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متهيد عام  حول 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 :

ل  ي حلالة الطوارئ الصحية هذه. ولكنّ حالة الطوارئ ال تشكّ 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 تدابري  عذرً
ة رسيان مفعوهلا. وجيب تطبيق إجراءات الطوارئ بإنصاف وإنسانية. ويف حال تمّ ارتكاب أيّ فعل جرمي، جيب أن تكون العقوبة متناسبة  الطوارئ وبمدّ
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 أفريل/

www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25785&LangID=A  .2020 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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سلو احلمروين

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 

وموجبتها. 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

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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

إىل  بيان  يف  التدابري  عن  ويعلن  ة  الدستوريّ املحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  جملس  ورئيس  احلكومة  رئيس 
الشعب. 

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

جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة.

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

يف أجل أقصاه 15 يوما.

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

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

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

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

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

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

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

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

ال نر ذلك. 

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

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

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

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

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

حالة الحماية ا¬رفع �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و11 و15 و16 و18.

تتلخص هذه املواد يف :

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

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

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

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

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

الفصل 38 أو احلق يف امللكية يف الفصل 41. 

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

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

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

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

خاص به جيب أن يكون استثنائيّا للغاية.23 

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

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

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

الرتشح ال يمكن أن يُفهم بمعزل عن الفصل 34  26.

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

4. ما هي موجبات الحدود على الحقوق والحريات ؟

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

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

يناقض بقية األحكام الدستورية29.

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

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

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

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

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

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

29  عمليا ال توجد حاالت أقر بموجبها فقه القضاء يف أملانيا أو كندا عدم وجاهة اهلدف املنشود أو عدم رشعيته، أنظر مقال: 
Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law 
journal, (2007) 57.
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

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 
(الفقرة 3) عىل أنه " ال جيوز تقييد احلقوق (...) بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية حلامية 
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… ».
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والتسامح  التعددية  وهي:  الديمقراطي  املجتمع  ماهية  ص  تلخّ عنارص  ثالث  حتديد  إىل  القضاء  فقه  توصل  لقد 
واالنفتاح42. كام تمّ حتديد عنارص التعددية ذاهتا بأهنا تعددية املامرسات وتعددية األفكار واآلراء وتعددية املؤسسات43.

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

وعلوية القانون. 

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق

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

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

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

د ضوابط احلقوق واحلريات دون املسّ من جوهرها خاصة إن كنّا يف وضع يتطابق  كيف يمكن إذن للمرشع أن حيدّ
فيه جوهر احلقوق مع جمال ممارستها45؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املوجبات املنصوص عليها بالفصل 49 نفسه.

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

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

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

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

التي ستحميها"49.

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

أنواع من القيود".

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

ويقتيض هذا التميش اإلجابة عىل جمموعة من األسئلة:

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

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

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

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

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

يؤدّي بشكل أو بآخر إىل محاية الصحة العامة؟ 

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

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

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

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

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

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

8. لمن يتوجه صراحة الفصل 49؟

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

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

وهو املصطلح املستعمل يف املنظومة الكندية مثال.  50

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

49؟ الفصل صراحة يتوجه 8. لمن
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المشرع �

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

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

االنتخايب.

احلقوق  من  املس  شأنه  من  ما  كل  تنظيم  لرضورة  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  تعرضت  ولقد 
واحلريات الدستورية بقانون أسايس وذلك خاصة يف قرارها املتعلق بمرشوع القانون عدد 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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ينصّ الفصل 102 من الدستور أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، 
49 ومبدئه األسايس املتعلق  ومحاية احلقوق واحلريات"، وهو ما يفتح الباب للقضاة مجيعا أمام تطبيق فلسفة الفصل 

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

المؤسسات ا¬خرى المعنية بالفصل 49 �

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

واحلريات  وباخلصوص:

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

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

.ببعض احلقوق حلامية حقوق أخر

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

املطروحة يف هذا املجال.

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

القيام بعمليات املنارصة عىل أساس الفصل 49.

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

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

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

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

مقتضيات الفصل 49 والتايل احرتام احلقوق واحلريات الدستورية.

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

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

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

وألعامل املنارصة التي تقوم هبا يف هذا املجال. 

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

واملجتمع املدين.

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

حتديد ضوابط احلقوق واحلريات.

ويتنزل الدليل املتعلق بالسلطة املحلية 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.
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طرحت جائحة "كوفيد - 19" مسألة حدود السلطات التي تتمتع هبا البلديات يف تقييد بعض 
احلقوق واحلريات بموجب قرارات ترتيبية للمحافظة عىل الصحة العامة وذلك بالتوقي من انتشار 
العدو بني متساكنيها، واحلال أنه للقانون وحده حسب الفصل 49 من الدستور حتديد الضوابط 

عىل ممارسة احلقوق واحلريات بام ال ينال من جوهرها. 

يات عىل املستو الوطني بفعل  كام طرحت نقاشا حول تداعيات توارد األحكام املقيدة للحرّ
االنتشار التدرجيي للعدو وعىل املستو اجلهوي واملحيل بحكم استفحاهلا يف بعض املناطق دون 
األخر. وقد مست القرارات الرتتيبية البلدية عديد احلقوق واحلريات (كحرية التنقل واحلق يف 

العمل واحلقوق الشخصية...).

ذت رئيسة بلدية نابل، قبل إعالن حالة الطوارئ بمقتىض األمر الرئايس  عىل سبيل املثال، اختّ
الصادر يوم 22 مارس/آذار 2020، قرارا يتعلق بتحديد عدد احلارضين عند إبرام عقد الزواج 
محاية  موجب  حتقيق  إطار  يف  االختالط1  تفادي  لغاية  والشاهدين  العروسني  يف  بحرصه  وذلك 
الصحة من  املحافظة عىل  تتمثل يف  القرار إىل حتقيق غاية مرشوعة  العامة. وهيدف هذا  الصحة 
ة املواطنني. وعىل خالف هذا  خالل احلد من تفيشّ العدو عىل تراب البلدية واملحافظة عىل صحّ
التميش، اختذ رئيس بلدية جرجيس الشاملية يف 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2020  قرارا يقيض بمنع 
ابرام عقود الزواج إىل اشعار آخر، كام أصدرت 19 والية جزائرية من أصل 48 قرارات تقيض 

بتعليق إبرام عقود الزواج باملصالح املحلية بالبلديات إىل إشعار آخر لتحقيق نفس الغرض2.

فإن  احلارضين،  عدد  من  احلدّ  خالل  من  باحلق  املساس  عدم  نابل  بلدية  رئيسة  ارتأت  لئن 
محاية  عىل  تأسست  وإن  الشاملية،  جرجيس  بلدية  ورئيس  باجلزائر  واليات  عدة  رؤساء  قرارات 
الصحة العامة، مل حترتم موجبات اختاذ اإلجراء األقلّ وطأة عىل احلقّ يف إطار التوقّي من انتشار 
دوا مثال فرتة التواجد بمقرّ البلدية لغاية إبرام عقود الزواج أو  َدِّ العدو. كان عىل هؤالء، أن حيُ
ة كالتعقيم املسبق أو احرتام مسافة التباعد اجلسدي أو  عوا احلارضين إىل إجراءات خاصّ ْضِ أن خيُ
بينها وبني الغاية  التناسب  املتّخذة مل تراع مبدأ  قلّلوا من عدد احلضور. لذا، فإن اإلجراءات  يُ أن 

فة. املرشوعة التي هتدف إىل حتقيقها، فكان باإلمكان الوصول إليها بإجراءات خمفّ

"كوفيد-  املتعلق بمقاومة تفيش فريوس كورونا   2020 30 مارس/آذار  بتاريخ  1 الصادر  أريانة اختاذ نفس اإلجراء يف قراره عدد  بلدية  توىل رئيس   1
19"والذي حيرص قائمة احلضور عىل القرينني والشاهدين وويلّ لكل قرين.

2  مركز اجلزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنسان liberties.aljazeera/com تاريخ آخر زيارة 27 جويلية/متوز 2020.
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معايير تدخل البلديات لحماية الّصحة العاّمة في فرنسا

يف نفس اإلطار، أقرّ جملس الدولة الفرنيس من جهته يف قراره اإلستعجايل الصادر يف 22 مارس/آذار 
ة للتوقي  حة العامّ 2020 أن «رؤساء البلديات هلم اختاذ مجيع اإلجراءات التي توجبها املحافظة عىل الصّ
التّنقل  ية  األساسية كحرّ احلقوق واحلريات  ممارسة  تقييد  اإلجراءات يف  وتتمثل هذه  الوباء،  تفيشّ  من 
ية ممارسة بعض املهن، برشط أن تكون رضورية ومالئمة ومتناسبة مع هدف محاية  ية التّجمع وحرّ وحرّ

الصحة العامة»3. 

اعة العارشة إىل اخلامسة  ذ رئيس بلدية «كان» الفرنسية قرارا يقيض بمنع اجلوالن ليال من السّ كام اختّ
والّذي  الفضالت  احلرائق يف مصبّات  تنامي إشعال  إىل  بالنّظر  حية  الصّ الطّوارئ  إطار حالة  صباحا يف 
ل رجال اإلطفاء. فتوىلّ الوايل الطعن يف رشعيته بدعو «استعجايل-حريات» بالنظر لعدم  استدعى تدخّ
يات واحلقوق  ر القايض اإلداري اإلستعجايل يف قراراه أن احلدّ من احلرّ تناسبه مع األوضاع املحلية. ذكَّ
اذ إجراءات تقييدية كلام توفرت  رَّ للجامعات املحلية بإمكانية اختّ قِ ال يكون إالّ بمقتىض قانون، قبل أن يُ
رُ اختاذها. وتأسيسا عىل ذلك، اعترب -أوال-أنّ اإلجراء املتخذ يَمسُّ من حرية أساسيّة  ِّ ظروف حملية تُربَ
ية والقيد هو االستثناء. وترتيبا عىل ذلك، فعىل السلطة  د -ثانيا- بأنّ املبدأ العام هو احلرّ وهي التنقّل، وأكَّ
ة يف  ة عىل النّظام العام أو أن تستند إىل ظروف خاصّ سس إجراءاهتا عىل وجود خماطر خاصّ املحلية أن تُؤَ
رُ  ِّ ية املستند عليها ال تُربَ مواجهة اآلفة، وانتهى- يف األخري- إىل إلغاء القرار بالنظر إىل أنّ الظّروف املحلّ

 .4اإلجراء املتخذ يف عالقته بتفادي انتشار العدو

ل رؤساء البلديات عىل أساس سلطاهتم الضبطية طبق الفصول  خُّ يُستفاد من هذه األمثلة أنَّ تَدَ
احلقوق  تقييد  هلم  لُ  َوَّ خيُ فلئن  مرشوطا.  يبقى  (م.ج.م)  املحلية  اجلامعات  جملة  من  و267   266
(محاية  الدستور  من   49 بالفصل  عليها  املنصوص  األغراض  خمتلف  حتقيق  أجل  من  واحلريات 
حقوق الغري أو مقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة)، فإنّ 
عليهم احرتام مقتضيات الفصل 49 بام يف ذلك مبدأ التناسب، ذلك أنّ خمالفتهم هلذه املقتضيات 
ضَ قراراهتم يف صورة الطعن فيها إىل اإللغاء وإىل إمكانية القيام بدعو مسؤولية جلرب الرضر  رِّ عَ يُ

الناجم عنها. 
من  جمموعة  بني  التّنافس  أو  التّصادم  مسألة  وجمالسها  البلديات  رؤساء  عىل  تُطرح  ما  كثريا 
احلقوق واحلريات، ممّا يفرض عليهم إعامل املوازنة بني احلقوق، ونذكر عىل سبيل املثال احلقّ يف 
النّفاذ إىل شبكات االتصال (الفصل 32 من الدستور) من خالل تركيز املحطات القاعدية للهاتف 

حة (الفصل 38 من الدستور). اجلوال واحلقّ يف الصّ

حكم استعجايل يف القضية عدد 439674 بتاريخ 22 فيفري/شباط 2020 نقابة األطباء الشبان ضد رئيس احلكومة.  3
حكم استعجايل يف القضية عدد 2000711، بتاريخ 31 مارس/آذار 2020 (غري منشور).  4
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المفاضلة بين الحقوق والحريات أمام القاضي ا«داري

قضية  يف  واحلريات  احلقوق  بني  املوازنة  أو  املفاضلة  مسألة  مؤخرا  اإلداري  القايض  عىل  طرحت 
حة العامة. وانتهى  تتعلق بحقّ استعادة جثامن شخص توىفّ باخلارج بجائحة كوفيد-19 واحلقّ يف الصّ
القايض املنتصب يف املادة اإلستعجالية إىل ما ييل: «حيث أنّه  من وظيفة القايض اإلداري يف دولة القانون، 
ويف إطار دوره االجتهادي، احلسم يف مسألة احلقوق املتضاربة أو املتنافسة املطروحة عليه بمناسبة بتّه 
تقوم  عقالنية،  لرؤية  وفقا  إلحدامها  ترجيحه  يتمّ  أن  عىل   ،األخر عىل  إحدامها  وتغليب  النزاع،  يف 
فئة  أكرب  د حقوق  قد هتدّ التي  املخاطر  ية  االعتبار مد جدّ بعني  يأخذ  تقدير موضوعي ودقيق،  عىل 
ر أن يرتتّب  عن تقييده أقلّ املخاطر جتاه  من األفراد، بام يؤول إىل قبول القايض بتقييد احلق الّذي يقدّ
املجموعة الوطنية وحيرص عىل تكريس احلق الذي قد يؤول تقييده إىل خماطر أكرب وأكثر جدية عىل 

البالد».

القايض حق املجموعة يف الصحة عىل حساب حقّ املورثني يف جلب جثامن املصابة  لَّب بذلك  غَ
ذكرا بأن احلد من احلق يف جلب اجلثامن، الذي يعترب من ضمن احلقوق الثقافية،  بفريوس كورونا5 ، مُ
العام  األمن  محاية  يف  واملتمثلة  فرضته   التي  الرضورة  ملقتضيات  ومالئم  الزمن  يف  وحمدد  رضوري 
أقارهبم يف  بجثامني  العودة  يفقدون حق طلب  املوتى ال  أهايل  أنّ  "عىل  املواطنني،  الصحي وسالمة 
يف  االستعجايل  القايض  وأضاف  املنع".  ذلك  أسباب  تزول  عندما  وطنهم،  يف  ودفنها  الحق  وقت 
ثتهم  رِّ وَ آخر حكمه أنه "ولئن توفر رشطا التأكد واجلدية يف مطلب العارضني املتعلق بجلب جثامن مُ
املحكمة  هذه  جيعل   ،العدو بخطر  العام  الصحي  األمن  بتهديد  املتّصف  كورونا  بفريوس  املصابة 
لِّب السالمة الصحية العامة للمواطنني واألفراد املوجودين عىل الرتاب التونيس، وتعطيهم األولوية  تُغَ

يف احلامية الصحية، بام يتجه معه تبعا لذلك رفض املطلب".   

ريّ  باإلضافة إىل رؤساء البلديات، بوصفهم سلطة ضبط إداري عام، فإنّ مجيع اهلياكل التي تُسَ
اجعة بالنظر إىل البلديات مطالبة عند ممارسة اختصاصاهتا  الحيات الرّ املصالح املحلية يف إطار الصّ
بُ تقييدها بشكل  فُّرِ ظرف حميلّ خاصّ يُوجِ وَ ق من تَ بعدم احلدّ من احلقوق واحلريات طاملا مل تتحقّ

مناسب. تتمثل هذه اهلياكل يف:
يَّنَةِ (جلان التسيري املؤقتة، أو ما كان يطلق عليها بالنيابات اخلصوصية)، • بَةِ أو املُعَ املجالس املُنْتَخَ
الكاتب العام، •
األعوان الشاغلني ألحد اخلطط الوظيفية، •
األعوان يف صورة التفويض هلم من قبل رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ونوابه يف صورة  •

تكليفهم بمهام، 
الوايل يف صورة احللول حمل رئيس البلدية طبق الفصل268(م.ج.م)، •

املحكمة االدارية، القضية االستعجالية عدد 7144774، بتاريخ 11 جويلية/متوز 2020 (غري منشورة).  5
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اللجان البلدية، •
جمالس الدوائر، •
أعوان اجلامعة. •

من  جانب  ممارسة  العمومية  األشخاص  بعض  إىل  البلدية  املجالس  ل  َوِّ ختُ أن  حيدث  وقد 
واحرتام  احلقوق  منظومة  احرتام  هؤالء  فعىل  وبالتبعية،  قرار.  أو  اتفاقية  بموجب  صالحياهتا 
مقتضيات احلدّ منها. تتمثل هذه األشخاص يف املؤسسات املحلية التي تُنشئها اجلامعة املحلية طبقا 

الفصل 103(م.ج.م) لغاية ممارسة أحد اختصاصاهتا التي تأخذ شكل:
ة ذات صبغة صناعية وجتارية، • املؤسسات العمومية املحدثة الستغالل مرافق عامّ
مؤسسات التعاون التي تشرتك البلديات يف إحداثها طبقا ألحكام الفصول 284 إىل 292  •

(م.ج.م)،
دُ بعض الصالحيات إىل أشخاص القانون اخلاص التي  باإلضافة إىل األشخاص العمومية، قد تُعهَ

ا اجلامعة املحلية عىل غرار:  هَ ثُ دِ حتُ
 الرشكات خفيّة اإلسم التي متتلك اجلامعة رأس ماهلا بصفة كلية،  •
طبق  • رأسامهلا  نصف  عن  يزيد  ما  اجلامعة  متتلك  التي  املختلط  االقتصاد  ذات  الرشكات 

الفصول 103 و104 (م.ج.م). 
لِّف بعض األشخاص املعنوية أو الطبيعية بمهام مرفقية حملية  كام يمكن للجامعة املحلية أن تُكَ
85 م.ج.م)  العامة (الفصل  املرافق  بموجب عقود كاللزمة (الفصل53 م.ج.م) وعقود تفويض 
وعقود الرشاكة (الفصل 100 م.ج.م) واجلمعيات التي تُربم معها اجلامعة اتفاقيات للقيام بأنشطة 

تدخل ضمن صالحياهتا (الفصل 111 م.ج.م). 
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رسم بياني لمختلف الهياكل المحّلية المعنية بتطبيق الفصل 49 

 

وات من احلقوق واحلريات بمناسبة أدائها للمهام التي أُوكِلت إليها  قد حيدث أن حتدّ هذه الذّ
أو التي أُحدثت من أجلها، فعىل اجلامعة املحلية أن تُراقب مد احرتامها للحقوق واحلريات من 
(مسلخ  البلدية  العامة  املرافق  مستلزمي  أحد  يقوم  فقد  واملتابعة.  الرقابة  سلطات  ممارسة  خالل 
بلدي أو سوق سيارات) بتهيئتها و/أو استغالهلا دون احرتام حقوق ذوي اإلعاقة من خالل عدم 
أو يف صورة إجالئهم عند حصول خطر حمدق كاحلرائق. كام  العادي  للتنقل  هتيئة مسارات هلم 
يمكن أن يتوىل املُبَتَّت له يف استغالل سوق أسبوعية احلدّ من حرية الصناعة والتجارة عرب التّضييق 
وق أو بخرق مبدأ املساواة فيام بينهم. هلذا، يتجاوز تطبيق الفصل 49  عىل التّجار يف النّفاذ إىل السّ

ل يف الشأن املحيل.  السلط املحلية يف هذه احلالة، ليشمل كل متدخّ
احلقوق  من  احلدّ  البلدية)  ورئيس  (املجلس  املحلية6  للسلطة  املسرية  للهياكل  إذن  يمكن 
تِّم ذلك. ترتبط هذه االمكانية، أوال، برضورة التحقق  واحلريات يف صورة توفّر خصوصية حملّية حتُ
من وجود سند قانوين يؤهلهم الختاذ االجراء التقييدي، وثانيا، بعدم املساس بجوهر احلق أو جعل 
بتأسيسه عىل رضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، ورابعا، باحرتام  ممارسته استثنائيا، وثالثا، 
ودها إىل تطبيق األقيسة الثالثة التي  مبدأ التناسب من خالل طرح ثالثة أسئلة متالزمة ومتعاقبة تَقُ

ينبني عليها هذا املبدأ7.

ليل. 6  سنعود هلذه املسألة يف اجلزء الثاين من هذا الدّ
سنعود بأكثر حتليل هلذه األقيسة يف العنوان الثالث من اجلزء األول من هذا الدليل.  7

اجلامعة املحلية 
هبياكلها املختلفة 

االشخاص اخلاصة املكلفة 
من قبل اجلامعة املحلّية

األشخاص اخلاصة املحدثة 
من قبل اجلامعة املحلّية

الرشكات ذات االقتصاد املختلط 
ية فوق التي متلك اجلامعة املحلّ

50 باملائة من رأس ماهلا

الرشكات ذات االقتصاد املختلط 
ية فوق التي متلك اجلامعة املحلّ

50 باملائة من رأس ماهلا

الرشكات خفية اإلسم 
التي متلك اجلامعة 
املحلّية رأس ماهلا

- األشخاص الطبيعية: أفراد
- االشخاص املعنوية: رشكات 

ومجعيات
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السؤال األول: هل أن اإلجراء التقييدي الذي سيُتخذ هو إجراء متالئم لتحقيق الغرض املرشوع 
الذي من أجله اُختذ بالنظر إىل الوضعيات أو اخلصوصيّات املحلية؟ بمعنى، هل يوجد رابط منطقي 

بني القيد عىل احلرية والغرض من اختاذه؟

49 والذي يتمثل عىل سبيـل  ستور صلب الفصـل  ه الدّ يشمل الغرض املرشوع ما أقرّ
الذكر يف:
تّخذ قرار منع شخص من تربية الدواجن  يف مناطق سكنية باسم  • محاية حقوق الغري: كأن يُ

حة والعيش الكريم، احرتام حقوق املتساكنني يف الصّ
عة داخل املنطقة البلدية أو منع جوالن الشاحنات  •  أو حلامية األمن العام: كتحديد الرسّ

يف أوقات الذروة،
 أو اآلداب العامة، كأن يقع منع عرض فنّي بالنظر إىل مساسه باآلداب العامة. •

س كلّ إجراء تقييدي تتّخذه السلطة املحلّية عىل حتقيق أهداف مرشوعة تتمثّل يف محاية  جيب أن يتأسّ
حة العامة. وقد أضاف إليها القضاء الفرنيس فيام يتعلق بالسلطة  األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصّ
ري  ومصدّ ملنتجي  الفرنسية  والنقابة  «لوتيسيا»  أفالم  رشكة  الشهري  قراراه  يف  العامة  األخالق  املحلية 
ل 1959، واحرتام الكرامة اإلنسانية يف قراره املعروف بمنع  األفالم الصادر يف 18 ديسمرب/كانون األوّ

إلقاء األقزام يف اهلواء من قبل مرتادي العلب الليلية أثناء الرقص8.

الغرض؟  لتحقيق  رضوري  إجراء  هو  اذه  اختّ املزمع  التّقييدي  اإلجراء  أنّ  هل  الثاين:  ؤال  السّ
ن من  كِّ مَ ال عىل احلقوق واحلريات، ومن شأنه أن يُ بمعنى هل يُعدّ فعال اإلجراء األقلّ وطأةً أو تطفّ

ا عليها؟ دَّ وقعً اذ قرار أَشَ حتقيق نفس األهداف يف صورة اختّ

بوض عىل طريف الطّريق خالل فرتات زمنية  عة أو بمنع الرّ اذ قرار باحلدّ من الرسّ كأن يتمّ اختّ
اذ قرار يقيض بمنع اجلوالن. لني عوضا عن اختّ معيّنة لتحقيق سالمة وأمن املرتجّ

السؤال الثالث: هل أنّ اإلجراء املتخذ يتناسب مع الغاية التي يرنو إىل حتقيقها؟

وتتمّ اإلجابة عن هذا السؤال من خالل إجراء موازنة عند تطبيق اإلجراء بني الكلفة االجتامعية 
أو االقتصادية التي سيتسبّب فيها وما سيحققه من أرباح، كأن تقع املوازنة بني تقييد حرية االتصال 
والتّواصل من خالل منع تركيز املحطات القاعدية للهاتف اجلوال بأحد األحياء يف املنطقة البلدية 

 Conseil d'Etat, Assemblée, commune de Morsang- sur-Orge, grands arrêts de la jurisprudence, Dalloz, arrêt  8
n°104, 14ème édition, 2003, page n° 748.
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حة باالستناد إىل مبدأ احليطة من املخاطر التي ستسببها هذه املحطات عىل  من جهة، واحلقّ يف الصّ
 .صحة املتساكنني، خاصة منهم كبار السن والصغار، من جهة أخر

عاهتا املختلفة من خالل التطبيقات الواقعية، سيتمّ التّعرض يف  لإلجابة عن هذه األسئلة بتفرّ
هذا الدليل إىل األجزاء األربعة التالية لتفصيل عالقة اجلامعات املحلية بالفصل 49: 

أوال- قابلية الفصل 49 للتّطبيق عىل اجلامعات املحلية، 
ثانيا- اهلياكل املعنيّة بتطبيق الفصل 49،

ثالثا- صور تطبيق الفصل 49،
رابعا- التّبعات النزاعية لعدم احرتام موجبات الفصل 49.
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 انطباق الفصل 49 على الجماعات المحلية

الجزء ا¬ول



اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور11 دليل السّ

ه للمرشع من خالل إفراده القانون مسألة  قد يبدو من خالل القراءة احلرفية للفصل 49 أنّه يتوجّ
بمقتضياته  معنيّة  غري  املحلّية  اجلامعات  أنّ  هم  فْ يُ قد  وبالتايل،  واحلريات.  احلقوق  ضوابط  حتديد 
وخاصة منها مبدأ التناسب عند تقييد احلقوق واحلريات، وينجرّ عن هذا الفهم عدم جماهبة اجلامعات 
به. إالّ أنّه بقراءة متأنية ملجلّة اجلامعات املحلية وبعض النصوص اخلاصة، نالحظ أنّه عندما متارس 
ل يف جمال ممارسة بعض احلقوق واحلريات املضمونة  اهلياكل املحلية أنشطتها املختلفة، فهي تتدخّ

دستوريا. لذا، سنسعى يف العناوين الثالثة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية: 

رات تطبيق الفصل 49 عىل اجلامعات املحلية؟  • ما هي مربّ
ما هي املنهجية املعتمدة لتطبيق الفصل 49؟  •
ما هي األطر التي ينطبق فيها الفصل 49؟ •

العنوان ا¬ول- ماهي مبّررات تطبيق موجبات الفصل 49 
من قبل الجماعات المحلية؟

رات التي سيتمّ تناوهلا بمسألتني:  تتعلق املربّ
أوال- مسألة انطباق الفصل 49 عىل اجلامعات املحلية. 

وثانيا- مسألة تطبيق اجلامعات املحلية للفصل 49.
يستفاد من حتليل النّصوص القانونية املنظّمة للجامعات املحلية أنّ العديد من صالحياهتا تتقاطع 
مع احلقوق واحلريات (الفرع األول) وأن اجلامعات املحلية ذاهتا تتمتع بحقوق وحريات خاصة هبا 
(الفرع الثاين)، ممّا يوجب عىل املرشع نفسه عدم تقييدها دون احرتام مبدأ التّناسب (الفرع الثالث).

الفرع ا¬ول- تقاطع عديد صالحيات الجماعات المحلية مع الحقوق والحريات

س بصفة  يتّضح من خالل القراءة األولية للفصل األول من جملة اجلامعات املحلية أنّه مل يكرّ
ايب املحيل. هتدف املجلة  رصحية من بني أهدافها محاية احلقوق واحلريات األساسية يف املجال الرتّ
طبق أحكامه إىل ضبط القواعد املتعلقة بتنظيم هياكل السلطة املحلية وصالحياهتا وطرق تسيريها 
مركزية والتنمية الشاملة والعادلة واملستدامة يف  ق الالّ وفقا آلليات الديمقراطية التشاركية بام حيقّ

إطار وحدة الدولة.
عليه  (املنصوص  املحيل  العامّ  أن  الشّ إدارة  يف  املشاركة  حقّ  ضمنية  بصورة  األحكام  هذه  رُّ  قِ تُ
آليات  اعتامد  اشرتاطه  خالل  من  والسياسية9)  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   25 بالفصل 

املصادق عليه بالقانون عدد 30 لسنة 1968 املؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968.  9
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ذكر  خالل  من  ومتوازنة  سليمة  بيئة  يف  احلقّ  ضمنية  بصورة  س  رِّ يُكَ كام  التشاركية.  الديمقراطية 
التنمية املستدامة كأحد األهداف التي ترنو إىل حتقيقها املجلة. 

