية تنقل الشخص الذي تحوم حوله شبهة فساد؟
طاملا ثبت لد اهليئة وجود عنارص تفيد بوجود شبهة فساد وأن اإلجراء يكتيس صبغة ظرفية يف حدود ما تستدعيه األبحاث 

القضائية وقابل للرجوع فيه متى انتفى املوجب من إقراره، فإن آثاره السلبية تكون حمدودة ومتناسبة واملوجب من إقراره
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اعتربت التوصية األوروبية لسنة 2014 75 أن "القيود أو االستثناءات حلقوق وواجبات كل شخص 
فيام يتعلق باإلشعار أو بإفشاء معلومات هتمّ املصلحة العامة ال جيب أن تتجاوز ما هو رضوري وعىل كل 
حال ال جيب أن تكون مناقضة ألهداف املبادئ التي تكرسها التوصية". كام أن اإلبالغ من مكان العمل 
هو عمل مواطني جيد جيب محايته واحلامية تنبع من املبادئ الديمقراطية حلرية التعبري وحرية املعلومة. هذا 
يعني أنه يف حال اإلفشاء العمومي للمعلومات جيب التثبت من أن املساس باحلق يف إفشاء املعلومات ال 

يتجاوز ما هو رضوري يف جمتمع ديمقراطي.

قامت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عدة قرارات كان أوهلا قرار "قيجا ضد مولدافيا" بموازنة 
بني املصلحة العامة من التبليغ أو اإلفشاء ومصلحة املشغلني يف فرض احرتام واجب الرسية. واعتمدت 

يف هذه املوازنة عىل مجلة من املقاييس للنظر يف تناسب القيد املسلط عىل حرية التعبري وهي:
وجود أو عدم وجود وسائل أخر إلفشاء املعلومة، •
إذا كانت يف غاية األمهية عىل  • تُغلّب  املعلومات املكشوفة والتي يمكن أن  العامة من  حتديد املصلحة 

واجب الرسية الذي يفرضه القانون،
أنّ املعلومات املكشوفة فريدة من نوعها، •
الرضر الذي يمكن أن يلحق املشغل من خالل اإلبالغ، •
حسن نية املبلغ أي غياب مصلحة خاصة أو امتياز خصوصا مايل أو تصفية حسابات شخصية، •
وأخريا شدة العقوبة املسلطة76. •

القسم الثاني- كيف ستتولى الهيئات العمومية المستقلة
غير المكّرسة في الدستور النظر في التناسب؟

طاملا أن هذه اهليئات منشأة بقانون، فإنّه ستتم دراسة كيفية فهمها وإعامهلا ملبدأ التناسب بناء عىل 
ترتيب يعتمد تاريخ اإلحداث وذلك انطالقا من األحدث إىل األقدم. بناء عىل هذا التبويب، سيتم 
التعرض بداية إىل هيئة النفاذ إىل املعلومة (الفرع األول)، تليها اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية 

(الفرع الثاين) ثم هيئة االتصاالت (الفرع الثالث) فهيئات التعديل االقتصادي (الفرع الرابع). 

الفرع ا®ول-كيف يمكن لهيئة النفاذ إلى المعلومة أن تطّبق مبدأ التناسب؟

ا  جيب التذكري بأن كلّ اهليئات مطالبة بإعامل مبدأ التناسب عندما تكون إزاء وضعية تتضمن حدّ
من بعض احلقوق واحلريات. ويتطلب إعامل هذا املبدأ الرتكيز عىل ثالث مراحل كام تمّ بيانه سابقا:

(Annexe à la Recommandation CM/Rec/2014, 7, Cadre normatif, point 8) يف ملحقها  75
CEDH., GC., 12 février 2008, Guja c. Moldavie, Req. N°14277/04.  76
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قياس املالءمة: مالءمة القيد لتحقيق اهلدف.
واألقلّ  الوحيد  احللّ  كان  املزمع حتقيقه وهل  اهلدف  لتحقيق  القيد رضوريا  كان  أي هل  الرضورة:  قياس 

تقييدا أو نيال من احلق.
قياس التناسب يف معناه الضيق (املوازنة): أي قياس خطورة احلدّ مقارنة باهلدف املراد محايته.

تُعدّ هيئة النفاذ إىل املعلومة من أكثر اهليئات العمومية املستقلة التي استندت يف عملها إىل مبدأ 
وأوال  أيضا  بل  قضائية  بصالحيات  لتمتّعها  فقط  ال   49 الفصل  ألحكام  ختضع  وهي  التناسب. 
باعتباره  املعلومة  النفاذ إىل  الذي يدخل يف جمال تدخلها وهو  وقبل كل يشء بحكم طبيعة احلق 
حقا أساسيا خيضع يف تنظيمه إىل أحكام الفصل 49. وقد تضمن فقه قضاء اهليئة إعامال للموازنة 
بني احلق يف النفاذ إىل املعلومة والقيود التي ترد عليه من خالل إعامهلا ملجمل عنارص مبدأ التناسب 
رغم عدم استنادها دائام بصفة مبارشة إىل الفصل 49 أو التنصيص رصاحة ضمن قراراهتا عىل مبدأ 

التناسب.

الفقرة ا®ولى- إعمال التناسب من خالل البّت في الدعاوى المرفوعة لديها

يعطي القانون للهيئة سلطة تقديرية يف قياس ما إذا كان النفاذ إىل املعلومة يمسّ أوال من احلقوق. 
وتقوم اهليئة بالتثبت من هذا األمر يف كل مراحل الدعو ومن خالل القيام بالتحريات ومبارشة 

إجراءات التحقيق وسامع األشخاص. 

مراحل اختبار التناسب المعتمدة من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة

التذكير بمكانة الحّق في النفاذ إلى المعلومة كحّق أساسي دستوري

ارتباط هذا الحق بجملة من ا®هداف أبرزها تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة

وجود قيود لهذا الحق:
 إحلاق الرضر باألمن العام، بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولية فيام يتصل هبام وبحقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة 

ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية

القيود لها أساس قانوني

خضوع القيود لتقدير الضرر من النفاذ (يجب أن يكون جسيما) 
f هنا جيب عىل اهليئة التثبت من غياب إجراءات بديلة أقلّ وطأة عىل احلق املستهدف بإجراء النفاذ بدل االعتامد عىل جسامة الرضر

التناسب بين المصالح المراد حمايتها 
(اآلثار املرتتبة عن إعامل حقّ النفاذ إىل معلومة معينة أو جمموعة من البيانات وما يرتتب عنها من أعباء أو تقييد للحق املستهدف 

بإجراء النفاذ)
والغاية من مطلب النفاذ 

(النتائج املزمع حتقيقها من توظيف ذلك القيد)
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جتري اهليئة يف إطار هذه الدعاو موازنة بني احلق يف النفاذ إىل املعلومة ومحاية حقوق الغري، 
سه القانون عدد 22 لسنة 2016 وهو أنّه ال يمكن للهيكل العمومي  ر بداية باملبدأ الذي كرّ فتذكّ
النفاذ  استثناء ملامرسة احلق يف  التّأكد من مد وجود  إىل  ثم متر  املعلومة.  إىل  النفاذ  رفض طلب 
إىل املعلومة. وإعامال ألحكام الفصل 49 من الدستور، فال يسوغ إقرار استثناء ملامرسة حق النفاذ 
عليها  املنصوص  املرشوعة  األهداف  أحد  لتحقيق  وذلك  قانوين  نصّ  بموجب  إالّ  للمعلومة 
49 سالف الذكر كحامية األمن العام أو الدفاع الوطني أو حقوق الغري، لتتوىل اهليئة يف  بالفصل 

النهاية التأكد من أنّه قد وقع احرتام التناسب بني الضوابط وموجباهتا.

1. المبدأ: ال يمكن للهيكل العمومي رفض طلب النفاذ إلى المعلومة

تنظيم  تمّ  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لكل  أساسيا  حقا  يعدّ  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  احلق  أن  "وحيث 
2016 واملتعلق  24 مارس/آذار  املؤرخ يف   2016 22 لسنة  القانون األسايس عدد  ممارسته بموجب 
باحلق يف النفاذ إىل املعلومة وذلك بغرض حتقيق مجلة من األهداف نصّ عليها القانون لعلّ أبرزها تعزيز 

مبدأي الشفافية واملساءلة فيام يتعلق بالترصف يف املرفق العام".

ه "ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب  "وحيث اقتىض الفصل 24 من القانون اآلنف الذكر أنّ
النفاذ إىل املعلومة..."77.

2. االستثناءات: رفض طلب النفاذ حسب الفصل 24 من قانون الهيئة

ال يتّسم حقّ النفاذ إىل املعلومة باإلطالقية بل ترد عليه بعض االستثناءات التي يمكن عىل أساسها 
القانون  التي حددها  النفاذ. وتقترص هذه االستثناءات  العمومي رفض االستجابة ملطلب  للهيكل 
األسايس بصفة واضحة وضيقة عىل األمن العام أو الدفاع الوطني أو العالقات الدولية فيام يتصل 

هبام أو بحقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية (الفصل 24).
املوازنة بني حق  الغري،  املعلومة ومحاية حقوق  إىل  النفاذ  املوازنة بني حق  أهمّ أوجه  ومن بني 
إىل  املوازنة  هذه  يف  اهليئة  استندت  فقد  الشخصية.  املعطيات  محاية  يف  واحلق  املعلومة  إىل  النفاذ 
الفصل 27 من نفس القانون الذي نصّ عىل أنّه "إذا كانت املعلومة املطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء 
إليها إالّ بعد حجب اجلزء  النفاذ  القانون، فال يمكن  24 و25 من هذا  منصوص عليه بالفصلني 

املعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا".

احلرفاء  بعض  بأسامء  املتعلقة  الشخصية  املعطيات  بعض  املطلوب  التقرير  ن  تضمّ لئن  "وحيث 
وألقاهبم وحساباهتم البنكية، فإنّ ذلك ال حيول دون النفاذ إىل هذا التقرير طاملا أنّه من املمكن حجب هذه 

مثال القرارات عدد 23 و25 و26 الصادرة بتاريخ 23 مارس/آذار 2018.  77
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له أحكام الفصل 27 من القانون األسايس عدد 22  املعطيات الشخصية عند تسليم التقرير وفقا ملا ختوّ
لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة ودون املساس ببقية 

املعلومات املراد النفاذ إليها واملضمنة بالتقرير"78.

3. حدود االستثناء

ال تُعدّ االستثناءات املنصوص عليها يف الفصول 24 و26 مطلقة بل ختضع جلملة من الضوابط 
التي تتوىل اهليئة تقديرها من خالل إخضاع القيود املوظفة عىل احلق يف النفاذ إىل املعلومة إىل اختبار 
التناسب والتأكد من مد تناسبها مع املوجب الذي تمّ من أجله إقرارها. فلقد اعتربت اهليئة يف 
النفاذ  طلب  رفض  العمومي  للهيكل  ل  ختوّ التي  باالستثناءات  التذكري  بعد  قراراهتا،  من  العديد 

للمعلومة، أنّ هذه املجاالت ال تعترب استثناءات مطلقة حلقّ النفاذ إىل املعلومة

آنيا أو الحقا كام  النفاذ عىل أن يكون الرضر جسيام سواء كان  لتقدير الرضر من  "وتكون خاضعة 
بالنسبة لكل طلب، ويراعى  العامة من تقديم املعلومة أو عدم تقديمها  تكون خاضعة لتقدير املصلحة 

التناسب بني املصالح املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ"79.

جيب عىل اهليئة مستقبال التثبت من غياب إجراءات بديلة أقلّ وطأة عىل احلق املستهدف بإجراء النفاذ بدل 
االعتامد عىل جسامة الرضر بام يسمح هلا بالوقوف عىل مد نجاعة القيد املوظف عىل حقّ النفاذ إىل املعلومة يف 

حتقيق اهلدف الذي من أجله تمّ إقرار القيد.

"وحيث وبناء عىل ما سبق بيانه، فإنّ حصول العارض عىل املراسلة املوجهة من وزارة الدفاع الوطني 
إىل مصالح مستشار القانون والترشيع للحكومة لطلب رأهيا حول كيفية احتساب جراية السقوط البدين 
للعسكريني، ليس من شأنه أن يؤدي إىل إحلاق أي رضر باألمن العام أو الدفاع الوطني، كام أنّه ال يندرج 
ضمن أي حالة من حاالت االستثناء الواردة بالفصل 24 من القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 

واملتعلق باحلقّ يف النفاذ إىل املعلومة"80.

يف هذه احلالة، يُعدّ رفض طلب املعلومة املتمثلة يف رأي مصالح مستشار القانون والترشيع حول كيفية 
احتساب جراية السقوط البدين للعسكريني من قبيل القيد املوظف عىل احلقّ يف النفاذ إىل املعلومة دون أن 

قرار عدد 33 2018- بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2018، س.ش ضد حمافظ البنك املركزي التونيس. مثال القرارات عدد 23 و25 و26 الصادرة   78
بتاريخ 23 مارس/آذار 2018.