الفصل 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التّمييز املذكور يف املادة 2، احلقوق التالية، التي جيب أن 
تُتاح له فرصة التّمتع هبا دون قيود غري معقولة: 

تارون يف حرية، ا بواسطة ممثلني خيُ ا مبارشة وإمّ ؤون العامة، إمّ أ. أن يشارك يف إدارة الشّ
ب، يف انتخابات نزهية جتر دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني  نتخَ نتخِب ويُ ب. أن يَ

وبالتصويت الرسي، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني، 
ة يف بلده. ج. أن تتاح له، عىل قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلّد الوظائف العامّ

الحيات  كام نستخلص من مراجعة اختصاصات اجلامعات املدرجة يف ثالث أصناف من الصّ
وحقوق  ستورية  الدّ واحلريات  احلقوق  عديد  مع  يتقاطع  أغلبها  بأنّ  واملنقولة،  واملشرتكة  الذاتية 

أخر غري مُضمنة بالدستور. 
س فيه املتساكن وتنظيامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية  يُعدّ الفضاء املحيلّ أقرب جمال عامّ يُامرِ
الحيات  والنّقابات خمتلف حقوقهم وحرياهتم. فمن نتائج مبدأ التّفريع أنّ اجلامعة املحلّية متارس الصّ
سبيل  عىل  نذكر  يات.  واحلرّ احلقوق  بعديد  تتعلّق  تي  والّ منها  واملنقولة  املركزية  السلطة  مع  املشرتكة 
املثال أنّ اإلختصاص املشرتك يف تنمية االقتصاد ودفع االستثامرات وإقامة مناطق لألنشطة االقتصادية 
ناعة والتّجارة. كام يرتبط االختصاص املشرتك املتعلّق بدعم التشغيل باحلقّ يف  ية الصّ قد يمسّ من حرّ
ا اختصاص إحداث املنتزهات الطبيعية وإنجاز شبكات التطهري، فإنّه يتقاطع مع احلق يف  غل. أمّ الشّ
يات باسم املصلحة  ل يف إطار العيش السليم. لذا، فإنّ فرضيّة احلدّ من هذه احلقوق واحلرّ حة ويتنزّ الصّ
حة  الصّ باسم محاية  العمل  ية  املحلية من حرّ لطة  السّ قبل  يتمّ مثال احلدّ من  تبقى واردة (كأن  املحلّية 

، أو احلدّ من احلقوق البيئية بإحداث مصبّات للفضالت...). ة أو األمن العامّ العامّ

المجال الترابي لممارسة ا«ختصاصات البلدية

متارس البلدية مبدئيا مجيع اختصاصاهتا يف جماهلا الرتايب (طرقات/ حمالت/ فضاءات/ ساحات بلدية/ قاعات 
من  و/أو  ستور  الدّ من  وهنا  يستمدّ الّتي  ياهتم  وحرّ حقوقهم  املتساكنني  يامرس  املجال،  نفس  وعىل  بلدية...). 
ناعة والتّجارة). كام  ية الصّ غل واحلقّ يف امللكيّة وحرّ املواثيق الدولية والقوانني يف بعض احلاالت (كاحلقّ يف الشّ
ارس أجهزة البلدية اختصاصاهتا طبق الفصل 12 (م.ج.م.) خارج جماهلا الرتايب يف صورة تكليفها  قد حيدث أن متُ
لط  اتية. يف كل احلاالت، عىل السّ ية أخر أو منشأة عمومية بمامرسة إحد اختصاصاهتا الذّ من قبل مجاعة حملّ
س عىل التّحقق من  ية أن حترتم يف كل احلقوق واحلريات، وإن اقتىض األمر احلدّ منها، فإنّ ذلك جيب أن يتأسّ املحلّ

احرتام مقتضيات الفصل 49 ومنها مبدأ التناسب بطرح األسئلة الثالث التي تمّ ذكرها.



اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور13 دليل السّ

الفرع الثاني- تمّتع الجماعات بالحقوق والحّريات

ستور  يات املنصوص عليها بالدّ يطرح التّساؤل يف هذا اإلطار عن مد انطباق احلقوق واحلرّ
يات  َتُّعِها بوصفها أحد أشخاص القانون العام بحقوق وحرّ ال)، ومد متَ عىل اجلامعات املحلية (أوّ
ة هبا كاحلقّ يف االستقاللية وحرية التّدبري(ثانيا)، وكيفية محاية حقوقها ضدّ كلّ تقييد  دستورية خاصّ

مشطّ من الذوات املعنوية األخر (ثالثا).

ذواتا  بوصفها  املحلية  اجلامعات  عىل  لألشخاص  رة  املقرّ واحلريات  احلقوق  تنطبق  هل  أوال- 
ة عموميّة؟ معنويّ

بوصفها  املحلّية  اجلامعات  عىل  الطّبيعية  لألشخاص  حرصا  رة  املقرّ احلقوق  بداهة  تنطبق  ال 
تي تتالءم مع طبيعتها.  أشخاصا معنوية، فال تتمتّع إالّ باحلقوق الّ

باحلقوق  املعنوية  األشخاص  "تتمتع  ييل:  ما   12 فصله  يف   1976 لسنة  الربتغايل  الدستور  اقتىض 
ة 19 فقرة ثالثة من الدستور الفيدرايل األملاين  وختضع إىل الواجبات املتالئمة مع طبيعتها". كام تنصّ املادّ

أنّ "احلقوق األساسية تنطبق عىل األشخاص املعنوية الوطنية طاملا أن طبيعتها تسمح بذلك". 

فمن الطبيعي أالّ تتمتّع البلديات بحق اللّجوء أو احلقّ يف الكرامة اإلنسانية، لكنّها تتمتّع بحقّ النّفاذ 
ال  والّتي  امللكية  بحقّ  اجلامعات  تتمتّع  كام   .األخر العمومية  اجلهات  بحوزة  تكون  تي  الّ املعلومة  إىل 
تِّمها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري أو  َ لطة املركزية احلدّ منه إالّ ملقتضيات حتُ جيوز للسّ
حة العامة، أو اآلداب العامة مع احرتام مبدأ التناسب،  ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصّ
لطة املركزية بسبب هتديدها  ة معيّنة من قبل السّ كأن يقع تقييد حقوق استغالل أمالك راجعة جلامعة حمليّة ملدّ

لسالمة األشخاص، كام حصل خالل أزمة كوفيد- 19 (مثال كقاعات األفراح واألسواق البلدية). 

بتسمية  1980 (املعروف  الثاين  16 جانفي/كانون  خ يف  املؤرّ الفرنيس منذ قراره  الدستوري  أقرّ املجلس 
ة  وات العموميّة اخلاصّ التأمني) أن مبدأ املساواة يشمل األشخاص الطّبيعية واملعنوية، وبذلك ينسحب عىل الذّ
سات العموميّة واجلامعات املحلّية...). ة العموميّة (املؤسّ وات املعنويّ (اجلمعيات واألحزاب والنقابات...) والذّ

ثانيا- ما هي احلقوق التي تتمتع هبا اجلامعات املحلية يف الدستور والترشيع التونيس؟

(منها  ة  املعنويّ األشخاص  متتّع  عىل  التّونيس  ستور  الدّ يف  يح  الرصّ التّنصيص  عدم  من  غم  بالرّ
املنظومة  فإنّ   ، معنويّ كشخص  طبيعتها  مع  تتالءم  تي  الّ يات  واحلرّ باحلقوق  املحلية)  اجلامعات 

ر هلا جمموعة من احلقوق كحقّ التّقايض واحلقّ يف امللكية.  رِّ قَ القانونيّة تُ

ذواتا  بوصفها  املحلية  اجلامعات  عىل  لألشخاص  رة  املقرّ واحلريات  احلقوق  تنطبق  هل  أوال- 
ة عموميّة؟ معنويّ

أوال-
ة عموميّة؟ معنويّ
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تتمتّع اجلامعات املحليّة طبق أحكام الفصول 69-74 (م.ج.م) بحقّ امللكية شأهنا يف ذلك شأن 
ع احلدّ من هذا احلقّ دون أن يُفرغه من  األشخاص الطبيعيني. وتأسيسا عىل ذلك، يمكن للمرشّ
أمالكها  املحليّة يف  لطة  السّ ف  تترصّ أن  احلقّ  منه بشكل جمحف. ويفرتض هذا  ُدّ  حيَ أن  أو  حمتواه 
لطة  للسّ يمكن  فال  املجلة).  من   74 (الفصل  املطلقة  باألغلبيّة  تّخذ  تُ بمداولة  وتستغلّها  اخلاصة 
ف  ة طريقة ما يف الترصّ املركزية بموجب أمر أو للمرشع بمقتىض قانون عادي أن يفرضا عىل البلديّ
دُّ مساسا بحرية التّدبري. وإن تمّ  عَ يف أمالكها بمقتىض لزمة أو عقود تفويض مرافق عامة، ألنّ ذلك يُ
ة بشكل خمالف ألحكام الفصل 49 من الدستور،  لطة املركزيّ حتديد ممارسة هذه احلقوق من قبل السّ
اب البلدي بام يف ذلك  يمكن للجامعة املحلّية االحتكام إىل القضاء. كام ال يمكن تنظيم هتيئة الرتّ
أمالك البلدية بمقتىض قانون عادي، ذلك أن هذه األمالك ال تنظّم حسب الفصل 65 من الدستور 

إالّ بقانون أسايس. 
وابط  كام تتمتّع اجلامعة املحلية بحقّ النّفاذ إىل املعلومة الذي ال يمكن أن تُوضع يف شأنه إالّ الضّ
جوهره  من  املساس  دون  ترشيعيّ  بنصّ  وذلك  ستور،  الدّ من   49 بالفصل  عليها  املنصوص 
ولرضورة تقتضيها دولة ديمقراطية مدنيّة هبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو 
ة، وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط  ة، أو اآلداب العامّ حة العامّ فاع الوطني، أو الصّ الدّ

وموجباهتا. 
املحلية يف  اجلامعة  قيودا عىل حقّ  40 (م.ج.م)  الفصل  ن  يتضمّ املقتضيات،  وتطبيقا هلذه 
ؤون  مركزي، حيث يُمكن للوزارة املكلّفة بالشّ ويلّ الالّ النّفاذ إىل املعلومة يف جمال التّعاون الدّ
ة تتعلّق  اخلارجية أن ترفض مرشوع اتّفاقية دوليّة تنوي اجلامعة املصادقة عليها ألسباب سياديّ
ح الوزارة عن أسباب  ياسة اخلارجيّة أو النّظام العام، وال يمكن يف هذه الصورة أن تُفْصِ بالسّ
العام  النّظام  محاية  يف  يتمثّل  مرشوع  هدف  عىل  املنع  هذا  س  يتأسّ املحليّة.  للجامعة  فض  الرّ
فاع  الدّ يف  واملتمثّلة   49 بالفصل  عليها  املنصوص  ستورية  الدّ األهداف  مع  يتالقى  والّذي 

 . الوطني واألمن العامّ
لإلحصاء  الوطني  املعهد  عىل  يوجب  (م.ج.م)   33 الفصل  فإنّ  ورة،  الصّ هذه  إىل  إضافة 
ها  متكني اجلامعات املحلية من املعلومة اإلحصائية التي هتمّ جمال اختصاصها الرتايب. فمن حقّ
وكذلك  لإلحصاء  الوطني  املعهد  عليها  ز  يتحوّ التي  هبا  املتعلّقة  اإلحصائيات  عىل  االطّالع 
لطة املركزية أو احلصول عىل اخلرائط  ها والتي هي بحوزة السّ عىل املعلومات املالية الّتي ختصّ
ابيّة  قمية من جماهلا الرتايب من وزارة التجهيز للقيام بالتّهيئة الرتّ ور الرّ املتعلّقة بحدودها أو الصّ

والعمليّات املتعلّقة هبا. 
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لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور15 دليل السّ

حّق البلدّية في الّنفاذ إلى المعلومة وضرورة حماية المعطيات الشخصية 
خالل أزمة "كوفيد-19"

يمكن االستدالل بمثال آخر مستمدّ من مكافحة جائحة "كوفيد - 19"والتي استدعت من البلديّات القيام 
حي واملستشفيات وبأعامل اإلحاطة النّفسية واالجتامعية للعائالت  بأعامل التّعقيم للمساكن وأماكن احلجر الصّ
املترضرة وتلك املجاورة هلا. إال أنّ السلط املركزية رفضت متكينهم من حقّ النّفاذ إىل املعلومة املتعلّقة هبويّات 
البلديات من  ن  َكُّ متَ إىل عدم  أدّ ذلك  الشخصية. وقد  املعطيات  ة محاية  املصابني وعائالهتم بحجّ األشخاص 
واالجتامعية  النّفسية  باملرافقة  والقيام  وحواشيها،  هبا  يقيمون  التي  األماكن  (تعقيم  بصالحيّاهتم  االضطالع 
لطة املركزية متكني البلديات من حقّها يف  لألجوار...) عىل أكمل وجه. ويطرح هذا املثال مد تناسب رفض السّ
ة بالنّظر إىل موجبات محاية املعطيات الشخصية.  حة العامّ املعلومة لتحقيق الغرض املرشوع املتمثل يف محاية الصّ
من  التّوقّي  لغاية  استعامهلا  رشط  عىل  املعطيات  هذه  من  البلديات  متكني  املركزية  حية  الصّ لط  السّ بإمكان  كان 
اآلفة دون التشهري باألشخاص املصابني. أما بالنسبة للبلديات، فكان بإمكاهنم اللجوء إىل القضاء االستعجايل 
لتمكينهم من إذن قضائي للحصول عىل املعلومات الرضورية يف حدود عدم املساس باملعطيات الشخصية. تثري 

ق إليها آنفا. هذه الوضعيات مسألة املفاضلة بني احلقوق التي تمّ التّطرّ

132 من  تتمتّع طبق الفصل  ا  ا من جهة احلقوق واحلريات اخلاصة باجلامعات املحلية، فإهنّ أمّ
ة أو  لطة املركزيّ طّ من قبل السّ شِ الدستور بحرية التدبري، الّتي ال يمكن أن يتمّ احلدّ منها بشكل مُ
كة الوطنيّة لتوزيع واستغالل املياه  ر قيام الرشّ سة عموميّة ذات صبغة وطنيّة. فيُمكن تصوّ أيّ مؤسّ
فية،  اب دون سند قانوين أو بصورة تعسّ احلة للرشّ ات إحد البلديّات باملياه الصّ بقطع تزويد مقرّ
ممّا حيرمها من احلقّ يف املاء املضمون بالفصل 44 من الدستور. يف هذه احلالة، عىل اجلامعة املحلّية 

فاع عن ذلك احلقّ أمام القضاء. الدّ

حّق الجماعات المحلية في الّدفاع عن استقالليتها أمام القضاء في إسبانيا

ا  بأهنّ  1979 ل  3 أكتوبر/ترشين األوّ ادر يف  الصّ الدستورية اإلسبانية  املنظم للمحكمة  القانون  يقر 
ستور األملاين  ة يف النّزاعات املتعلّقة باالستقاللية املحليّة (الفصل 2)، واحلقوق املتّصلة هبا. كام أنّ الدّ خمتصّ
ينصّ يف فصله 93 فقرة أوىل عىل حقّ الطّعن مبارشة أمام املحكمة الدستورية للجامعات املحليّة يف صورة 

عو يف إطار محاية احلقوق األساسيّة.  ل هذه الدّ ة التّدبري. وتتنزّ خرق حريّ

وات العموميّة األخر؟  طّ نابع من بقيّة الذّ شِ ثالثا-كيف يمكن للجامعات املحليّة محاية حقوقها من كلّ تقييد مُ

يف  ستوري  الدّ القايض  أمام  املبارش  الطّعن  حقّ  املحلية  للجامعات  التّونيس  القانون  س  يكرّ مل 
كِنُ هلا الطّعن مبارشة أمام  مْ ان من استقالليتها. ولكن يُ ية دستوريّني يمسّ صورة خرق حقّ أو حرّ
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لطة  ية بشكل جمحف من قبل السّ لطة يف صورة تقييد حقّ أو حرّ القايض اإلداري بدعو جتاوز السّ
التّنفيذية بواسطة أمر حكومي أو قرار إداري.

ة القانون  فع بعدم دستوريّ كِنها الدّ مْ د التقييد عن نصّ ترشيعي، فإنّ اجلامعة املحلّية يُ ا إذا تولّ أمّ
 تيبي املتّخذ يف إطار تطبيق القانون بدعو أمام القايض اإلداري يف إطار طعنها يف رشعيّة النّص الرتّ

لطة10.  جتاوز السّ
القانوين احلقّ  ة عن طريق ممثّلها  ريِّ املُسَ التّدبري يعطي هلياكلها  ة  املحلّية بحريّ إنّ متتّع اجلامعات 
القيام يف  الفرنيس طلب  ولة  الدّ املساس هبا. لذلك، فقد رفض جملس  للتقايض يف صورة  املطلق 
نزاع "استعجايل-حريات" من قبل مستشار بلدي عىل أساس املساس بحرية التدبري. وأقرّ املجلس 
أنّ حقّ القيام يكون للجامعة عن طريق ممثّلها القانوين ال عن طريق أيّ مستشار11. بذلك، يكون 
256 م.ج.م) سلطة حقّ  ة (الفصل  للبلديّ القانوين  املمثّل  البلدية وحده يف تونس بوصفه  لرئيس 

لطة املركزية أو أيّ مؤسسة أو منشأة عمومية.  القيام للدفاع عن تقييد صدر عن السّ

الفرع الثالث- الفصل 49 يحمي الّسلطة المحّلية من الّسلطة الّتشريعية 

إذ عليها احرتام مقتضياته كلّام  ُدُّ من سلطات اجلامعات املحلّية،  49 حيَ أنّ الفصل  عالوة عىل 
املحلّية  اجلامعات  حيمي  فإنّه  املحلّية،  اخلصوصية  باسم  واحلريّات  احلقوق  تقييد  األمر  استدعى 
تي تتّخذها تطبيقا للقوانني املتعلّقة هبا.  لطة املركزية بموجب النّصوص الّ الت السّ نفسها من تدخّ
لطة املحلّية.  ة بالسّ لطة التّرشيعية عند صياغتها للقوانني اخلاصّ يها ذات الفصل 49 من السّ مِ كام حيَ
يات  فعىل السلطة التّرشيعية التقيّد بمبدأ التّناسب عند احلدّ من متتّع اجلامعة املحلّية باحلقوق واحلرّ
ة عموميّة (كحقّ النفاذ إىل املعلومة) وكذلك من  تي تتالءم مع طبيعتها كذات معنويّ ستورية الّ الدّ

.( ة التّدبري املحيلّ ة هبا كجامعة حملّية (حريّ يات اخلاصّ احلقوق واحلرّ
املتعلّقة  القوانني  49 عند صياغة  الفصل  نها  تَضمّ تي  الّ املقتضيات  يراعي مجيع  أن  ع  املرشّ عىل 

أن املحيلّ أو تنقيحها.  بالشّ
يتعلق األمر باخلصوص:

الحيات املشرتكة بني اجلامعات  • بالقوانني الّتي ستصدر الحقا واملتعلقة أساسا بتنظيم الصّ
الحيات املنقولة منها،  لطة املركزية وتلك املتعلّقة بالصّ املحلّية والسّ

وبمجلة اجلامعات املحلية يف صورة تنقيح أحكامها.  •

راجع للغرض القرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية يوم 7 نوفمرب/ترشين الثاين 2013، والقرار التعقيبي عدد 314524 بتاريخ 31   10
املتعلقة  النزاعات  يف  االدارية  املحكمة  قرارات  (جمموعة  االنتخايب  القانون  أحكام  بعض  دستورية  يف  بالطعن  املتعلق   2016 ماي/أيار 

باالنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2014، املطبعة الرسمية 2016).
قرار جملس الدولة بلدية فونال ضد ماربيل 18 جانفي/كانون الثاين 2001.  11
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لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور17 دليل السّ

يِّق  ستور للجامعات املحلّية أو أن يُضَ ها الدّ تي أقرّ ية التّدبري الّ فال يمكن للمرشع أن يرتاجع عن حرّ
سَّ خمتلف هذه النصوص بشكل  من حمتواها دون مراعاة مقتضيات الفصل 49. وال ينبغي أن متَ
يات املنطبقة عىل اجلامعات املحلّية وأالّ تُفرغها من جوهرها، كأن  حف من احلقوق واحلرّ مُشطّ وجمُ
ة أو  ية مشاركة املتساكنني برشوط متييزيّ ية تعبري املستشارين املحلّيني أو حرّ يقع تقييد ممارسة حرّ
دّ من ممارستها، أو أن يقع احلدّ من حقّ اجلامعة يف النّفاذ إىل  دة ممّا حيَ إخضاعها إىل إجراءات مشدّ
املعلومة بحجب صنف معنيّ ال يدخل يف االستثناءات الّتي جاء هبا القانون عدد 22 املؤرخ يف 24 

مارس/آذار 2016 واملتعلق بالنّفاذ إىل املعلومة. 

امنات املوجودة أو   عند القيام بتعديل قانون هيمّ احلقوق واحلريات، جيب أن يقترص التّعديل عىل االرتقاء بالضّ
ل  أثر ارتقائي أو استبقائي  اجع عنها. يكون بذلك للنصّ املعدّ عىل األقلّ اإلبقاء عىل ما هو موجود، ال أن يتمّ الرتّ
ية، فإنّ هلا  للوضع القائم. ويف صورة مساس قانون ما بمنظومة احلقوق واحلريات الّتي تتمتّع هبا اجلامعات املحلّ

ذ تطبيقا له.  ستورية يف إطار منازعاهتا لرشعيّة قرار اُختّ فع أمام املحكمة الدّ الطّعن فيها عن طريق الدّ

ية،  تي جاء هبا الفصل 49، وضع حدود أو قيود عىل ممارسة حقّ أو حرّ وابط الّ وتعني عبارة الضّ
تي  الّ يات  ذلك أن منع ممارستهام بصفة كلّية يتجاوز مقتضياته ألنّه ينسف منظومة احلقوق واحلرّ

ستور التونيس ويمسّ بجوهر احلقوق. يقوم عليها الدّ
اخيل النّموذجي للبلديات الصادر  دد باملنع الّذي جاء به النّظام الدّ كن أن نستدلّ يف هذا الصّ ويُمْ
بموجب األمر عدد 744 لسنة 2018 واملؤرخ يف 23 أوت/آب 2018 يف فصله 64: "يمنع منعا كليا 

عىل العموم تصوير وتسجيل أشغال اجللسات بأية وسيلة من الوسائل". 

العنوان الثاني- كيف تطبق الّسلطة المحّلية
 موجبات الفصل 49 

يات  احلدّ من احلقوق واحلرّ توفّرها عند  الّتي جيب  امنات  الضّ 49 جمموعة من  الفصل  ن  يتضمّ
احلدود  دستورية   مد عىل  للحكم  متسلسل  منهج  وفق  ومتعاقبة  مرتاكمة  بصفة  تُطبّق  تي  والّ
امنات يف رضورة االستناد عىل نص قانوين (الفرع  يات. تتمثّل هذه الضّ املرضوبة عىل احلقوق واحلرّ
بالدولة  املتصل  الرضورة  رشط  توفر  ويف  الثاين)  (الفرع  احلق  بجوهر  املساس  عدم  ويف  األول)، 

املدنية الديمقراطية (الفرع الثالث) ويف احرتام مبدأ التناسب باختباراته الثالث (الفرع الرابع). 

الفرع ا¬ول- السند القانوني لÀجراء التقييدي

يات بموجب  يرتبط التّحفظ التّرشيعي الّذي يقوم عليه الفصل 49 برضورة تقييد احلقوق واحلرّ
قانون أسايس ال قانون عادي، تطبيقا ألحكام الفصل 65 من الدستور. وجيب أن يكون القانون: 
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أوال، عاما12ورصحيا13.  •
االجتامعي  • ياق  السّ مع  يتامهى  مضمونه  أنّ  بمعنى  عقالين  غري  أو  في  تعسّ غري  ثانيا، 

ر عقالنية القانون من  دَّ قَ تَّسم بالغلوّ واالعتباطية. تُ نِّه وغري مُ ومتناسقا مع مقتضيات سَ
خالل مقبوليته من قبل املجتمع وعدم رفضه له أو التّعنت يف اخلضوع إىل أحكامه.

أحكام  • عىل  حيتوي  إذ  املواطنني  قبل  من  فهمه  يسهل  بشكل  واضحا  يكون  أن  ثالثا، 
السلطة  عىل  جيب  القانوين.  األمان  مبدأ  احرتام  يضمن  ما  وهو  املعاين  عديد  حتتمل  ال 

ل النفاذ إىل أحكامه. هِّ الترشيعية أن تضمن مقروئية النّص أي أن تُسَ
فِّر الضامنات الكافية وسبل االنتصاف حلامية أيّ إنسان من كلّ انتهاك، أي أن  • وَ رابعا، أن يُ

ن املخاطبون بأحكامه من الدفاع عن حقوقهم يف صورة  توفّر اآلليات املناسبة لكي يتمكّ
عدم احرتامها.

يِّد ممارسة بعض احلريات واحلقوق بوجود سند  قَّ يرتبط اختاذ السلطة املحلية إلجراء ضبطي يُ
د هذا الرشط أساسيا بالنظر  عَ قانوين يسمح هلا باختاذه، بمعنى أنه يقر باختصاصها بشكل رصيح. يُ
ذُ عىل أساسه  تَّخَ إىل أنّ قواعد االختصاص هتم النظام العام. وكثريا ما يتمثل السند القانوين الذي يُ
لالختصاصات  بالنسبة  و267   266 الفصول  (مثال  املحلية  اجلامعات  جملة  يف  الضبطي  اإلجراء 
الضبطية لرئيس البلدية) ويف بعض النصوص القطاعية التي ختول لرؤساء البلديات اختاذ تدابري 
خمتلفة كمجلة التهيئة الرتابية والتعمري الصادرة بمقتىض القانون عدد 122 لسنة 1994 املؤرخ يف 
28 نوفمرب/ترشين الثاين 1994 والقانون املتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة باملناطق الراجعة 
للجامعات املحلية الصادر بمقتىض القانون عدد 59 لسنة 2006 املؤرخ يف 14 أوت/آب 2006. 
وعىل السلطة املحلية التنصيص صلب قراراها عىل السند القانوين الذي بموجبه تمّ اختاذ اإلجراء 
لِّط القايض اإلداري يف صورة الطعن  الضبطي باعتباره أحد الضامنات بالنسبة للمخاطبني به. ويُسَ
يف االجراء رقابة عىل صحة السند القانوين. عىل سبيل املثال، إنّ اختاذ رؤساء البلديات ألي اجراء 
ضبطي يف جمال سحب رخص االتصاالت يفتقد ألي سند قانوين بالنظر إىل أن اختصاص إيقاع 
جملة  من   88 الفصل  طبق  االتصاالت  وزير  إىل  بالنظر  يعود  املجال  هذا  يف  اإلدارية  العقوبات 
الثاين  جانفي/كانون   15 يف  املؤرخ   2001 لسنة   1 عدد  القانون  بمقتىض  الصادرة  االتصاالت 
2001. كام ال يمكنهم إصدار قرار يف الغلق النهائي ملحل جتاري بالنظر إىل أن االختصاص ينعقد 
إىل الوزير املكلف بالتجارة بمقتىض الفصل 50 من القانون عدد 36 املؤرخ يف 15 سبتمرب/أيلول 
اختاذ إجراء وقتي يف صورة وجود  أنه بمكنه  إال  املنافسة واالسعار،  تنظيم  بإعادة  املتعلق   2015

خطر حمدق هيدد النظام العام بمنطقته البلدية.

طبق مبادئ ساريكوزا.  12

املحكمة اإلدارية، القضية عدد 148981 بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018 وجيه بن حممد مرايص ضد وزير الداخلية (غري منشورة).  13
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عىل كل رئيس بلدية أو جملس بلدي أن يطرح عىل نفسه السؤال التايل عند اختاذ أي قرار ضبطي: 
ر باختصاص اختاذ إجراء ضبطي يف املجال موضوع التدخل ؟ أي جيب  ماهو النص القانوين املُقِّ

عليه حتديد الفصول القانونية التي ينبغي االستناد عليها.              

الفرع الثاني- عدم مساس ا«جراء التقييدي  بجوهر الحق

بّا14 ال جيوز املساس به، وال يمكن أصال تربير أيّ انتهاك  ن جوهرا أو لُ كلّ حقّ مهام كانت طبيعته يتضمّ
. إالّ أنّه توجد حقوق ال  قد يشمله. يف مقابل حتجري املساس باجلوهر، فإنّه يمكن تقييد جمال ممارسة احلقّ

تقبل التّقييد مطلقا كاحلقّ يف الكرامة اإلنسانية واحلرمة اجلسدية وحرية الفكر والوجدان والدين. 
لبة عند تقييد ممارسته. فال جيوز مثال أن يتمّ  ال ينبغي أن يتمّ املساس بجوهر احلقّ أي بنواته الصّ
أي أو تقييد حقّ امللكيّة بشكل يُفرغه من حمتواه أو منع التنقل  ية التّعبري والرّ إقرار رقابة قبليّة عىل حرّ

أو املرور من وسط املدينة لبعض مستعميل الطريق (الشاحنات الثقيلة).
عىل السلطة املحلية أن تطرح عىل نفسها السؤال التايل:

هل أن االجراء املزمع اختاذه يلغي متاما احلق أو جيعله استثنائيا؟ فعىل سبيل املثال، عند اصدار 
قرار هدم جزء بناية، يطرح رئيس البلدية عىل نفسه السؤال التايل: هل يمس هذا االجراء من جوهر 
حق امللكية أو احلق يف العيش الكريم؟ تكون االجابة حتام بالنفي بالنسبة حلق امللكية وباالجياب 

بالنسبة للحق يف العيش الكريم. 

الفرع الثالث- مقبولية موجب الضرورة المستند عليه في الدولة المدنية الديمقراطية 

ولة املدنيّة  تي تقتضيها الدّ الّ ر باملوجبات  َّ يُربَ س أو أن  ية ما جيب أن يتأسّ كلّ تقييد حلقّ أو حرّ
قيقة، ويمكن  يمقراطي من املسائل الدّ يمقراطية أو املجتمع الدّ ولة الدّ دّ حتديد الدّ عَ يمقراطية. يُ والدّ
ا استنادا إىل املبادئ التالية: الكرامة البرشية واملساواة االجتامعية وقبول التّنوع يف املعتقدات  فَ رَّ عَ أن يُ
تي تضمن  الّ الثّقافات وكلّ املجموعات والثّقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية  واحرتام كل 
مشاركة األفراد واملجموعات املختلفة يف املجتمع. وال يوجد نموذج واحد للمجتمع الديمقراطي، 
إالّ أن املجتمع الذي يعرتف بحقوق اإلنسان املؤسسة عىل ميثاق األمم املتّحدة واإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان وحيرتمها يعترب مستوفيا هلذا التعريف. 
تطرح السلطة املحلية عىل نفسها السؤال التايل عندما تنوي التدخل باجراء ضبطي بعد تأكدها 
القانوين وصحته ومن عدم مساسه بجوهر احلق: هل هناك رضورة مقبولة يف  السند  من وجود 

للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  منشورات  التونيس)،  الدستور  من   49 الفصل  عىل  (تعليق  واحلريات  احلقوق  ضوابط  املاجري،  خالد   14
واالنتخابات، 2017، الصفحة 77.



20

انطباق الفصل 49 عىل اجلامعات املحلية

دولة مدنية وديمقراطية الختاذ هذا االجراء؟ قد يتمثل هذا االجراء يف هدم بناية لعيوب يف هياكلها 
اإلنشائية حلامية الصحة  واألمن العاميني أو يف منع املرور بطريق كل يوم أحد بسبب انتصاب باعة 
بصورة أسبوعية عىل رصيفه وعىل جزء منه حلامية األمن العام. تكون اإلجابة بأن هذين االجرائني 

مقبولني يف الدولة املدنية الديمقراطية.
ر  يربّ مرشوع  غرض  حتقيق  بغاية  يمقراطية،  الدّ املدنية  ولة  الدّ تفرضها  تي  الّ ورة  الرضّ ترتبط 
ق  يات املضمونة دستوريا وترشيعيا. يُعدّ غري رضوري، كلّ إجراء ال حيقّ التّقييد عىل احلقوق واحلرّ
حة  الصّ أو  العام  األمن  أو  الوطني  فاع  الدّ محاية  يف  واملتمثّلة  املرشوعة  ستورية  الدّ األهداف  أحد 
فإنّه  املطّاطية،  بصبغتها  األهداف  متيّز هذه  بالرغم من  الغري.  أو حقوق  ة  العامّ اآلداب  أو  ة  العامّ

ناهتا بصورة تقريبية:  يمكن حتديد مكوّ
سائقي  • من  الكحول  مستهلكي  ية  حرّ حتديد  مثال  يقع  قد  (اآلخرون):  الغري  حقوق 

يارات عىل أساس حتقيق هدف مرشوع يتمثّل يف محاية بقيّة مستعميل الطّريق وتأمني  السّ
متعارضة،  حقوق  بني  املفاضلة  تستوجب  حاالت  توجد  ما  فكثريا  وأمنهم.  سالمتهم 
ويف  به.  نة  املضمّ غري  تلك  عىل  ستور  بالدّ نة  املضمّ احلقوق  تفضيل  احلالة  هذه  يف  فيتمّ 
صورة تقابل حقوق دستورية فيام بينها، يتمّ ترجيح أحدها وفقا لرؤية عقالنية وتقدير 

د حقوق أكرب فئة من األفراد15.  تي هتدّ س عىل درجة املخاطر الّ موضوعيّ يتأسّ
ولة حلامية بقائها أو  • تي تتّخذها الدّ الدفاع الوطني: يتمثّل هذا احلدّ يف جمموعة التّدابري الّ

عىل  احلصول  أو  التّنقل  حتجري  مثال  يتمّ  كأن  يايس،  السّ استقالهلا  أو  اإلقليمية  سالمتها 
ى باملناطق العسكرية العازلة يف إطار مكافحة اإلرهاب أو منع  ترخيص مسبق فيام يُسمّ
مرور مظاهرة أو مسرية بالقرب من ثكنة عسكرية بالنظر إىل تزامنها مع القيام بعمليات 

ميدانية وتدريبات. 
األمن العام: كثريا ما يتمّ االستناد إىل هذا اهلدف املرشوع للحدّ من حقّ النّفاذ إىل املعلومة  •

ة احلفاظ عىل األمن العامّ أو التخفيض من رسعة اجلوالن يف  لط حجبها بحجّ إذ تتوىلّ السّ
بعض األهنج الضيقة باملناطق البلدية لتحقيق هدف األمن العام بالنظر إىل وجود مدرسة 

أو مقرات تابعة ملؤسسات عمومية. 
اذ تدابري وقائيّة  • ة للمجموعة واألفراد اختّ حة العامّ ر احلفاظ عىل الصّ ّ الصحة العامة: يُربَ

هم يف العمل. طرحت جائحة "كوفيد- 19" مسألة  تهم سواء يف التّنقل أو حقّ حتدّ من حريّ
يها ضمن املواطنني. وتأسيسا عىل  ل العدو وتفشّ يات لتجنّب تنقّ حتديد احلقوق واحلرّ
سلطتهم  إطار  يف  تقييدية  إجراءات  البلديّات  رؤساء  عديد  ذ  اختّ املرشوع،  اهلدف  هذا 

بطية. الضّ

قرار جملس الدولة بلدية فونال ضد ماربيل 18 جانفي/كانون الثاين 2001 واحلكم االستعجايل الصادر عن املحكمة االدارية يف القضية   15
عدد 7144774 بتاريخ 11 جويلية/متوز 2020.
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أدقّ  • من  التّقييدية،  التّدابري  اذ  اختّ ر  يُربّ الذي  املرشوع  اهلدف  هذا  يُعدّ  العامة:  اآلداب 
وذلك  توظيفه  وبخطر  واملكان  مان  الزّ يف  ه  وتغريّ حتديده  صعوبة  إىل  بالنّظر  األهداف 
باالستناد عىل اخلصوصية الثّقافية. تتصل اآلداب العامة بالعادات االجتامعية والتقاليد 
لط املحلّية  املختلفة وتتميز عن مفهوم األخالق احلميدة الذي قد يتم إثارته من قبل السّ
ية تقديم عروض  السينامئي للحدّ من حرّ أو  الفنّي واالبتكار املرسحي  يف جمال اإلبداع 

 . بالنّظر إىل مساسها باملنظومة األخالقية للمجتمع املحيلّ

بموجبها  الّتي  املرشوعة  األهداف  حتديد  الثامنينات  منذ  توىلّ  اإلداري  القايض  أن  ونذكر  هذا، 
وتتمثّل  بطية.  الضّ التّدابري  عىل  رقابته  إطار  يف  يات  احلرّ من  يِّقَ  تُضَ أن  ة  البلديّ لط  للسّ يُمكن 
وسكينة  (أمن  الكالسيكية  بالثّالثية  يُعرف  فيام  قضائه  فقه  يف  بلورها  الّتي  املرشوعة  األهداف 
للمدن16 اجلاميل  واملظهر  البيئة  محاية  يف  باخلصوص  تتمثّل  حديثة  بأهداف  اها  أَثرَ والّتي  ة)،  وصحّ
الفصل  تطبيق  يتحسس طريق  اإلداري  القايض  والعمراين.وبدأ  التّكنولوجي  ر  التّطوّ بفعل  وذلك 
بصورة  بالقرصين  االدارية  للمحكمة  اجلهوية  الدائرة  استندت  فقد  اإلداري،  الضبط  مادة  يف   49
غري مبارشة إىل أغراضه املرشوعة يف مراقبته ملخالفة الرتاتيب العمرانية. تفيد وقائع قضية أن مواطن 
مما أحلق  العمومي  امللك  بالبناء بصورة عشوائية واالستيالء عىل جزء من  التهيئة  أمثلة  قام بخرق 
وتغيري  الطريق  مساحة  بتقليص  وذلك  مقاسمهم  إىل  النفاذ  من  حرماهنم  يف  متثل  ألجواره  رضرا 
مسارها. قد اعترب القايض االداري أن خمالفة الرتاتيب العمرانية بالبناء العشوائي أحد صور التلوث 
البيئي واالرضار بحقوق املتساكنني، بذلك يكون قد ربط بشكل غري رصيح وغري مبارش بني خمالفة 
الرتاتيب العمرانية واألغراض الدستورية املتمثلة يف  الصحة العامة من جهة (التلوث البيئي) ومحاية 

  .حقوق الغري (املتساكنني) من جهة أخر

الرخصة  احرتام  أو دون  العشوائي دون رخصة  بالبناء  العمرانية  الرتاتيب  تعد خمالفة  "وحيث 
املعنية  السلطات  طرف  من  له  التصدي  توجب  احلرضية  البيئة  تلوث  عوامل  من  عامال  املسندة 
باالعتداء عىل  البلدية سواء كان ذلك مقرتنا  املنطقة  متساكني  املساس بحقوق  إىل  يؤدي  باعتباره 
يقترص  البلدية ال  فإن دور رئيس  مل يكن. وعليه،  أو  احلال،  الشأن يف قضية  العمومي كام هو  املال 
فقط عىل محاية امللك العمومي البلدي واملحافظة عليه وإنام يتعداه إىل واجب التصدي لكل مظاهر 
التلوث العمراين التي من شأهنا املساس بحقوق املواطن وبإطار عيشه داخل املنطقة البلدية الراجعة 

إليه بالنظر"17. 

(منشورة   1982 فيفري/شباط   15 بتاريخ  تونس،  بلدية  ضد  االشهار  لرشكات  النقابية  الغرفة   451 عدد  القضية  اإلدارية،  املحكمة   16
باملجموعة سنة 1983 الصفحة 10) .

املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بالقرصين، القضية عدد 137805 بتاريخ 26 مارس/آذار 2019 عبد اهللا مدايني ضد رئيس بلدية   17
النور (قضية غري منشورة). 
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الّذي  (م.ج.م)   267 الفصل  يف  اإلداري  للضبط  احلديثة  األهداف  تضمني  ع  املرشّ توىلّ  وقد 
زمة للمحافظة عىل اجلاملية احلرضية بالشوارع  بطية... التّدابري الالّ ينصّ عىل أن "تشمل التدابري الضّ
والتارخيية  واملعامرية  العمرانية  احرتام اخلصوصيّات  مع  ة  واخلاصّ العموميّة  والفضاءات  احات  والسّ

والبيئية للمنطقة البلدية". 

لط املحلّية: ب عىل السّ يتوجّ

أوال- أن تؤسس تدابريها عىل األهداف الدستورية، 
ثانيا- أالّ تضيف أهدافا أخر ال ترتبط هبا، 

ثالثا- أن تتوىلّ تشبيك أيّ هدف ترشيعي أو فقه قضائي آخر باألهداف الدستورية ضامنا لوحدة 
املرجعيات. 

 ستورية مغلقة ال يمكن إضافة أهداف أخر الدّ قائمة األهداف  أن  التّوجه عىل  س هذا  يتأسّ
لة فيها أي غري مرتبطة هبا. يمكن االستدالل عىل هذا االستنتاج بمقتضيات الفقرة الثالثة  غري متأصّ
من الفصل 12 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينص عىل أنه "ال جيوز 
تقييد احلقوق(...) بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون.."، وينبغي أن تؤخذ عبارة القانون 
للمدينة  املظهر اجلاميل  إنّ محاية  تأسيسا عىل ذلك،  للدستور.  مرادفة  أهنا  التونيس عىل  السياق  يف 
تي تضمن للمواطنني واملواطنات  يمقراطية الّ ولة املدنية الدّ ال- يف إطار مقتضيات الدّ ينصهر-أوّ
فاه العام، ويرتبط -ثانيا- باألهداف الدستورية املتعلقة بحامية حقوق الغري والصحة العامة بام  الرّ

عة.  يشمل احلقّ يف بيئة سليمة ومتنوّ

بّك  تُشَ 267 (م.ج،م) أن  فعىل السلط املحلية عند االستناد إىل الفصل 
األغراض املرشوعة الّتي جاء هبا مع تلك املنصوص عليها بالفصل 49، 
وعىل القايض اإلداري اليوم عند مراقبته ملد تالؤمها أن حيتكم لذات 
ا األغراض الكالسيكية واحلديثة يف إطار  بَ وِّ ذَ الفصل. وعىل كليهام أن يُ
ْكام ربطها بمختلف األهداف املرشوعة  ستورية، أي أن حيُ األغراض الدّ

املنصوص عليها بالفصل 49. 
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لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور23 دليل السّ

قياس املالءمة

قياس الرضورة

قياس التّناسب يف مدلوله الضيق

الفرع الرابع: احترام ا«جراء التقييدي لمبدأ التناسب

بشكل  ثالث  أقيسة  أو  أسئلة  عىل  املحلّية  لطة  السّ إجابة  يف  التّناسب  مبدأ  احرتام  س  يتأسّ
متالزم ومتتابع: 

1/هل أن االجراء املزمع اختاذه مالئم لتحقيق املوجب املستند عليه يف الدولة املدنية الديمقراطية 
(صحة، أمن، حقوق الغري...)؟

2/ هل أنّ االجراء رضوري لتحقيق هذا اهلدف الدستوري املرشوع؟ هل أن اإلجراء ال مفر منه؟ 
أال يوجد إجراء أقل وطأة وتطفال عىل احلق أو احلرية املعنية؟

3/ هل أن االجراء يراعي التوازن بني خمتلف املصالح؟ هل أنه  مبالغ فيه عىل صاحب احلق الذي 
تم تقييده باملقارنة مع اهلدف املرشوع املراد حتقيقه؟ 

أوال- قياس المالءمة 

يعني  ما  وهو  حتقيقها،  إىل  هيدف  التي  بالغاية  اإلجراء  مقارعة  عىل  املالءمة  قياس  يـتأسس 
التدليل عىل الرتابط املنطقي والواقعي بينهام، ويوجب عىل السلطة تربير إجرائها التقييدي وتعليله 
عرب اإلثبات املادي للوقائع املستند عليها الختاذه. ويُعد التعليل من ضامنات أصحاب احلقوق التي 
نُهم ذكر األسباب القانونية والواقعية التي دفعت السلطة املحلية الختاذ التدبري  كِّ مَ تمّ تقييدها إذ يُ
الضبطي من معرفة وجاهة التقييد وتقدير تناسبه مع الغاية التي هيدف إىل حتقيقها. كام يعترب التعليل 
رتط يف  من الشكليات اجلوهرية التي يسلط عليها القايض اإلداري رقابته يف صورة الطعن. ويُشْ
التعليل أن يكون مستساغا وواضحا ال لبس فيه ويدل عىل السبب املوجب الختاذ اإلجراء بشكل 
باعتباره أحد  م اإلدارة،  لْزِ يُ ا  قانونيّا عامّ التعليل يف فقه قضاء املحكمة اإلدارية مبدأ  يسري. ويعد 
مقومات دولة القانون والتي من ضمن ما تقتضيه الشفافية يف العمل اإلداري والسعي إىل تقريب 
بالده. وجيب  املواطن يف مؤسسات  ثقة  مبدأ  تكريس  إىل جانب  وأعواهنا،  منظورهيا  من  اإلدارة 
تفادي استعامل العبارة الفضفاضة التالية لتربير تقييد احلريات: "اختذ اإلجراء لدواعي أمنية" أو 



24

انطباق الفصل 49 عىل اجلامعات املحلية

ثَّل يف ذكر الدواعي األمنية أو  "لدواعي حفظ الصحة واحرتام حقوق الغري"، ذلك أن املطلوب يتَمَ
الصحية املوجبة الختاذ اإلجراء الضبطي بشكل واضح ودقيق ومرتكزا عىل وقائع ثابتة18.

املتعلق  قبيل  وايل  قرار  تنفيذ  بقابس  االبتدائية  الدائرة  رئيس  إيقاف  املثال،  سبيل  عىل  ونورد 
قرية قرص غيالن بحجة مساسه  "عزيز" يف  فيلم  من  بمنع رشكة ستيتليفيلم من تصوير مشاهد 
باألمن العام عىل أساس خلوه من أي تعليل أو تربير لألسباب املوجبة له. واستنتج رئيس الدائرة 
االبتدائية أن عدم إجابة الوايل عىل املراسالت التي بعثتها إليه املحكمة لتربير إجرائه بمثابة القرينة 

عىل عدم استناده عىل وجود هتديد للنظام العام19. 

كام يمكن أن نورد صورة أخر لتوضيح قياس املالءمة، تتمثّل يف مطالبة مالك قطعة أرض رئيس 
بلدية بمنع استعامل جار له لنباتات شوكية كسياج ألرضه بالنظر إىل خطر توالد احلرشات والزواحف 

وإلخالله بجاملية املدينة. يف هذه الصورة، جيب أن يطرح رئيس البلدية عىل نفسه السؤال التايل:

حة  هل أنّ قرار اإلزالة مالئم بالنظر إىل اهلدف الدستوري املرشوع املتمثل يف املحافظة عىل الصّ
ة الذي يشمل احلقّ يف بيئة مجيلة وإطار عيش سليم؟  العامّ

لإلجابة عن هذا التساؤل، يتوىل رئيس البلدية استقراء املعطيات الواقعية للطلب املاثل لديه. 
دُ  تُولِّ فإهنا  وبذلك  فالحية،  أرض  حدود  حلامية  ضعت  وُ احلواجز  هذه  أنّ  إىل  ورة  بالرضّ وينتهي 
قرار  تالؤم   مد تقدير  يكون  بذلك  املكان.  طبيعة  إىل  بالنّظر  واحف  والزّ احلرشات  بالرضورة 
اإلزالة بالنظر إىل املعطيات الواقعية من خالل طرح التساؤل التايل: "هل أن اإلجراء القايض بإزالة 
األسالك الشوكية املجلبة للزواحف يف أرض فالحية من شأنه حتقيق هدف الصحة العامة؟" تكون 
اإلجابة بالنفي بالنظر إىل أن الطبيعة الفالحية لألرض جملبة للزواحف. إضافة إىل ذلك، فإنّ دفع 
ر"  بمساس احلواجز الشوكية بجاملية املدينة مردود ألنّ األمر يتعلّق بأرض فالحية  اجلار "املترضّ
توجد يف منطقة غري حرضية. بالتايل، يكون اجلواب عن السؤال أن قرار اإلزالة غري مناسب بالنظر 
أن  إىل  (بالنظر  العقالنية  مات  ملقوّ يستجيب  وال  املنطقة)  (طبيعة  به  احلافّة  الواقعية  الظروف  إىل 
وكية  تسييج العقارات الفالحية باحلواجز الشوكية معمول به). فلو تعلّق األمر بوضع النّباتات الشّ
واحف واحلرشات كسياج ألرض تقع يف منطقة سكنية، فإنّ قرار املنع يستجيب الختبار  اجلالبة للزّ
بِّبه، إضافة إىل تأثريه عىل مجالية املدينة.  املالءمة بالنظر ملساسه بالصحة العامة بفعل اخلطر الذي تُسَ
يف هذه الصورة، فإن االجراء املزمع اختاذه يكون قد اجتاز بنجاح اختبار املالءمة، مما جيعل السلطة 
ْضعه لالختبار التايل املتمثل يف قياس مد رضوريته وذلك باحلسم يف درجة وطأته  املصدرة له ختُ

عىل احلقوق املعنية. 

املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بقابس، توقيف تنفيذ، القضية عدد 09200012 بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2018 ، غري منشورة.    18

املحكمة اإلدارية، الدائرة اإلبتدائية بقابس، القضية عدد 09200012 بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2018.  19
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وجتدر اإلشارة أنّ الدائرة االبتدائية بقابس جتاوزت يف وضعية مشاهبة قياس الرضورة املشار 
إليه بعدم النظر يف درجة وطأته وأخضعته إىل قياس التناسب يف مدوله الضيق باجراء رقابة املوازنة. 
يتعلق األمر بقرار رئيس بلدية قابس القايض بإخالء حمل من احليوانات لغاية حفظ صحة املواطنني 
ومحاية املحيط، فقد توىل القايض املرور مبارشة إىل رقابة التناسب يف مدلوهلا الضيق، وذلك باملوازنة 
بني نوعية اخلطر ومكانه وخصوصية املخاطبني به وطبيعة أنشطتهم دون أن يناقش مد رضورية 
القرار من زاوية وطأته عىل احلقوق. وقد جاء يف القرار ما ييل: "حيث يراعى يف تقدير التناسب بني 
نوعية اخلطر ومكانه وخصوصية املخاطبني به وطبيعة أنشطتهم، وحيث يتبني بالرجوع يف مثال 
التهيئة العمرانية والرتابية املنطبقة عىل املنطقة موضوع النزاع أن االسطبل موضوع قرار اإلخالء 
يتواجد بمنطقة فالحية وهو ماجيعل تربية احليوانات أمر شائعا وطبيعيا. وحيث يتبني من املعطيات 
السابقة أن قرار إخالء االسطبل ال يتناسب مع اخلطر الذي يمثله تربية احليوانات من قبل املدعي 
عىل النظام العام وبالتحديد عل الصحة العامة باملنطقة التي يتواجد هبا، األمر الذي يؤدي إىل إلغاء 

القرار املطعون فيه"20.    

إن عزم رئيس بلدية اختاذ قرار يقيض هبدم بناية عىل أساس وجود تصدعات متس هيكلتها اإلنشائية 
يُعد غري مناسب يف صورة عدم وجود التصدعات أصال، أو إذا استند القرار عىل وجود بعض الشقوق 
السطحية فحسب. يفشل بذلك القرار املزمع اختاذه يف اختبار املالءمة، وبالتبعية يف اختبار الرضورة عىل 

أساس أن قرار اإلزالة يفتقد ألسانيده الواقعية.

ثانيا- قياس الّضرورة 

اإلجراء  اذ  اختّ قبل  التّالية  التّساؤالت  طرح  تتوىلّ  أن  املحليّة  لطة  السّ عىل  القياس،  هلذا  طبقا 
التّقييدي باسم املصلحة املحلّية:

ا يف حدّ ذاته لتحقيق الغرض منه؟ هل أنّ اإلجراء  ينطوي  اذه رضوريّ هل يُعدّ اإلجراء املزمع اختّ
يات واحلقوق والّذي  يات؟ ماهو اإلجراء األقلّ وطأة عىل احلرّ عىل شطط يف عالقته باحلقوق واحلرّ
عىل  وطأة  األكثر  الوسائل  إىل  اللّجوء  دون  املرشوع  الدستوري  اهلدف  إىل  الوصول  من  ن  كِّ مَ يُ

احلقوق واحلريات؟ 

يات والذي له  لطة املحليّة القرار األقلّ تقييدا عىل احلرّ يعني هذا القياس رضورة أن تتّخذ السّ
قدر كبري من الفعاليّة، بشكل يتمّ بمقتضاه املساس باحلقوق أو احلريات بأقلّ قدر ممكن مع حتقيقه 
لُوِّ  نُّبِ الغُ َ بطية املحلّية جتَ للهدف الدستوري املرشوع الذي يسعى للوصول إليه. فعىل السلطة الضّ
اذ القرار األقلّ تقييدا عىل احلريات دون أن يؤول  بطية، بمعنى أنّه جيب اختّ اتيب الضّ اذ الرتّ يف اختّ

الدائرة االبتدائية بقابس، قضية عدد 150268 بتاريخ 23 نوفمرب/ترشين الثاين 2018، الناصفي ضد بلدية قابس، غري منشورة.  20
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ذلك إىل عدم حتقيق األهداف املرجوة. بالعودة إىل قرار منع وايل قبيل تصوير مشاهد من الفيلم 
الدائرة االبتدائية بقابس، الذي نظر يف مطلب توقيف تنفيذه، املرور  السينيامئي، فقد توىل رئيس 
مبارشة إىل تقدير مد رضورة اإلجراء املتخذ عىل حق التصوير، وانتهى إىل االستجابة للمطلب 
وجاء  انتهاجها.  لإلدارة  يمكن  التي  احللول  وأقىص  أقسى  من  يعد  املتخذ  القرار  أن  أساس  عىل 
وأقىص  أقسى  من  يعترب  الذي  املنع  لقرار  الوايل  إصدار  فإن  سبق،  ما  عىل  وبناء  "وحيث  بالقرار 
احللول التي يمكن لإلدارة انتهاجها يف صورة احلال، وإحجامه عن تربير ذلك، من شأنه أن جيعل 

املطلب املاثل مؤسسا عىل أسباب جدية يف ظاهرها"21. 

مقرّ  بغلق  قرارا يقيض  ذ  اختّ القرصين  بلدية  أن رئيس  اإلداري مفادها  القضاء  طرحت قضية عىل 
بالبضائع. اعترب  التّزود  املدينة عند  املرور يف وسط  بالنّظر إىل تسبّبها يف تعطيل حركة  رشكة كريشان 
قيامها  عند  العام  بالنّظام  إرضارها  ة  بحجّ كة  الرشّ مقرّ  بغلق  القايض  البلدي  القرار  أنّ  الرشكة  نائب 
رئيس  عىل  كان  أنّه  إىل  بالنّظر  الواقعية  الوضعيات  مع  متالئام  يكن  مل  املنزلية  املواد  وشحن  د  بالتّزوّ
االكتظاظ  لتفادي  التّزود  أوقات  كتنظيم   األخر القانونية  والطرق  الوسائل  من  انتهاج مجلة  البلدية 
بالرضورة األقل  مل يكن  املنع  قرار  فإن   ،49 الفصل  يقتضيه  الذي  التميش  املروري22... واعتامدا عىل 
تطفال عىل احلرية بل هو األقسى واألقىص عليها، وبالتايل ال يستجيب لقياس الرضورة، خاصة وأنه 

ينسف حرية بكاملها.

ل يف 17 ماي/أيار 1994 املتعلّق  يمكن أن نورد مثال املنشور عدد 33 الصادر عن الوزير األوّ
اختالف  عىل  واملعلّقات  فتات  والالّ اللّوحات  يف  إبرازها  خالل  من  العربية  باللّغة  العناية  بمزيد 
احات العموميّة.  وارع والسّ ناعية عىل الشّ ت التّجارية والصّ أنواعها املوضوعة عىل واجهات املحالّ
يستجيب هذا املنشور ملوجبات التّناسب بالنّظر إىل غاية العناية باللّغة العربية، ذلك أنّه مل يفرضها 

كلغة وحيدة بل أقرّ إمكانية إضافة ترمجة هلا بلغة أو لغات أجنبية. 

ة تفضيل اللّغة الفرنسيّة يف اإلشهار التّجاري أن إجبار  أقرّ القضاء الكندي يف مقاطعة الكيباك يف مادّ
كان  إذ  الفرنسية،  باللّغة  العناية  هدف  لتحقيق  رضوريّ  غري  يُعدّ  غريها  دون  باعتامدها  ية  املحلّ لط  السّ

ة من اعتامدها كلغة وحيدة23. باإلمكان الوصول إىل هذا اهلدف بوسائل أقل حدّ

املحكمة اإلدارية،، الدائرة االبتدائية بقابس، قضية عدد 09200012 بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2018.  21

 1995 سنة  باملجموعة  (منشورة   1995 مارس/آذار   14 القرصين  بلدية  ضد  وأبناؤه  كريشان  رشكة   3879 عدد  قضية  إدارية،  حمكمة   22
الصفحة 128).

F. Québec, 1988, 2R.C.S 712, 780  23
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في ضرورة اتخاذ ا«جراء ا¬قّل مساسا بالحقوق لتحقيق نفس الغرض

العامّ  للنّظام  التّهديد  ثبوت  «أنّ  توزر  بلدية  رئيس  ضدّ  ياف  بالضّ قرار  يف  اإلدارية  املحكمة  ت  أقرّ
بط  الضّ إجراءات  اذ  اختّ التّدرج يف  ي  توخّ عليها  يفرض  وإنّام  اخلطر  لردّ  ة سلطات مطلقة  البلديّ يمنح  ال 
اإلداري وانتهاج إجراءات وقائية أقلّ رصامة من الغلق من شأهنا حتقيق نفس األهداف، مثل حتجري وقوف 
د من األسبوع لوقوف  عي أو حتديد وقت معني خالل اليوم أو يوم حمدّ احنات أمام عقار املدّ أو توقّف الشّ

احنات أمام العقار أو يف أقىص احلاالت إلزام العارض بعدم استعامل الباب خالل أوقات معينة»24. الشّ

ثالثا- قياس الموازنة (الّتناسب بالمعنى الضيق)

يعترب عنرص املوازنة أو التناسب يف مدلوله الضيق امتدادا طبيعيا إلختباري املالءمة والرضورة. 
من  الغرض  مع  ية  للحرّ أو  للحقّ  املقيّد  اإلجراء  مواجهة  عىل  األوالن  االختباران  س  يتأسّ لئن 
يق أو املوازنة يتأسس عىل مواجهة اإلجراء املتخذ مع  اذه، فإنّ اختبار التّناسب يف مدلوله الضّ اختّ

ر منه. ية املترضّ مصالح صاحب احلقّ أو احلرّ
ة    رَ ِّ اَملُْتَرضَ الشخصية  املصالح  بني  ومتالزم  مزدوج  تقييم  إجراء  اإلختصاص  صاحب  يتوىلّ 
(كحرية التّجارة مثال) من جهة، واملصلحة املحلّية املقابلة هلا من جهة أخر، وذلك انطالقا من 

رات التي اعتمدها للتّقييد. املربّ
املرتتبة  واآلثار  املتّخذ)  (اإلجراء  البلدي  القرار  بني  املوازنة  هو  االختبار  هذا  من  الغاية  إنّ 
آثاره  بني  باملوازنة  القيام  لإلجراء  املُصدرة  لطة  السّ عىل  أنّ  أي  واحلريات،  احلقوق  عىل  عنه 
ممّا يستجيب  يات  للحرّ باحلدّ األدنى  قيداً  لَ اإلجراء  ْمِ أن حيَ دث  املنتظرة. قد حيَ السيئة واإلجيابية 
أو  بيئية  أو  اجتامعية  له كلفة  قد يكون  الواقع  تطبيقه عىل  أنّ  إالّ  املالءمة والرضورة،  الختبارات 
اقتصادية كرب باملقارنة مع ما سيجنيه من أرباح25. وبالعودة إىل القرار الصادر عن رئيس بلدية 
فِّر للمواطنني تسهيل حركة  وَ القرصين والقايض بغلق رشكة كريشان لتعطيلها حلركة املرور، فإنه يُ
املرور وعدم تعطيل مصاحلهم، إال أن أثره عىل صاحب احلق كبري إذ ينجر عنه فقدان مصدر عمله 
وعنارص أصله التجاري، لذا فإن الكلفة تكون كبرية بالنسبة إليه. يمكن عرب إجراء املوازنة السامح 
له بالقيام بنشاط الشحن والتفريغ املتسبب يف تعطيل حركة املرور يف ساعات متأخرة يف املساء أو 
يف الصباح الباكر، بذلك يتم حتقيق األمن العام دون اإلرضار بشكل جسيم بحق العمل وحرية 
التجارة املتصلة به.  لذا، فعىل رئيس أي بلدية أن يوازن بني خمتلف املصالح املتضاربة عند اختاذ 
القرار، عىل أن ال يتمّ تفضيل املوجبات املرشوعة (الصحة واألمن واآلداب العامة...) عىل حساب 

احلقوق واحلريات يف حدود اإلمكان وذلك وفق متطلبات الدولة املدنية الديمقراطية.

املحكمة اإلدارية، قضية عدد 11049 بتاريخ 19 نوفمرب/ترشين الثاين 2005 (غري منشور).  24

25  خالد املاجري، مرجع سابق.
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 وجاء يف قرار صادر عن املحكمة اإلدارية " حيث أخضع املرشع املهام املذكورة (األمن الوطني 
والدفاع يف مقاومة االرهاب)  إىل ضوابط قانونية تلتزم هبا اإلدارة، من شأهنا أن تراعي التوازن بني 
كل من متطلبات النجاعة األمنية واحرتام حقوق األفراد وحرياهتم، بام حيقق املوازنة بني حق الفرد 
يف ممارسة حرياته من جهة، وحق املجموعة يف األمن والسالمة من جهة ثانية، وفقا ملتطلبات دولة 

القانون يف جمتمع ديمقراطي.26  

أعملت املحكمة اإلدارية نظرية املوازنة يف جمال حقّ تأمني خدمات االتصال برتكيز املحطّات القاعدية 
للهواتف اجلوالة واحلقّ يف البيئة.