79  القضية عدد 21-18 /2018 بتاريخ 28 مارس/آذار 2018، هيئة النفاذ إىل املعلومة، عىل الشارين ضد وزير الدفاع الوطني. أيضا قرار عدد 
33 2018- بتاريخ 19 أفريل/نيسان 2018، س.ش ضد حمافظ البنك املركزي التونيس.

القضية عدد 21-18 /2018 بتاريخ 28 مارس/آذار 2018، هيئة النفاذ إىل املعلومة، عىل الشارين ضد وزير الدفاع الوطني.  80
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يكون رضوريا لتحقيق هدف احلفاظ عىل األمن العام أو الدفاع الوطني. كام أنّ القيد املذكور ال يتناسب 
مع اهلدف املتبع باإلضافة إىل كونه ال يندرج ضمن أي حالة من حاالت االستثناء الواردة بالقانون عدد 
"لرضورة  49 من الدستور الذي يقتيض أن الضوابط ال توضع إالّ  22 بام يعترب خرقا لضوابط الفصل 
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". 

وجتدر اإلشارة إىل كون االستثناءات املقررة بموجب القانون بخصوص حقّ النفاذ إىل املعلومة ال تشتمل 
بالنظر إىل أمهية  احلق املتصل هبا عىل املعلومات الرضورية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان 
الذات  تغليب احلق يف محاية كرامة  يقتيض وجوبا  االنتهاكات  تلك  الكشف عن  أن  أو جرائم احلرب رضورة 
البرشية عىل الرضر الذي يمكن أن يلحق املصلحة املزمع محايتها. يف هذا الصدد، جيب عىل اهليئة إبراز اتّصال 
تلك املسائل بمفهوم جوهر احلق وعدم قابلية ذلك الصنف من احلقوق (كرامة الذات البرشية) إىل أي تقييد، 

وبالتايل، فإنّ أي انتقاص من هذه احلقوق يفرغها من جوهرها.

الفقرة الثانية- إعمال التناسب من خالل إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص 
الترتيبية ذات الصلة

تضطلع اهليئة بدور استشاري هام بمناسبة دراستها وإبداء رأهيا بخصوص مشاريع القوانني التي 
يتمّ عرضها عليها من قبل جهة املبادرة. لذا، فإنّ اهليئة تتوىلّ أثناء مبارشهتا لوظيفتها االستشارية 

مثال

الّتقييم

وعىل  املعلومة.  إىل  النّفاذ  حلقّ  االستثناء  قيود  باب  ضمن  احلالة  هذه  تقع 
أي  الرضر"  "اختبار  بني  املوازنة  خالل  من  التناسب  اختبار  إجراء  هنا  اهليئة 
بموجب  حممية  معلومة  إىل  النّفاذ  إىل  امي  الرّ اإلجراء  منح  عن  املرتتبة  اآلثار 
اإلجراءات املتعلقة بحامية املعطيات الشخصية و"اختبار املصلحة العامة"، أي 
اآلثار املنتظرة من إقرار محاية تلك املعلومة بام يسمح بتقدير أمهية اهلدف املزمع 
حتقيقه من إقرار وتنفيذ ذلك الضابط عىل املعطيات والبيانات املزمع محايتها. 
فإذا كانت منافع إتاحة املعلومة أكرب من الرضر املتوقع، فإنّه يتم إتاحة املعلومة. 

أو  املعلومة  العامة من تقديم  املثال، يمكن أن تشمل املصلحة  عىل سبيل 
األموال  توظيف  الفساد وحتسني  الكشف عن حاالت  تقديمها  من عدم 
العمومية وتعزيز املساءلة. فاهليئة هنا مطالبة باملوازنة بني اآلثار املرتتبة عن 
النفاذ واملصالح املراد محايتها. وقد اعتربت  القيد املسلط عىل حقّ  تطبيق 
شبهات  عن  الكشف  يف  واملتمثلة  املعلومة  تقديم  من  العامة  املصلحة  أنّ 
فساد أهم من املصلحة التي يريد البنك املدعى عليه محايتها. أي أنّ القيد 

املفروض يف هذه احلالة مل يكن متناسبا مع اهلدف املتبع.

القرار

قرار عدد 33 -2018 بتاريخ 19 أفريل/نيسان 
2018 س.ش ضد محافظ البنك المركزي التونسي

عى عليها يف إثبات جسامة  "وحيث مل تفلح اجلهة املدّ
الرضر الذي يمكن أن يلحق بمصالح مؤسسة "احتاد 
الفكتورينغ" أو بحقوق ومصالح حرفائها من تقديم 
من   24 الفصل  أحكام  معنى  عىل  املطلوبة  املعلومة 
القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 ... سيّام وأنّ 
املعطيات الواردة بالتقرير موضوع طلب النفاذ ترجع 
إىل سنة 2007. وحيث أنّه عىل فرض ثبوت مثل هذا 
يف  املعلومة  تقديم  من  العامة  املصلحة  فإنّ  الرضر، 
صورة احلال، واملتمثلة يف الكشف عن شبهات فساد 
يُعدّ  وعن جتاوزات مالية وحماسبية باملؤسسة املعنية، 
يف تقدير اهليئة، أهمّ من املصلحة املراد محايتها من قبل 

البنك املدعى عليه".



اجلزء الثالث

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور85

إعامل مبدأ التناسب ويمكنها التطرق يف إطار االختصاص االستشاري إىل خمتلف عنارص الفصل 
49 من الدستور للتأكد من مد احرتام املرشوع املعروض عليها ألحكام الفصل املذكور. 

 قد سبق للهيئة أن أبدت رأهيا يف مشاريع قوانني مثل املجلة الرقمية، حيث بيّنت أنه "يتجه التنصيص 
النفاذ  جمال  يف  العمل  به  اجلاري  الترشيع  مراعاة  وجوب  عىل  و238  و225  و19   9 الفصول  صلب 
واألمن  الوطني  الدفاع  "متطلبات  باستعامل  احلق  هذا  عىل  التضييق  يتم  ال  حتى  وذلك  املعلومة  إىل 
هذه  وأن  علام  إليها،  املشار  الفصول  يف  الفكرية"  امللكية  و"محاية  الشخصية"  املعطيات  العام"و"محاية 
االستثناءات ال تعترب استثناءات مطلقة حلقّ النفاذ إىل املعلومة عىل معنى القانون األسايس عدد 22 لسنة 

2016 املتعلق بحقّ النفاذ إىل املعلومة"81.

وقد أبدت هيئة النفاذ إىل املعلومة، بمناسبة إبدائها ملالحظاهتا حول مرشوع القانون األسايس 
القانون رغم  إعداد  تغييبها عن مسار  الشخصية، استنكارها بخصوص  املعطيات  املتعلق بحامية 
22 لسنة  القانون عدد  ن  بالرغم من تضمّ املعلومة وذلك  النفاذ إىل  املبارشة بمامرسة حقّ  عالقته 
2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 تنصيصا رصحيا بخصوص وجوبية إبداء اهليئة لرأهيا يف 

مشاريع القوانني والنصوص الرتتيبية ذات العالقة بمجال النفاذ إىل املعلومة. 

 بينت هيئة النفاذ إىل املعلومة أن مرشوع القانون املتعلق بحامية املعطيات الشخصية يفتقر إىل بعض 
العنارص التي ينص عليها الفصل 49 دون أن تذكر تلك العنارص رصاحة مكتفية باإلشارة إىل أن التوازن 
والتوفيق بني محاية املعطيات الشخصية وبني ضامن احلق يف النفاذ إىل املعلومة أمر مفقود متاما يف مرشوع 
القانون. كام أنّ صياغة القانون مل تكن واضحة ودقيقة وهو ما سيؤدي يف هناية األمر إىل إفراغ احلقّ يف 
النفاذ إىل املعلومة من مضمونه. وخلصت اهليئة إىل أنّ مرشوع القانون املعروض يف صيغته احلالية "ينال 
من جوهر احلقّ يف النفاذ إىل املعلومة ويمثل تراجعا خطريا عن املكاسب التي حتققت يف جمال الشفافية 
محاية  غطاء  حتت  التونيس  بالدستور  رصاحة  تكريسها  تمّ  والتي  املعلومة  إىل  النفاذ  يف  واحلقّ  واملساءلة 

املعطيات الشخصية".

مالحظات هيئة النفاذ إلى المعلومة
بخصوص مشروع القانون ا®ساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (02 ماي/أيار 2018)

"إن النص املعروض يف صياغته احلالية، بام تضمنه من تعريف موسع للمعطيات الشخصية ال يميز 
4)، وكذلك  بني املعطيات املتصلة بحياة األفراد اخلاصة وبني املعطيات املتصلة باحلياة العامة (الفصل 
من تعريف موسع ملفهوم معاجلة املعطيات الشخصية الذي يشمل عديد العمليات بام يف ذلك إحالة هذه 
املعطيات للغري أو متكينه من االطالع عليها، وكذلك بام تضمنه من حتجري عىل مجيع اهلياكل اخلاضعة 
و10   6 (الفصول  الغري  إىل  الشخصية  للمعطيات  إحالة  من  العمومية)  اهلياكل  ذلك  يف  (بام  ألحكامه 

بيان من رئيس هيئة النفاذ إىل املعلومة إىل السيد وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي حول إبداء الرأي بخصوص املجلة الرقمية، 29 أكتوبر/  81
ل 2018. ترشين األوّ
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و34 و43 ) مع توقيع عقوبات جزائية ضد كل من خيالف أحكامه، سيؤدي بالرضورة إىل إفراغ احلق يف 
 النفاذ إىل املعلومة، كحق دستوري، من كل مضمون وإىل نسف مبدأي الشفافية واملساءلة عىل مستو
الترصف يف املرافق العامة، رضورة أن أغلب الوثائق العمومية املتصلة بتسيري املرافق العمومية أو بإدارة 
الشأن العام والتي تنشئها أو تتحصل عليها اهلياكل العمومية (...) هي وثائق تتضمن بالرضورة صلبها 
بعض البيانات التي من شأهنا أن جتعل أشخاصا طبيعيني معرفني أو قابلني للتعريف بطريقة مبارشة أو 

غري مبارشة (مثال ألقاب أشخاص، أرقام بطاقات تعريف، عناوين، تواريخ ميالد...)".

الفرع الثاني-كيف يمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن تطّبق 
مبدأ التناسب؟

تُعدّ محاية املعطيات الشخصية من احلقوق األساسية املضمونة بالدستور. ويوجب القانون أن 
تتمّ معاجلة املعطيات الشخصية يف إطار احرتام الذات البرشية واحلياة اخلاصة. ويؤكد الفصل 10 
عىل عدم جواز مجع املعطيات الشخصية "إال ألغراض مرشوعة وحمددة وواضحة". وجيب "أن 
تتمّ معاجلتها" بكامل األمانة ويف حدود ما كان منها رضوريا للغرض الذي مجعت من أجله. كام 

جيب عىل املسؤول عن املعاجلة احلرص عىل أن تكون املعطيات صحيحة ودقيقة وحميّنة"82.
يتعني عىل هيئة محاية املعطيات الشخصية تطبيق عنارص مبدأ التناسب وعىل ضوئها الضوابط 
أنّ  التثبت من  بمعنى  الشخصية،  املعطيات  الدستور عىل محاية  49 من  الفصل  عليها  ينص  التي 
تنال من  بقانون وأالّ  التنصيص عليها  يتمّ  املعطيات جيب أن  التي ستُسلّط عىل محاية هذه  القيود 
وأن  األهداف،  من  مجلة  حلامية  رضورية  تكون  وأن  الشخصية،  املعطيات  محاية  يف  احلق  جوهر 

يُراعى فيها احرتام التناسب بني القيود وموجباهتا.

القوانني،  إبداء رأهيا يف مشاريع  األولية. عند  األولني وطبيعتهام  الرشطني  أمهية  إىل  اإلشارة  للهيئة  يمكن 
يمكن للهيئة أن تشري إىل أن التنصيص القانوين عىل القيد جيب أن يكون واضحا ودقيقا وأالّ يمس من جوهر 
ر بقية العنارص  احلق. فإذا وقع املس بجوهر احلق، يكون احلد خمالفا للقانون بام يغني اهليئة من التثبت يف مد توفّ
ا إذا مل يتم املسّ من جوهر احلق، مترّ اهليئة للتثبت من أنّ القيد يستجيب لرشط  التي ينصّ عليها الفصل 49. أمّ
محاية  وهي  الدستور،  من   49 بالفصل  حرصا  الواردة  األهداف  من  مجلة  حلامية  فعال  هيدف  أنّه  أي  املالءمة، 
حقوق الغري أو مقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.  ويتطلب تقدير 
رشط الرضورة التثبت من أنّ القيد املفروض يُعدّ اإلجراء األقلّ تقييدا للحق. وإذا كان القيد رضوريا، وجب يف 
اذه. أما إذا اتضح أنّه غري رضوري، فال موجب للتّثبت  النّهاية التثبت من كونه متناسبا مع املوجب من وراء اختّ

من التناسب.