الحيات  ها يف إعامل الصّ بط اإلداري حلقّ حيث أنّ إسداء املرافق العمومية ال حيول دون إجراء سلط الضّ
األمر  يؤول  هذا اخلصوص حتى ال  رة يف  املقرّ القواعد  العام يف ظلّ  الّنظام  للحفاظ عىل  إليها  اجعة  الرّ
دا رشيطة مراعاة مقتضيات  إىل اإلخالل به، خاصة أنّ إزالة اجلهاز حملّ النّزاع ال حيول دون تركيزه جمدّ

حة املستوجبة...  المة والصّ السّ

جوع إىل املوازنة بني املصلحة الّتي تولّدت لفائدة الرشكة املدعية بالنّظر إىل طبيعة اجلهاز  وحيث بالرّ
 مستو يف  منها  املتظلّم  اإلزالة  إجراءات  هبا  اقرتنت  التي  هانات  الرّ وقيمة  ناحية،  من  بإزالته  املأذون 
الواجبات املحمولة عىل اإلدارة البلدية يف احلفاظ عىل السلطة العامة، يكون قرار اإلزالة املطعون فيه قد 

صدر يف أجل معقول27.

السويرسية بخصوص منع  الفيدرالية  املحكمة  أمام  املثال قضية طرحت  نذكر عىل سبيل  أن  يمكن 
عن  التعبري  يف  املعلمة  حق  بني  املوازنة  القايض  فيها  طبق  والتي  اإلسالمي  حجاهبا  ارتداء  من  معلّمة 
معتقدها الديني ومبدأ حياد املؤسسة الرتبوية وحق التالميذ يف عدم التأثري عليهم من قبل معلميهم عىل 
املستو العقائدي. انرصف القايض إىل فحص واقعي للمسألة باملوازنة بني احلقني باعتبار أن ال مفاضلة 
املعلمة  ترتديه  الذي  الديني  اللباس  أن  الواقعية  املالبسات  املطلق بني حق وآخر. وانتهى عىل ضوء  يف 
س تالميذ صغار السن، وهو ما جيعلهم  مرئي بصورة واضحة وله داللة دينية واضحة خاصة وأهنا تُدرّ
من الفئات الضعيفة التي يمكن التأثري عليها بسهولة، لذا رجحت احلياد الديني عىل حق املعلمة يف التعبري 

عن معتقداهتا28.

الدائرة االبتدائية الثالثة باملحكمة اإلدارية، قضية عدد 155750 بتاريخ 3 ماي/أيار 2019، السعيدي  ضد وزير الداخلية، غري منشورة.  26

ل 2009 الرشكة التونسية لالتصاالت ضد بلدية تونس (منشورة باملجموعة سنة  27  القضية عدد 1/12964 بتاريخ 4 ديسمرب/كانون األوّ
2009 الصفحة 155). 
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اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور29 دليل السّ

الوجه  مكشوف  غري  شخص  كل  بمنع  تتعلّق  شبيهة  مسألة  املحلية  اجلامعات  عىل  تطرح  قد 
ممّا  العامة،  املرافق  العام وحسن سري  األمن  احلفاظ عىل  إطار  البلدية يف  ات  مقرّ إىل  خول  الدّ من 
ينية. هذا، ونذكر أنه صدر منشور عن  ية الدّ قد يعني مساسه باحلرية الشخصية يف اللّباس وباحلرّ
بة"  رئيس احلكومة عدد 15 الصادر يف 5 جويلية/متوز 2019 بخصوص هذا املنع. فهل يمكن "ملُنَقّ
اذ البلدية لقرار ترتيبي  التّمسك بعدم رشعية هذا املنشور عند تطبيقه من قبل بلدية أو يف صورة اختّ
إىل عدم وجاهة  بالنّظر  إىل مقراهتا  خول  الدّ الوجه من  بمقتضاه كل شخص غري مكشوف  منَعُ  يُ
ه  تنظيم املسألة بمنشور؟ إنّ املنع الوارد باملنشور خيصّ كلّ شخص غري مكشوف الوجه وال يتوجّ
لفئة بعينها، بل يمكن جماهبة أي شخص به، إن كان من املنقبات أو غريها. كام يفرض مبدأ املساواة 
أنّ  املرفق عدم تنظيمه (من حيث إسداء اخلدمات) إىل طبيعة لباس فئة معينة. كام  بني مستعميل 
15 من  بالفصل  عليه  املنصوص  العام  املرفق  أمام  املساواة  بمبدأ  املرتبط  العام  املرفق  حسن سري 
لألصل  املطابقة  والنّسخ  باإلمضاء  بالتّعريف  خاصة  املتعلقة  اخلدمات  إسداء  يقتيض  ستور  الدّ
كلّ  عىل  أنّ  يفرض  مما  للخدمة،  الطّالب  خص  الشّ مع  مة  املقدّ اهلوية  وثيقة  تطابق  من  التّحقق 

شخص كشف وجهه. 

وقع   ،  49 الفصل  تطبيق  بكيفية  اخلاص  الفرع  هذا  يف  عرضها  تمّ  التي  املسائل  عىل  استنادا 
إعداد مصفوفة بيانات يُمكن للسلط املحلية االعتامد عليها لتطبيق الفصل 49 عند اختاذ اإلجراء 
التقييدي. وتقوم هذه املصفوفة عىل طرح جمموعة من األسئلة الستخالص مد استجابة اإلجراء 

املزمع اختاذه ملجموعة االختبارات التي يستدعيها تطبيق هذا الفصل.
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ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة االختبارالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

بيان السند الترشيعي لإلجراء من خالل جملة هل هناك سند ترشيعي يسمح هبذا اإلجراء؟
اجلامعات املحلية أو أي ترشيع متصل.

هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما احلق أو جيعله جوهر احلق
استثنائيا؟

التثبت يف مرحلة أوىل من أن اإلجراء قد قىض 
جعل  أو  استثنائيا،  جعله  أو  احلق  عىل  كليا 

ممارسته ممكنة ولكن بسقف أقل.

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا اإلجراء؟

الدولة  مفهوم  إىل  الرجوع  جيب  لإلجابة، 
إذا  اإلجراء  عىل  للحكم  الديمقراطية  املدنية 

كان مقبوال أم ال.

للموجب التناسب مالئم  اإلجراء  هذا  أن  هل 
الرضوري املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

عالقة  وجود  من  مبدئية  وبصفة  فقط  التثبت 
(دون  واهلدف  اإلجراء  بني  واضحة  سببية 
اإلجراء  كان  إن  بمعنى  التقييم)،  يف  الدخول 

قادر عىل حتقيق اهلدف.

هل أن اإلجراء رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلق؟

أو حلول  البحث يف فرضيات  لإلجابة، جيب 
أخر حتقق نفس اهلدف وتُعدّ أقلّ وطأة عىل 

احلق.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  اإلجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط للحقوق؟

جيب التحقق هنا من أن القيد أو اإلجراء قد 
األرضار  أن  أي  شطط،  دون  اهلدف  حقق 
املرجوة  الفائدة  تتجاوز  مل  عنه  املرتتبة 
ترتبط  التي  املصالح  ملختلف  بالنسبة  منه 

باإلجراء.



اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور31 دليل السّ

العنوان الثالث- ما هي مجاالت احترام موجبات الفصل 49
 من قبل السلطة المحلية؟

احلقوق  من  احلدّ  عند  التّناسب  مبدأ  إعامل  الدستور  من   49 الفصل  اشرتاط  إىل  استنادا 
واحلريات، فإن السلطة املحلية مطالبة بالتّقيد به عند ممارسة سلطاهتا املختلفة يف إصدار القرارات 
ولية وإعدادها ملختلف الربامج  إبرامها للعقود واالتفاقيات املحلّية والدّ الرتتيبية والفردية وعند 
االجتامعية  وظيفتها  إطار  يف  والمادية  مادية  بأنشطة  وقيامها  والعمرانية  التّنموية  واملخططات 

والتنموية. 

مجاالت احترام الفصل 49

أوال- احترام الفصل 49 في مجال ضبط مخططات وبرامج التنمية

َيِّز جملة اجلامعات املحلية بني خمططات التنمية املحلية (الفصل 105) وبرامج التنمية (الفصل 29).  متُ
املحلّية واهلياكل  الت اجلامعات  التّنمية وتدخّ برامج  إطارا مرجعيّا لضبط  التنمية  َثِّل خمططات  متُ
امل. ويتَعنيَّ إرشاك املتساكنني يف إعداد املخطّطات والربامج املتولّدة  التّابعة هلا يف املجال التّنموي الشّ
يات هبا (حقّ امللكية،  عنها وأثناء تنفيذها وتقييمها. وبالنّظر إىل ارتباط ممارسة عديد احلقوق واحلرّ
حة...)، جيب مراعاة مبدأ التّناسب يف كلّ املراحل بأن ال يقع احلدّ  حقوق األجيال القادمة، احلقّ يف الصّ
اب البلدي لرتكيز املناطق  يل عرب هتيئة الرتّ منها بشكل جمحف. إنّ وضع تنمية املوارد املالية كهدف أوّ
التي يمكن حتقيقها واآلثار  املرابيح  إجراء موازنة بني  البيئة عرب  يراعي احلقّ يف  أن  ناعية، جيب  الصّ
التنمية  خمططات  إقرار  البيئية. خيضع  احلقوق  االستثامرات عىل  فيها  تتسبّب  أن  يمكن  تي  الّ لبية  السّ
واملساواة  املستدامة  التّنمية  احلقّ يف  االعتبار  بعني  األخذ  إىل رضورة  (م.ج.م)   106 الفصل  حسب 

رتم فيه مبدأ التناسب.  وتكافؤ الفرص بني اجلنسني... لذا، فإنّ كلّ حدّ هلذه احلقوق جيب أن حيُ

ابية  2. التّهيئة الرتّ
والتّعمري

5. التّرصف يف املرافق 
ة العامّ

4. القرارات البلدية

1. خمطّطات وبرامج 
التّنمية

3. العقود اإلدارية
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ا تواصل العمل بربامج  أمام عدم مصادقة املجالس البلدية إىل اليوم عىل خمطّطاهتا املحلية، فإهنّ
َشٍّ تشاركيّ يقوم عىل متكني املواطنني من إقرار مشاريع القرب بأنفسهم  االستثامر السنوية وفق متَ
أن  البلدية  اإلدارة  لذا، عىل  التّشاركية29.  إمتام اإلجراءات  بعد  باملصادقة عليها  املجلس  ويكتفي 
تراعي أثناء إعدادها للتّشخيص الفنّي واملايل هلذه املشاريع، بالتشارك مع تنظيامت املجتمع املدين، 
ناعة والتّجارة... كام  ية الصّ مقتضيات مبدأ التناسب عند حتديدها لبعض احلقوق كحقّ امللكية وحرّ
ين أن حيرصوا عىل احرتام  عىل اخلليّة املكلّفة بإدارة جلسات املناطق واجللسات التّشاركية واملُيَرسِّ
املتساكنني. كام عىل  قبل عرضه عىل  الربنامج  إعداد  ضوابط احلدود عىل احلقوق واحلريات عند 
ل يف صورة اقرتاح املواطنني خالل هذه اجللسات إدراج تعديالت عىل  اخللية أن تلعب دور املعدّ
باحلقوق واحلريات بشكل جمحف. كام عىل  املساس  قِبَلِها والتي من شأهنا  املقرتحة من  املشاريع 
رة يف صورة تعديلها بشكل يتمّ بمقتضاه املساس باحلقوق  املجلس عدم املصادقة عىل املشاريع املقرّ
ة أو توسعة  يتمّ تعديل مسارات طرق بلديّ التناسب. فقد حيصل أن  واحلريات دون احرتام مبدأ 
سوق بلدية من قبل املتساكنني أثناء اجللسات التّشاركية ممّا يرتتّب عنه تضييق ممارسة حقّ امللكية 
كان  أنه  واحلال  بشكل جمحف،  البيئية  احلقوق  تداعيات عىل  له  يكون  أن  أو  األشخاص  لبعض 

باإلمكان اعتامد حلول أخر أقلّ وطأة. 

ثانيا- احترام الفصل 49 في مجال التهيئة الترابية والتعمير

من  وهو  العمرانية،  التهيئة  أمثلة  إعداد  عند  واحلريات  باحلقوق  املساس  يتمّ  أن  حيدث 
اتية للبلدية طبق الفصل 239 (م.ج.م). لذا، فعىل املصالح الفنّية للبلدية احرتام  الحيات الذّ الصّ
مبدأ التّناسب عند وضع حدود عىل ممارسة عديد احلقوق مع األهداف التي يرنو للوصول إليها، 
تي من ضمنها باخلصوص محاية النّظام العام العمراين. ويقصد بالنظام العام العمراين جمموعة  والّ
اتيب العمرانية لغاية احلدّ من االستعامل العشوائي وغري املنظم للمجال  القواعد اآلمرة املتعلقة بالرتّ
ة وحقوق الغري. وقد يتمّ باسمه احلدّ من حرية البعث العقاري،  حة العامّ العمراين هبدف محاية الصّ
م  ة عند التّقدّ ناعة والتّجارة أو من حقّ امللكية بعدم استعامله بكلّ حريّ ية الصّ وهي من متعلّقات حرّ
من  الفالحية  األرايض  محاية  يشمل  والّذي  العمراين،  العام  النظام  محاية  لغرض  البناء  برخص 
عيف يف العالقة  الطّرف الضّ ة ومحاية  العامّ الطّرق  العمراين واحرتام مسافة الرتاجع عن  حف  الزّ
التّعاقدية بني الباعث العقاري واملشرتي. لذا، فإن كل حدّ من هذه احلقوق حيب أن يكون متناسبا.
ة وذوي اإلعاقة،  ية التّنقل وحلقوق الفئات اهلشّ قد حتمل أمثلة التّهيئة تقييدا حلقوق امللكية وحلرّ
أنّه عىل املجالس املحلّية االلتزام طبق أحكام  التّناسب عند إعدادها. كام  لذلك جيب إعامل مبدأ 
التهيئة، وبالتبعية احرتام  أمثلة  املستدامة يف إعداد  التنمية  119 من املجلة باحرتام مبادئ  الفصل 

يمكن العودة إىل املنهجية التشاركية التي أعدهتا وزارة الشؤون املحلية للغرض منذ 2016 (منشورة عىل موقع  29
.(www.collectiviteslocales.gov.tn         
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حقوق األجيال القادمة، بأن ال يتمّ افراغها من حمتواها باستنزاف املخزون العمراين وما يتبعه من 
انتهاك احلقّ يف البيئة.

القيام بعديد  يات (امللكية والتّنقل) عند  تقييد احلقوق واحلرّ التناسب يف  يتمظهر احرتام مبدأ 
خص وسحبها يف جلان التّقسيم والبناء. فعند إسناد رخصة بناء ملالك  العمليات العقارية وإسناد الرّ
لطة املحلّية عدم التضييق من حقوق اجلار  عقار معني، يقتيض التّرشيع اجلاري به العمل أنّه عىل السّ
الغري، وهو أحد  إىل محاية حقوق  التّقييد  الرتاجع. هيدف هذا  إسناد رخصة ال حترتم مسافة  عرب 
أوجه األهداف املرشوعة التي نصّ عليها الفصل 49 من الدستور. كام جيب مراعاة مبدأ التّناسب 
كن والعيش الكريم. لذلك، اقتضت  ه يف السّ عند إصدار قرارات اهلدم الّتي حترم املواطن من حقّ
ابية والتّعمري أن كلّ خمالف لرخصة بناء والذي مل يمتثل لقرار وقف األشغال أن  جملّة التّهيئة الرتّ
ا بالنسبة ملن قام ببناء دون رخصة، فإنّ  اتيب العمرانية. أمّ يطلب التامس تسوية الوضعية طبقا للرتّ
الفصل 84 من جملة التهيئة الرتابية والتعمري يمنحه ضامنة دنيا تتمثّل يف توجيه استدعاء له لسامعه، 
عدم  صورة  يف  يرتتب  جوهرية  شكلية  لسامعه  الدعوة  إجراء  يتمثل  اهلدم.  قرار  اختاذ  بعدها  يتمّ 
بالنظر  املادي  التعويض  طلب  للمترضر  الصورة  هذه  يف  يسوغ  وال  اهلدم.  قرار  إلغاء  احرتامها 
الصورة  يمكن يف هذه  فهل  املعنوي.  ر  الرضّ يمكنه فحسب طلب  إنّام  التّعمري،  لقواعد  ملخالفته 
ية، كأن يعطي للمخالف فرصة للتّسوية يف صورة  لرئيس البلدية أن يتّخذ قرارا أقلّ وطأة عىل احلرّ
هو  أم  األجوار؟  حقوق  وعىل  العمومية  واملنشآت  واملؤسسات  الدولة  ملك  عىل  التّعدي  عدم 
مطالب قانونيا باختاذ قرار اهلدم بصفة آلية بمجرد توفر أسباب اختاذه؟ ويف صورة تشييد البناء عىل 

أرض تابعة للغري، فإن التسوية ال تكون إال برضائه.

سلطات رئيس البلدية في خصوص قرارات الهدم التي تمس بحق الحصول على مسكن 
المتصل بالحق في العيش الكريم

يَّدة وليست تقديرية  يف ردع  قَ لقد دأب فقه قضاء املحكمة اإلدارية عىل اعتبار أن سلطة رئيس البلدية مُ
حمل  أن  طاملا  البلدية  السلطة  عىل  حممول  واجب  العمرانية  للمخالفات  التصدي  "إن  العمرانية.  املخالفات 
النزاع متواجد بدائرهتا الرتابية ويعد اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إزاء تلك املخالفات اختصاص أصيل 
النظر  له  اهلدم وتنفيذه من قبل من  اختاذ قرار  املحكمة اإلدارية أن عدم  البلدية"30. وأكدت  لرئيس  معقود 
يدَ  شُ بناء  ألي  اهلدم  قرار  بإصدار  البلدية  رئيس  يكتفي  أن  ينبغي  وال  للمساءلة،  موجب  جسيام  خطأ  يعد 
التسوية يف خصوصه، بل  للتسوية أو يف صورة رفض  قابلة  ارتكاب خمالفة غري  بدون رخصة أو يف صورة 
بام يف ذلك عدم احلرص عىل عىل  اهلدم  اختاذ قرار  "رفض  31. ويعد  لتنفيذه  الالزمة  ل مجيع اجلهود  بَذْ عليه 
تنفيذه بكل الوسائل املتاحة إنكارا لالختصاص، وعىل رئيس البلدية القيام بمتابعة ملف التنفيذ من خالل 
إعالم الرشطة البلدية ومتابعة مراسلة السلطات األمنية جهويا ومركزيا واختاذ مجيع اخلطوات القانونية التي 

املحكمة االبتدائية، الدائرة االبتدائية بقابس، القضية عدد 194947 بتاريخ 27 نوفمرب/ترشين الثاين 2018، غري منشورة.  30
املحكمة االبتدائية،الدائرة االبتدائية بقابس، قضية عدد 0910066 بتاريخ 24 ماي/أيار 2019، غري منشورة.  31
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توجبها النصوص، ذلك إن عدم القيام بذلك يعترب ختليا عن واجباته العمرانية"32. ويتمثل إنفاذ قرار اهلدم 
بالتسوية  بالقيام  املخالف  مبادرة  بإثبات  إالّ  البلدية ال يسقط  التزاما حمموال عىل  العامة  بالقوة  االستعانة  يف 
أو وجود ظروف استثنائية أو ثبوت استحالة التنفيذ. ويفرتض أن حترتم البلدية اإلجراءات القانونية  التي 
تضمنتها جملة التعمري قبل إصدار قرار اهلدم. إن رئيس البلدية مطالب بإصدار قرار اهلدم للمباين املحدثة عىل 
يم املحكمة اإلدارية متييزا يف جمال تسوية املخالفات بني  قِ امللك العام، ودون التقيد بالشكليات القانونية 33. وتُ
تلك التي ال تستدعي التسوية وبالتايل يمكن يف خصوصها عدم احرتام الشكليات املتصلة باحرتام حقوق 
الدفاع بإعطاء املخالف احلق يف اإلعالم ويف سامعه، وبني تلك التي يمكن فيها قبول التسوية عىل أن حترتم يف 
خصوصها هذه الشكليات قبل اختاذ قرار اهلدم. إال أن بعض الدوائر باملحكمة اإلدارية ذهبت إىل رأي خمالف 
لِّبة يف ذلك مبدأ احرتام  غَ مفاده احرتام حقوق الدفاع حتّى يف صورة ارتكاب خمالفات غري قابلة للتسوية، مُ

حقوق الدفاع عىل حساب احرتام امللك العام.              

هل يمكن للبلديات اتخاذ قرارات تسوية 
جماعية في خصوص ا¬حياء الشعبية الفوضوية؟

لقد تسبب عدم تدخل املرشع بموجب أحكام استثنائية لتسوية البناءات العشوائية املحدثة بعد 2011 
يف تكاثرها، وأصبحت بذلك مصدر قلق متواصل وعبءا ثقيال عىل السلط املحلية بالنظر إىل عدم قدرهتا 
عىل هدمها لتداعيات ذلك عىل األمن العام،  بالرغم من تشوهيها للمشهد العمراين واجلاميل للمدن وانتهاكها 
االستناد  املحلية  اجلامعات  يمكن ملجالس  فهل  العمومية واخلاصة.  األمالك  واعتدائها عىل  البيئية  للحقوق 
تنص  ملكها؟   املحدثة عىل  البناءات  بتسوية  للقيام  (م.ج.م)   259 الفصل  من  األخرية  الفقرة  أحكام  عىل 
أحكام هذه الفقرة عىل أنه ال يمكن تسوية املخالفات املتعلقة بالتعمري إال وفق رشوط واجراءات يضبطها 
الترشيع، هل يمكن ملجالس اجلامعات  لعبارة  املوسع  التأويل  اعتامدا عىل  والبناء.  بالتعمري  املتعلق  الترشيع 
تراعى  بمداولة خاصة  موافقتهم  الغري برشط  أو عىل ملك  ملكها  املُشيدة عىل  األحياء  تسوية  تنظيم مسألة 
فيها مجيع املبادئ املتعلقة باملساواة والشفافية واملوضوعية وحفظ حقوق الغري؟ إضافة للتأويل املوسع لعبارة 
اختاذه  زمن  املحدثة  للبناءات  واستثنائي  خاص  بقانون  املسألة  تنظيم  عن  املرشع  تقاعس  ولثبوت  الترشيع 
التدبري  بمبدأ  يقر  الذي  الدستور  132 من  الفصل  املحلية االستناد عىل أحكام  للمجالس  فحسب، يمكن 
العمرانية  املسألة  نِّف  يُصَ الذي  (م.ج.م)   239 والفصل  ترتيبي  الختصاص  هلا  املسند   134 والفصل  احلر 
ضمن الصالحيات الذاتية للبلدية للتصويت عىل مداولة تنظم بمقتضاها اجراءات التسوية بالنسبة لألحياء 
املبنية عىل هذه العقارات. هذا،  وال يمكنها البتة تنظيم التسوية بالنسبة لألحياء املحدثة عىل ملك الدولة أو 

الواليات بوصفها مجاعة حملية. 

ل 2019، غري منشورة. املحكمة االبتدائية، الدائرة االبتدائية بقابس، قضية عدد 09000144 بتاريخ 31 ديسمرب/كانون األوّ  32
القضية عدد 16934 بتاريخ 11 فيفري/شباط 2000 الصيادي ضد رئيس بلدية قرص هالل، غري منشورة.  33
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259 (م.ج.م)، فإن اختاذ قرارات التسوية أو  إضافة إىل امكانية االعتامد عىل التأويل املوسع للفصل 
األحياء  هذه  يف  املتساكنني  حقوق  تصادم  إىل  اعتبارا  الضيق  مدلوله  يف  التناسب  مبدأ  مع  يتقاطع  اهلدم 
بصفة  املبنية  األحياء  ظاهرة  مع  التّعامل  يفرض  التهيئة.  ألمثلة  املمتثلني  أجوارهم  وحقوق  الفوضوية 
فوضوية عىل ملك البلدية وأمالك اخلواص عىل السلطة املحلّية القيام بموازنة بني الكلفة التي يتسبّب فيها 
، من جهة أوىل، واملساس  اذ قرارات يف اهلدم اجلامعي ألحياء بأكملها عىل األمن والنظام العام املحيلّ اختّ

بحقوق الغري واحلق يف البيئة يف صورة عدم اهلدم وإصدار قرارات بالتسوية، من جهة ثانية.
جيب أن تتم املفاضلة بني هذه احلقوق وفق مقاربة واقعية وعقالنية تراعي درجة املخاطر التي قد هتدد 

حقوق كل فئة لتقرر يف ذات الوقت: 
-قبول تقييد احلقوق التي تقدر السلطة املحلية  أن يرتتب عن تقييدها أقل املخاطر عىل األمن العام 

املحيل، عىل أن تسعى بكل الوسائل املمكنة واملتاحة عىل ضامن حد أدنى من احلامية هلا، 
-ترجيح احلقوق التي قد يؤول تقييدها إىل خماطر أكرب وأشد عىل األمن العام املحيل.  

عيفة والفقرية املتمركزة هبذه األحياء إىل اضطرابات  فقد يسبّب إصدار قرارات هدم ضدّ الفئات الضّ
رضرا  حيمل  قد  بالتّسوية،  القيام  أنّ  كام  التهيئة).  ألمثلة  املمتثلني  (األجوار  الغري  عىل  اعتداءات  وحتّى 
هم يف بيئة سليمة. تُفْيضِ املوازنة  ا قد تكون عىل حساب حقّ للمتساكنني املمتثلني ألمثلة التهيئة، ذلك أهنّ
اذ قرارات يف اهلدم وإجراء التسوية لضامن األمن العام عىل  إىل تقديم حقّ احلصول عىل مسكن بعدم اختّ
ال  الذي  العام  األمن  بتوفّر  ترتبط  والسكينة...)  (الراحة  نفسها  الغري  حقوق  إنّ  الغري.  حقوق  حساب 

اذ قرار اهلدم.  يمكن ضامنه يف صورة اختّ
ناعي لغاية محاية مجالية املدن أو حلامية  ي لالنتصاب الفوضوي يف املجال التّجاري والصّ كام أن التّصدّ
الصمت  أن  خاصة  العام،  األمن  هتديد  يف  يتسبب  قد  املنظّمني)  التّجار  (محاية  والتّجارة  ناعة  الصّ حرية 
فإنّ  لذا،  االجتامعي.   املستو الزمن مرشوعية عىل  بمرور  أكسبها  الظاهرة  إزاء هذه  للسلطة  املتواصل 

قرار هدم البناءات الفوضوية

له تداعيات عىل األمن العام: 
احلرمان من احلق يف السكن

يضمن حقوق الغري 
حة واحلق يف الصّ
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ة ال جيب  حة العامّ دِّ من هذه األنشطة الفوضوية بعنوان املحافظة عىل الصّ لط املحلية للحَ ل السّ تدخّ
أن يتمّ بطريقة غري عقالنية أي دون مراعاة الواقع املحيلّ وحقوق التجار املُنَظَّمني. لذلك، جيب أن 
يَّئة  هَ نَظَّمة ومُ َصص هلم أماكن مُ لطات املحلّية القرار املناسب للمنتصبني فوضويا، كأن ختُ تتّخذ السّ

يف آجال زمنية معقولة تراعى فيها مقومات اجلاذبية التجارية.

ثالثا- تطبيق الفصل 49 في المجال التعاقدي

بمواد وخدمات  التّزود  إبرام صفقات  املحلّية  أنّ عىل اجلامعات  102 (م.ج.م)  الفصل  ينصّ 
وتكافؤ  واملساواة  فافية  والشّ واملنافسة  املشاركة  ية  حرّ مبادئ  أساس  عىل  واألشغال  والدراسات 
ستورية (باستثناء املنافسة)  الفرص والنّزاهة. فال جيب عىل اجلامعات املحلّية أن تُفرغ هذه املبادئ الدّ
من حمتواها أو تقيّدها بشكل جمحف بفرض رشوط إقصائية، وإن شاءت جمالس اجلامعات حتديد 
التّناسب من قبل  التّناسب. كام عىل املجالس ضامن احرتام مبدأ  التّقيد بمبدأ  هذه احلرية، فعليها 
احلقوق  ممارسة  من  التّضييق  بيانه34  سبق  كام  عليه  جيب  فال  مرفقية.  بمهام  تكليفه  عند  معاقدها 
املرفقية (استغالل سوق أسبوعية أو مسلخ بلدي). قد يقوم معاقد  باملهمة  يات عند قيامه  واحلرّ
اء عدم قيامها باملتابعة واملراقبة أو تقاعسها، باحلدّ من ممارسة بعض احلقوق كاالنتصاب  البلدية جرّ
اء هذه  ق رضر ألصحاب احلقوق جرّ حية... يف صورة حتقّ اتيب الصّ وق أو عدم احرتام الرتّ بالسّ

املامرسات، يمكن هلم مقاضاة املعاقد والبلدية وطلب التعويض منهام بالتضامن.

رابعا- تطبيق الفصل 49 عند اتخاذ القرارات البلدية

نطاق  يف  تتّخذها  التي  الرتتيبية  القرارات  أنّ  باعتبار  التناسب،  بمبدأ  يُّد  التَّقَ البلديات  عىل 
كمنزلة  ملتساكنيها  بالنسبة  اعتباريا  لُ  نَزَّ تُ والترشيعية  الدستورية  النصوص  طبق  اختصاصاهتا 
دّ هذه القرارات بمثابة "القانون" يف مدلوله الواسع بالنّسبة للمتعاملني  ولة. تُعَ الترشيع بالنسبة للدّ
لطة املحلّية  يات، فإنّ السّ قيّدة هبذا املبدأ عند حتديدها للحرّ لطة التّرشيعية مُ مع البلدية. بام أن السّ
يات واحلقوق بموجب  ، خاضعة إليه، وذلك كلّام قامت بتقييد احلرّ رَ ىلَ وأَحْ تكون، من باب أَوْ
قرارات بعنوان املصلحة املحلية ويف إطار احرتامها لقانون الدولة. ولقد استدعت جائحة "كوفيد 
اتية  الذّ اختصاصاهتم  ضمن  تدخل  التي  القرارات  من  ملجموعة  البلديات  رؤساء  اذ  اختّ  "19 -
ة، عىل أنّ هذه القرارات جيب أن تنصهر ضمن منظومة التّرشيع الوطني  حة العامّ بعنوان محاية الصّ

بغة الوطنية للجائحة35.   بالنّظر إىل الصّ

ليل .    مة الدّ 34  راجع مقدّ

سنعود إىل هذه املسألة يف اجلزء الثاين يف عنوانه الثاين. وراجع يف الغرض عفاف اهلاممي مراكيش "يف حوكمة إدارة األزمة الصحية يف تونس:   35
بني الوطني واملحيل، جريدة املغرب يوم 21 مارس/آذار 2020.



اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور37 دليل السّ

ممارسة  عند   ... "حترص  أن  هياكلها)  (مجيع  املحلّية  اجلامعات  عىل  أنّ  (م.ج.م)   25 الفصل  ينصّ 
الرتتيبية  األحكام  تكون  أن  وعىل  ترابيا  ة  املختصّ ية  املحلّ اجلامعات  بقية  مع  التّنسيق  عىل  اختصاصاهتا 
ية (الّتي تتّخذها) رضورية وأن ال تنال بصفة جوهرية من مبدأ املساواة أمام القانون واملرفق العام  املحلّ

ومن احلقوق املكفولة".

تشمل  ا  أهنّ بمعنى  ستوري،  الدّ النصّ  ها  أقرّ تي  الّ تلك  يف  املكفولة  احلقوق  املجلة  حترص  مل 
أنّه   25 الفصل  يستنتج من أحكام  ولية.  والدّ الوطنية  القانونية  املنظومة  تكفلها  ية  أو حرّ أيّ حقّ 
د األهداف املرشوعة الّتي جاء هبا  دِّ عَ اكتفى بذكر مُوجب عدم النّيل من جوهر مبدأ املساواة ومل يُ
يف  بالكامل  ينخرط  ال  فهو  تيبيّة.  الرتّ القرارات  بموجب  يات  واحلرّ احلقوق  حتديد  عند  ستور  الدّ
يمقراطية وهدف محاية حقوق الغري  ولة املدنيّة الدّ 49 بعدم إقراره ملقتضيات الدّ منظومة الفصل 
ة. إنّ صياغة الفصل  ة أو اآلداب العامّ حة العامّ فاع الوطني أو الصّ أو ملقتضيات األمن العام أو الدّ
ية حتديد صورة الرضورة وخمتلف األهداف املرشوعة بل عليها  25 ال تفتح للمجالس املحلية حرّ

التّقيّد بمحتو الفصل 49.

وابط   تقتيض وحدة الدولة وحدة املرجعيات سواء يف املستو الوطني واجلهوي واملحيلّ يف خصوص نظام الضّ
عىل احلقوق واحلريات. بذلك، جيب عىل اجلامعات املحلية قراءة الفصل 25 وتطبيقه عىل ضوء الفصل 49. كام عىل 
اذ القرارات الفردية املنظّمة ملامرسة األشخاص حلقوقهم وحرياهتم.  رؤساء البلديّات التّقيد بذات الفصل عند اختّ

ل بعض اجلامعات  يات كي ال تتحوّ يسمح هذا التوجه بتوحيد منظومة احلدود عىل احلقوق واحلرّ
ية36، كام حصل  دة أو حمافظة أو حتى معادية للحرّ ية وأخر إىل مناطق متشدّ املحلية إىل مناطق حرّ

ذلك يف قضية عدم سامح رئيس بلدية الكرم بإبرام عقود زواج التونسية باألجنبي. 
اتيب العامة يف إطار ضامن الوقاية الصحية والنّظافة  اذ الرتّ إن اإلقرار للمجلس املحيل باختصاص اختّ
حة (الفصل  ستورية ومنها احلقّ يف الصّ ومحاية البيئة (الفصل 240 م.ج.م) يتقاطع مع عديد احلقوق الدّ
38 من الدستور) واحلقّ يف العيش الكريم (الفصل 21 من الدستور) واحلقّ يف بيئة سليمة ومتوازنة 
أن بالنّسبة لرئيس اجلامعة الذي يتّخذ طبق الفصل 266 (فقرة  (الفصل 45 من الدستور). كذلك الشّ
احة ومجاليّة املدينة واملحافظة عىل البيئة  المة والرّ حة والسّ ة باجلوالن وحفظ الصّ اتيب اخلاصّ ثانية) الرتّ
كر. عالوة عىل إصداره لقرارات ترتيبية وفردية، فإنّه عند  يات سالفة الذّ تي قد متسّ من احلقوق واحلرّ الّ
مبارشة تنفيذها بواسطة األعوان املكلّفني بذلك، سواء أولئك الّذين يتبعون البلدية (أعوان الرشطة 
ة)، قد يتمّ املساس من بعض  طة البلديّ اخلية (الرشّ البيئية) أو أولئك الّذين يعودون بالنظر إىل وزارة الدّ

ناعة والتّجارة لضامن التّنفيذ النّاجز.  احلقوق كحرمة املسكن أو احلريات كحرية الصّ

املحلية واحلريات  "اجلامعات  اجلامعي  املؤلف  منشور يف  اإلنسان"،  منظومة حقوق  املحلية يف  اجلامعات  "متوقع جملة  الفرشييش،  36   وحيد 
الفردية"، منشور من قبل اجلمعية التونسية للدفاع عن احلقوق الفردية، تونس 2019، الصفحة 32. 
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ي املعنيني  يشمل احرتام مبدأ التّناسب مرحلة تنفيذ القرارات خاصة يف صورة رفض أو تصدّ
حصول رضر  يؤول يف صورة  ة  اجلربيّ الوسائل  استعامل  طط يف  الشّ أن  ذلك  التّنفيذ،  إلجراءات 
الضبطية  للقرارات  اجلربي  التنفيذ  عن  املسؤولية  مسألة  حت  طُرِ وقد  البلدية.  مسؤولية  قيام  إىل 
الصادرة عن رؤساء البلديات بمناسبة حادثة هدم هيكل كشك تمّ تشييده عىل ملك الدولة العام 
الرابعة صباحا من  الساعة  2020 عىل  ل  13 أكتوبر/ترشين األوّ البلدية من سبيطلة يوم  باملنطقة 
قبل فرقة الرشطة البلدية والتي أدت إىل وفاة شخص حتت أنقاضه. لئن يعود اختصاص اختاذ قرار 
للسلطة  اخلاضعة  البلدية  الرشطة  تتوالها  اجلربي  التنفيذ  مسألة  فإن  البلديات،  رؤساء  إىل  اهلدم 
باحلاقها  التنفيذ اجلربي  لتنظيم مسألة  التدخل رسيعا  لذا، عىل املرشع  الداخلية.  الرئاسية لوزارة 
برؤساء البلديات عرب احياء إدارة أعوان الرتاتيب الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية وإسناد 

املسؤولية كاملة للبلدية حتى يف صورة جلوئها إىل القوة العامة.
جتد املجالس املحلية نفسها يف صور عديدة مطالبة باملوازنة بني حقوق متقابلة تستدعي إعامل 
دّ منه بشكل مبالغ فيه.  اذ قرار ما، كي ال يقع إفراغ احلقّ من جوهره أو أن حيُ حتليل عقالين عند اختّ
ة للمجالس البلدية حول مد تناسب قرار ما أو اتّفاقية  فكثريا ما يدور النّقاش يف اجللسات العامّ

تي يمكن أن يؤول إليها عىل املصالح املحلية.  أو مرشوع معنيّ بالنّظر إىل النّتائج الّ
يتوىلّ املجلس وكذلك رؤساء البلديات بطريقة إرادية أو تلقائية تطبيق مبدأ التّناسب بمختلف 
اذ عديد القرارات. كام  اختباراته (املالءمة/الرضورة/التناسب يف مدلوله الضيق: املوازنة) عند اختّ
ض قراراهتم إىل دعاو اإللغاء  رِّ عَ م قد يتجاهلونه أو ال يدركون ماهيته يف عديد الصور، مما يُ أهنّ

واملسؤولية، وبالتّبعية إىل عدم االحرتام من قبل املخاطبني هبا.

عىل السلطة املحلية، لضامن مقبولية قراراهتا من قبل املخاطبني هبا، أن حترتم مبدأ التناسب. إضافة إىل ذلك، 
لِّل من فرضيات التقايض والنزاعات أمام القايض اإلداري. وهذا يدخل يف  قَ فإنّ احرتام هذا املبدأ من شأنه أن يُ

صميم احلوكمة املثىل للشؤون املحلية، باعتبار أن للتقايض كلفة يمكن تفادهيا.

خامسا- تطبيق الفصل 49 في اختيار طريقة التصرف في المرافق العامة المحلية

التّناسب يف جمال اختيار طرق  80 (م.ج.م) عىل اجلامعات املحلية إعامل مبدأ  الفصل  يفرض 
الترصف يف املرافق العامة. تتمثل طرق الترصف يف:

 االستغالل املبارش (ترصف ذايت من قبل اجلامعة بمواردها املالية والبرشية)، •
اكة بني القطاع العام واخلاص)،  • فقات والرشّ التّعاقد (عقود اللّزمة وعقود الصّ
إحداث املؤسسات واملنشآت. •



اجلزء األول

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور39 دليل السّ

جمالس  قبل  من  ية  املحلّ املرافق  تسيري  طرق  اختيار  «خيضع  ييل:  ما  عىل  (م.ج.م)   80 الفصل  ينصّ 
إىل  وبالنظر  والنجاعة  اجلودة  معايري  إىل  بالنظر  األفضل  الطريقة  الختيار  موازنة  إىل  ية  املحلّ اجلامعات 
لتسيري  األفضل  الطريقة  تقدير  يف  يراهم  من  بخربة  االستنارة  اجلامعة  ملجلس  ذاهتا.  اجلامعة  إمكانيات 

املرفق العام واختيارها».

 وباإلضافة إىل هذه املعايري االقتصادية التي ينصّ عليها الفصل 80 (م.ج.م)، يمكن للجامعة 
كمعيار  ممارستها  عىل  الطّرق  هذه  أثر  وتقدير  واحلريات  احلقوق  احرتام  عنرص  جَ  رِ تُدْ أن  ية  املحلّ
 une matrice الختيار الطّريقة األفضل. يمكن للجامعة املحلية أن تعتمد عىل مصفوفة بيانات
جلميع طرق تسيري املرافق العامة الختيار الطّريقة األفضل بالنّظر إىل آثارها عىل احلقوق واحلريات. 
ر تأثريها املحتمل عىل كل حقّ أو  ضع كلّ طريقة إىل مقاييس موضوعية ليقدّ ملجلس اجلامعة أن خيُ
يتم مثال  للحقوق واحلريات كأن  احرتامها  الطّريقة األفضل من منظور  اعتامد  إىل  لينتهي  ية،  حرّ
اخضاع مسألة اللجوء إىل عقود الرشاكة بني القطاع العام واخلاص إىل مصفوفة البيانات "سوات" 

SWOT وذلك يف إطار تقييم تداعياهتا عىل حقوق االجيال القادمة.

فعىل اجلامعة املحلية أن تراعي طبقا هلذا املثال حقوق األجيال القادمة عند اختيار طريقة تسيري 
املرفق العام عرب آلية الرشاكة بني القطاع العام واخلاص. فلئن توفّر هذه الصيغة حلوال مالية حينية 
ل التّبعات  للقيام بمشاريع تنموية يف ظلّ ندرة املوارد املالية للبلديات، إالّ أنّ األجيال القادمة تتحمّ
ة العقد تتجاوز يف غالب األحيان العرشين سنة. لذا،  املالية عند تسديد املقابل املايل بالنظر إىل أن مدّ

جيب قبل احلسم يف اعتامد طريقة ما للتسيري أن جتيب اجلامعة املحلية عن السؤال التايل:

هل يتناسب االختيار املعتمد لتسيري املرفق العام مع منظومة احلقوق واحلريات؟

التسيري  أو  املبارش،  غري  أو  املبارش  (االستغالل  العمومية  املرافق  لتسيري  ما  طريقة  اختيار  عند 
طّة.  شِ ه بكيفية مُ غ مبدأ املساواة من جوهره أو أن حتدّ التعاقدي)، فإنّ عىل اهلياكل البلدية أالّ تُفرِ

نقاط الضعف من منظور 
احرتام احلقوق واحلريات

املخاطر من منظور احرتام 
احلقوق واحلريات

نقاط القوة من منظور 
احرتام احلقوق واحلريات

الفرص من منظور احرتام 
احلقوق واحلريات 

اعتامد صيغة عقود 
الرشاكة وحقوق 

األجيال القادمة
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ينصّ يف هذا الصدد الفصل 75 (م.ج.م) عىل رضورة احرتام مبدأ املساواة يف التّرصف يف املرافق 
رشوط  اسات  كرّ يف  املثال  سبيل  عىل  تُفرض  أن  يمكن  التي  احلدود  أن  كام  املحلّية.  العمومية 
إقصاء مشاركني مفرتضني وذلك  إىل  تؤدي  أال  أسبوعية، جيب  استغالل مرفق عام حميلّ كسوق 

باشرتاط أحكام تعجيزية.

احترام المساواة ومبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص وعدم إفراغ الحق من جوهره

الستلزام  العلني  واملزاد  باإلشهار  عمومية  بتة  عن  أعلن  زغوان  بلدية  رئيس  أن  قضية  وقائع  تفيد 
يف  متمثل  رشط  عىل  الرشوط  كراس   واحتو  2020 سنة  بعنوان  واب  الدّ وسوق  األسبوعية  السوق 
رضورة تقديم املرتشح لضامن مايل يساوي مخسامئة ألف دينار للمشاركة يف البتة يدفعه للقابض البلدي 
ر بمليون  عر االفتتاحي املقدر بثالثامئة وأربعة وتسعون دينار عالوة عىل الضامن البنكي املقدّ بعنوان السّ
دينار الّذي جيب دفعه بعنوان ضامن جدية إنجاز املرشوع. توىلّ الوايل الطّعن بتأجيل تنفيذ الصفقة بالنظر 
إىل إخالهلا بمبدأ املنافسة وتكافؤ الفرص، وانتهى رئيس الدائرة اإلبتدائية اإلدارية بنابل إىل اإلذن بتأجيل 

تنفيذ القرار عىل أساس أن تنفيذه يؤدي إىل إقصاء عدد هام من املشاركني37.

ل  املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بنابل، حكم استعجايل (تأجيل تنفيذ) يف القضية عدد 02200248 بتاريخ 17 ديسمرب/كانون األوّ  37
2019 (غري منشور).



لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور41 دليل السّ
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ما هي الهياكل المحلية المعنية بتطبيق الفصل 49؟

الجزء الثاني



اجلزء الثاين

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور43 دليل السّ

ليل، فيام ييل: مة الدّ ية املعنيّة باحرتام مبدأ التّناسب، كام تمّ ذكره يف مقدّ تتمثل اهلياكل املحلّ
يُطلق عليها  تة، أو ما كان  املؤقّ التّسيري  يَّنَة (جلان  املُعَ املنتخبة أو  التداولية: املجالس  ال- اهلياكل  أوّ

وائر. بالنّيابات اخلصوصية) واللّجان البلدية وجمالس الدّ
اغلون ألحد اخلطط  ثانيا- اهلياكل التنفيذية: رؤساء البلديّات والكاتب العام واألعوان الشّ
ابه يف صورة تكليفهم  الوظيفيّة واألعوان يف صورة التّفويض هلم ومساعدو الرئيس ونوّ
بمهام والوايل يف صورة احللول حملّ رئيس البلدية طبق الفصل 268 (م.ج.م) وأعوان 

اجلامعة املحلّية.

العنوان ا¬ّول- الهياكل الّتداولية

يف  العام  املبدئي  اإلختصاص  (م.ج.م)   26 الفصل  أحكام  طبق  البلدي  للمجلس  يعود 
املسندة  غري  واملسائل  املجاالت  مجيع  يف  ل  يتدخّ أنّه  ذلك  ويعني  الرتتيبية،  السلطة  ممارسة 

لرئيس البلدية.
د الفصول 234 إىل 244 (م.ج.م) جمموعة املجاالت التي يامرس فيها املجلس اختصاصاته  تُعدّ
يات. تتداخل أنشطته الّتي هتدف إىل تنشيط احلياة  تي تتقاطع مع عديد احلقوق واحلرّ الرتتيبية والّ
يف  واحلقّ  الثقافة  يف  (احلقّ  ستورية  الدّ احلقوق  عديد  مع  والبيئية  والرياضية  والثقافية  االجتامعية 
لطة  السّ مع  باالشرتاك  إلنجازاته  بالنسبة  الشأن  وكذلك  الكريم).  العيش  يف  واحلقّ  سليمة  بيئة 
ياحية كدور  ياضية والبيئية والسّ بغة االجتامعية والثقافية والرّ املركزية يف جمال التجهيزات ذات الصّ
التقاطعات  التالية  األطر  نورد يف  التجهيزات.  الرياضية وغريها من  واملتاحف واملالعب  الثقافة 
اللة  املختلفة بني الصالحيات الراجعة بالنظر إىل اجلامعات املحلية وبعض احلقوق واحلريات للدّ
عىل الرتابط الوثيق بينهام، وعىل وجوب التزام السلطة املحلية بمقومات مبدأ التّناسب كلّام ارتأت 

تقييد ممارستها.
يمكن  • تي  والّ املحلّية  اجلامعات  هبا  تنفرد  تي  الّ الحيات  الصّ وهي  اتية:  الذّ الحيات  الصّ

ممارستها  املعنية  اجلامعة  ل  تُفَضِّ أن  أو  ذاهتا  اجلامعة  من  بطلب  ممارستها  املركزية  لطة  للسّ
بالتّعاون مع مجاعة أخر (الفصل 14 من املجلة):
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أهّم الحقوق والحريات المعنيةا«ختصاصالفصول

اإلعاقة، املصادقة عىل خمطط التنمية املحلية106 ذوي  حقوق  املستدامة،  البيئة  يف  احلقّ 
يف  احلقّ  غل،  الشّ يف  احلقّ  الكريم،  العيش  يف  احلقّ 

حة... الصّ

التّنمية 109 ومشاريع  والتّضامني  االجتامعي  االقتصاد  دعم 
االقتصــاد  مشاريع  يف  املؤسسات  حتفيز   + املستدامة 

األخرض والطّاقات املتجددة

احلقّ يف البيئة املستدامة، احلقّ يف العيش الكريم، احلقّ 
يف الشغل

برتكيز 237 املرتبطة  فيها  بام  سوم...  والرّ املعاليم  ضبط 
العالمات اإلشهارية

ناعة والتّجارة ية الصّ حرّ

ترتيب أجزاء امللك العمومي للبلدية من أهنج وساحات 237
عمومية ومساحات خرضاء وغريها

حقّ امللكية، التنقل، احلقّ يف البيئة

نوي238 احلقّ يف العيش الكريمإعداد الربنامج االستثامري السّ

البنية 238 إنجاز  ة  وخاصّ االستثامر  واستقطاب  التّنمية  دفع 
األساسية والتجهيزات اجلامعية

ناعة والتّجارة، حقّ امللكيّة، احلقّ يف العيش  ية الصّ حرّ
الكريم...

يمقراطية 239 و114 و119 إعداد أمثلة التّخطيط العمراين باعتامد آليات الدّ
التّشاركية+ إعداد الرتاتيب املحلية للبناء

احلقّ  القادمة،  األجيال  وحقوق  املشاركة  يف  احلقّ 
كن  السّ يف  واحلقّ  امللكية  حقّ  املستدامة،  البيئة  يف 

واملساواة بني اجلنسني...

واحلدائق 240 وأرصفتها  الطّرقات  وإصالح  د  وتعهّ بناء 
بالطّرقات  العمومي  التّنوير  واملنابت...،  واملنتزهات 

احات العموميّة احات العمومية، إنجاز السّ والسّ

البيئة  يف  احلقّ  الكريم،  العيش  يف  احلقّ  التّنقل، 
املستدامة

هتيئة احلدائق واملواقع واملساحات اخلرضاء وجتميل املدينة 240
وإزالة مظاهر التلوث عن الطريق العام، جتميع الفضالت

الكريم،  العيش  يف  احلقّ  املستدامة،  البيئة  يف  احلقّ 
حقوق ذوي اإلعاقة

البلدية، شبكات الترصف يف مياه األمطار، 240 ور  الدّ إنجاز 
ضامن الوقاية الصحية والنّظافة ومحاية البيئة

حة، احلقّ يف البيئة املستدامة... احلقّ يف الصّ

ة واملعارض والتّظاهرات التّجارية 240 إنجاز األسواق البلديّ
والثّقافية ومراكز االصطياف واالسرتاحة

يف  احلقّ  الثقافة،  يف  احلقّ  والتّجارة،  ناعة  الصّ ية  حرّ
العيش الكريم...

ياضية والبيئية عن 241 دعم األنشطة الثّقافية واالجتامعية والرّ
طريق املصالح البلدية واملنظّامت واجلمعيات

يف  احلقّ  املستدامة،  البيئة  يف  احلقّ  الثّقافة،  يف  احلقّ 
العيش الكريم
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لطة املركزية وفق  • عة بني اجلامعة املحلية والسّ الحيات املوزّ الصالحيات املشرتكة: وهي الصّ
مبدأ التفريع:

تي تُنقل وفق مبدأ التفريع من السلطة املركزية  • الحيات الّ الصالحيات املنقولة: وهي الصّ
املناسبة  قانون ويصحبها وجوبا حتويل االعتامدات والوسائل  املحلّية بمقتىض  إىل اجلامعة 
ية  لها اجلامعة (الفصل 16 م.ج.م) والتي تترصف فيها وفق مبدأ حرّ مع األعباء التي ستتحمّ

التّدبري (الفصل 17 م.ج.م):

إضافة إىل متتّع املجلس باختصاصات ترتيبيّة، فإنّه طبق الفصل   242 (م.ج.م) "يُستشار ويبدي 
يف كل مرشوع يُزمع إنجازه يف املنطقة البلدية من قبل الدولة أو اجلهة أو اإلقليم أو منشأة عمومية". 

أهّم الحقوق والحريات المعنيةا«ختصاصالفصول

باالستثامرات 243 القيام  التّشغيل،  ودعم  االقتصاد  تنمية 
وإقامة مناطق األنشطة االقتصادية

ناعة والتّجارة، احلقّ يف العمل... ية الصّ حرّ

ياضية 243 والرّ االجتامعية  اجلامعية  التّجهيزات  إنجاز 
واملتاحف  الثقافة  كدور  ياحية  والسّ والبيئية  والثّقافية 
املراقبة  واملصبّات  واملنتزهات  واملسابح  واملالعب 

يط الساحيل ومعاجلة النفايات، التّرصف يف الرشّ

يف  احلقّ  املستدامة،  البيئة  يف  احلقّ  الثقافة،  يف  احلقّ 
ية اإلبداع... العيش الكريم وحرّ

األمطار 243 جماري  د  تعهّ دها،  وتعهّ التّطهري  شبكات  إنجاز 
واألودية واحلامية من الفياضانات

حة واحلقّ يف البيئة... احلقّ يف الصّ

احلقّ يف التعليمالنّقل احلرضي املدريس+ صيانة املدارس 243

ية التّنقل، احلقّ يف العيش الكريم...صيانة الطّرقات التّابعة للدولة243 حرّ

الحقوق والحّريات المعنيةا«ختصاصالفصول

حية وصيانتها244 سات واملراكز الصّ حةبناء املؤسّ احلقّ يف الصّ

بوية وصيانتها244 سات الرتّ احلقّ يف التّعليمبناء املؤسّ

احلقّ يف الثّقافة بناء املنشآت الثّقافية وصيانتها244

ياضية وجتهيزها وصيانتها 244 العيش بناء املنشآت الرّ يف  واحلقّ  فيه  الرتّ يف  واحلقّ  حة  الصّ يف  احلقّ 
الكريم
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عىل املجلس يف هذه الصورة أن يستند يف إبداء رأيه عىل مبدأ التّناسب إذا تقاطع إنجاز أي مرشوع مع أحد 
احلقوق واحلريات. قد يرتتّب عىل أيّ مرشوع حتديد احلقوق البيئية أو حقوق امللكية وحقوق األجيال القادمة، 

لذا فعىل املجلس البلدي يف هذه الصورة أن يتحقّق من توافقه مع مقتضيات الفصل 49.

فيه من رضورة تقدير أثر تلك التدخالت عىل  عْ  ولئن يقترص املجلس عىل إبداء رأي استشاري، فإن ذلك ال يُ
بل الّتي بمقتضاها يتمّ التّحديد بشكل عقالين ومناسب.  عيد املحيلّ وأن يقرتح السّ احلقوق واحلريات عىل الصّ

مة إىل دوائر، تُبدي رأهيا  ، فإنّ جمالس الدوائر، بالنسبة للبلديات املقسّ عالوة عىل املجلس املحيلّ
االجتامعية  ؤون  والشّ ياضة  والرّ بالثّقافة  املتعلّقة  اجلامعيّة  التّجهيزات  شأن  يف  مقرتحاهتا  م  دِّ قَ تُ أو 
نوية املتعلّقة  وهتيئتها، ويف إحداث أو مراجعة خمتلف الوثائق والعمليات العمرانية ويف الربامج السّ
بالنّظافة والعناية بالبيئة، وعليها إثارة مبدأ التّناسب كلّام تداول يف شأن مسألة ما من شأهنا تقييد 

حقّ أو حرية.
ا ختتصّ بالنّظر يف جماالت خمتلفة تتقاطع مع ممارسة العديد  أما بخصوص اللجان البلدية، فإهنّ
مطالبة  فهي  لذا  للمجلس،  اقرتاحات  تقدم  أو  الغرض  يف  آراء  وتبدي  واحلريات  احلقوق  من 
49 كلّام طُلب منها إبداء الرأي يف مشاريع أو قرارات أو  باحرتام الضوابط التي جاء هبا الفصل 

برامج من شأهنا تقييد احلقوق واحلريات املضمونة دستوريا. 

تَ نظر جلنة األشغال والتهيئة العمرانية مثال بأيّ حتديد غري مناسب  حة والبيئة أن تُلفِ عىل جلنة النّظافة والصّ
حة بموجب مراجعة مثال التهيئة، كام عىل جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني أن تلفت نظر  للحقّ يف الصّ
أو إسداء خدمة، وعىل جلنة  بنشاط  القيام  أو  إنجاز مرشوع  بمناسبة  املساواة  املجلس يف خصوص خرق مبدأ 
ند العائيل وحاميل اإلعاقة أن تراعي حقوق هذه الفئات عند إعداد  الشؤون االجتامعية والتّشغيل وفاقدي السّ

املجلس ملخطّط التنمية واملصادقة عليه.

العنوان الثاني- رئيس البلدية

لرئيس البلدية وظائف خمتلفة، فهو:
ره املجلس أو بتفويض منه أو وفق  • أن املحيلّ طبقا ملا يقرّ  رئيس إدارة مسؤولة عن تسيري الشّ

ما تفرضه عليه النّصوص القانونية، 
الظروف  • إىل  بالنظر  واحلريات  احلقوق  تقييد  بموجبها  تَوىل  يَ عامّ  إداري  ضبط  سلطة 

املحلية.
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الفرع ا¬ول- رئيس البلدّية بوصفه رئيس إدارة

ضة له بمقتىض الفصل 263 (م.ج.م)  ة بوصفه رئيس املجلس بسلطات مفوّ يتمتّع رئيس البلديّ
حية  تي يتّخذها املجلس، ومن بينها تلك املتعلقة بالوقاية الصّ ة الّ وبسلطات تنفيذية للرتاتيب العامّ

والنّظافة ومحاية البيئة. 

ال ينبغي عىل رئيس البلدية حتت غطاء تنفيذ املداوالت إضافة حدود عىل ممارسة احلريات واحلقوق مل تأت 
يات،  واحلرّ احلقوق  عىل  وفاضحا  خطريا  يا  دّ تَعَ تضمنت  مداولة  أيّ  تطبيق  عن  االمتناع  عليه  كام  املداولة،  هبا 
ية ممارسة الشعائر الدينية وحلريتي املعتقد  ن املداولة خرقا واضحا ملبدأ املساواة بني األجناس أو حلرّ كأن تتضمّ

 . والضمري داخل الفضاء املحيلّ

ة اختصاصات بوصفه ضابط حالة مدنية (التعريف باإلمضاء وإبرام عقود  كام يامرس رئيس البلديّ
الزواج وترسيم األحكام الصادرة بالزواج أو الطالق وحترير رسوم الوفاة طبق القانون عدد 3 املؤرخ 
يف 1 أوت/آب 1957)، فعىل رئيس البلدية عدم تقييد حق الزواج دون احرتام موجبات الفصل 49. 

ة الكرم سنة 2018 عقد قران تونسية عىل أجنبي إىل  يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال رفض رئيس بلديّ
ين اإلسالمي استنادا إىل املنشور عدد 606 بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 1973  حني إثباته دخول الدّ

والّذي تمّ إلغاؤه. 

وتولّت نفس البلدية يوم 8 جويلية/متوز 2020 نرش الوثائق الّتي يتعنيّ تقديمها إلبرام عقد زواج عىل 
موقعها ومن بينها "الشهادة يف اعتناق الدين اإلسالمي إذا كان الزوج غري مسلم ويروم الزواج بمسلمة". 

ك  إنّ القيد عىل احلريات ال يكون إالّ بقانون حسب الفصل 49، لذا ال يمكن بأي حال من األحوال التمسّ
بتطبيق منشور غري رشعي.

اخلية  اتيب واإلجراءات الدّ ويتخذ رئيس البلدية بوصفه رئيس إدارة جمموعة من التّدابري والرتّ
أن  رات عمل وتعليامت جيب  بذلك مناشري ومذكّ الّذي يرشف عليه. ويُصدر  العام  املرفق  لسري 

تقترص عىل تفسري النّصوص القانونية النّافذة دون إضافة أي إجراء هلا.

رات   ال جيب مترير ضوابط بصفة رصحية أو ضمنية عىل ممارسة بعض احلقوق واحلريات ضمن املناشري أو مذكّ
به القايض اإلداري عليها هو اإللغاء متى جتاوز  العمل (حقّ التّعبري/ حقّ اإلرضاب...)، ذلك أن اجلزاء الذي يرتّ

املنشور نطاق التّفسري. 
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جيب أن تكون الرتاتيب التنظيمية التي يتخذها رئيس البلدية "رضورية لتحقيق حسن سري املرفق العام 
وأال تتعارض مع قواعد قانونية أعىل مرتبة وخاصة تلك املتعلقة باحلريات الشخصية"38.