82  الفصل 11من قانون 2004.
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اذها  اختّ املراد  القوانني  التي حتتوهيا  الشوائب  إىل  املرشع  نظر  لفت  املسامهة يف  اهليئة  يتّجه عىل 
بالنّظر إىل عنارص الفصل 49. جيب عىل اهليئة مثال تنبيه املرشع إىل أنّ كلّ اقرتاح لقيد جيب أن يكون 
ال بشكل يبنيّ املشكل الواجب حله والطريقة التي ستتم هبا معاجلته من خالل القيد املقرتح  مفصّ
إقرارها إن وجدت أو قيودا أخر أقلّ تدخال يف  التي تمّ  القيود  التي جتعل  وتوضيح األسباب 

احلق غري كافية أو غري ممكنة بام جيعل القيد املقرتح رضوريا وأساسيا. 
ويمكن للهيئة اتباع املراحل التالية:

وصف واقعي للقيد

بيان الحقوق والحريات ا®ساسية التي وقع الحد منها من خالل معالجة المعطيات
 مثال هل تمّ املسّ من احلقّ يف محاية احلياة اخلاصة أو من احلقّ يف محاية املعطيات الشخصية أو بحقوق أخر؟ 

شرط الضرورة الخارجية
بيان األهداف التي يسعى القيد إىل حتقيقها بوجه عام

أي األهداف املنصوص عليها بالفصل 49/ الفصل 2 من مرشوع القانون األسايس عدد 25 2018-
ا مصلحة عامة (مقتضيات األمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة)  والتي تتّبع إمّ

 أو هتدف حلامية حقوق الغري

شرط عدم المساس بجوهر الحق
 أي التأكد من عدم إلغاء احلق متاما أو إفراغه من حمتواه

قياس المالءمة
تقييم أمهية اهلدف

 كيف أنّ القيد يتالءم مع اهلدف املتبع وأنّ اإلجراء قادر عىل حتقيق اهلدف

قياس الضرورة
 وجوب اختيار القيد األقلّ تدخال ومساسا باحلق

تقييم نطاق ومدى وحّدة التدخل في حماية المعطيات الشخصية
حتديد النطاق: من خالل حتديد األشخاص أو الفئات التي يمكن أن يستهدفها القيد

حتديد مد اإلجراء: من خالل بيان ما هي املعطيات التي ستتم معاجلتها والفرتة التي تستغرقها عملية املعاجلة
د من مد قدرته يف استخالص استنتاجات دقيقة حول احلياة اخلاصة لألفراد ة اإلجراء: من خالل التأكّ تقدير حدّ

قياس التناسب في معناه الضيق
امليض يف تقييم املوازنة لإلجراء التقييدي

إذا كان اإلجراء التقييدي غري متناسب، فإنه يمكن حتديد وإضافة ضامنات كفيلة بتعزيز محاية املعطيات الشخصية مثل التقليل 
من نطاق أو مد معاجلة املعطيات الشخصية أو إضافة تنصيصات تتعلق بآجال انتهاء القيد
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يمكن للهيئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية االستفادة يف هذا الصدد من التجارب املقارنة وأمهها جتربة 
األورويب،  اإلحتاد  داخل  املعطيات  محاية  عىل  ترشف  مستقلة  هيئة  يُعدّ  الذي  األوروبية  املعطيات  محاية  مراقب 
وذلك لتقدير مد التناسب بني املعاجلة والغاية املحددة هلا أو من خالل تقدير تناسب فرتة االحتفاظ باملعطيات 

التي متت معاجلتها ورشوط إحالتها بالنظر إىل طبيعة تلك البيانات والغاية من معاجلتها.

الفقرة ا®ولى-مراقبة التناسب بين المعالجة والغاية المحددة لها

يُعدّ مفهوم املعاجلة مفهوما مركزيا يف محاية املعطيات الشخصية باعتباره معيارا لتقدير التناسب 
املوظف عىل احلق يف محاية املعطيات الشخصية. فالغاية متثل املوضوع أو اهلدف املحدد إلحداث 
املعطيات وخمتلف أوجه االستعامل  القواعد من  تلك  يتمّ حتديد  قاعدة معطيات والتي بموجبها 
مستويات  (كتحديد  إليها  الولوج  هلم  املخول  األشخاص  وفئة  هبا  املضمنة  للمعطيات  املمكنة 
عىل  لإلبقاء  الرضورية  الفرتة  كتحديد  أو  فئة  كل  إىل  بالنسبة  املعطيات  يف  الترصف  أو  االطالع 
املعطيات وطرق حفظها أو إتالفها). لذا، فإنّ احرتام الغاية من املعاجلة من شأنه أن يوفّر ضامنات 
ع يف أوجه استعامل املعطيات لغري الغاية األوىل الذي تمّ  بخصوص عدم إجراء أي حتوير أو توسّ

من أجلها الترصيح أو الرتخيص بمعاجلتها.

هذا ما خلصت إليه اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية يف قرارها بخصوص مراجعة ترخيص يف 
معاجلة املعطيات الشخصية البيومرتية حتت عدد 5112-20/02 بتاريخ 18 جوان/حزيران 2020، 
ت بأنه:"وحيث يتعنيّ كذلك عىل طالب الرتخيص أن يعالج املعطيات الشخصيّة موضوع املطلب  ملا أقرّ
بكامل األمانة، ويف حدود األغراض التي مجّعت من أجلها، وطبقا ألحكام الفصول 10و11و12 من 

القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004.

نه مطلب التحيني، هم املدير العام ... واملسؤول عن  وحيث أن املسؤولني عن املعاجلة حسب ما تضمّ
السالمة ... ورئيس دائرة املوارد البرشية ... ورئيس مصلحة اإلعالمية ...

نة بمطلب التحيني، أن املعطيات الشخصية التي سيتم جتميعها  وحيث يتبنيّ من التنصيصات املضمّ
واملتمثلة أساسا يف صور األعوان، لن يتمّ ربطها بمنظومة معلوماتية منفصلة، يرتتب عنها إنشاء قاعدة 

ف عىل الصور".  زة للتعرّ عة ستظلّ باآلالت املركّ بيانات، بل إنّ تلك املعطيات املجمّ

 ويكتيس البحث يف قياس الرضورة والتناسب فيام يتعلق باملعاجلة أمهية بالغة، رضورة أنّ كلّ 
ل قيدا للحق يف محاية  عملية معاجلة للمعطيات الشخصية (مجع، احتفاظ، استعامل، إحالة...) تشكّ

ر.  را أو غري مربّ املعطيات الشخصية سواء كان هذا القيد مربّ
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ذهبت حمكمة العدل األوروبية يف فقه قضائها إىل تطبيق قياس الرضورة القصو عىل كلّ قيد مسلّط 
ة من خالل معاجلة املعطيات. عىل ممارسة احلقّ يف محاية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصّ

واعتربت املحكمة أن كلّ تقييد للحق يف محاية املعطيات الشخصية جيب أن يكون ضيّقا وأن يتأسس عىل 
.83"ضامنات كافية بام أنّ "حدود واستثناءات محاية املعطيات الشخصية جيب أن تتمّ يف حدود الرضورة القصو

إن تكريس مفهوم الرضورة القصو يف مستو وضع القيود عىل احلقّ يف محاية املعطيات الشخصية يقتيض 
ن استثناءات للحق يف محاية املعطيات الشخصية، بسنّ قواعد  أن يتوىلّ املرشع االلتزام، عند سنّ قواعد تتضمّ
واضحة ودقيقة يتمّ بموجبها االقتصار عىل وضع القيود يف احلدود الدنيا الرضورية ملعاجلة البيانات وحلامية أحد 
التي حتول دون  الالزمة  الضامنات  التنصيص عىل مجلة  الدستور، مع  49 من  الفصل  دة صلب  املحدّ األهداف 

ت من أجلها.  جتاوز جمال املعاجلة الغاية التي أُقرّ

فعلية  بصورة  يكفل  بام  الشخصية  املعطيات  محاية  يف  احلقّ  عىل  املفروضة  القيود  القواعد  ل  تفصّ أن  وجيب 
أن القيد املرضوب عىل ذلك احلقّ يكون ضمن احلدّ املطلوب والرضوري. يتم ذلك من خالل حتديد القانون 
بذلك اإلجراء  املستهدفة  والفئة  الشخصية  لتجميع معطياهتم  فيها األشخاص  التي خيضع  للحاالت  ة  دقّ بكلّ 
والبيانات التي يسوغ جتميعها ومعاجلتها والضوابط التي يتعني أن تتقيد هبا اهلياكل القائمة بتجميع ومعاجلة تلك 

البيانات، باإلضافة إىل رشوط وحدود حفظ املعطيات (طريقة احلفظ ومدته...).

اعتربت حمكمة العدل األوروبية أنّه بالنظر إىل أمهية احلق يف محاية املعطيات الشخصية يف ضامن ومحاية 
تتمّ يف  أن  املعطيات الشخصية جيب  التي ترد عىل احلقّ يف محاية  فإنّ االستثناءات  حرمة احلياة اخلاصة، 
الشخصية إىل  املعطيات  املوظّفة عىل محاية  القيود  بام يستدعي إخضاع  الضيق،  باملعنى  حدود الرضورة 
املعطيات  محاية  يف  احلقّ  عىل  املوظّفة  للقيود  ا  جدّ االستثنائية  الصبغة  إىل  فبالنظر  دة.  مشدّ قضائية  رقابة 
الشخصية، والتي جيب أن تكون حماطة بضامنات كافية، فإنّ رقابة القايض عىل تطبيق احلدود املوظفة عىل 
ع يف اختيار  دة، وذلك بالنّظر إىل السلطة املقيدة للمرشّ ذلك احلقّ ليست برقابة دنيا وإنّام هي رقابة مشدّ

ووضع القيد املوظّف عىل احلقّ يف محاية املعطيات الشخصية84. 

البيانات الشخصية لالحتاد األورويب يف خصوص مسألة االتفاق بني اإلحتاد األورويب  اعترب مراقب 
نة بملفات العابرين بني الوجهتني، أنّه بحكم املعاجلة املنهجية  وكندا حول إحالة ومعاجلة املعطيات املضمّ

 European Data Protection Supervisor, Guide pour l’évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit  83
fondamental à la protection des données à caractère personnel, EDPS, 11 avril 2017, p. 7.

 Arrêt Digital Rights Ireland, l’importance de prévoir des « règles claires et précises régissant la portée de l’ingérence  84
 dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte ». Une telle ingérence doit, selon la Cour,
 être « précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est e�ectivement limitée au strict
nécessaire », CJUE, Grande Chambre, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd & Michael Seitlinger.
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ال ملحوظا يف املعطيات الشخصية، وجب أن تكون الرقابة  ل تدخّ التي ينصّ عليها االتفاق والتي تشكّ
دة85. القضائية عليها مشدّ

يف قرار رشامس، ألغت حمكمة العدل األوروبية نظام تبادل املعطيات نحو الواليات املتّحدة األمريكية 
رة أنّ الفصول 7 و8 من ميثاق احلقوق األساسية يستوجب إعطاء األشخاص ضامنات كافية تسمح  مذكّ
بحامية ناجعة ملعطياهتم ضدّ أيّ جتاوز أو استعامل غري رشعي، واحلال أنّ القانون األمريكي ال يستجيب 
هم  ط إذ أنّه ال ينصّ عىل طرق قانونية وقضائية تسمح بوصول األشخاص للمعطيات التي هتمّ هلذا الرشّ

فضال عن حقّهم يف تصحيحها أو حذفها ممّا يعترب مساسا بجوهر احلقّ يف محاية قضائية فعلية86.

خصوصا  التناسب،  ملبدأ  تطبيقات  ة  عدّ  ،2018/25 عدد  األسايس  القانون  مرشوع  يف  نجد 
املعطيات  محاية  عىل  املعاجلة  تسلّطه  الّذي  للتقييد  نظرا  الشخصية،  املعطيات  بمعاجلة  يتعلّق  فيام 

الشخصية والتدخل يف احلياة اخلاصة.

اذها للقرار املتعلق باملعاجلة (بعد أخذ رأي اهلياكل املكلفة بالرقابة والتعديل  جيب عىل اهليئة عند إعالمها وعند اختّ
يف جمال االتصال اإللكرتوين طبقا للفصل 69) أن جتري اختبار التناسب لتحديد ما إذا كان اإلجراء التقييدي املتمثل يف 
املعاجلة متناسبا مع اهلدف املتّبع (محاية الصحة العامة، محاية الفضاءات، محاية األمن العام، غايات البحث العلمي...).