ع بحسن سري املرفق العامّ ملنع عون عمومي من إطالق اللّحية  أقرّ القايض اإلداري أنّه ال يمكن التّذرّ
املتاحة  خصية  الشّ ية  احلرّ يُعدّ أحد مظاهر ممارسة  االلتحاء  إنّ  أدائه.  تأثري عىل حسن  أن ال  عىل أساس 
ية إالّ بموجب قانون رشط أن يكون اهلدف منه حتقيق  لألفراد وال يمكن لذلك وضع قيود عىل تلك احلرّ

. املصلحة العامة وأال يمسّ من جوهر احلقّ

الفرع الثاني- رئيس البلدية بوصفه سلطة ضبط إداري عاّم

يمكن التمييز يف خصوص السلطات رئيس البلدية يف تقييد احلقوق واحلريات خالل الفرتات 
العادية لسري مؤسسات الدولة (الفقرة األوىل) وخالل األزمات أو الفرتات االستثنائية ذات البعد 

الوطني (الفقرة الثانية).

الفقرة ا¬ولى: سلطات رئيس البلدية في تقييد الحقوق والحريات خالل الفترات العادية

العامة...)،  الصحة  العام،  49 (األمن  بالفصل  املنصوص عليها  لتحقيق األغراض املرشوعة 
من  له  بام  بالتدخل  العادية  الفرتات  خالل  مطالب  عام  ضبط  سلطة  بوصفه  البلدية  رئيس  فإن 
الصحة  حلامية  تدخله  عدم  أن  ذلك  هبا،  وإخالل  حقيقي  هتديد  وجود  صورة  يف  قانونية  وسائل 
العامة مثال جيعل قراره الضمني بالرفض غري رشعي، والذي يمكن أن يكون سندا للمطالبة بجرب 
الرضر. كام أنه مؤمتن بام له من سلطات عىل إيصال احلقوق إىل أصحاهبا وعليه أن يستنفذ مجيع 
الوسائل القانونية بام يضمن عدم املساس بشكل مشط بحريات وحقوق أشخاص بفعل أنشطة 
يقوم هبا آخرون. إنّ معاودة إصدار نفس القرار دون أن ينصاع املخالف يرتب قيام مسؤولية رئيس 

البلدية بالنّظر إىل تقصريه يف ممارسة صالحياته.
"إن رئيس البلدية ملزم باختاذ كل ما من شأنه أن حيقق الراحة والصحة العمومية داخل املنطقة 

البلدية.
الالزمة للحفاظ  التدابري  التي هلا صالحيات الرشطة اختاذ  السلطة اإلدارية  وحيث إن رفض 
عىل الصحة العامة عندما تكون هذه السلطة ملزمة باختاذ تلك التدابري يكيس قراراهتا الرصحية أو 

الضمنية طابع الالرشعية"39. 

املحكمة االدارية، قضية عدد 126863 بتاريخ 18 مارس/آذار 2014.  38

القضية عدد 1157 بتاريخ 25 أفريل/نيسان 1988 توفيق بن قدرية ضد رئيس بلدية محام األنف (املجموعة سنة 1988 ، الصفحة 53).  39
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تفيد وقائع قضية أن جمموعة من املتساكنني تظلموا إىل رئيس البلدية جراء حتويل جار هلم ملسكنه 
ىل رئيس البلدية إصدار قرارات  إىل ورشة إلصالح السيارات مما أد إىل إقالق راحتهم العامة، وتوّ
متتابعة يف الغلق بالنّظر لعدم امتثال املعني باألمر، فتقدم املتساكنون للقايض اإلداري بطعن ضده 
بحجة عدم حرصه عىل اختاذ مجيع الوسائل الكفيلة بتنفيذ قراراته. وانتهى القايض اإلداري إىل أنّ 
اذ مجيع اإلجراءات الكفيلة للكفّ عن النّشاط ال أن يعاود إصدار قرارات  رئيس البلدية عليه اختّ
الغلق دون نتيجة. "إنّ اقتصار رئيس البلدية عىل معاودة إصدار قرارات الغلق وتكرار تنفيذها بال 
طائل أمام إرصار املعني هبا عىل االستمرار يف جتاوزها غري ذي جدو وينطوي عىل تقصري من 
بل القانونية املتاحة له والتي من  لة له قانونا، طاملا  أنّه مل يستنفذ السّ جانبه يف ممارسة صالحياته املخوّ

شأهنا أن تؤدي إىل إلزام املخالف باالمتثال لقرار الغلق40. 
إىل  والتجارة  الصناعة  حلرية  محايته  سياق  يف  باخلصوص  اإلدارية  املحكمة  قضاء  فقه  واجته 
وثانيا،  الغري،  العامة و/أو حقوق  الصحة  العام و/أو  األمن  املحدق عىل  اخلطر  أوال،  اشرتاط، 
الطبيعة املؤقتة لإلجراء التقييدي املتخذ لإلقرار برشعية القرارات الضبطية لرؤساء البلديات عند 
تدخلهم يف جمال سلط الضبط اإلداري اخلاص (الوزير املكلف بالتجارة). بعد التثبت من الوجود 
املادي للمخاطر التي يمثلها حمل جتاري عىل األمن العام بفعل تعطيله حلركة املرور أو عىل الصحة 
اذ قرار وقتي يتمثل  العامة بفعل عدم احرتامه للرتاتيب حفظ الصحة، يتعني عىل رئيس البلدية اختّ
يف إيقاف نشاطه بصفة مؤقتة وال غلقه بصفة هنائية، ألن قرار الغلق النهائي يعود للسلطة الوزارية.

وورشة  طاحونة  بغلق  قابس  بلدية  رئيس  قرار  بقابس  اإلدارية  االبتدائية  الدائرة  ألغت  قد 
ميكانيك لوجود إخالالت هتدد الصحة واملحيط عىل أساس أن قرار الغلق اختذ بشكل هنائي41 . 

 وعىل خالف ذلك، أقرت الدائرة االبتدائية بسوسة برشعية قرار رئيسة بلدية القلعة الصغر
القايض بالغلق املؤقت ملعمل اآلجر بالنظر إىل طبيعته املؤقتة42.

ال يمكن إذن لرئيس البلدية مثال إصدار قرار بالغلق النهائي ملحل جتاري أو صناعي بالنّظر إىل 
أن هذا اإلختصاص يعود إىل الوزراء املختصني (من اختصاص وزير التجارة طبق قانون املنافسة 
حتد  حتفظية  إجراءات  اختاذ  فحسب  يمكنه  إنام   ،(2015 سبتمرب/أيلول   30 يف  املؤرخ  واألسعار 
يد رئيس البلدية هبذا التميش، فإنه  من احلريات استجابة ملتطلبات النّظام العام. يف صورة عدم تقّ
ة أنّ القايض اإلداري جيري منذ أمد بعيد رقابة عىل األعامل الضبطية  ض قراراته لإللغاء، خاصّ يعرّ

س ملبدأ عام يف جمال الصناعة والتجارة مفاده أن "املبدأ هو احلرية واالستثناء هو القيد...". وأسّ

املحكمة االدارية، القضية عدد 13229 / 1 بتاريخ 26 أفريل/نيسان 2007 ، حممد ومن معه ضد رئيس بلدية املروج (منشور باملجموعة سنة   40
2007، الصفحة 137).

املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية  بقابس، قضية عدد 09200110 بتاريخ 14 أوت/آب 2019 والقضية عدد 152505 بتاريخ 27 نوفمرب/  41
ترشين الثاين 2019، غري منشورة.

الدائرة االبتدائية االدارية بسوسة، قضية عدد 05200122 بتاريخ 28 ماي/أيار 2019، غري منشورة.  42
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كام عىل رؤساء البلديات مراعاة الضوابط التي يفرضها الفصل 49 عند اختاذ القرارات املتعلقة 
برخص التصفيف الفردي عىل الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغريها من الرخص طبقا 
الطرقات  بإحداث  لقرارات متعلقة  اختاذه  أن  . كام  الطرقات  ارتفاع  التصفيف وتسوية  لقرارات 
البلدية وتعهدها قد يقيد من ممارسة حرية التنقل أو من حرية الصناعة والتجارة، ممّا يوجب عليه 

االلتزام باملقتضيات التي يوجبها الفصل 49 .
اخيص  لة عىل الرتّ إضافة إىل ذلك، يمكن لرؤساء البلديات تقييد بعض األنشطة الفنيّة املتحصّ
اذ  القانونية بشكل وقتي وبإجراءات مناسبة بالنّظر إىل اخلصوصيات املحلّية. يف املقابل، عليه اختّ
ي إىل "أعامل فنّية" يقوم هبا أشخاص دون احلصول عىل تراخيص  بطية املناسبة للتّصدّ التّدابري الضّ

لط العمومية.  يف الغرض من السّ
ات  املقرّ بتزيني  أي  والرّ والفكر  التّعبري  ية  حرّ بعنوان  جمموعات  أو  أفراد  مبادرة  إنّ 
تارخيية  معامل  تزويق  أو  بإحداثيات  القيام  أو  (قرافيتي...)  املحلّية  الفضاءات  أو  ة  البلديّ
للتّعبري عن موقف ما يمكن أن يتصادم مع احلقوق الثّقافية للمجموعة وحقوق األجيال 
السابقة.  األجيال  خمتلف  توارثتها  كام  األصلية  لطبيعتها  تغيري  من  َلِّفه  ختُ قد  بام  القادمة 
ا متثّل اعتداء عىل  ل ملنع هذه األنشطة ألهنّ ورة عىل رؤساء البلديات التدخّ تفرض هذه الصّ
اذ اجلامعة لقرارات ضبطية يرتتّب عنه  امللك العام وعىل احلقوق سابقة الذكر. إنّ عدم اختّ

تعمري مسؤوليتها.
باآلداب  املتعلّقة  املقتضيات  بعنوان  احلقوق  بعض  حتديد  إىل  املحلّية  لط  السّ تضطرّ  قد 
إحداث  شأنه  من  مرسحية  أو  سينامئي  رشيط  عرض  البلديّة  رئيس  نَع  مْ يَ كأن  ة،  العامّ

ة باملنطقة البلدية. اضطراب عىل األمن العام لتعارضه مع اآلداب العامّ

ترخيص  عىل  ل  متحصّ سينامئي  رشيط  عرض  منع  ة  البلديّ لرئيس  أجاز  أن  الفرنيس  للقضاء  سبق 
ة احتامل تسبّبه يف خطر حمدق يتمثّل يف اإلرضار بالنّظام العام بالنّظر إىل طبيعته غري األخالقيّة  وزاري بحجّ

الّتي ال تقبلها الظّروف املحلّية43. 

ه فقه القضائي وحتديد مدلول الظّروف املحلّية يف أحد عرش قرارا صدرت يوم  وتمّ إقرار هذا التّوجّ
19 أفريل/نيسان 1963 (عالقات خطرة). 

اجلامد  باملفهوم  ليس  فهو  املجتمعات،  ر  بِتَطَوُّ يتغريّ  العامة  اآلداب  مفهوم  أن  املالحظة  وجتدر 
والثابت. لذا، عىل السلط املحلية مراعاة التطور بعدم االستناد اآليل عليه يف تقييد احلريات، وعليه -كام 
املرجعيات ضمن  49، لضامن وحدة  الفصل  مقتضيات  األغراض ضمن  تأصيل هذه  ذكرنا سابقا- 

ل 1959 إضافة (منشور باألحكام الكرب للقضاء االداري، القرار عدد  قرار رشكة فيلم LUTICTIA بتاريخ 18 ديسمرب/كانون األوّ  43
Dalloz، 2003 ،80، الصفحة 528).
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ة واملحافظة عىل إطار عيش  حة العامّ احة والصّ الدولة املوحدة. ويتوجب عليه ربط أغراض حتقيق الرّ
سليم واملحافظة عىل مجالية املدينة والبيئة باألغراض الدستورية. 

يتوىل القايض مراقبة مد حتقّق اخلطر املحدق ليقرّ برشعية القرار البلدي املتّخذ بالنّظر إىل مساسه 
حجم  أن  إىل  بالنّظر  أخالقية  العتبارات  فيلم  عرض  بعدم  القايض  القرار  ألغى  فقد  التّعبري.  ية  بحرّ
د بشكل حمدق النّظام العام، كام مل يتمّ إثبات أثناء التّحقيق يف القضيّة  االحتجاجات عىل عرضه مل تكن هتدّ

ر منع عرضه ألسباب أخالقية44.  ية تربّ وجود ظروف حملّ

البعد  ذات  وا¬زمات  االستثنائية  الفترات  خالل  البلدية  رئيس  سلطات  الثانية:  الفقرة 
الوطني أو الجهوي

"كوفيد-19" مسألة توارد سلط الضبط وتنافسها عىل خمتلف املستويات  لقد طرحت جائحة 
للحقوق  املقيدة  القرارات  بتعدد  األزمة  فرتة  طوال  القانوين  الوضع  ومتيز  وحمليا.  وجهويا  وطنيا 
واحلريات وبتقاطعها إىل حد التضارب يف بعض األحيان، مما حدا بالسلطة املركزية إىل تذكري خمتلف 
وطني.   صعيد  عىل  املتخذ  القرار  خمالفة  وعدم  بينها  فيام  والتواصل  التنسيق  برضورة  املتداخلني 
الثاين  جانفي/كانون   29 يف  الشط  محام  بلدية  جملس  أصدره  الذي  البيان  املثال  سبيل  عىل  ونذكر 
2020 والذي عرب فيه عن رفضه لقرار وزارة الصحة إيواء املصابني بالفريوس يف نزل تابع للبلدية 
 2020 الثاين  نوفمرب/ترشين   27 يف  دوز"  "بلدية  جملس  رفض  كام  العامة.  الصحة  محاية  بحجة 
القرار اجلهوي بغلق املدينة مطالبا السلطة املركزية باختاذ قرا احلجر الصحي الشامل. تعكس مثل 

هذه املواقف سوء فهم وتطبيق ملبدأ التدبري احلر.
يف   ،"19 جائحة"كوفيد-  خالل  اختصاصاهتم  نطاق  يف  البلديات  رؤساء  عديد  بادر  لقد 
قبل  ة  العامّ حة  الصّ عىل  املحافظة  غرض  لتحقيق  يات  واحلرّ احلقوق  عديد  بتقييد  أوىل،  مرحلة 
بمقتضاه هذه  اُعتربت  والّذي   2020 13 مارس/آذار  املؤرخ يف   152 األمر احلكومي عدد  اذ  اختّ
 .1992 27 جويلية/متوز  71 املؤرخ يف  ارية طبقا للقانون عدد  السّ اجلائحة من صنف األمراض 
يات من خالل إجراء العزل التّلقائي  اذ قرارات حتدّ من احلرّ حية اختّ وجييز هذا القانون للسلط الصّ
واالستشفاء الوجويب. ومتثّلت هذه القرارات املتّخذة بصفة استباقية من قبل رؤساء البلديات يف 
يشة" (األرجيلة) باملقاهي وبيع القهوة يف الكؤوس البلورية ومنع انتصاب األسواق  منع بيع "الشّ

األسبوعية وبيع املالبس املستعملة. 
ذ رؤساء البلديّات عديد القرارات بعد صدور األمر احلكومي عدد 156  ويف مرحلة ثانية، اختّ
املؤرخ يف 22 مارس/آذار 2020 املتعلّق بتحديد احلاجيّات األساسيّة ومقتضيات استمرارية سري 
الرئايس  لألمر  تطبيقا  امل  الشّ حي  الصّ احلجر  إجراءات  تطبيق  إطار  ة يف  احليويّ العمومية  املرافق 

.ville de mans et villes de Nantes 6/11/1963 قرار  44

البعد  ذات  وا¬زمات  االستثنائية  الفترات  خالل  البلدية  رئيس  سلطات  الثانية:  الفقرة 
الوطني أو الجهوي
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عدد 28 املؤرخ يف 22 مارس/آذار 2020 املتعلق بتحديد اجلوالن والتّجمعات خارج أوقات منع 
اجلوالن. فقد توىلّ بعض رؤساء البلديات، بام هلم من سلطة ضبط وبالنّظر إىل الظّروف املحلّية، 
ابعة مساء وذلك بمنع  الرّ اعة  السّ املقاهي بعد  الوارد يف األمر احلكومي بغلق  التّقييد  التّشديد يف 
استعامل الطّاوالت والكرايس دون أن يمنعوا النّشاط. وبذلك تستجيب قراراهتم ملقومات مبدأ 

حة العامة بمنع املكوث والتّجمع باملقاهي لوقت طويل.  التناسب إذ تساهم يف حتقيق الصّ

 قام قايض "اإلستعجايل-حريات" يف فرنسا بتعليق األحكام املتعلقة بمنع التّظاهر يف إطار التّصدي 
ة يمكن الوصول  العامّ حة  تناسبها، عىل أساس أنّ حتقيق هدف محاية الصّ بالنّظر إىل عدم  هلذه اجلائحة 
إليه باشرتاط عدم جتاوز املتظاهرين لعدد معنيّ وبوضع احلواجز احلامية واحرتام مسافة التّباعد اجلسدي 

رة بمرت عىل األقل45. املقدّ

طرحت هذه اجلائحة مسألة تنافس سلط الضبط العامة ذات االختصاص الوطني املتمثلة يف 
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة وسلط الضبط اإلداري اخلاص املتمثلة يف الوزراء وباخلصوص 
الوالة وذات  املتمثلة يف  اجلهوي  االختصاص  ذات  العام  اإلداري  الضبط  الصحة وسلط  وزير  

االختصاص املحيل املتمثلة يف رؤساء البلديات. 

الضبط  سلطتي  إىل  القانونية  الناحية  من  األولوية  تعود  الضبط،  لسلطات  التعدد  هذا  أمام 
اختصاصه.  نطاق  يف  كل  احلكومة)  ورئيس  احلمهورية  (رئيس  الوطني  االختصاص  ذات  العام 
أما بالنسبة لسلطة الضبط اإلداري اخلاص يف املجال الصحي، فهي تعود إىل وزير الصحة تطبيقا 
السارية واملرسوم  باألمراض  2007 واملتعلق  تعديله سنة  تم  1992 كام  27 جويلية/متوز  لقانون 
واحلجر  وحتديده  اجلوالن  منع  خمالفة  بزجر  املتعلق   2020 أفريل/نيسان   17 يف  املؤرخ   9 عدد 
كورونا.  بفريوس  بإصابتهم  املشتبه  أو  املصابني  باألشخاص  اخلاصة  والتدابري  الشامل  الصحي 
تطبيقا للقواعد التي أرستها املحكمة اإلدارية، ال جيوز لسلط الضبط اجلهوية واملحلية التدخل يف 
اإلجراءات الضبطية التي أقرها وزير الصحة إال ملزيد تشديدها بعنوان اخلطر املحدق وبموجب 
إجراءات وقتية . "دأب عمل املحكمة اإلدارية يف صورة توارد سلطتي الضبط العام واخلاص عىل 
إيالء األولوية لسلطة الضبط اإلداري اخلاص دون منع سلطة الضبط اإلداري العام من ممارسة 
اختصاصها"46.  وال يمكن كام سبق ذكره لسلطة الضبط العام التدخل يف جمال الضبط اخلاص إال 

بإثبات وجود خطر حمدق وبإجراءات وقتية.

(رؤساء  حملية   واألخر (الوالة)  جهوية  إحدامها  عام  ضبط  سلطتي  تنازع  صورة  يف  أما 
الوايل يف صورة  الرتايب األوسع، وهي  التدخل  السلطة ذات  إىل  تنعقد  األولوية  فإن  البلديات)، 

املحكمة االدارية، القضية عدد 440846 بتاريخ 13 جوان/حزيران 2020 رابطة حقوق االنسان واجلامعة العامة للشغل (غري منشور).  45

ل 1997، غري منشورة. املحكمة االدارية، القضية عدد 14102 بتاريخ 17 أكتوبر/ترشين األوّ  46
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احلال. وال يمكن لرؤساء البلديات يف هذه احلاالت إال التشديد يف اإلجراءات بعنوان توفر ظرف 
حميل يوجب ذلك، وال جيوز هلا التخفيف من اإلجراءات والسند يف ذلك احرتام وحدة الدولة. 
وتولت عىل سبيل املثال الواليات األربع التابعة إلقليم تونس تنسيق تدخالهتا الضبطية يف حرض 
ل 2020، مما فرض عىل البلديات احرتام هذه التدابري واختاذ  اجلوالن يف شهر أكتوبر/ترشين األوّ

ما يوجب لتنفيذها.

عىل  اختاذها  تمّ  التي  لإلجراءات  البلديات  رؤساء  خمالفة  صورة  يف  للوالة  يمكن  وال  هذا، 
صعيد جهوي بالتخفيف منها أو يف صورة إنكارها إال اللجوء إىل القضاء تطبيقا للفصل 278 من 

(م.ج.م).    

العنوان الثالث- ا«دارة البلدّية

واالستشارية  التنفيذية  الوظائف  من  نوعني  عمومية  إدارة  ككلّ  ة  البلديّ اإلدارة  متارس 
 أخر العام من جهة  الكاتب  م  دِّ قَ يُ يات.  واحلرّ احلقوق  من  العديد  ممارسة  مع  تتداخل  تي  الّ
دم  قَ للمجلس مقرتحاته ويُبدي رأيه يف املسائل املعروضة عىل املجلس واهلياكل املنبثقة عنه ويُ
طالب بأن ينري من له النّظر  استشاراته كلّام طُلب منه ذلك. ففي هذا اإلطار، فإنّ الكاتب العام مُ
دات  بمقتضيات الفصل 49 بام يف ذلك مبدأ التناسب بحكم اطّالعه عىل الظّرف املحيلّ وحمدّ

العمل اإلداري.
البلدية عىل  العام مسؤول حتت سلطة رئيس  الكاتب  فإنّ  التنفيذية،  ا من جهة وظيفته  أمّ
لة  مَ والعَ األعوان  إىل  والتّوجيهات  التّعليامت  عديد  إصدار  خالل  من  البلدية  اإلدارة  تسيري 
البلديني وتنظيم عملهم يف مقرات البلدية. ويف هذا اإلطار، عليه التّقيّد باحرتام مبدأ املساواة 
الذين  األعوان  حقوق  مجيع  احرتام  وكذلك  القرارات،  خمتلف  تنفيذ  عند  اإلدارة  وحياد 

يشتغلون حتت إمرته. 
ية تكوين اجلمعيات وحقّ  ية التّعبري واملعتقد وحرّ إنّ التّضييق مثال من احلقوق النّقابية ومن حرّ
س عىل وجود رضورة متّصلة بتحقيق أحد األهداف املرشوعة، وأن  النّفاذ إىل املعلومة جيب أن يتأسّ

وابط هلذا التّقييد.  يستند إىل قانون يضع الضّ
ا من جهة األعوان الذين هم حتت سلطة الكاتب العام، فلهم حقّ االطّالع عىل املعلومات  أمّ
النّصوص  هلم  متنحها  التي  األساسية  امنات  والضّ حقوقهم  ومجيع  الوظيفي  مسارهم  هتمّ  تي  الّ
القانونية (النّظام العام ألعوان الوظيفة العمومية). كام يلتزم األعوان بصفتهم مرؤوسني بتطبيق 
ي عىل  نَّف التعدّ عية. ويُصَ قرارات رئيس البلدية طاملا مل تتعارض بصورة صارخة وخطرية مع الرشّ

ارخة للرشعية. احلقوق واحلريات كأحد أشكال املخالفة الصّ
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رة عمل أو حتّى قرار شفاهي   عىل سبيل املثال، عىل األعوان االمتناع عن تطبيق قرار أو مذكّ
خيالف مبدأ املساواة بصفة صارخة وفاضحة كمنع إسداء خدمة لشخص بالنّظر إىل لون برشته أو 

انتامئه إىل حيّ أو منطقة ما. 

رئيس  عن  صادر  قرار  تنفيذ  عن  االمتناع  ة  البلديّ أعوان  عىل  أنّه  الفرنيس  اإلداري  القايض  إعترب 
ية ما من جوهرها.  البلدية ينطوي عىل خرق خطري وواضح وبنيّ للرشعية، كأن يُفرغ بشكل تامّ حرّ
إن عدم تطبيق املرؤوس يف هذه احلالة ألوامر أو تعليامت الرئيس ال يرتتب عنه تتبعه من أجل ارتكاب 

خطأ تأديبي.

إىل  بالنّظر  الشخصية  مسؤوليته  وقيام  مصلحة  رئيس  ضدّ  تأديبية  عقوبة  برشعية  الدولة  جملس  أقر  قد 
عية47. تطبيق لتعليامت رئيسه واحلال أهنا خمالفة بصفة صارخة للرشّ

تيبية أو املشاريع أو املخطّطات  النّصوص الرتّ ة كأيّ جهاز تنفيذي بإنفاذ  ختتصّ اإلدارة البلديّ
ال عىل املجلس البلدي للمصادقة. يف هذا اإلطار، فإنّ اإلدارة البلدية  َ الّتي تتوىلّ إعدادها قبل أن حتُ
ناهتا الثالث (مشاريع  دّ من احلقوق بمناسبة إعداد املشاريع االستثامرية البلدية السنوية بمكوّ ُ قد حتَ
القرب، املشاريع اإلدارية، املشاريع املهيكلة) قبل إحالتها عىل املجلس للنّظر فيها وعىل املتساكنني 
باحرتام  مطالبة  ة  البلديّ اإلدارة  فإن  لذا،  التشاركية.  اجللسات  يف  القرب  مشاريع  عىل  للتصويت 
مقتضيات الفصل 49 عند إعداد تصوراهتا الفنية للمشاريع كي ال يتمّ املصادقة عليها، واحلال أهنا 

ضها إىل عدم قبوهلا عند إنفاذها. رِّ عَ دُّ بشكل غري مناسب للحريات واحلقوق مما يُ ُ حتَ
كام تسهر اإلدارة حسب مقتضيات الفصل 270 (م.ج.م) عىل خدمة املواطنني من خالل ضامن 
 14 قانون  يقتضيه  ما  إالّ وفق  منه  التّقييد  املعلومة دون  إىل  النفاذ  منها حقّ  الدستورية،  حقوقهم 

 . د القيود املرضوبة عىل هذا احلقّ دِّ عَ مارس/آذار 2016 املتعلّق بحقّ النّفاذ إىل املعلومة الّذي يُ

CE Sieur Langneur.   47
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يات الّتي متارس يف الفضاء املحيلّ من قبل املتساكنني واملجتمع املدين  عديدة هي احلقوق واحلرّ
واملستشارين واألعوان البلديني والّتي قد يتمّ التّقييد منها بفعل ممارسة اهلياكل البلدية الختصاصاهتا 
ية التّنقل  ية التّعبري (العنوان األول)، حقّ النّفاذ إىل املعلومة (العنوان الثاين)، حرّ املختلفة: منها حرّ
(العنوان الثالث)، احلقّ يف بيئة سليمة ومستدامة (العنوان الرابع)، حقّ امللكية(العنوان اخلامس)، 
حة  الصّ يف  احلقّ  السابع)،  (العنوان  املاء  يف  احلقّ  السادس)،  (العنوان  والتّجارة  ناعة  الصّ ية  حرّ

(العنوان الثامن)، حقوق ذوي اإلعاقة (العنوان التاسع).

العنوان ا¬ول- احترام الفصل 49 عند الحّد من حّرية الّتعبير

للمستشارين  بالنّسبة  التّعبري  ية  حرّ من  احلدّ  عند   49 الفصل  احرتام  بني  اإلطار  هذا  يف  نميّز 
املحليني وبالنسبة للمتساكنني واملتساكنات.

الفرع ا¬ول- احترام الفصل 49 عند الحّد من حّرية تعبير المستشارين المحّليين

ته النّيابية وخالل قيامه بمهامه املختلفة وذلك من  ية التّعبري طوال مدّ يتمتّع املستشار املحيلّ بحرّ
ية. ويستمدّ املستشار هذه احلرية من خالل الفصل 31  ياسية بكل حرّ خالل التّعبري عن آرائه السّ
ية األغلبية احلاكمة وخاصة املعارضة  من الدستور الذي يمنع كل رقابة مسبقة. وتشمل هذه احلرّ
بتمكينها من وسائل العمل واملعلومات واملعطيات املناسبة والكفيلة بمامرسة هذا احلقّ بكلّ فعالية. 

يتجسد جوهر حرية التعبري كام ييل:
ة. •  أوال- يف متكني املستشار من إيصال آرائه دون قيد ضمن أعامل اللّجان واجللسات العامّ

ثانيا- يف حقه توجيه األسئلة بصنفيها الكتابية والشفاهية.
اللّجان  • ورؤساء  ومساعديه  البلدي  املجلس  لرئيس  استامع  جلسات  تنظيم  يف  ثالثا- 

اخيل للمجلس.  وائر طبق النّظام الدّ والدّ
بدورها  ترتبط  تي  الّ املحلّية  احلياة  يف  املحيلّ  املستشار  بمشاركة  التّعبري  ية  حرّ ممارسة  ترتبط 
التئامها.  وساعة  تاريخ  وبتحديد  اللجان  واجتامعات  للجلسات  االستدعاء  تبليغ  عرب  بإعالمه 
فيها عن رأيه،  ربِّ  عَ يُ أن  يُمكن من خالهلا للعضو  لة بمد وجود فضاءات مناسبة  تَّصِ مُ بْقى  تَ كام 
ة أعضاء  لذلك اقتىض الفصل 225 (م.ج.م) أن البلديّات تسعى إىل وضع فضاءات مشرتكة عىل ذمّ

اخيل. املجلس البلدي وفق الرشوط التي يضبطها النّظام الدّ
ها ووصوهلا إىل األعضاء ممّا يسمح هلم  قِ فُّ كام تتوقف ممارسة هذه احلرية عىل نوعية املعلومة وتَدَ
ية التّعبري عرب التّحكم يف املعلومات  كِنها التضييق من حرّ مْ باستغالهلا، ذلك أن األجهزة البلدية يُ

واختيار شكلها وتاريخ نرشها أو االعالم هبا. 
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له،  املوكولة  املهام  مع  يتناسب  تكوين  املحيلّ من  املستشار  التّعبري كذلك متكني  ية  تفرتض حرّ
ة بالتّكوين لتيسري املامرسة الفعلية  لذلك عىل البلدية توفري الفضاءات الكافية واالعتامدات اخلاصّ

للحقّ يف التّعبري. 