طلب  بخصوص  رأهيا  إبداء  بمناسبة  الشخصية  املعطيات  حلامية  الوطنية  اهليئة  انتهجت  وقد 
 2020 جوان/حزيران   18 بتاريخ  اجلبائي  التهرب  ومكافحة  األبحاث  فرقة  إىل  معطيات  إحالة 
محاية  يف  احلقّ  عىل  املوظّفة  للقيود  االستثنائية  الصبغة  عىل  دت  أكّ بأن  وذلك  املنهجية،  نفس 
ت من أجلها لتخلص بناء عىل ذلك  تي أُقرّ املعطيات الشخصية وعىل رضورة تقيّد املعاجلة بالغاية الّ
وباالستناد إىل أحكام الفصل 49 من الدستور إىل رفض الرتخيص يف استعامل عام وشامل وإحالة 
نوي ثالثة آالف دينار  من  املعطيات املتعلقة بمستعميل اهلاتف اجلوال ممّن  يفوق استهالكهم السّ

قبل املشغلني إىل فرقة األبحاث، بغية مكافحة التهرب الرضيبي.

"حيث تأسيسا عىل ما سبق بيانه، فإن طلب احلصول عىل قائمة إسمية ورقم بطاقة تعريف يف شكل 
ل يف إطار البحث  رقمي   لكل حرفاء املشغّل الذين يتجاوز استهالكهم السنوي ثالثة أالف دينار، ال يتنزّ
ب جبائي خيص شخصا أو أشخاصا بعينهم.  وعليه فإن الطلب مثلام تم تقديمه، ال يندرج  يف شبهة هترّ
بالقوانني  املتعلق  االستثناء  صلب  بالتايل  ينضوي  وال  اجلبائية،  األبحاث  لفرقة  التلقائي  التعهد  صلب 

والرتاتيب اجلاري هبا العمل الوارد بالفصل 47 املشار إليه أعاله.

 European Data Protection Supervisor, Guide pour l’évaluation de la nécessité des mesures limitant le droit  85
fondamental à la protection des données à caractère personnel, EDPS, 11 avril 2017.
 CJUE, A�aire Schrems v. Data Protection Commissioner, Grande chambre, 6 octobre 2015, A�aire  86
C-362/14, point 95.
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د القانون الضوابط املتعلقة  وحيث باإلضافة اىل ذلك، فقد نص الفصل 49 من الدستور عىل أنه "حيدّ
باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. وال توضع هذه الضوابط 
أو  العام،  األمن  ملقتضيات  أو  الغري،  ديمقراطية وهبدف محاية حقوق  مدنية  دولة  تقتضيها  إال لرضورة 
الضوابط  هذه  بني  التناسب  احرتام  مع  وذلك  العامة،  اآلداب  أو  العامة،  الصحة  أو  الوطني،  الدفاع 

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

يتعلق  فيام  الرضيبي  التهرب  شبهات  عن  البحث  من  الغاية  فإن  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناء  وحيث 
بشخص أو جمموعة أشخاص، ال تستوجب احلصول عىل قائمة كلّ مستعميل اهلاتف اجلوال ممّن يفوق 

استهالكهم السنوي ثالثة أالف دينار.

م من قبل فرقة األبحاث متعلّقا بشخص أو أشخاص بعينهم، فإنّه يكون  وعليه، فإن كان الطلب املقدّ
ه كذلك أخذ  سها الفصل 49 من الدستور. ويتجّ ه االستجابة له الحرتامه قاعدة التّناسب، مثلام كرّ من املتجّ
ن  نة. وعىل املشغّل املحيل مسك سجلّ تُضمّ كل التّدابري لضامن أن تتم إحالة املعطيات املطلوبة بطريقة مؤمّ
ة اهليئة عند االقتضاء". به كل اإلحاالت بالتنصيص عىل تارخيها وموضوعها واجلهة الطالبة ووضعه عىل ذمّ

1. المعالجة الضرورية لخدمة ا®غراض التاريخية أو العلمية

يتعني عىل اهليئة، عند مراقبتها للعمليات املتعلقة بمعاجلة املعطيات الصحية ألغراض البحث 
وط التّالية: (مثال)، التثبت من توفّر الرشّ

حي لن تستخدم إال  • أنّ معاجلة املعطيات الشخصية التي تمّ مجعها أو تسجيلها لغايات البحث العلمي الصّ
هلذه الغاية.

اللة عىل هوية املعني باألمر كلّام سمحت مقتضيات البحث العلمي بذلك. •  جتريد املعطيات ممّا من شأنه الدّ

تسجيل املعطيات الّتي تدلّ عىل وضعية شخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف بصفة منفصلة وال يقع جتميعها مع  •
املعطيات اخلاصة بالشخص إالّ إذا كانت رضورية للبحث. وبمجرد انتهاء األجل املحدد للمعاجلة وحتقّق الغرض 
ذ وبحضور خمتص تعينه اهليئة.  ر يف ذلك حمرض رسمي بواسطة عدل منفّ منها يتمّ إعدام املعطيات الشخصية وحيرّ

مراعاة موافقة املعني باملعاجلة أو من يقوم مقامه عىل نرش املعطيات الواقع معاجلتها إالّ إذا كان النرش رضوريا  •
لتقديم نتائج البحث املتعلقة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقديم النتائج. 

املتعلق   20  /520-02 عدد  قراراها  يف  الشخصية  املعطيات  حلامية  الوطنية  اهليئة  أكدت  وقد 
املعطيات الشخصية إالّ بموافقة  أنّه ال يمكن معاجلة  ية عىل  بالرتخيص يف معاجلة معطيات صحّ

الشخص املعني باألمر 87.

ية. 87  القرار عدد 520-02/ 20 املتعلق بالرتخيص يف معاجلة معطيات صحّ
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"حيث ال يمكن معاجلة املعطيات الشخصية إالّ بموافقة الشخص املعني باألمر، تطبيقا للفصل 27 
ه " ال يمكن معاجلة املعطيات الشخصية  من القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004 الذي ينصّ عىل أنّ
قاموا  الذين  األشخاص  أنّ  اعتبار  يتجه  فإنّه  وعليه  باألمر..."  للمعني  والكتابية  الرصحية  باملوافقة  إالّ 
الة أو حواسيبهم، قد قبلوا رشوط معاجلة معطياهتم الشخصية  باإلجابة عىل االستامرة عىل هواتفهم اجلوّ

املبينة بالتطبيقة عند تركيزها.

Google Play، ال تقوم عند تشغيلها بطلب  ة   املتاحة عىل منصّ "إمحي"  وحيث يتضح أن تطبيقة 
ال من االطّالع عىل سياسة محاية املعطيات الشخصية املعتمدة من  ن املستعمل أوّ املوافقة مبارشة، بل متكّ
التي يتم معاجلتها وكيفية  إذ تقوم بإعالم املستعمل هبوية املسؤول عن املعاجلة ونوعية املعطيات  قبلها، 
الشخصية  املعطيات  قانون محاية  له  ا  التي خيوهلّ بحقوقه  بإعالمه  وتقوم   . هبا  االحتفاظ  ة  ومدّ استغالهلا 
وكيفية ممارستها والتدابري التي تمّ إرساؤها لسالمة تلك املعطيات، وتكون بذلك سياسة احلامية املعتمدة 

كافية إلعالم املستعمل واحلصول عىل موافقته املستنرية".

املتعلقة  اإلشكاليات  إىل   (CNIL) واحلريات  لإلعالمية  الفرنسية  الوطنية  اللجنة  تعرضت  وقد 
باملعلومات املجمعة يف إطار البحوث العلمية، وأبرزت أن إنجاز أعامل البحث يتطلب جتميع عدد كبري 
ا للحقّ يف محاية  ة االحتفاظ هبا بام يمكن أن يشكل حدّ من املعطيات التي يصعب بصفة قبلية حتديد مدّ
(كحدّ  الكافية  املعلومات  إعطاء  رضورة  بني  األفضل  التوازن  إجياد  جيب  ولكن  الشخصية.  املعطيات 
الوطنية  اللجنة  اعتربت  كام  البحوث88.  يف  املسامهة  تشجيع  وبني  الشخصية)  املعطيات  محاية  يف  للحق 
حول  األوروبية  العامة  لالئحة  طبقا  للمخالفني  املالية  العقوبات  أن  واحلريات  لإلعالمية  الفرنسية 

املعطيات الشخصية (RGPD) أن اخلطية جيب أن تكون فعلية ومتناسبة وردعية.

2. مراقبة التناسب فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

"كوفيد-19" واستعامل املعطيات  دت هيئة محاية املعطيات الشخصية، يف توصياهتا حول  شدّ
الطبية للحفاظ عىل الصحة العامة، عىل أمهية احرتام مبدأ التناسب املنصوص عليه بالفصل 49 من 
الدستور والذي يقرّ بوجوب احرتام املوازنة بني ممارسة الدولة لصالحيات السلطة العمومية وبني 
احرتام حقوق األفراد بام فيها محاية معطياهتم الصحية89.  لذلك، فإنه جيب عىل الدولة أن تواجه 
التهديد الصحي للوباء مع السهر عىل ضامن احرتام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق 
اإلنسان، بام يف ذلك احلقّ يف ضامن احلياة اخلاصة ومحاية املعطيات الشخصية. وترتيبا عىل ذلك، 
فإنّه ال يمكن تعليق ممارسة حقوق اإلنسان، كام ال جيوز التنازل عنها أو احلدّ منها إال بالقانون، ويف 

Commission nationale de l’Informatique et des libertés, Rapport d’activité 2018, p. 93.  88
توصيات اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية بشأن محاية املعطيات الشخصية خالل فرتة وباء "الكوفيد-19" مأخوذ من صفحة اهليئة عىل   89

https://www.facebook.com/INPDP.TN/ .2020 الفايسبوك بتاريخ 27 مارس/آذار
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احلدود التي تقتضيها الوضعية، مع احلرص دوما عىل احرتام جوهر احلقوق واحلريات األساسية 
وفقا للفصل 49 من الدستور.

يقتيض مبدأ التناسب أالّ تكون محاية املعطيات الشخصية عقبة أمام إنقاذ أرواح األشخاص وأن يقع 
يات، ويف هذا اإلطار، جييز القانون بعض االستثناءات. حتقيق التوازن الصائب بني خمتلف هذه التحدّ

يسمح الفصل 62 من القانون األسايس املتعلق بحامية املعطيات الشخصية بمعاجلة املعطيات املتعلّقة 
عن  البحث  ذلك  يف  بام  ومحايتها  العمومية  الصحة  لتطوير  رضورية  املعاجلة  كانت  إذا   ..." حة  بالصّ
األمراض أو إذا كانت املعاجلة ستعود عىل املعني باألمر بالفائدة عىل املستو الصحي أو اقتضتها متابعة 

حالته الصحية ألغراض وقائية أو عالجية أو كانت يف نطاق البحث العلمي يف جمال الصحة".

عىل أنه يف مجيع احلاالت، جيب أن يقع استيفاء متطلبات واضحة، حتى أثناء حالة الطوارئ، 
القانون  يقتضيه  ملا  الظروف طبقا  الدولة يف هذه  املوازنة بني صالحيات  احرتام  استمرار  لضامن 
الصحية  البيانات  نرش  جتنب  عىل  احلرص  عرب  لألشخاص  األساسية  احلقوق  احرتام  ورضورة 

احلساسة املتعلقة هبؤالء األشخاص بام جيعلهم معرفني أو قابلني للتعريف90.

مثال 1
بحكم  خاضعني  أشخاص  أو  أطباء  قبل  من  إالّ  بالصحة  املتعلقة  الشخصية  املعطيات  معاجلة  تتمّ  ال 
مهامهم إىل واجب املحافظة عىل الرس املهني. وجيوز لألطباء إحالة املعطيات الشخصية التي بحوزهتم إىل 
حة بناء عىل طلب صادر عنها وبمقتىض ترخيص  أشخاص أو مؤسسات تقوم بالبحث العلمي يف جمال الصّ
ة الرضورية لتحقيق الغرض الذي  من اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية عىل أالّ تتجاوز املعاجلة املدّ

أجريت من أجله91.

مثال 2
ة تلك التي تكتيس صبغة وبائية من قبل  تطرح مسألة معاجلة املعطيات املتصلة باملصابني باألمراض، خاصّ
حفظ  وهدف  املعاجلة  بني  التناسب  مبدأ  مراعاة  مسألة  املحلية،  السلط  غرار  عىل  الطبية  غري  العمومية  السلط 
داخل  باملقيمني  املتعلقة  بالبيانات  موافاهتا  قصد  بمطالب  املحلية  السلط  تتقدم  أن  يمكن  مثال  العامة.  الصحة 
مرجع نظرها الرتايب واملصابني بمرض وبائي أو الذين خيضعون إىل إجراءات احرتازية للعزل اإلجباري أو الذايت 
حتى يتسنى هلا ممارسة صالحيات الضبط اإلداري العام واختاذ اإلجراءات الرضورية لضامن الصحة العامة من 
تعقيم مناطق اإليواء أو املوبوءة وتقديم اخلدمات الرضورية وضامن املعاجلة املخصوصة للنفايات التي تفرزها 

مراكز إيواء املحجورين صحيا. 