دد الفصل 43 من املجلة أن "ألعضاء املجالس املحلية وأعوان اجلامعات املحلية احلقّ  ينصّ يف هذا الصّ
سات  سات التّعليم العايل ومؤسّ يف تكوين يتناسب ومهامهم. تعمل اجلامعات املحلية عىل التّعاون مع مؤسّ
ص اجلامعات املحلية اعتامدات للتّكوين  التّكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة املنتخبني واألعوان.  ختصّ

ف". تتناسب والربامج املعتمدة للغرض وأالّ تقل عن 0٫5 باملائة من ميزانية التّرصّ

نح  ه يف التّعبري، إذ قد جيَ  قد يؤدّي عدم متكني املستشار من التّكوين املناسب إىل املساس من حقّ
كوت وعدم التّعبري عن رأيه بالنّظر إىل النّقص يف املعارف. العضو إىل السّ

يمكن لرئيس املجلس البلدي أو من يقوم مقامه (الفصل 218 م.ج.م) أو رئيس الدائرة (الفصل 
أن ال  التّعبري عىل  ية  تقييد حرّ العامة  اجللسة  داخل  العام  النّظام  احلفاظ عىل  باسم  م.ج.م)   231
من  يأمر  أن  اجللسة  لرئيس  يمكن  يامرسها.  تي  الّ بط  الضّ سلطات  بموجب  يفرغها من جوهرها 
له  كام  والتمييز،  والكراهية  للعنف  دعوته  صورة  يف  بمغادرهتا  اجللسة  بسري  اإلخالل  يف  يتسبّب 

ة حلامية االجتامعات وضامن سريها العادي.  ة العامّ االستنجاد بالقوّ
ية التّعبري  هذا، وقد أسند النظام الداخيل النموذجي يف فصله 53 لرئيس اجللسة احلقّ يف تقييد حرّ

لألعضاء يف صور خمتلفة، منها "جتاوز حدود اللياقة واألدب".

ل مدخال للحدّ من احلرية بشكل غري  كّ دة من شأنه أن يُشَ  إن استعامل هذه العبارات الفضفاضة وغري املحدّ
متناسب، ويتّجه تأويلها تأويال ضيّقا.

موقف المحكمة ا«دارية من الّنظام الّداخلي الّنموذجي

الرئيس  اعترب  إذ  النّموذجي،  النّظام  هذا  عىل  الكاملة  باملصادقة  مطالبة  ليست  ة  البلديّ املجالس  إنّ 
تة إىل حني مصادقة  األول للمحكمة اإلدارية أنّ «أحكامه ال تكتيس صبغة دائمة وإنّام هي مقتضيات مؤقّ

ة عىل أنظمتها الداخلية...» 48. املجالس البلديّ

ة، فإنّ ذلك ال ينبغي أن يؤدّي إىل إفراغ احلقّ من جوهره  لئن يتمتّع رئيس اجللسة بسلطة تقديريّ
لَ مبدأ التناسب  مِ عْ اذ قرار بطرد املستشار، بل عىل رئيس اجللسة أن يُ أو املسّ به بشكل مشطّ باختّ
ية التّعبري بأن ال  اذ اإلجراءات األقلّ وطأة عىل حرّ ج يف اختّ بقياساته الثالث. وعليه مراعاة التّدرّ

املحكمة االدارية، القضية عدد 4102954 بتاريخ 3 جانفي/كانون الثاين 2019، مجعية بوصلة ضد رئيس احلكومة (غري منشورة).  48
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ة (استدعاء املعني باألمر  يتّخذ اإلجراء األكثر وطأة إالّ يف صورة استحالة القيام بإجراءات أقلّ حدّ
تة، كام اقتىض ذلك الفصل 55 من النظام الداخيل  الجتامع بمكتب الرئيس، رفع اجللسة بصورة مؤقّ
النّموذجي...). يف كل احلاالت، فإنه يتّخذ القرار املناسب بالنّظر للغاية املرجوة أي احلفاظ عىل 

النّظام العامّ دون مصادرة حق املستشار يف املشاركة السياسية.
رة  املقدّ عوة للجلسات  الدّ التقليص من آجال  التّعبري بموجب  ية  تقييد يف حرّ كام قد حيصل 
عوة إىل املجلس  د اختصار آجال الدّ ة بخمسة عرش يوما. يمكن يف حالة التأكّ يف الظّروف العاديّ
ة  ُدّ من حريّ بَلَّغ دعوة املجلس لالنعقاد حاال، مما قد حيَ بيومني، كام أنّه يف حالة التّأكد القصو تُ
ن  ْرم العضو من حقّ االطّالع والتّمعّ املشاركة السياسية، وبالتّبعية من حرية التعبري. بذلك، قد حيُ
عوة لالجتامع. إنّ الضغط عىل اآلجال يف خمتلف  لُ وجوبا مع الدّ سَ رْ يف جدول األعامل الذي يُ
فُ العضو إىل التّصويت أو  ِ ور له تداعيات عىل فعاليّة ممارسة حقّ التعبري، إذ قد تَرصْ هذه الصّ
عوة بشكل  ن يف املسائل املطروحة. لذا جيب التعامل مع آجال الدّ َعُّ التّعبري عن رأيه دون دراية ومتَ

عقالين.
الفصل  الكتابية والشفاهية والتي أحال  حقّ طرح األسئلة  التّعبري جتسيدا هلا يف  ية  كام جتد حرّ
من  األعضاء  الفصل  هذا  نَ  كِّ مَ يُ النموذجي.  الداخيل  النظام  إىل  تنظيمها  مسألة  املجلة  من   222
مَ الطّلب قبل شهر من تاريخ اجللسة. إنّ اشرتاط النّظام  دَّ قَ تقديم أسئلة فردية أو مجاعية عىل أن يُ
ُدَّ من  حيَ أن  املجلس من شأنه  انعقاد دورة  قبل  هر  الشّ أجل  ؤال يف  السّ إيداع  النّموذجي  اخيل  الدّ
طرح  حقّ  ملامرسة  تنظيميا  إجراءً  زمني  رشط  إقرار  دُّ  عَ يُ ولئن  األسئلة.  تقديم  يف  املستشار  ية  حرّ
األسئلة، إال أنّ حتديده بشهر ال يبدو مناسبا لتحقيق الغاية الّتي من أجلها تمّ إقراره (تنظيم األسئلة 
هر مع أجل تبليغ املستشار االستدعاء للجلسة العامة (15  لإلجابة عنها). كام ال يتوافق أجل الشّ
يوم قبل تارخيها املحدد). فكثريا ما يثري جدول األعامل تساؤالت لد املستشار، غري أنه ال يمكن 
الف  ص لطرح األسئلة. للمجلس أن خيُ له توجيه سؤال كتايب بالنّظر لتجاوز أجل الشهر املخصّ
غط عليه والنّزول به إىل أسبوع، وبذلك يعطى حيّزا زمنيّا أكرب للمستشار  مني بالضّ هذا الرشط الزّ
لطرح األسئلة بناء عىل جدول األعامل املرسل إليه، وبالتّايل نضمن حقّ املشاركة الفعلية يف تسيري 

. أن املحيلّ الشّ
واضح  بشكل  األسئلة  عىل  اإلجابة  البلدية  رئيس  يتوىلّ  أن  التّعبري  ية  حرّ ممارسة  تقتيض  كام 
اخيل النّموذجي ينصّ عىل إمكانية دمج إجابات األسئلة املتشاهبة ذات  ومبارش، إالّ أنّ النّظام الدّ
يقع  أالّ  برشط  التّعبري،  ية  بحرّ مساسه  عدم  إىل  بالنّظر  مناسبا  اإلجراء  هذا  دُّ  عَ يُ املوضوع.  نفس 
ة تشاهبها أو أن يقوم رئيس اجللسة بدمج  استعامله كمطيّة لعدم اإلجابة عىل بعض األسئلة بحجّ

ب من اإلجابة املبارشة.  إجابات عىل أسئلة غري متشاهبة لغاية التهرّ



ما هي صور تطبيق الفصل 49 من قبل اجلامعات املحلية؟

60

الفرع الثاني- حّرية تعبير المتساكنين والمتساكنات

ويل  ؤون العموميّة (الفصل 25 من العهد الدّ ملتساكني اجلامعة املحليّة حقّ املشاركة يف إدارة الشّ
س  رِّ بني. وتُكَ ؤون املحلّية سواء بصفة مبارشة أو عن طريق ممثّليها املنُتَخَ حلقوق اإلنسان) ومنها الشّ
آليات  اعتامد  وعرب  االستفتاء  تنظيم  إمكانية  عرب  املبارشة  املشاركة  حقّ  املحلّية  اجلامعات  جملّة 

يمقراطية التّشاركية. الدّ
يته  ل ملامرسة احلقّ يف التّعبري، فإنّ املتساكن املحيلّ يامرس حرّ ة اإلطار األوّ انطالقا من كون البلديّ
املحلّية سواء  لطة  السّ أداء  وتقييم  تنفيذها  الربامج ومتابعة  اقرتاح  املسامهة يف  التعبري من خالل  يف 
خالل اجللسات التّمهيدية أو اجللسات التّشاركية يف إطار إعداد الربنامج السنوي لالستثامر أو يف 

إطار آليات االستشارة والتشاور والقرار املشرتك. 
املنطقة  متساكنو  إليها  يُدعى  تي  والّ املحيلّ  التّعبري  ية  حرّ ملامرسة  إطارا  التّمهيدية  اجللسات  دُّ  تُعَ
بغة املحلّية وتعريفهم بالربامج البلدية،  بوسائل اإلعالم املتاحة لسامع مداخالهتم يف املسائل ذات الصّ
اجللسة ومكاهنا.  بتاريخ   العموم  املناسبة العالم  الدعاية  اعتامد وسائل  البلدية احلرص عىل  وعىل 
نَظَّم يف قانون اجلامعات املحلية، لذلك فإنّ  نف من اجللسات غري مُ غم من أمهيته، فإنّ هذا الصّ وبالرّ
ية  املجالس البلدية تقوم بتنظيمها دون االحتكام لنصّ قانوين، فعليها التقيد يف صورة احلدّ من حرّ

التّعبري بضوابط الفصل 49.
الرحب  اإلطار  لالستثامر  السنوي  الربنامج  إلعداد  صة  املخصّ التشاركية  اجللسات  تُعترب 
املشاركة  التي هتم منطقتهم وممارسة حقهم يف  املشاريع  آرائهم بخصوص  للتّعبري عن  للمتساكنني 
تِمُّ التّقييد من هذا احلقّ بموجب  ت من قبل مصالح وزارة اجلامعات املحلية. قد يَ وفق منهجية أُعدّ
قانون أسايس.  بمقتىض  إالّ  أن تكون  يمكن  وابط ال  الضّ أنّ  قيمة ترشيعية، واحلال  له  ليست  نصّ 
للحصول  فحسب  لالستثامر  السنوي  بالربنامج  البلديات  تعتمدها  تي  الّ التشاركية  املنهجية  ترتبط 
عىل القروض من قبل صندوق القروض ودعم اجلامعات املحلية. قد حتمت جائحة "كوفيد-19" 
التضييق عىل احلق املشاركة باالقتصار عىل تنظيم اجللسات التشاركية وجلسات املناطق عن بعد أو 
عرب البث املبارش وتفادي اجللسات احلضورية توقيا من تفيش الفريوس. افرتضت املوازنة بني حق 

املشاركة واحلق يف الصحة تقديم هذا االخري.   
مع  باالشرتاك  املجاالت  لبقية  بالنسبة  التشاركية  املنهجية  ضبط  املحلية  اجلامعات  عىل  لذلك، 
ع بعدم  منظّامت املجتمع املدين بمقتىض قرار طبق ما يقتضيه الفصل 29 (م.ج.م)، وال يمكن التّذرّ
صدور النّظام النّموذجي بمقتىض أمر حكومي للتّفيصّ من هذا االلتزام. وعىل املجالس أن تراعي 
يات بموجب القرار املتّخذ طبق الفصل سابق الذكر.  مبدأ التناسب عند تقييدها ملامرسة احلقوق واحلرّ
لطة املحلّية يمكن تقييدها عىل  ية التّعبري عىل الصعيد املحيل ليست مطلقة، بمعنى أنّ السّ إنّ حرّ
هم يف إبداء رأهيم. ية التّعبري من خالل متكني املتساكنني من حقّ د حرّ أن تراعي مبدأ التناسب. تتجسّ
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نات املجتمع املدين  ن مكوّ سك اجلامعة املحلّية سجالّ يتضمّ ينص الفصل 30 فقرة ثانية (م.ج.م) «متُ
نات املجتمع املدين  ا بآراء املتساكنني ومكوّ أن املحيلّ بناء عىل طلبها. كام متسك سجالّ خاصّ املعنيّة بالشّ

جل». واإلجابة عنها. ويمكن اعتامد منظومة إلكرتونية ملسك نفس السّ

تطبيقا للفصل 30، صدر األمر عدد 401 املؤرخ يف 6 مارس/آذار 2019 ليضبط كيفيّة 
جالت اإللكرتونية فحسب  جالت يف صيغها الورقيّة واإللكرتونية. إنّ اعتامد السّ مسك السّ
النّوع من  الّتي ال تستعمل هذا  بالنّسبة للفئات  التّعبري باخلصوص  يِّد حرية  قَ يُ من شأنه أن 
ن  يفية وكبار السّ عيفة كاملرأة الرّ ة والضّ وسائل االتّصال يف األرياف أو بالنّسبة للفئات اهلشّ
الوسائل  أصال  يملكون  ال  قد  أو  احلديثة  االتّصال  وسائل  مع  التّعامل  سنون  حيُ ال  الّذين 

ورية. والتّجهيزات الرضّ

ية  حرّ ممارسة  من  التّضييق  إىل  يؤول  أن  ينبغي  ال  جالت  السّ يف  واالستفسارات  اآلراء  تسجيل  اشرتاط  إنّ 
بغة اإللكرتونية والورقية  ة للمتساكنني القاطنني بعيدا عن مقرّ البلدية، لذا فإنّ االعتامد املتزامن للصّ التّعبري خاصّ
إثبات  هو  واالستفسارات  اآلراء  تسجيل  إجراء  من  القصد  فإنّ  ذلك،  إىل  إضافة  تناسبا.  األكثر  بيل  السّ دُّ  عَ يُ
لطة املحلّية عدم التّقيّد هبذا اإلجراء وأالّ ترفض أي صيغة للتعبري عن  اإليداع وإعداد اإلجابة. لذا، فإنّ عىل السّ

وابط الّتي جاء هبا الفصل 49. الرأي كلّام كان اإلجراء املتّبع ال يمسّ بالضّ

ل  ة وحتمّ ل املتساكن ملسافة طويلة ملقرّ البلديّ نَقُّ جالت قد يتطلّب تَ  إنّ عمليّة تسجيل اآلراء يف السّ
التّناسب  مبدأ  مراعاة  لذا، جيب  التّعبري.  ه يف  ي عزوفه عن ممارسة حقّ ذِّ غَ يُ قد  ممّا  مالية،  تكاليف 
إليها، وذلك بتمكني املتساكنني من تسجيل آرائهم ومقرتحاهتم  الّتي هيدف  بني اإلجراء والغاية 

كلية.  واستفساراهتم دون التّقيد باإلجراءات الشّ
ة اإلصغاء ملشاغل املتساكنني واملجتمع املدين وتقديم  ة مهمّ كام أنّ املجلة تسند لرئيس البلديّ
خالله  من  الّذي  اإلجراء  هذا  تنزيل  ولغاية  م.ج.م).   257 (الفصل  تساؤالهتم  عن  األجوبة 
ربِّ املتساكنون عن آرائهم، ينبغي عىل رئيس البلدية أن ينظّم هذه اللّقاءات يف أماكن وأوقات  عَ يُ
باحية ينجرّ عنه ال حمالة تقييد حلقّ  تسمح باملشاركة الفعليّة (ذلك أن تنظيمها يف الفرتات الصّ

املشاركة).
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تقييد حرية تعبير المستشار المحلي

قرار رئيس جلسة إخراج مستشار بسبب إخالله بسير الجلسة بسبب الدعوة للعنف والكراهية

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة االختبارالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
إخراج املستشار من قاعة اجللسة؟

اجلامعات  جملة  من   231 و   218 الفصالن 
املحلية.

هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما حرية التعبري أو جوهر احلق
جيعلها استثنائية؟

حرية  يلغي  اجللسة  من  املستشار  طرد  نعم، 
ه به يدخل يف إطار  التعبري متاما (إذا كان ما تفوّ

حرية التعبري).

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا اإلجراء؟

موجب  العام  واألمن  الغري  حقوق  محاية  تعد 
رضوري مقبول يف دولة مدنية ديمقراطية.

للموجب التناسب مالئم  الطرد  إجراء  أن  هل 
الرضوري املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

بتحقيق  ويسمح  مالئم  الطرد  إجراء  نعم 
املوجب.

هل أن إجراء الطرد رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلرية؟

التي  اجللسة  من  الطرد  عىل  يقترص  اإلجراء 
دعا فيها املستشار إىل العنف والكراهية وليس 
الطرد من مجيع اجللسات، ويعدّ بذلك إجراء 

رضوريا.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  االجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط باحلرية؟

يف  شططا  حيمل  وال  للتوازن  مراع  اإلجراء 
املساس باحلرية يف صورة ثبوت املساس هبا.
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العنوان الثاني- احترام الفصل 49 عند الحّد من 
حّق الّنفاذ إلى المعلومة

يتعلّق حقّ النّفاذ إىل املعلومة باملستشارين من جهة، واملتساكنني واملتساكنات ومنظامت املجتمع 
 .املدين وكلّ من له عالقة بالبلدية، من جهة أخر

الفرع ا¬ول- احترام الفصل 49 عند الحّد من حّق المستشارين المحليين في الّنفاذ 
إلى المعلومة

ولة احلقّ يف اإلعالم واحلقّ يف النّفاذ  إىل  ينصّ الفصل 32 من الدستور عىل ماييل: "تضمن الدّ
ياسية الفعليّة للمستشار صلب اهلياكل املحلّية بمد حصوله  املعلومة...". وترتبط املشاركة السّ
ة ونجاعة مشاركته يف األنشطة البلدية  عىل املعلومة، ذلك أنّ قيامه بمهامه يف إطار اجللسات العامّ
مرتبط بمد توفّر املعلومة لديه. يشمل هذا احلق مجيع املعطيات واملعلومات التي من شأهنا أن 
فقات  ات الصّ تساعد املستشار املحيلّ عىل القيام بأدواره التمثيلية. ويشمل هذا احلقّ باخلصوص ملفّ

والتّرصف املايل يف البلدية.
د هذا احلقّ بصورة فعلية من خالل توفري املعلومة املطلوبة و/أو توفّرها وفق أسلوب يسمح  يتجسّ
بالنّفاذ إليها وفهمها من قبل مجيع املستشارين مهام كانت مستوياهتم. إنّ وضع معلومات فنّية أو تقنيّة 
رات توضيحيّة وتبسيطيّة من شأنه أن يضمن بصورة فعلية حقّ النّفاذ. (املالية واملحاسبية) مصحوبة بمذكّ

ُدُّ من ممارسة احلقّ يف النّفاذ إىل  ة زمنيّة من قبل جملة اجلامعات قد حيَ إنّ حتديد حقّ االطّالع عىل املعلومات بمدّ
من حقّ االطّالع عليها بصفة  ة زمنية قصرية ال يَضْ املعلومة، من ذلك أن وضع املعلومة عىل ذمة املستشار املحيلّ ملدّ

متكاملة خاصة إذا كانت ذات صبغة تقنية.

عوات إىل جلسات املجلس البلدي بملحوظات  ينصّ الفصل 217 من املجلّة عىل ماييل: «تُرفق الدّ
ال عىل أعضاء املجلس البلدي وجوبا  التّداول أثناء اجللسة. حتُ الّتي تُعرض عىل  تفسريية حول املسائل 
فقات أو غريها من العقود. ولكلّ عضو من أعضاء  ام  عىل األقلّ مشاريع الصّ قبل انعقاد اجللسة مخسة أيّ
باملسائل  املتعلّقة  واملعطيات  الوثائق  كلّ  عىل  االطّالع  يف  احلقّ  ه  ملهامّ ممارسته  إطار  يف  البلدي  املجلس 

ة الّتي تكون موضوع تداول». البلديّ

ة بالنّسبة إىل  َ املدّ رصْ ة النّفاذ إىل املعلومة، فإن حَ عوات بمالحظات تفسرييّ لئن يضمن إرفاق الدّ
فقات والعقود بخمسة أيام قد ال يضمن فعاليّة النّفاذ. عىل خالف ذلك، فإنّ مرشوع امليزانية  الصّ

دّ أجال معقوال للمستشار.  عَ ه وجوبا إىل األعضاء قبل 15 يوم، وهو ما يُ يُوجّ
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بغاية ممارسة  التّدبري،  ية يف  بام هلا من حرّ أيام،  د أجل اخلمسة  َدِّ متُ أن  البلدية  للمجالس  يُمكن 
ا أدنى ال يمكن للمجالس التّقليص منه، غري أنّه  أفضل حلقّ النفاذ. كام يُعترب األجل التّرشيعي حدّ

بإمكاهنا متديده. 

الفرع الثاني- احترام الفصل 49 عند الحّد من حّق المتساكنين والمتساكنات في 
الّنفاذ إلى المعلومة

ن  كِّ مَ يُ ط  مبسّ أسلوب  وفق  وسلس  انسيايب  بشكل  املعلومة  فُّق  تَدَ ضامن  املحيلّ  املجلس  عىل 
نيا واألساسية  رجة الدّ ان الدّ دَّ عَ املتساكن من االطالع عليها، ذلك أن اإلعالم وضامن حقّ النفاذ يُ
للمشاركة املواطنية بصفة فعليّة. عىل اجلامعات املحلية نرش خمتلف املعلومات املتعلقة بتسيري البلدية 
وكلّ أنشطتها عىل خمتلف الوسائل املادية والالمادية. ينص القانون عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 
24 مارس/آذار 2016 عىل واجب النرش التلقائي ملجموعة من املعلومات واملعطيات، عالوة عىل 
إمكانية طلب النفاذ املقدم من كل شخص طبيعي أو معنوي وفق اإلجراءات التي يضبطها. وقد 
أصدرت هيئة النفاذ إىل املعلومة قرارا يف 17 جانفي/كانون الثاين 2019 يقيض بإلزام رئيس بلدية 
العني (والية صفاقس) بنرش املعلومات املطلوبة املشمولة بواجب النرش التلقائي عىل موقع الواب 
عدمه49.   من  بشأهنا  املعلومة  إىل  النفاذ  مطالب  ورود  عن  النظر  بغض  وحتيينها  بالبلدية  اخلاص 
وسائط  ووفق  منقطع  وغري  مستمرّ  بشكل  للمتساكنني  املعلومة  إبالغ  يف  احلقّ   حمتو يتمثل 
ة  َثُّلها واستعامهلا وتوظيفها. كام يُفرتض أن تضع اجلامعة املعلومة عىل ذمّ ن من فهم كنهها ومتً كِّ متُ
إشهار  الفئات يف  تراعي مجيع  أن  باالطّالع عليها. كام عليها  تي تسمح  الّ الكافية  ة  املدّ املتساكنني 
، وذلك باعتامد مقاربة  املعلومات واإلعالم، بام يف ذلك األُميّني والصمّ وفاقدي البرص وكبار السنّ

صة تأخذ بعني االعتبار خصوصيّة كلّ فئة، لتضمن بذلك احرتام مبدأ التناسب. خَّ شَ مُ
تبقى  نجاعتها  فإنّ  القرار،  اذ  اختّ يف  املتساكنني  إرشاك  عىل  التّشاركية  يمقراطية  الدّ تقوم  لئن 
ها اجلامعة بالتّعاون مع منظّامت املجتمع املدين. يقتيض  ياسة التّواصليّة التي تُعِدُّ مرتبطة بفاعليّة السّ
لْام  ن عِ إعداد الربامج السنوية لالستثامر للبلديات ترشيك املتساكنني بصورة فعليّة، بمعنى أن تَضمَ
ن املتساكنون من احلضور إلبداء آرائهم ومقرتحاهتم. لذلك، فإن  كَّ عا وشامال باجللسات ليَتَمَ سَّ وَ مُ
دُّ إجراء غري مناسب لضامن  عَ يُ البلدية  ات  عوات عىل مقرّ الدّ اإلعالم باالقتصار عىل جمرد تعليق 

املشاركة الفعليّة التي نصت عليها املجلة.
إنّ استعامل عبارة "وسائل اإلعالم املتاحة" صلب جملّة اجلامعات املحليّة يف عديد املواضع يُعطي 

ة للبلديّة يف استعامل جمموعة الوسائل التي تكون قادرة عىل توفريها.  قانونا سلطة تقديريّ

قرار عدد 490/2018 بتاريخ 17 جانفي/كانون الثاين 2019 س.ح/رئيس بلدية العني.  49
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جيب أالّ تُستعمل هذه العبارة كمطيّة للحدّ من االطّالع عىل املعلومات، وذلك باستعامل الوسائل التي ال 
اآللية  إىل  بالنّظر    أخر دون  لفئة  هبا  العلم  البلدية  حترص  أن  أو  تامّ  بشكل  املعلومات  بعض  معرفة  من  ن  َكِّ متُ

املعتمدة.

البلدية طبق  التي يمنحها رئيس  البناء  املعلومة اطالع األجوار عىل رخصة  النفاذ إىل  يشمل حق 
الفصل 258 (م.ج.م)، وقد تقدم عىل سبيل املثال جمموعة من املتساكنني لرئيس الدائرة االبتدائية 
بصفاقس استعجاليا عىل أساس الفصل 81 من قانون املحكمة اإلدارية بمطلب نفاذ لرخصة بناء 
املسندة جلار هلم وللمثال اهلنديس املصاحب هلا. وقد أذن رئيس الدائرة بتمكينهم من رخصة البناء 
بحامية  اخلاصة  الرتاتيب  احرتام   ومد البناء  رخصة  رشعية  من  التحقق  من  ليتكمنوا  فحسب 

املناطق املجاورة للمعامل التارخيية50. 
ويتسلط حق النفاذ عىل الرخصة فحسب والتي عىل البلدية نرشها عىل موقعها الرسمي مصحوبة 
برأي اللجنة الفنية طبق الفصل 258 (م.ج.م)، تدخل هاتان الوثيقتان ضمن البيانات املفتوحة، 

وال يشمل حق النفاذ األمثلة اهلندسية التي تعد من الوثائق ذات العالقة باملعطيات الشخصية.
إنّ احلد من حق النفاذ إىل املعلومة للمتساكنني يتوقف عىل االستثناءات الواردة بالقانون عدد 22 
بالنسبة  النفاذ  حق  ويشمل   .(28-24 (الفصول   2016 مارس/آذار    24 يف  املؤرخ   2016 لسنة 
ملتساكني البلديات مجيع املعلومات املالية ما مل تُؤد إىل إحلاق الرضر باألمن العام أو الدفاع الوطني 
أو بالعالقات الدولية أو بحقوق الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. 
قد أقرت هيئة النفاذ إىل املعلومة أن حق النفاذ يشمل احلصول عىل نسخة الكرتونية تتضمن قائمة 
مفصلة من املداخيل بعنوان األداء عىل النزل بعنوان سنتي 2017 و2018 51، وعىل نسخ من حمارض 

اجللسات العادية للمجلس البلدي 52.

ل 2018. املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، القضية عدد 07300005 بتاريخ 18 ديسمرب/كانون األوّ  50
قرار هيئة النفاذ إىل املعلومة عدد589/2018 بتاريخ 12 سبتمرب/أيلول 2019، ن.د.ع/بلدية جربة حومة السوق.  51

قرار هيئة النفاذ إىل املعلومة عدد 16،17،18/2018 بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2018، م.أ.ط/رئيس النياية اخلصوصية لبلدية طرببة.  52
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رفض مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدم به مواطن للحصول على نسخة من المثال الهندسي

 المصاحب لرخصة البناء لجار بصدد بناء منزل

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة السؤالالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
رفض مطلب النفاذ إىل املعلومة؟

الفصالن 32 و258 من جملة اجلامعات املحلية 
والفصل 24 من القانون عدد 22 املؤرخ يف 16 
مارس/آذار 2016 املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة.

النفاذ إىل جوهر احلق هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما حق 
املعلومة أو جيعله استثنائيا؟

غُ احلق من جوهره. رِ فْ نعم رفض الطلب يُ

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا اإلجراء؟

الشخصية)  (معطياته  الغري  حقوق  محاية  تعد 
مدنية  دولة  يف  مقبول  رضوري  موجب 

ديمقراطية.

للموجب التناسب مالئم  النفاذ  مطلب  رفض  أن  هل 
الرضوري املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

ويسمح  مالئم  املطلب  رفض  إجراء  نعم 
بتحقيق املوجب.

هل أن اإلجراء رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلق؟

النفاذ  حق  أن  إىل  بالنظر  رضوري  اإلجراء 
ضمن  تصنف  التي  الرخصة  عىل  يقترص 
اهلنديس  املثال  أن  حني  يف  املفتوحة،  البيانات 

يندرج ضمن املعطيات الشخصية.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  االجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط باحلق؟

يف  شططا  حيمل  وال  للتوازن  مراع  اإلجراء 
املساس باحلق.