90  نفس املرجع السابق.
الفصل 63 من القانون عدد 63 لسنة 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.  91
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غري أنه بالنظر إىل طبيعة البيانات املتعلقة بالوضعية الصحية هلذه الفئة من األشخاص، فإنّ اجلامعات املعنية 
ة إىل رضورة التقيد بعملية معاجلة تلك البيانات بأن ال يتمّ استخدامها للقيام بصالحيات الضبط مع  تكون مدعوّ

ال يف احلق يف محاية املعطيات الشخصية. احلرص عىل أن متثّل تلك اإلجراءات الوسائل األقلّ تدخّ

وقد أحسنت هيئة محاية املعطيات الشخصية إعامل التناسب يف توصياهتا بشأن "كوفيد-19" حيث 
أكدت أنه:

"ال يمكن معاجلة املعطيات الشخصية عىل نطاق واسع إال إذا ثبت بدقة حتقيق فوائد للصحة العامة 
والتناسب.  التوقي  مبادئ  إطار  يف  دائام  وذلك   أخر بديلة  حلول  حتققها  ال  لألوبئة،  الرقمية  باملراقبة 
ا يف هذا الصدد، التوصية بإجراء اختبار سالمة مسبق للتطبيقات التي سيقع استغالهلا، كام  وينبغي أيضً
هو احلال حاليًا للربوتوكوالت املعتمدة يف التجارب الرسيرية لألدوية التي يتم اختبارها قبل تعميمها. 
ذلك أنه ولئن كانت املعطيات احلينية عن انتشار الفريوس يمكن أن تساعد يف عزله والتوقي منه، إال أنه 

جيب التأكيد عىل رضورة اعتامد احللول األقل تطفالً عىل املعطيات الشخصية لألفراد".

3. مراقبة التناسب فيما يتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية

ال يمكن استعامل وسائل املراقبة البرصية إالّ إذا كانت رضورية لضامن سالمة األشخاص والوقاية 
من احلوادث ومحاية املمتلكات أو تنظيم حركة الدخول من وإىل الفضاءات العامة وذلك بعد إعالم 
جيب  صوتية.  بتسجيالت  مرفقة  البرصية  التسجيالت  تكون  أن  احلاالت  مجيع  يف  ر  جّ وحيُ اهليئة92. 
عىل اهليئة تطبيقا للقانون األسايس العمل عىل إجياد توازن بني تأمني الفضاءات ومحايتها من جهة، 
رضوري  املراقبة  وسائل  استعامل  أنّ  من  د  التأكّ عرب   ،أخر جهة  من  األشخاص  واحرتام حقوق 
لضامن سالمة األشخاص أو للوقاية من احلوادث أو حلامية املمتلكات أو لتنظيم حركة الدخول إىل 
ت من أجلها. الفضاءات واخلروج منها ورضورة تقيّد استعامل تلك الوسائل للرقابة بالغاية التي أُقرّ

مثال
إنّ  تركيز وسائل املراقبة للحدّ والتّصدي ألعامل الرسقة والنهب بالفضاءات التجارية يستدعي االقتصار عىل 
تركيز تلك الوسائل بالفضاءات املفتوحة للعموم والتي يمكن أن تكون مستهدفة بأعامل الرسقة ( مستودعات/ 
منافذ الفضاءات التجارية أو املصانع : أبواب، نوافذ، مرابض السيارات... ) دون سواها من الفضاءات عىل 
لتناول  املخصصة  بالفضاءات  أو  العامل  أمتعة  املخصصة حلفظ  املحالت   ) للعامل  صة  املخصّ الفضاءات  غرار 
وجبات األكل  أو لقضاء قسط من الراحة  للعامل بحسب التوزيع الزمني للعمل املعتمد باملؤسسة أو بالفضاءات 

التي يتمّ ضمنها تركيز آالت لتسجيل دخول العملة ومغادرهتم ملراكز عملهم).

92  الفصل 54 من القانون عدد 63 لسنة 2004 املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.
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ها غري متالئمة مع اهلدف الّذي من  لذا، فإن توسيع جمال تركيز وسائل املراقبة البرصية يُصريّ
أجله تمّ تركيزها (محاية امللكية اخلاصة للفضاءات التجارية أو املصانع) رضورة أنّ توسيع جمال 
تركيز تلك الوسائل للمراقبة أضحى يتبع هدفا آخر غري اهلدف املعلن يتمثل يف الرغبة يف إخضاع 
(الرضورة  التناسب  اختبار  ورشوط  عنارص  بقية  إعامل  عن  يغني  بام  مستمرة  مراقبة  إىل  العامل 

والتناسب يف معناه الضيق)93.

 visionnage à) البرصية  املراقبة  وسائل  استعامل  أن  فرنسا  يف  واحلريات  اإلعالمية  جلنة  اعتربت 
 distance des images issues des caméras de surveillance et développement de
l’enregistrement de son associé aux images)، إذا وقع استعامهلا استعامال تعسفيا يف أماكن 
محاية  قواعد  إىل  بالنظر  متناسبة  غري  دائمة  مراقبة  حتت  األشخاص  وضع  إىل  يؤدي  أن  يمكن  العمل، 

املعطيات الشخصية وقد تُصنّف عىل أهنّا حترش معنوي حمتمل94.

الفقرة الثانية-تطبيق التناسب من خالل مدة االحتفاظ بالمعطيات واÁحالة

دت اهليئة يف قرارها املتعلق بالرتخيص يف معاجلة معطيات صحية عىل رضورة أالّ تتجاوز املعاجلة  أكّ
أو  ومحايتها  الشخصية  املعطيات  حلفظ  املالئمة  التدابري  اختاذ  مع  منها  اهلدف  لتحقيق  الرضورية  املدة 
إعدامها، حيث جاء يف قرار اهليئة فيام خيص االحتفاظ باملعطيات الشخصية للمصابني "بكوفيد-19"مثال:

ة حفظ املعطيات الشخصية  "يتّضح من مطلب الرتخيص وما تضمنته السياسة احلامئية املعتمدة أنّ مدّ
ال يتجاوز أربعة عرش يوما. وهي مدة كافية لبلوغ اهلدف املرجو من جتميع تلك املعطيات، إذ تتطابق هذه 
املدة مع آجال ظهور عوارض "الكوفيد-19" عىل الشخص املصاب به، وأنّه يتمّ إثر انقضاء هذه املدة 
د املرصد أنّه سيقوم باالحتفاظ بمعطيات األشخاص املصابني  إعدام تلك املعطيات بصفة آلية. وقد أكّ
معنى  عىل  النسيان  حلقّ  سة  مكرّ التطبيقة  بذلك  وتكون  اجلائحة،  هناية  عن  الرسمي  اإلعالن  حني  إىل 

الفصل 45 من القانون األسايس عدد 63 لسنة 2004"95.

ة االحتفاظ بالتسجيالت بثالثني يوما يمكن أن ترفع إىل ستني يوما  57 مدّ د الفصل  وحيدّ
بالنسبة ملنظومات املراقبة اخلاصة باألمن العام ويمكن التمديد يف هذه املدة بثالثة أشهر بإذن 
مرشوع  وحيجر  ذلك.  الرضورة  اقتضت  كلام  الطلب  جتديد  إمكانية  مع  العمومية  النيابة  من 
القانون األسايس إحالة التسجيالت البرصية إالّ إذا أعطى الشخص املعني باملعاجلة موافقته 
وتتعلق  العمومية  للسلطات  موكلة  مهام  لتنفيذ  رضورية  اإلحالة  كانت  إذا  أو  منه  بطلب  أو 

Commission nationale de l’Informatique et des libertés, Rapport d’activité 2018.  93
Ibid.  94

95  قرار عدد 520/20-02 املتعلق بالرتخيص يف معاجلة معطيات صحية.
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باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو إذا كانت رضورية لغاية معاينة اجلرائم أو الكشف عنها أو 
تتبع مرتكبيها 96. 

كام ختضع اإلحالة ونقل املعطيات رضورة إىل اختبار التناسب من خالل تقييد اإلحالة ونقل 
املعطيات بتوفري مستو مالئم من احلامية.

جيب عىل اهليئة عموما التأكد من احرتام مجلة من القواعد حلامية املعطيات الشخصية:

جيب أن تكون املعطيات رضورية للغاية املحددة أي أن املسؤول عن املعطيات ال يمكنه تسجيل أو استعامل  •
املعلومات إال خلدمة هدف واضح ودقيق ورشعي.

جيب أن تكون مدة االحتفاظ حمدودة. •

جيب ضامن مبدأ أمن املعطيات، بحيث ال يمكن االطالع عليها إالّ من قبل األشخاص الذين هلم ترخيص يف ذلك. •

جيب حذف وإتالف املعطيات بمجرد انتهاء املوجب من جتميعها ومعاجلتها. •

د عند إسناد الرتخيص  إذا كانت املعاجلة يف نطاق البحث العلمي يف جمال الصحة، يمكن للهيئة أن حتدّ
اذها لضامن محاية املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة.  االحتياطات واإلجراءات الواجب اختّ

هيا لوباء "كوفيد-19"،  أما بخصوص املعطيات التي حصلت عليها السلط العمومية خالل تصدّ
فة، بإخفاء هوية أصحاهبا  دت اهليئة عىل رضورة إعدام تلك املعطيات أو جعلها غري معرّ فقد أكّ
حني اإلعالن الرسمي من قبل احلكومة عن هناية اجلائحة طاملا أن اهلدف املتبع من احلصول عن 

املعلومة قد زال. 
الذي   2004 لسنة  األسايس  القانون  من   26 الفصل  بمقتضيات  الصدد  هذا  يف  التذكري  جيدر 
يلزم املسؤول عن املعاجلة بإبالغ اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية بنهاية املعاجلة، ويسند 
اهليئة بمقتىض قرار اآلجال  املعطيات. وحتدد  القرار بشأن مآل تلك  اذ  اختّ هلذه األخرية صالحية 
القصو لالحتفاظ باملعطيات الشخصية املعاجلة يف كل جمال. وال يمكن االحتفاظ بتلك املعطيات 

بعد انقضاء مدة املعاجلة إال إذا تم إخفاء هوية أصحاهبا.

بني  للتنازع  إمكانية  األسايس  القانون  ظلّ  يف  خصوصا  الشخصية  املعطيات  محاية  هيئة  اختصاصات  تثري 
احلفاظ عىل املعطيات الشخصية وحقّ النفاذ إىل املعلومة والتي يمكن أن حتتوي عىل معطيات شخصية. 

يمكن للهيئة مستقبال تطبيق عنارص التناسب يف هذه املسألة من خالل طرح سؤال جوهري وحاسم يتعلق 
بالرضورة وهو التايل: هل كان باإلمكان النّفاذ إىل املعلومة دون املسّ من املعطيات الشخصية؟ هل توجد طريقة 

ن من االطالع عىل املعلومة؟ ا من املعطيات متكّ أقلّ مسّ

96  الفصل 58.
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الفرع الثالث- كيف يمكن للهيئة الوطنية لالتصاالت أن تطّبق مبدأ التناسب؟

يمكن هليئة االتصاالت أن تطبّق مبدأ التناسب بمناسبة إبداء رأهيا (الفقرة األوىل) وعند البت 
يف املخالفات (الفقرة الثانية) وعند تسليط العقاب (الفقرة الثالثة).

الفقرة ا®ولى- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة باختصاصها

تتمتع اهليئة الوطنية لالتصاالت بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل97. تبدي اهليئة الرأي يف املسائل 
مبدأ  إعامل  عليها  ويتوجب  باالتصاالت.  املكلف  الوزير  عليها  يطرحها  والتي  باختصاصها  املتعلقة 
ة أنّ مرشوع املجلة الرقمية أصبح يتضمن إحالة إىل مفهوم التناسب.  التناسب بمناسبة إبداء رأهيا خاصّ

مثال
مشغيل  بني  املربمة  العقود  لرقمنة  النموذجي  باملرشوع  يتعلق  فيام  رأهيا  إبداء  االتصاالت  هيئة  بإمكان  كان 
االتصاالت وحرفائهم من خالل إبراز خطورة املعاجلة املسلطة عىل املعطيات الشخصية عرب اعتامد طريقة وضع 
البصمة بالنظر إىل كوهنا من املعطيات الشخصية احلساسة الواجب محايتها محاية خاصة. كان بإمكان اهليئة إبداء 
رأهيا عرب التأكيد عىل أنّه إذا ما اقتضت الرضورة اعتامد طريقة وضع البصمة، فإنّه ال جيب إحداث قاعدة بيانات 
لبصامت احلرفاء. وهكذا تكون الغاية من املعاجلة مقترصة عىل تلقّي البصمة وإدراجها بالصيغة الرسمية للعقد 

ثم إتالفها فورا، ويف ذلك إعامل للتناسب بني الغاية املحددة من املعاجلة والوسيلة املستعملة لتحقيقها.

الفقرة الثانية- البت في مخالفة النصوص القانونية والترتيبية في مجال االتصاالت

الثاين  15 جانفي/كانون  املؤرخ يف   1 القانون عدد  ثانية جديدة) من  (فقرة   72 الفصل  ينصّ 
املهني  الرسّ  باحرتام  ملزمون  وأعواهنا  اهليئة  أعضاء  أنّ  عىل  االتصاالت  بمجلة  املتعلق   2001
التي حيصل هلم علم هبا بمناسبة ممارسة مهامهم. ويمكن لرئيس  بخصوص األعامل واملعطيات 
ية األعامل والتي يعتربها غري رضورية لإلجراء أو  اهليئة أن يرفض إعطاء الوثائق التي متسّ من رسّ
ملامرسة األطراف حلقوقهم، ويف هذا تكريس ملبدأ التناسب من خالل إبراز أنّ القيد الذي يمكن أن 
يمسّ احلق يف احلفاظ عىل الرسّ املهني أو رسّ األعامل جيب أن يكون رضوريا لإلجراءات وللتقايض 

حتى يتسنى للهيئة السامح بالتقييد منه من خالل إعطائه للجهة التي تطلبه.
غري أن احلامية املنصوص عليها بالفصل 72 سالف الذكر واملحمولة عىل مشغيل الشبكات ال 
تشمل سو البيانات املتبادلة بني املشغلني وال تشمل بقية املعطيات الشخصية التي يتوىل املشغل 

معاجلتها.

97  أنظر الفصل 63 مكرر من القانون عدد1 مؤرخ يف 15 جانفي/كانون الثاين 2001 كام متت اضافته بمقتىض القانون عدد 46 لسنة 2002 املؤرخ يف 
7 ماي/أيار 2002.
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يتعنيّ عىل اهليئة احلرص عىل ضامن ومحاية املعطيات والبيانات الشخصية التي يتمّ معاجلتها وحفظها من قبل 
مشغيل الشبكات من خالل التقيّد بالضوابط التالية:

ل هلا االطالع عىل البيانات الشخصية بالنسبة إىل كلّ صنف من أصناف املعاجلة، • حتديد الفئات املخوّ
لط العمومية املخول هلا االطالع عىل البيانات التي تمّ حفظها ومعاجلتها، • حتديد السّ
احلصول عىل ترخيص من املستعمل قبل أي عملية نقل ملعطياته الشخصية إىل الغري، •
متكني املستعمل من احلقّ يف طلب االطّالع عىل البيانات املتّصلة به وطلب مراجعتها وحتيينها أو إتالفها، •
حتديد مدد االحتفاظ باملعطيات والبيانات الشخصية للمستعملني، •
حتديد إجراءات وصيغ إتالف البيانات الشخصية للمستعملني. •

ية املعلومات املتبادلة بني مستعميل شبكات االتصال  عمليّا، حترص اهليئة عىل املحافظة عىل رسّ
من قبل مشغيل تلك الشبكات. 

الشبكات  مشغيل  إلزام  اهليئة  عىل  يتعني  فإنّه  االتصال،  شبكات  مشغيل  بني  املتبادلة  املعطيات  رسية  لضامن 
بضامن مستو عال من احلامية وسالمة البيانات املتبادلة وذلك من خالل:

مشغيل  • بني  املتبادلة  البيانات  عىل  واحلصول  الولوج  هلا  املخول  الفئات  لتحديد  موضوعية  معايري  ضبط 
الشبكات،

حتديد الضوابط اإلجرائية والعملية التي يتعني عىل مشغيل الشبكات مراعاهتا عند الرتخيص للسلط العمومية  •
باحلصول عىل البيانات املتبادلة بني املشغلني،

حتديد مدد احلفظ بحسب طبيعة البيانات والغايات التي هتدف إليها عمليات احلفظ، •
إخضاع البيانات إىل وجوب اإلتالف بانتهاء مدة احلفظ، •
تسليط العقاب عىل مشغيل شبكات االتّصال وعىل األطراف يف أيّ نزاع إذا مل يقع احرتام رسية املعلومات  •

املتبادلة بينها أو قامت األطراف باستغالل املعطيات ألهداف غري التي تتعلق بالنزاع بينها أو قامت بإعطائها 
للغري. 

2018 بتحجري تسويق خدمة األرقام  17 ماي/أيار  وقد اختذت اهليئة يف هذا الصدد قرارا يف 
خارج مسالك التوزيع الرسمية للمشغلني أو ما يسمى بمامرسات "محل األرقام، واملتمثلة خاصة 
ل آخر مع املحافظة  يف دفع مستعمل خدمات االتصاالت إىل تغيري املشغل وجعله يتعاقد مع مشغّ
عىل رقمه دون إعالمه بام سينجرّ عن هذه العملية من آثار وانعكاسات تتمثل يف فقدان االمتيازات 

واحلوافز التي كان يتمتع هبا مع مشغله األصيل عىل غرار الرصيد والتحفيزات ونقاط الوفاء".

الفقرة الثالثة- السلطات العقابية

التقييد  يف  تتمثل  إدارية  عقوبات  تسلّط  إذ  عقابية،  بسلطات  اختصاصها  جمال  يف  اهليئة  تتمتع 
يف  اإلدارية  العقوبات  تتمثل  أن  يمكن  كام  استغالهلا،  ولرشوط  للرتاخيص  النهائي  أو  املؤقت 
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التعليق املؤقت للرتاخيص أو يف سحبها هنائيا. ويقترص دور اهليئة يف صورة معاينة وجود جنحة أو 
خمالفة تستدعي عقوبة جزائية عىل اإلحالة عىل وكيل اجلمهورية 98.

تقدير  خالل  من  واملخالفة  العقاب  بني  التناسب  لتقدير  للهيئة  فرصة  عامة  بصفة  العقابية  السلطات  تعترب 
خطورة املخالفة وتأثريها عىل احلقوق التي حيميها القانون.

أكثر  باعتبارها من  الزجرية  الوظيفة  التناسب عند ممارستها هلذه  مبدأ  إعامل  االتصاالت   ويتعني عىل هيئة 
الوظائف التي تطرح مسألة التناسب بالنظر إىل طبيعة القرارات وأمهيتها ودرجة تأثريها عىل احلقوق واحلريات.

الفرع الرابع-كيف يمكن لهيئات التعديل االقتصادي أن تطبق مبدأ التناسب

الصنف  متثل  االقتصادي  التعديل  هيئات  كانت   ،1959 جوان/حزيران  غرة  دستور  ظل  يف 
الوحيد من اهليئات العمومية املستقلة. وقد اعتربها املجلس الدستوري آنذاك هيئات إدارية مستقلة 
بالنظر إىل السلطات الرتتيبية والتأديبية التي أعطاها هلا املرشع. وتكتيس هذه اهليئات صبغة تعديلية 
األكرب  للجانب  واحتكارها  التنافسية  القطاعات  لبعض  املؤطرة  بصفتها  الدولة  هيمنة  من  للحد 
هيئة  التعديلية  اهليئات  هذه  بني  من  نجد  ومنشآت عمومية.  خالل مؤسسات  من  األنشطة  لتلك 
السوق املالية (الفقرة األوىل) وجملس املنافسة (الفقرة الثانية) واهليئة العامة للتأمني (الفقرة الثالثة).

الفقرة ا®ولى-كيف يمكن لهيئة السوق المالية أن تطبق مبدأ التناسب؟

تقوم هيئة السوق املالية بوصفها سلطة تعديل للسوق املالية التونسية بالسهر عىل محاية االدخار 
املستثمر يف األوراق املالية واألدوات املالية القابلة للتداول بالبورصة ويف كل توظيف لألموال يتم 

عن طريق املسامهة العامة.
القابلة للتداول بالبورصة والسهر عىل  املالية  املالية واألدوات  كام تتوىل تنظيم أسواق األوراق 

حسن سريها.
اذ قرارات فردية، وتلتزم يف نطاق  متارس اهليئة يف نطاق اختصاصها سلطة ترتيبية ويمكنها اختّ
مالءمة  من  التثبت  للهيئة  ويمكن  الدفاع99.  حلقوق  الضامنة  اإلجراءات  باحرتام  قراراهتا  اختاذ 
مع  املعلومات  تبادل  كان  إذا  وممّا  والرتتيبية  القانونية  للرضورات  املنشورة  أو  املقدمة  املعلومات 
صورة  يف  التبادل  مطلب  رفض  من  والتأكد  اهليئات  هذه  مهام  ملامرسة  رضوريا  املامثلة  اهليئات 
التعارض مع النظام العام أو املصالح احليوية الوطنية أو صورة التعارض مع الترشيع والرتاتيب 
الداخلية. وأخريا تقوم اهليئة بنرش املالحظات التي وجهتها لألشخاص املعنيني والتي يكون نرشها 

98  الفصل 75 (جديد) من القانون عدد 1 لسنة 2001
هيئة السوق املالية، التقرير السنوي 2011، ص. 15.  99
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رضوريا. ومتثّل هذه الصالحيات كلها مناسبات للهيئة إلعامل رشط التناسب ولتقدير الرضورة.
يمكن هليئة السوق املالية ملامرسة مهامها القيام بتحقيقات لد كل شخص طبيعي أو معنوي، 
وال يمكن االعتصام بالرس املهني يف إطار التحقيقات. ويف إطار التدقيق يف املخالفات املنصوص 
عليها بالفصل 81 من هذا القانون، يمكن لألعوان املكلفني بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات، 
استدعاء وسامع األشخاص املعنيني باألمر أو أي شخص آخر بإمكانه مدهم بمعلومات هلا عالقة 

باملسائل الّتي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

عند تسليط العقاب، يتعني عىل اهليئة احرتام التناسب بني حجم املخالفات وخطورة العقوبة100. وال جيوز 
تسليط أية عقوبة دون سامع أو استدعاء الشخص املعني باألمر أو ممثله القانوين بصفة قانونية، وله أن يستعني 

بمستشار خيتاره.

فيام ييل جدول يبنيّ املنهجية التي يتعني عىل هيئة السوق املالية اعتامدها عند إعامل مبدإ التناسب. 

100يصدر جملس هيئة السوق املالية املنعقد يف جلسة تأديبيّة عقوبة عن كل خمالفة للقوانني والرتاتيب وعن كل إخالل بالقواعد واألعراف املهنية التي 
حتكم األشخاص املشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون. وتكون العقوبات إما اإلنذار أو التوبيخ أو التوقيف الوقتي أو النهائي، كليا أو جزئيا 
عن ممارسة النشاط وعند االقتضاء تسحب املصادقة عدا عقوبة التوقيف وسحب املصادقة بالنسبة لبورصة األوراق املالية بتونس ورشكة اإليداع 
واملقاصة والتسوية. يستدعى الشخص املحال عىل جملس التأديب برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ثامنية أيام عىل األقل قبل التاريخ 

املعني النعقاد املجلس ويمكن للمعني باألمر بطلب منه احلصول عىل نسخة من الوثائق املكونة للملف.

اÁجابة التي يجب اÁدالء بهااالختبارالشروط

شرط التحفظ 
التشريعي

التأكد من أن التحديد املسلط عىل حقوق املستثمرين أو 
املسامهني وقع صياغته يف نص قانوين واضح ودقيق.

هبيئة  املتعلق  القانون  يف  عليه  التنصيص  وقع  التحديد 
السوق املالية بصفة واضحة ودقيقة.

شرط الضرورة 
الخارجية

من  مجلة  حلامية  رضوريا  كان  التحديد  أن  من  التأكد 
األهداف.

القيام بالتحقيقات لد كل شخص طبيعي أو معنوي 
العقاب  املهني/تسليط  بالرس  االعتصام  إمكانية  دون 
املالية  األوراق  يف  املستثمر  االدخار  حلامية  رضوري 
طريق  عن  املوظفة  األموال  وحلامية  املالية  واألدوات 
اقتصادي،  عام  نظام  عامة،  (مصلحة  العامة  املسامهة 

مصالح حيوية وطنية).

شرط عدم المساس 
بجوهر الحق

التأكد من أن تطبيق القيد ليس من شأنه املساس بجوهر 
احلق كإلغاء احلق أو إفراغه من حمتواه.

القيام بالتحقيقات ليس من شأنه إلغاء حقوق املسامهني 
أو إفراغها من حمتواها.

التثبت من أن التحديد كان احلل الكفيل بتحقيق اهلدف قياس المالءمة
املتبع.

التحقيقات هي احلل الكفيل بتتبع املخالفني قصد محاية 
األموال العمومية.

قياس الضرورة 
الخارجية

عىل  املوظف  القيد  أن  من  التثبت  أي  النجاعة  قياس 
احلق يعد األقل تقييدا ووطأة عىل ممارسة احلق.

املدخرين  حقوق  بحامية  فعال  تسمح  التحقيقات 
اخلواص ومن محاية املسامهات العمومية.

قياس التناسب 
في معناه الضيق

احلد مهم ولكنه يبقى متناسبا مع هدف محاية األموال قياس خطورة احلد وآثاره باملقارنة مع اهلدف املتبع.
العمومية واالدخار العمومي.
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الفقرة الثانية- كيف يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق مبدأ التناسب؟

املايل وتلحق ميزانيتها ترتيبيا  املعنوية وباالستقالل  املنافسة هو هيئة تتمتع بالشخصية   جملس 
 15 يف  املؤرخ   2015 لسنة   36 عدد  القانون  من   11 (الفصل  بالتجارة  املكلفة  الوزارة  بميزانية 
سبتمرب/أيلول 2015 واملتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار). وجيب عىل املجلس تطبيق عنارص 
يف  النظر  وعند   (1) االستشاري  االختصاص  ممارسة  عند   49 الفصل  وضوابط  التناسب  مبدأ 

الدعاو املتعلقة باملامرسات املخلة باملنافسة (2) وعند تسليط العقوبات (3).

1. عند ممارسة االختصاص االستشاري 

يستشار املجلس وجوبا حول مشاريع النصوص الترشيعية والرتتيبية التي هتدف مبارشة إىل 
فرض رشوط خاصة ملامرسة نشاط اقتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأهنا أن تعرقل الدخول 
إىل سوق معينة.  ويمكن للجان الربملانية وللوزير املكلف بالتجارة وللهيئات التعديلية القطاعية 
املهنية  للمنظامت  يمكن  كام  باملنافسة.  عالقة  هلا  التي  املسائل  كل  حول  املنافسة  جملس  استشارة 
والنقابية وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة استشارة املجلس يف 
املسائل التي هلا عالقة باملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها بالنظر وتبلغ وجوبا اىل الوزير املكلف 
بالتجارة نسخة من طلب االستشارة والرأي الصادر عن جملس املنافسة.  كام خيتص جملس املنافسة 
الوزير  له  التي حييلها  املتعلقة بمشاريع أو عمليات الرتكيز  الرأي يف املطالب االستشارية  بإبداء 

املكلف بالتجارة.
التثبت  واملوسع  املهم  االستشاري  االختصاص  هلذا  ممارسته  عند  املنافسة  ملجلس  ويمكن 
من   49 بالفصل  عليها  املنصوص  للضوابط  والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  مشاريع  احرتام  من 
رشوط  من  التثبت  االستشاري  االختصاص  ممارسة  عند  بالفعل  املجلس  توىل  وقد  الدستور. 
اإلعفاء من قواعد املنافسة بالنسبة للفاعلني العموميني الذين حياولون التهرب من تطبيق القواعد 
املتعلقة باملنافسة من خالل التمسك بوجود استثناء تربره خصوصية بعض املهام. أكد املجلس يف 

هذه احلالة أن االستثناءات جيب أن تقترص عىل ما هو رضوري فقط. 

أوضح املجلس أن "متكني املؤسسات واملنشآت العمومية من إبرام صفقات بالتفاوض املبارش للتزود 
بمواد أو خدمات مع املؤسسات التي بعثتها بصيغة اإلفراق وذلك ملدة سنتني من تاريخ بعثها ويف حدود 
قيمة مالية قصو معينة هو استثناء ملبدأ الدعوة إىل املنافسة. وباعتبار أن املنافسة وفق ما درج عليه فقه 
قضاء املجلس ليست غاية يف حد ذاهتا بل وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي والرفاه االجتامعي، وبالنظر 
إىل أن خلق مواطن الشغل ودعم النسيج االقتصادي والسيام املؤسسات الصغر يعترب أولوية اقتصادية 

الفقرة الثانية- كيف يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق مبدأ التناسب؟
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ال جدال فيها، ونظرا إىل أن هذا االستثناء حمدود يف الزمن وخيضع لسقف يف ما خيص قيمة الصفقة فإن 
احلياد عن مبدأ املنافسة له ما يربره"101.

العام  النظام  عىل  املحافظة  أجل  من  التدخل  أشكال  خمتلف  تربرها  قيودا  املنافسة  حرية  تعرف  أن  يمكن 
االقتصادي واإلجتامعي. يف هذا السياق جيب أن يؤكد جملس املنافسة عىل كون القيود رضورية لتحقيق اهلدف 
وأنه مل يكن باإلمكان الوصول إىل اهلدف عرب استعامل وسائل أو قيود أقل تدخال يف حرية املنافسة. مثال منح أو 
مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية ال يمكن القبول هبا من منظور حرية املنافسة إال إذا كانت تستجيب إىل 
متطلبات املصلحة العامة. كذلك تدخل الدولة لتحديد األسعار أو حتديد حصص اإلنتاج أو لتوجيه املساعدات 
املجلس  عىل  وجيب  الدستور  من   49 الفصل  لرشوط  تستجيب  أن  جيب  قيود  كلها  اإلجيايب  التمييز  تطبيق  أو 

التحقق من الرابط بينها وبني حتقيق النمو االقتصادي أو املصلحة العامة. 

2. عند النظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة

نظرا الرتباط حرية املنافسة بشفافية العرض وغياب التمييز املفرط وحرية وتساوي الفرص يف 
الدخول للسوق، فإن النظام القانوين للمنافسة يتطلب موازنة بني املصلحة العمومية ومتطلبات 
أن  املجلس  اعترب  فقد  املنافسة،  حلرية  األهم  املظهر  األسعار  عرب  املنافسة  كانت  وملا  املنافسة. 

اإلتفاقات التي هتدف للهيمنة عىل السوق تعد مرضة باالقتصاد الوطني102.
ينص الفصل 6 من القانون املتعلق باملنافسة واألسعار عىل استثناءات لتطبيق مبدأ حرية املنافسة 
أهنا رضورية لضامن  يثبت أصحاهبا  "التي  العقود  أصناف  أو  املامرسات  أو  االتفاقات  منه  تعفى  إذ 
تقدم تقني أو اقتصادي وأهنا تدر عىل املستعملني قسطا عادال من فوائدها، رشيطة أالّ تؤدي إىل : ـ 
فرض تضييقات تتجاوز ما هو رضوري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، ـ اإلقصاء التام للمنافسة 
يف السوق املعنية أو يف جزء هام منها". كام تستثنى من نظام احلرية املشار إليها بالفصل 2 أعاله حسب 
الفصل 3 "املواد واملنتوجات واخلدمات األساسية أو املتعلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها املنافسة 
بواسطة األسعار حمدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة يف التموين أو بفعل 

أحكام ترشيعية أو ترتيبية". 

101الرأي عدد 92273 الصادر عن جملس املنافسة بتاريخ 23 جويلية/متوز 2009، التقرير السنوي لسنة 2009، ص. 175. تعلق الرأي بطلب وزير   
التجارة والصناعات التقليدية من املجلس إبداء الرأي يف مرشوع أمر يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد 3158 لسنة 2002 املؤرخ يف 17 ديسمرب/

ل 2002 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. كانون األوّ
http://www.cct.gov.tn/wp-content/uploads/2018/11/rapportannuel2009.pdf

ل 2015، "استغالل املدعى عليها لوضعية اهليمنة التي تتمتع هبا يف سوق توزيع خدمات  102 القرار عدد 121302 الصادر بتاريخ 25 ديسمرب/كانون األوّ
األديسال باجلملة من خالل متكني الرشكة التابعة هلا من ميزة تنافسية غري مرشوعة أرض بالتوازن العام لسوق توزيع خدمات األديسال بالتفصيل".
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3. عند تسليط العقوبات

الناشطني  سلوكيات  بتعديل  أو  باملنافسة  املخلة  املامرسات  بإهناء  يأمر  أن  للمجلس  يمكن 
بالسوق كام يمكنه تسليط عقوبة مالية هدفها معاقبة املخالفني لقانون املنافسة وردع بقية الناشطني 
املعايري  بجملة  املالية  العقوبة  تقدير  بخصوص  املجلس  ر  ذكّ وقد  مماثلة.  ممارسات  ارتكاب  عن 
املعنية  للرشكة  املالية  والوضعية  ومدهتا  املقرتفة  األفعال  خطورة  أمهها  ومن  املعتمدة  املوضوعية 
وطبيعة السوق موضوع املامرسات املخلة باملنافسة ومد توفر عنرص العود وأمهية الرضر احلاصل 
للسوق103. وهي كلها مناسبات يمكن للمجلس بصددها تطبيق التناسب من خالل إبراز أن درجة 
العقوبة املسلطة تكون متناسبة مع درجة خطورة اإلخالالت ومد تأثريها عىل حرية املنافسة أو 

التوازن االقتصادي.

الفقرة الثالثة-كيف يمكن للهيئة العامة للتأمين أن تطبق مبدأ التناسب

العامة  "اهليئة  ى  تسمّ هيئة  إحداث  عىل   2008 لسنة   8 عدد  القانون  من   177 الفصل  ينص 
ها تونس العاصمة وترجع بالنظر إىل  للتأمني" تتمتّع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل، مقرّ

وزارة املالية ويشار إليها "باهليئة" يف سائر فصول املجلّة104.
تطبيق  تستوجب  مواضع  تعرتضها  وقد  عليها  املعروضة  املسائل  يف  الرأي  بإبداء  اهليئة  تقوم 
عنارص الفصل 49 من الدستور. كام يمكن للجنة التأديب املنصوص عليها بالفصول 192، 193 
و194 تطبيق التناسب عند ممارسة سلطاهتا التأديبية فتتثبت من كون العقوبة متناسبة مع املخالفة.

103  التقرير السنوي لسنة 2015، ص. 62.
104   قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ يف 13 فيفري/شباط 2008 يتعلق بتنقيح وإمتام جملة التأمني.

الفقرة الثالثة-كيف يمكن للهيئة العامة للتأمين أن تطبق مبدأ التناسب
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خاتمة

ال شك اليوم بأن الفصل 49 من الدستور يشكل مادة مفصلية يف املنظومة الدستورية للحقوق 
يعترب هذا  لذلك  التضييق عىل احلقوق واحلريات.  التعسف يف  أمان ضد  واحلريات لكونه صامم 
الدليل أن اهليئات العمومية املستقلة معنية بتطبيق ومراقبة احرتام عنارص الفصل 49 وخصوصا 

مبدأ التناسب. 
اليوم مبدأ عاما جيب تطبيقه من قبل اهليئات العمومية املستقلة يف معظم  التناسب  ويُعدّ مبدأ 
الصالحيات املوكلة إليها نظرا ألمهيته يف عقلنة وتنظيم احلدود املسلطة عىل احلقوق واحلريات. 
وآراء  قرارات  مطّرد يف  بشكل  يُذكر  كان  لئن  املبدأ،  أنّ  اهليئات  مالحظة عمل  خالل  ويربز من 
اهليئات، إالّ أنّ إعامله مل يقم يف أغلب األحيان عىل استبطان منهجي ودقيق لكيفية تطبيقه وفق متشّ 
حلداثة  مفهومة  مسألة  وهي  واحلريات،  احلقوق  قيود  تقييم  يف  املوضوعي  اجلانب  يدعم  واضح 

عهدنا باهليئات العمومية املستقلة وبمبدأ التناسب.
ق يف هذا املبدأ واعتامده يف مسألة حتديد احلدود عىل  لذلك فإنّ اهليئات مدعوة إىل مزيد التعمّ
فقه  منها  خصوصا  املقارنة  بالتجارب  االستعانة  ويمكنها  اختصاصها،  جماالت  كلّ  يف  احلقوق 

القضائية.
 ويمكن القول أنّه، رغم حداثة عهد الفصل 49، إالّ أنّ فكرة التناسب بدأت تأخذ مكاهنا يف 

التميش الفكري والتحلييل للهيئات وأنّ الديناميكية املالئمة لألخذ باملبدأ بدأت تعطي نتائجها.

خاتمة
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الملحق

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:



سليم اللّغامينالفصل 49 من دستور 27 جانفي2014 يف ثامنية أسئلة

108

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.
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الّسؤال الثامن: ما هي المسألة المنسّية في دستور 27 جانفي/كانون الثاني 2014؟

ن الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 رئيس اجلمهورية "يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن  يمكّ
أو أمن البالد أو استقالهلا، يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتمها تلك احلالة االستثنائية".

ويمكن أن تتمثل هذه التدابري، وهي ليست قوانني، يف تعليق حقوق وحريات وعدم اعتامد الفصل 49. كان ال بد 
droits fon-" من التنصيص يف هذه الصورة عىل احلقوق واحلريات التي ال يمكن تعليقها حتى يف احلالة االستثنائية

damentaux indérogeables" عىل غرار بعض الدساتري2.

وال يمثّل هذا النسيان ثغرة يف النظام القانوين التونيس بام أنّه بمقتىض الفصل 20 من الدستور "املعاهدات املوافق 
عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها، أعىل من القوانني وأدنى من الدستور". ولقد صادقت تونس بدون حتفظ 

ابع عىل ما ييل: عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية3 الذي ينصّ يف فصله الرّ

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
بمقتىض هذا  املرتتبة عليها  بااللتزامات  تتقيد  تدابري ال  الوضع،  يتطلبها  التي  تتخذ، يف أضيق احلدود  أن  العهد 
العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخر املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها 

عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتني 1 و2) و11 و15 و16 و418.

ها: 2  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل 73 من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ املساس من أحكام الفصول التالية...».

سليم اللّغامين، سلو احلمروين وسلسبيل القليبي، «احلقوق واحلريات»، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، 
15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 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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بيبليوغرافيا مختارة

خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات. تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس، املؤسسة الدولية للديمقراطية  •
واالنتخابات، تونس 2017.

ابن عاشور، سارة معاوية  • ابن عاشور، سناء  التونسية، حتت إرشاف رافع  معجم ألفاظ وعبارات دستور اجلمهورية 
قاسم منى كريم الدريدي وأمرية الشاوش، تونس 2016

اهليئات الدستورية املستقلة أي تكريس؟ أعامل امللتقى العلمي حول اهليئات الدستورية الذي نظمته مجعية البحوث يف  •
االنتقال الديمقراطي واجلمعية التونسية للعلوم اإلدارية وكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس، حتت 

إرشاف األستاذ حممد شفيق رصصار.

املنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، "احلدود الرشعية للحقوق املدنية والسياسية"، نوفمرب/ترشين الثاين 2012. •

قراءة يف مسودة مرشوع الدستور تقييم واقرتاحات، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، تونس 2013. •

بكلية  • الدكتوراه  2014)، منشورات مدرسة  الثاين  27 جانفي/كانون  الثانية (دستور  قراءات يف دستور اجلمهورية 
احلقوق بصفاقس, عدد 4 جممع األطرش2017 .

ودروس  • مقارنة  جتارب  الدساتري،  يف  واحلريات  احلقوق  نقاش،  ورقة  واالنتخابات،  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة 
مستفادة، يناير 2013.

Ouvrages :

 • BIOY (Xavier), Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 6ème édition, 2020.

 • HENNETTE VAUCHEZ (Stéphanie) et ROUMANE (Diane), Droits de l’homme et 
libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2020.

 • ERGEC (R.), Les droits de l’homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles. 
Etude sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 
édit. De l’Université de Bruxelles, collection de droit international, n°19, 1987.

 • LEBRETON (Gilles), Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème 
édit., 2003.

 • SERRAND (Pierre), Manuel d’institutions administratives françaises, Paris, PUF, 4 
ème édition, 2012.

 • SUDRE (Frédéric), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 
10ème édition, 2011.

Articles, contributions, études et rapports :

 • BIOY (Xavier) et autres, « Autorités administratives indépendantes et libertés 
fondamentales (second semestre 2016 et un peu plus… », Actualité juridique, 2019, 
https://www.actu-juridique.fr/administratif/autorités

 • BLIBECH (Fadhel), « Les instances constitutionnelles indépendantes : une 
implémentation retardée et une indépendance menacée », Bulletin CEMI, n°6, 2018.

 • Chawki (GADDES), « Radioscopie des instances publiques indépendantes en Tunisie », 
Conférence présentée à la FSJPST, novembre 2019.



بيبليوغرافيا خمتارة

126

 • CHEVALLIER (Jacques), « Autorités administratives indépendantes et Etat de droit », 
Civitas Europa, 2016/2, n°37, pp. 143-154.

 • Commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise), 
Tunisie, Avis sur le projet de Loi organique relative à l’Instance du développement 
durable et des droits des générations futures, Avis n°948/2019, CDL-AD (2019) 013.

 • European DATA Protection Supervisor, Guide pour l’évaluation de la nécessité des 
mesures limitant le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, 
11 avril 2017.

 • GUELLALI (Amna), « La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution : 
Genèse, portée et dé�s », in La Constitution de la Tunisie, processus, principes et 
perspectives, pp. 411-418.

 • HAFIDHI (Khitem), « L’article 49 de la Constitution : « le cheval de Troie »,…ou « les 
habits neufs du roi » ? », Revue de la jurisprudence et de la législation, n°10, décembre 
2017, pp. 5-17.

 • HAMROUNI (Salwa), “Les instances constitutionnelles indépendantes, quelle 
autonomie ?”, Mélanges o�erts au doyen Mohammed Salah Ben Aissa. A paraitre 

 • HAMROUNI (Salwa), « L’article 49 dans la jurisprudence de l’instance provisoire 
du contrôle de la constitutionnalité des lois », contribution aux VIèmes journées 
Abdelfatteh Amor, 2018. A paraitre

 • HAMROUNI (Salwa), « La loi et les restrictions aux droits et libertés », in La loi, actes 
du colloque organisé à la faculté de droit de Sfax, avril 2019, A paraitre.

 • LAGHMANI (Slim), « Ré�exions à propos du principe de la proportionnalité », in 
Journées Abdelfatteh Amor, La jurisprudence de l’Instance provisoire de contrôle de 
constitutionnalité des projets de loi, Tunis, 25 et 26 janvier 2018. A paraitre.

 • Le rôle et la place des instances indépendantes dans un Etat démocratique, 6ème Atelier 
interculturel sur la démocratie, Tunis, novembre 2018.

 • Projet de loi organique portant organisation de l’état d’urgence : un instrument qui 
déroge aux droits et libertés et qui rase les garanties constitutionnelles et conventionnelles, 
FTDES, SOLIDAR, JAMAITY, et autres

 • SUDRE (Frédéric), « Cour européenne des droits de l’homme - Le contrôle 
de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme. De quoi est-il 
question ?», La semaine juridique édition générale, n°11, 13 mars 2017, doctri, 289.

 • TOUIR (Jamel), « Les organes constitutionnels indépendants dans la Constitution : 
Bien-fondés politiques, processus de création et horizons », in La Constitution de la 
Tunisie, Processus, principes et perspectives, pp. 577-587.

 • Vers une nouvelle ère de protection des droits fondamentaux en Tunisie, la mise en 
œuvre de l’article 49 de la nouvelle constitution tunisienne, publication commune 
DRI, IDEA et PNUD, 2014.

 •  WARSMANN (Jean-Luc), Rapport, Assemblée nationale, n°3689 et 3693, avril 2016.



بيبليوغرافيا خمتارة

دليل اهليئات العمومية املستقلة يف تطبيق الفصل 49 من الدستور127

هيئة النفاذ إلى المعلومة
القارص ل.ب ضد وزير  • ابنته  2019، ك. ب يف حق  ل  األوّ أكتوبر/ترشين   3 بتاريخ   2019/ 1182 القضية عدد 

الرتبية.

قرار عدد 1123 /2019 بتاريخ 28 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، ع.د ضد اإلحتاد العام التونيس للشغل. •

قرار عدد 01/ 2018 بتاريخ 01 فيفري/شباط 2018، اجلمعية الوطنية حلامية قطاع النقل "تاكيس" بجميع أنواعه  •
ضد وايل املهدية.

قرار عدد 02/2018 بتاريخ 07 مارس/آذار 2018، رشكة "ويتكو سبور" ضد وايل باجة. •

قرار عدد 09/2018 بتاريخ 28 مارس/آذار 2018، املنظمة الوطنية ملكافحة الفساد واإلحتاد التونيس للطلبة ضد  •
عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس (جامعة املنار).

قرار عدد 10/2018 بتاريخ 02 أفريل/نيسان 2018، عىل بوعزيز ضد وزير الرتبية.  •

رئيس  • أ.ب.ص ضد  و  و م.ص.ع  م.أ.ط   ،2018 أفريل/نيسان   02 بتاريخ   2018  /  15-16-17 القضايا عدد 
النيابة اخلصوصية لبلدية طرببة.

القرار عدد 27/2018 بتاريخ 03 ماي/أيار 2018، منظمة أنا يقظ ضد رئيس احلكومة. •

القرار عدد 874/ 2019 بتاريخ 23 ماي/أيار 2019، منظمة أنا يقظ ضد البنك املركزي التونيس. •

قرار عدد 907 /2019 بتاريخ 11 أوت/آب 2019، منظمة أنا يقظ ضد رئيس اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات. •

القرار عدد 933 /2019 بتاريخ 01 أوت/آب 2019، اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي ضد البنك  •
املركزي التونيس.

القرار عدد 948 /2019 بتاريخ 30 ماي/أيار 2019، أ.ب.ح ضد وزارة العدل. •

قرار عدد 949 /2019 بتاريخ 18 جويلية/متوز 2019، س.ع ضد بلدية قليبية. •

قرار عدد 1020 /2019 بتاريخ 11 جويلية/متوز 2019، ح.ج ضد والية سليانة. •

قرار عدد 1123 /2019 بتاريخ 28 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، ع.د ضد اإلحتاد العام التونيس للشغل.   •

هيئة االتصال السمعي البصري
بيان حول إيقاف جزء من برنامج "احلقائق األربع" مس من حرية اإلعالم، 23 نوفمرب/ترشين الثاين 2019.  •

قرار قايض بإيقاف برنامج "مع عالء" عىل قناة احلوار التونيس ملدة شهرين، 24 أفريل/نيسان 2019.  •

قرار جملس اهليئة بخصوص حلقة  28 جانفي/كانون الثاين la classe  2019 عىل قناة تونسنا. •

قرار جملس اهليئة بإيقاف برنامج هنج الرتيبونال عىل إذاعة ابتسامة أف أم ملدة شهر، 28 جانفي/كانون الثاين 2019.  •

قرار بإيقاف برنامج "حديث رجال" عىل القناة اإلذاعية اخلاصة نجمة أف أم ملدة أسبوعني، 29 نوفمرب/ترشين الثاين  •
.2018

اهليئة الوطنية حلامية املعطيات الشخصية •

ل 2017 يتعلق بالقواعد السلوكية اخلاصة بمعاجلة املعطيات الشخصية يف  • قرار عدد 2 بتاريخ 6 أكتوبر/ترشين األوّ
نطاق العمل السيايس.

قرار عدد 3 بتاريخ 5 سبتمرب/أيلول 2018 يتعلق بتحديد الدول التي توفر محاية كافية ومالئمة للمعطيات. •
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قرار عدد 4 بتاريخ 5 سبتمرب/أيلول 2018 يتعلق بمعاجلة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة. •

قرار عدد 5 بتاريخ 5 سبتمرب/أيلول 2018 يتعلق بضبط رشوط وإجراءات تركيز وسائل املراقبة البرصية. •
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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 يف 
تونس، إذ يكاد يكون املادة اجلامعة الوحيدة يف الدساتري العربية التي تضع الرشوط 
وخمتلف  املرشع  ل  لتدخّ إطار  وضبط  واحلريات  احلقوق  بتنظيم  املتعلقة  واملعايري 
احلقوق وموجباهتا.  تقييد  التناسب بني ضوابط  مبدأ  إىل  باالستناد  العمومية  السلط 
فقد تمّ بمقتىض الفصل 49 دسرتة مبدأ قانوين هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجا 
واختبارا من الرضوري إعامله من قبل كافة املتدخلني يف هذا املجال حتى تتمّ عقلنة 
هذا التدخل وضامن محاية أنجع وأدق للحقوق واحلريات. ولئن كان املرشع والقايض 
الدستوري املخاطبان األساسيان بالفصل 49، فإن ضامن احرتام احلقوق واحلريات 
49، ومن  الفصل  املنهج وملختلف ضوابط  املتدخلني هلذا  استبطان مجيع  يستوجب 

بينهم اهليئات العمومية املستقلة.  

الدليل  هذا  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  تقدم  اإلطار،  هذا  ويف 
ستور أو القانون،  إىل اهليئات العمومية املستقلة، سواء التي تمّ إنشاؤها بمقتىض الدّ
وجماالت  مسائل  يف  استشارية  أو  تعديلية  أو  رقابية  تقريرية  بمهام   تضطلع  والتي 
ليل أداة عملية هتدف إىل تعزيز إدراك القائمني  متصلة باحلقوق واحلريات. ويمثل الدّ
49 من الدستور ومساعدهتم عىل اإلملام بمضامينه  عىل هذه اهليئات بأمهية الفصل 
وذلك  دستورية،  يكتيس صبغة  أصبح  الذي  التناسب  وإعامل مبدأ  تطبيقه   وتيسري 
يف  يساهم  بام  تطبيقه،  كيفية  حول  تفصيلية  وجداول  عملية  أمثلة  تقديم  خالل  من 
بلورة قراءة متناغمة ومندجمة هلذا املبدأ وألحكام الفصل 49 من الدستور يف ضوء  

املامرسات اجليدة يف التجارب املقارنة.
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