اجلزء الثالث

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور67 دليل السّ

العنوان الثالث- احترام الفصل 49 عند الحّد من
 حّرية الّتنقل في الفضاء المحّلي

التّنقل  ويف  إقامته  مقرّ  اختيار  يف  ية  احلرّ الدستور  من   24 الفصل  حسب  مواطن  لكلّ 
البلدية  الطّرق  استعامل  حقّ  فله  ذلك،  وتأسيسا عىل  مغادرته.  احلقّ يف  وله  الوطن  داخل 
التّنقل عىل  ية  إنّ حرّ أو ريفيّة...).  ة  أو غري مرقّمة، حرضيّ عىل اختالف أصنافها (مرقّمة 
الدستورية  األهداف  لتحقيق  إالّ  يمكن حتديدها  املقتضيات وال  تعلو مجيع  املحيلّ  املجال 
املرشوعة (األمن العام والصحة العامة...) وبمقتىض إجراءات متناسبة مع األهداف املُراد 
الوصول إليها. إال أن جملس بلدية القطار من والية قفصة اختذ بتاريخ 25 نوفمرب/ترشين 
الثاين 2020 قرارا يقيض بمنع مرور شاحنات نقل الفسفاط ومشتقاته عرب  طرقات البلدية 
دون ربطه بأحد األهداف الدستورية املنصوص عليها بالفصل 49. عالوة عىل نسف هذا 
القرار جلوهر حق التنقل، فإنه ال يتأسس عىل أي مربر تقتضيه الدولة املدنية الديمقراطية.  
اإلختصاص  بمثابة  إليها  نْظَرُ  يُ ال  ة  البلديّ املنطقة  داخل  النّقل  إيواء وسائل  مناطق  هتيئة  إنّ 
 نظر إليها كذلك عىل أساس مد فِّر هلا موارد مالية فحسب ، بل يُ وَ ة والذي يُ الّذي يعود للبلديّ
وذوي  ة  واهلشّ عيفة  الضّ الفئات  باخلصوص  (منهم  األشخاص  جلميع  التنقل  ة  حلريّ ضامهنا 
االحتياجات اخلصوصيّة)، إذ تبقى رشعيّة قرارات التّهيئة مرتبطة بمد تناسبها. كام جيب أالّ 
التّنقل مشطّة أو غري  ية  النّقل لضامن حرّ البلديّات لربوض وسائل  دها  تكون املعاليم التي حتدّ

متناسبة مع اخلدمة املسداة. 
يعة والتي قد تشهد اكتظاظا وذروة  ق الفضاء املحيلّ عديد الطّرقات منها الوطنيّة والرسّ يَشُ
اذ إجراءات  ُرّ رؤساء البلديّات إىل اختّ د سالمة املتساكنني، وهذا ما قد جيَ يف االستعامل بام قد هيدّ
ة  المة. ترتبط رشعيّة هذه اإلجراءات بمد توفّق رئيس البلديّ ضبطيّة بعنوان األمن العام والسّ
بعض  مرور  إنّ  كام  حة.  والصّ واألمن  المة  السّ ومقتضيات  التّنقل  حقّ  بني  املوازنة  إعامل  يف 

رة يؤدّي إىل تردّي حالتها. وسائل النّقل الثّقيلة عىل الطّرقات البلدية بصفة متكرّ

اذ إجراءات وقائية للحدّ من هترئ البنية التّحتية املحلّية؟ فهل جيوز   فإىل أيّ مد يمكن اختّ
كثرة  بفعل  التآكل  من  العام  املرفق  بحامية  تتعلّق  ألسباب  التّنقل  ية  حرّ تقييد  ورة  الصّ هذه  يف 

االستعامل؟

ذ عىل أساس محاية املرفق العام باهلدف الدستوري   يمكن أن يرتبط اإلجراء التّقييدي املُتَّخَ
األجيال  حقّ  بتأمني  وذلك  العام،  األمن  أو  القادمة)  (األجيال  الغري  حقوق  محاية  يف  املتمثّل 
هبدف  مرتبطا  التّقييد  يكون  وبالتايل،  مهرتئة.  وغري  سليمة  حتتيّة  نَى  بُ يف  واملتساكنني  القادمة 

 . غم من تعلّقه بأسباب مرتبطة برضورة صيانة املرفق العامّ دستوريّ مرشوع بالرّ



ما هي صور تطبيق الفصل 49 من قبل اجلامعات املحلية؟

68

أسباب إمكانية الحّد من حّرية الّتنقل على الّطرقات البلدية

ية تنقّل وسائل النّقل الثّقيلة (منع التّجول أو حتديد ساعات التّنقّل  أقرّ القضاء الفرنيس أنّ تقييد حرّ
س عىل االعتبارين التّاليني  يتها املاليّة، يمكن أن يتأسّ ة بالرغم من أمهّ بوض...) داخل املنطقة البلديّ أو الرّ

أو أحدمها:
- املرفق العام عرب محاية الطّبقة االسفلتية من التآكل وبفعل االكتظاظ،

ة53. لني وبقيّة مستعميل الطّرق البلديّ -محاية أمن وسالمة املرتجّ

عت اإلجراءات التّقييدية واختلفت خالل أزمة "كوفيد - 19" وشملت باخلصوص  لقد تنوّ
رين حيتكمون إىل القضاء اإلداري. ية التّنقل، ممّا جعل املترضّ حرّ

 أوقف مؤخرا القايض اإلداري الفرنيس يف جمال "استعجايل-حريات" قرار رئيس بلدية "سو" الّذي 
د اخلروج من  أجرب بموجبه كلّ شخص يفوق سنّه 10 سنوات بحمل القناع الواقي لألنف والفم بمجرّ
ة  املنزل يف إطار التوقّي من وباء "كوفيد-19". قد استند القايض يف حكمه عىل انتهاك قرار رئيس البلديّ
س ذلك عىل توفّر ظرف  عيد املحيلّ دون أن يؤسّ ة التّنقل وإلضافته تقييدا شامال عىل الصّ الفاضح حلريّ

حميلّ خاص54.

لو أخضعنا هذا القرار ألقيسة اختبار التّناسب النتهينا إىل اإلقرار بأنّه غري مناسب، إذ كان يمكن 
ت التّجارية  تي تشهد اكتظاظا بحكم وجود املحالّ وارع الّ ل القناع يف الشّ لرئيس البلدية أن يوجب محَ
بالنّظر إىل  التّباعد اجلسدي أو أن يفرضه عىل املسنّني كإجراء محائي  م فيها مسافة  ْرتَ والتي قد ال حتُ

هشاشتهم الصحية، عىل أن يستند يف قراراته هذه عىل تطور الوضع الوبائي بمنطقته البلدية.

société Lyon-marée 2/3/1966 وقرار département des Alpes-de-haue-Provence 20/10/1995 قرار جملس الدولة الفرنيس  53

54  قرار املحكمة اإلدارية دي سارجي بونتواز، رابطة حقوق اإلنسان بتاريخ 9 أفريل/نيسان 2020.
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منع حرية تنقل الشاحنات في الطرقات البلدية داخل المدينة 

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة السؤالالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
منع حرية تنقل الشاحنات؟

اجلامعات  جملة  من  و267   266 الفصالن 
املحلية.

هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما حرية التنقل أو جوهر احلق
جيعلها استثنائية؟

نعم يمس اإلجراء مبدئيا من حرية التنقل.

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا االجراء

موجب  العام  واألمن  الغري  حقوق  محاية  تعد 
رضوري مقبول يف دولة مدنية ديمقراطية.

هل أن إجراء منع املرور بطرقات املدينة مالئم التناسب
مدنية  دولة  يف  املقبول  الرضوري  للموجب 

ديمقراطية؟

مالئم  الشاحنات  مرور  منع  إجراء  نعم 
ويسمح بتحقيق املوجب.

هل أن إجراء املنع رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلرية؟

يُعد هذا اإلجراء األقسى واألقىص عىل احلرية 
املوجب  حتقيق  إىل  الوصول  باإلمكان  وكان 
للشاحنات  السامح  مثال  فيمكن  املنع،  دون 
الطرقات  هتيئة  أو  معينة  أوقات  يف  باملرور 

بشكل يسمح باستعامهلا من قبل الكافة.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  اإلجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط باحلرية؟

التي  الكلفة  إىل  بالنظر  متوازن  غري  اإلجراء 
يتحملها أصحاب الشاحنات بعدم املرور من 

املدينة وسلك طريق أطول.
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العنوان الرابع- احترام الفصل 49 عند الحّد من
الحّق في بيئة سليمة ومستدامة

ة وأن للمترضر  ه ضامن احلق يف بيئة سليمة، خاصّ تِّمُ َ إنّ رئيس البلدية جمرب عىل القيام بجميع ما حيُ
الرضر  البلدية بدعو مسؤولية جلرب  القيام ضدّ  لقرار ضبطي حقّ  البلدية  اختاذ رئيس  من عدم 
وائح  والرّ لإلزعاج  مصدر  ألي  سدم"  "قرار  اذ  اختّ ة  البلديّ رئيس  تويلّ  عدم  إن  مثال،  له.  الواقع 
ملة، بناء عىل طلب تقدم به  س احلرشات القريبة من التجمعات السكنية كاآلبار املُهْ الكرهية وتكدّ
متساكن رغم ثبوت تسببها يف روائح كرهية، يُعد تنصال من صالحياته55، مما يُرتب قيام مسؤولية 
اجلامعة املحلية عن األرضار التي تسببت فيها. إن شمول احلق يف بيئة سليمة باإلضافة إىل البعد 
الطبيعي  أبعادا متجددة كاجلاملية احلضارية والسكينة من شأنه أن حيد من احلق يف امللكية، وذلك 

بمنع املالك من استعامل حمل سكناه بشكل يرض بأجواره.

األفراد  حقّ  عىل  بطية،  الضّ اختصاصاهتا  حدود  يف  مؤمتنة،  املحليّة  اجلامعة  كانت  ولئن  «وحيث 
النّظام  لها لتعطيل نشاط اقتصادي بغاية احلفاظ عىل  بيئة سليمة، فإنّ تدخّ واملجموعة يف العيش يف 
للقايض   القصو قابة  للرّ وخاضعا  لذلك  القانونية  وط  الرشّ ر  بتوفّ وحمكوما  استثنائيا  يبقى  العامّ 

اإلداري»56.

املنصوص  غري  والتّجارة  ناعة  الصّ ية  حرّ مع  دستوري  حقّ  وهو  سليمة،  بيئة  يف  احلقّ  يتقاطع 
يات  لطة املحلية القيام بموازنة باعتبارمها من احلقوق واحلرّ ستور، ممّا يوجب عىل السّ عليه يف الدّ
النّفاذ إىل شبكات االتّصال  بينها كاحلقّ يف  فيام  ستورية  الدّ تتقابل احلقوق  أن  املتقابلة. كام يمكن 
واحلقّ يف البيئة. يف هذه الصورة، يقع تقديم حقّ عىل آخر بإجراء موازنة بينهام بالنّظر إىل طبيعة كلّ 

رة.  حقّ واملصالح املترضّ
ال عىل الفضاء املحيلّ رضرا حمتمال عىل املتساكنني  ة للهاتف اجلوّ بِّب تركيز املحطّات القاعديّ يُسَ
نْتِجها بتأثريها املبارش واخلطري يف صورة  حية التي تُ من خالل املسّ من راحتهم بسبب املضارّ الصّ

. ضع وكبار السنّ ة منهم الرّ تركيزها باملناطق السكنيّة عىل سالمة املتساكنني وخاصّ

ل عرب إجراء ضبطي للحدّ من حقّ النّفاذ إىل شبكات االتّصال،  ة التّدخّ فهل يمكن لرئيس البلديّ
حة؟ وبالتايل تقديم احلقّ يف الصّ

املحكمة االدارية، القضية عدد 12830 بتاريخ 16 فيفري/شباط 2008 عيل عصيدي ضد رئيس بلدية تالة.  55

حكم ابتدائي صادر عن الدائرة اإلبتدائية بقابس يف القضية عدد 09100271 بتاريخ 16 جوان/حزيران 2020، ديوان البحرية التجارية   56
واملوانئ ضد بلدية قابس.
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موقف القاضي ا«داري من تركيز المحّطات القاعدّية للهاتف الجّوال

تقابل  ال، ال من زاوية  للهاتف اجلوّ ة  القاعديّ املحطّات  نزاع بخصوص  القايض اإلداري  أمام  طُرح 
بصورة  يدور  القضائي  النّقاش  جعل  ممّا  املواطنني،  ة  صحّ عىل  فحسب  تأثريها  زاوية  من  بل  احلقوق 
ة من تأثرياهتا وبصورة عرضية  حة العامّ أساسية حول أحقيّة رئيس البلدية يف التّدخل ضبطيا حلامية الصّ
ليقرّ برشعيّة  القايض عىل مبدأ احليطة  حة). واستند  التجارة واحلقّ يف الصّ حول تصادم احلقوق (حرية 
وموجبات  للرشكة  املتولّدة  املصلحة  بني  للتّقدير  املوازنة  ة  نظريّ عىل  اعتمد  كام  البلدية،  رئيس  ل  تدخّ
املتعلق  ة  القاعديّ للمحطّة  املستغلة  الرشكة  قبل  املثار من  املطعن  ه عىل  ردّ ة يف  العامّ حة  الصّ احلفاظ عىل 

بعدم جواز إزالة اجلهاز بعد 4 سنوات من تركيزه. 

املخاطر  من  والتوقّي  االحتياط  عىل  البلدية  اإلدارة  حرص  تعكس  هبا  املأذون  اإلزالة  أن  "وحيث 
النّاشئة عن جهاز االلتقاط حملّ النّزاع يف ظلّ ما ثبت من أنّ املسافة الّتي تفصله عن البناءات املجاورة ال 
اسة من كبار  ة حسّ ع عمراينّ يتميّز بكثافة سكنيّة تأوي رشائح عمريّ تتجاوز 7 أمتار ومن أنّه حماط بتجمّ

السنّ واألطفال.

لت   حيث يغدو ما انتهى إليه اخلبري املنتدب يف هذا املجال من  أنّ أجهزة االستقبال والبثّ التي توّ
ا  اتيب املنطبقة وحريّ رة بمقتىض الرتّ حية املقرّ المة الصّ كة املدعية تركيزها تستجيب إىل مقتضيات السّ الرشّ
عى هبا  بعدم االعتامد رضورة أنّ العربة يف هذا املجال تكمن يف قيام موجبات االحتياط من املخاطر املدّ
بقطع النّظر عن ثبوهتا يقينيّا، و حيث واحلال مما تقدم ذكره يكون القرار املطعون فيه قائام عىل ما يدعمه 
واقعا وقانونا من جهة مراعاة مبدأ االحتياط من املخاطر النّاشئة عن أجهزة شبكة اهلاتف اجلوال وتقدير 

عواقبها. 

الحيات  ها يف إعامل الصّ بط اإلداري حلقّ حيث أنّ إسداء املرافق العمومية ال حيول دون إجراء سلطة الضّ
ة  رة حتى ال يؤول األمر إىل اإلخالل به، خاصّ اجعة إليها للحفاظ عىل النّظام العامّ يف ظلّ القواعد املقرّ الرّ
حة...وحيث بالرجوع  المة والصّ دا رشيطة مراعاة مقتضيات السّ أنّ إزالة اجلهاز ال حتول دون تركيزه جمدّ
هانات  كة بالنّظر إىل اجلهاز املأذون بإزالته من ناحية، وقيمة الرّ إىل املوازنة بني املصلحة الّتي تولّدت للرشّ
التي اقرتنت هبا إجراءات اإلزالة املتظلّم منها يف مستو الواجبات املحمولة عىل اإلدارة البلدية يف احلفاظ 

حة العامة، يكون قرار اإلزالة قد صدر يف أجل معقول"57. عىل الصّ

ية  للحرّ تقييد  تتسبّب يف  البيئة  ة محاية  ة بحجّ البلديّ يتّخذها رئيس  تي  الّ بطية  الضّ القرارات  إنّ 
ر منها القيام بدعو إلغاء متكونة من فرعني،  بْقى للمترضّ ية الصناعة والتجارة)، ويَ املقابلة (حرّ
أحدمها إللغاء القرار واآلخر جلرب الرضر احلاصل، كام له أن يطلب توقيف أو تأجيل تنفيذ القرار 

املشتكى به. 

ل 2009 الرشكة التونسية لالتصاالت "اتصاالت تونس" ضد  املحكمة االدارية، القضية عدد 1/12964 بتاريخ 4 ديسمرب/كانون األوّ  57
رئيس بلدية تونس (منشورة باملجموعة سنة 2009 الصفحة 155) .
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-مثال 1-

ة الفحم البرتويل  ذ جملس بلدية قابس قرارا بتاريخ 29 مارس/آذار 2019 يقيض بمنع تنزيل مادّ اختّ
أيّ جمال العتبارات  واستعامله يف  ة  البلديّ املنطقة  داخل  احنات  الشّ بقابس وجوالن  التّجاري  بامليناء 
القضاء اإلداري معتربة  املنع إىل  رة من قرار  املترضّ باعتبارها  بيئية. فاحتكمت رشكة إسمنت قابس 
الطّبيعي كمصدر أسايس  الغاز  أنشطتها عىل  انطالق  ل عند  وِّ تُعَ ا كانت  أهنّ بالنّظر إىل  فيا  القرار تعسّ
ناعة طلبت اللّجوء إىل مصدر طاقة بديل متمثّل يف  للطّاقة، إالّ أنّ سلطة اإلرشاف ممثّلة يف وزارة الصّ

الفحم البرتويل. 

لت  مَّ َ وحتَ بقابس  التّجاري  بامليناء   10 عدد  صيف  الرّ هيكلة  إعادة  اإلطار  هذا  يف  كة  الرشّ لَّت  وتَوَ
ورية  ة دراسات للجوانب الفنية الرضّ لَّت القيام بعدّ ة، كام تَوَ مصاريف هتيئته وذلك قصد توريد هذه املادّ
نت  لت عىل موافقة الوكالة الوطنيّة حلامية املحيط وأبرم الطرفان اتّفاقية تضمّ هبدف محاية املحيط، وحتصّ
رشوطا التزمت هبا الرشكة. إالّ أنّ املجلس البلدي أصدر قراره املشار إليه أعاله. فوقع تقديم طلب يف 
توقيف تنفيذه أمام القايض اإلداري وبدعو جتاوز سلطة بالنظر إىل عدم اختصاص املجلس يف إصدار 

قرار املنع.

ة  فنّية تثبت خطورة مادّ أنّه استند عىل دراسات  أقرّ جملس بلدية قابس  كة،  ه عىل طعن الرشّ  ويف ردّ
ل احلموضة وبالتايل تؤدي إىل نزول  ة عند احرتاقه تؤثّر عىل معدّ الفحم البرتويل الّذي يبعث غازات ضارّ
بة وتتلف األشجار والنباتات، كام يتسبّب  ث املائدة املائية وترفع نسبة احلموضة يف الرتّ أمطار محضيّة تلوّ

انتشار غبار البتكوك يف اهلواء يف عديد األمراض.

ل قايض األصل إىل فحص مبدأ التّناسب، فإنّه أقرّ إلغاء قرار املجلس البلدي بالنّظر إىل  تَوصّ ولئن مل يَ
اذ قرار وقتي،  بط العامّ ال يمكنها إال اختّ ذ بصفة هنائية واحلال أنّ سلطة الضّ اعتبارين، أوهلام أن القرار اُختّ
بطي التّثبت من وجود خطر بواسطة معاينات أو تقارير  وثانيا أنّ عىل رئيس البلدية قبل إصدار القرار الضّ
صادرة عن جهات رسمية أو اختبارات مأذون هبا من قبل القضاء. فلو اختذ رئيس البلدية قرارا يقيض 

دا باختبارات أو معاينات، ألقرّ القايض اإلداري برشعيّته58. بالغلق الوقتي مؤيّ

-مثال 2-

نشاط  بوقف  القايض   غر الصّ القلعة  ة  بلديّ رئيس  قرار  فإنّ  قابس،  ة  بلديّ جملس  قرار  خالف  عىل 
المة والوقاية وللخطر  معمل اآلجر ومنع احلركة التّجارية به لتزويده أو التّزود منه لعدم توفّر رشوط السّ
تها كان يف طريقه. وقد أقرّ قايض  له ومواطني املنطقة برمّ ة عامّ له املصنع احلايل عىل صحّ اجلسيم الّذي يشكّ

ظية. توقيف التّنفيذ برشعيّة قرار رئيس البلدية بالنّظر إىل صبغته الوقتية والتحفّ

58  املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بقابس، حكم ابتدائي، القضية عدد 09100271 بتاريخ 16 جوان/حزيران 2020 (غري منشور). 
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دة إليقاف النّشاط أو حتديد رشط يتوقف عىل  ة حمدّ تة التّنصيص عىل مدّ بغة املؤقّ «وحيث تقتيض الصّ

اط. حتقيقه زوال مفعول قرار إيقاف اَلنَّشَ

خطرا  ل  يشكّ احلايل»  شكله  يف  «املصنع  أن  عىل  تنفيذه  توقيف  املراد  القرار  تنصيص  يعترب  وحيث 
اذ  اختّ أنّ  باعتبار  النّشاط،  إيقاف  لقرار  الوقتيّة  بغة  املتساكنني وسالمتهم، جتسيام للصّ ة  جسيام هيدد صحّ
اذ القرار املطعون فيه من  ورية إلزالة اخلطر وتاليف اإلخالالت التي تمّ عىل أساسها اختّ اإلجراءات الرضّ

شأنه أن يؤدّي إىل إصدار قرار جديد يف إعادة فتح املصنع.

وحيث طاملا برز من ظاهر أوراق امللفّ أنّ القرار املطعون فيه ال يتعلق بالغلق النهائي ملصنع اآلجر 
ذه رئيس  ظي اختّ غر، وإنّام باإليقاف الفوري لنشاط هذا املصنع يف شكله احلايل كإجراء حتفّ بالقلعة الصّ
ة وجتنّب مظاهر  كينة العامّ حة والسّ البلدية بوصفه سلطة ضبط إداري عامّ وذلك بغاية احلفاظ عىل الصّ
ة  جملّ من  و267   266 الفصلني  أحكام  طبق  البلدية  باملنطقة  املرتكزة  املؤسسات  من  ية  املتأتّ ث  التلوّ

اجلامعات املحلية»59.

املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بسوسة، تأجيل تنفيذ، القضية عدد 05200122 بتاريخ 28 ماي/أيار 2019 (غري منشور).  59
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قرار إيقاف نشاط معمل صنع ا³جر بصفة وقتية «ضراره بالبيئة

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة السؤالالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
إيقاف نشاط املصنع؟

اجلامعات  جملة  من  و267   266 الفصالن 
املحلية.

هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما حرية الصناعة جوهر احلق
والتجارة أو جيعلها استثنائية؟

استثنائية  جيعلها  وال  احلرية  من  حيدّ  القرار 
باعتباره قرار وقتي.

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا اإلجراء؟

بيئة سليمة موجب  الغري يف  د محاية حقوق  تُعَ
رضوري مقبول يف دولة مدنية ديمقراطية.

الوقتي مالئم للموجب التناسب الغلق  هل أن إجراء 
الرضوري املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

نعم قرار الغلق الوقتي مالئم ويسمح بتحقيق 
املوجب.

هل أن اإلجراء رضوري؟

أقل  الوقتي  الغلق  غري  آخر  إجراء  يوجد  أال 
وطأة عىل حرية الصناعة والتجارة؟

وطأة  األقل  ويُعد  رضوري  اإلجراء  نعم 
بالنظر إىل إمكانية إعادة فتح املصنع بعد تأهيله 

من الناحية البيئية.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  اإلجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط باحلرية؟

اإلجراء مراع للتوازن وال حيمل مساسا مفرطا 
باحلرية.
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العنوان الخامس- احترام الفصل 49 عند الحّد من
 حّق الملكّية

ية املتساكن يف استعامل مسكنه يف صورة تسبّب النّشاط الّذي يقوم به  لرئيس البلدية حتديد حرّ
كني الّذي يقطن فيه أو تربية  يه مثال تربية املوايش داخل احليّ السّ يف رضر للغري (األجوار)، كتولّ
ف يف حملّه،  ل حقّ امللكية لصاحبه التّرصّ َوِّ كنية يف اإلقامات اجلامعية. لئن خيُ الكالب باملحالت السّ
ة منهم األجوار. وعىل رئيس البلدية، يف  ول إىل اإلرضار بالغري وخاصّ ؤُ إالّ أنّ ذلك ال جيب أن يَ
اذ القرار الضبطي املناسب واملتمثل يف إجبار املعني عىل التّوقف  صورة التظلّم لديه، التّدخل واختّ

عن النّشاط املذكور.

ة مفادها قيام شخص برتبية كلبني بمحلّ سكناه ممّا تسبب يف إقالق  طُرحت قضيّة عىل املحكمة اإلداريّ
اذ قرار بإلزامه برفع الكلبني، فطعن يف القرار وانتهى القايض إىل  راحة املتساكنني، فقام رئيس البلدية باختّ

اإلقرار بام ييل:

عي برتبية كلبني داخل حملّ سكناه قد تسبّب يف اإلرضار  "وحيث ثبت من أوراق امللفّ أنّ قيام املدّ

وائح الكرهية وانقضاض الكلبني  تهم نتيجة النّباح والرّ براحة بقية متساكني العامرة واملسّ بأمنهم وصحّ
عى عليه ملزما بالتّدخل بام له من  يف أكثر من مناسبة عىل البعض منهم ... وحيث يغدو رئيس البلدية املدّ
ة وراحة وأمن متساكني العامرة املجاورين  زمة للحفاظ عىل صحّ اذ التّدابري الالّ سلطة ضبط إداري الختّ

عية الستناده إىل سند قانوين ودواعي سليمة..."60. للعارض وهو ما يُكيس قراره املطعون فيه طابع الرشّ

يدخل حق امللكية يف مواجهة مع حقوق أخر ذات منزلة دستورية ومنها احلقّ يف البيئة من 
ليم. خالل محاية املحيط كإطار للعيش السّ

دد بإلغاء رخصة استغالل مقطع حجري عىل   قضت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذا الصّ
ال، أنّ إجراء إلغاء رخصة  ت املحكمة، أوّ أساس محاية املحيط بالرغم من مساسه بحقّ امللكية. فقد أقرّ

االستغالل هو إجراء ينصّ عليه القانون ويسعى إىل حتقيق هدف مرشوع وهو محاية املحيط61.

التّناسب من خالل  قياس  إىل  انتقل  ثم  املالءمة  قياس  بإجراء  القايض  قام   ،املستو ففي هذا 
اذ اإلجراء املناسب مع اهلدف املراد حتقيقه. قد استند  فّقت اإلدارة يف اختّ ؤال التّايل: هل وُ طرح السّ
خصة إىل أنّ املترضرين كانوا عىل علم بإمكانية سحب رخصتهم  القايض يف إقرار رشعية إلغاء الرّ
نتهم من فرتة زمنية وكان بإمكاهنم غلق الرشكة والبحث عن إمكانية  منذ البداية، كام أن الدولة مكّ

أخر ملواصلة النشاط.

املحكمة االدارية، القضية عدد 11293 بتاريخ 16 جوان/حزيران 2004، حممد ضد رئيس بلدية اريانة (منشورة باملجموعة سنة 2004 الصفحة 68).  60

.Fredin c. Suède (n° 1) - 12033/86 arrêt du 18/2/1991  61
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تتمثّل صورة قضية أخر يف إصدار رئيس بلدية قرارا يقيض بقلع أربع أشجار صنوبر ذات طول 
ه مساعد املدير اجلهوي للحامية املدنية  يبلغ 30 مرتا بالنظر إىل خطر سقوطها عىل املنزل بناء عىل تقرير أعدّ
ة أنّ جذورها بدأت  وفنيّ خمتصّ يف الطّبيعة. وأفاد التّقرير بأنّ األشجار قد تسقط أليّ سبب طبيعي خاصّ
ة التّقرير املستند عليه، كام استند عىل  يف الظهور، إالّ أنّ القايض اإلداري ألغى هذا القرار بالنظر إىل عدم دقّ
س  د القايض أن التّدخل يف امللكيّة الفردية ال يمكن أن يتأسّ عدم وجود ما يفيد بامللف قرب سقوطها وأكّ
62. كام ألغت الدائرة االبتدائية اإلدارية بقابس قرار رئيس بلدية  إالّ يف صورة إستعجالية لدرء خطر وحالّ
قابس هبدم املسلخ البلدي بالنظر إىل أن السلطة البلدية اكتفت بمعاينة برصية لوصف احلالة اخلارجية 
دون االستناد عىل معطيات فنية ودقيقة تتعلق بصالبة األسس ومد قابليتها للرتميم وإعادة التهيئة كليا 

أو جزئيا، وجتاهلت مراسلة املعهد الوطني للرتاث بشأن إمكانية ترميمه63.

البلدية يف محاية املسلخ لطابعه اجلاميل والتارخيي، رغم  الواجب عىل  وقد رجحت املحكمة االلتزام 
عدم تصنيفه كمعلم، ودون أن يعفيها ذلك من احرتام القانون املنظم للبنايات املتداعية للسقوط.

.Cour d’appel administrative de Marseille 2003 62   قرار بتاريخ 2 ماي/أيار
ل 2018. 63  القضية عدد 09100016 بتاريخ 31 ديسمرب/كانون األوّ
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قرار هدم بناية لوجود تصدعات بها وعالقته بحق الملكية 

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة السؤالالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
هدم بناية؟

املحلية،  اجلامعات  جملة  من   258 الفصل 
التهيئة  جملة  من  و84  و83   82 والفصول 

الرتابية والتعمري.

هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما احلق يف امللكية جوهر احلق
أو جيعله استثنائيا؟

القرار ال يمس باحلق يف ملكية العقار بل يمس 
املسكن)  يف  (احلق  الكريم  العيش  يف  باحلق 

الذي يلغيه.

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ هذا اإلجراء؟

موجب  العام  واألمن  الغري  حقوق  محاية  تعد 
رضوري مقبول يف دولة مدنية ديمقراطية.

هل أن إجراء اهلدم مالئم للموجب الرضوري التناسب
املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

بتحقيق  ويسمح  مالئم  اهلدم  إجراء  نعم 
املوجب.

هل أن إجراء اهلدم رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلق؟

املسكن  يعد األقىص عىل احلق يف  اإلجراء قد 
اهليكل  متس  ال  التصدعات  أن  صورة  يف 
من  التحقق  مثال  يمكن  للبناية،  االنشائي 
إمكانية ترميمها أو هدم جزء فقط منها وجعل 

اهلدم هو احللّ األقىص.

املصالح  بني  التوازن  يراعي  اإلجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط باحلق؟

مساسا  وحيمل  للتوازن  مراع  غري  اإلجراء 
مفرطا للحق يف العيش الكريم.
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العنوان السادس- احترام الفصل 49 عند الحّد من
حّرية الّصناعة والّتجارة

ناعية عىل الفضاء املحيل أمهيّة بالغة بالنّظر  ية القيام باالستثامرات وباألنشطة التّجارية والصّ حلرّ
إىل كوهنا دعامة للتّنمية االقتصادية للجامعات املحليّة. إنّ التّنمية املحليّة تتطلّب حترير املبادرة، إال 
ية رصاحة. لذا، يعتربها البعض ذات منزلة ترشيعيّة. إالّ أنّه هناك  س هذه احلرّ ستور مل يكرّ أنّ الدّ
التي  القراءة املعتمدة، سواء تلك  النّظر عن  من ير أنّ هلا أساس دستوري غري مبارش. وبغضّ 
رّ له بقيمة دستورية، فإنّ  قِ ناعة والتّجارة ذا قيمة ترشيعية أو تلك التي تُ ية الصّ جتعل من مبدأ حرّ

لط املحليّة عليها احرتام مبدأ التناسب عند احلدّ منه. السّ
املبدأ  تبقى  التي  والتّجارة  ناعة  الصّ ية  حرّ مع  ة  البلديّ هبا  تقوم  تي  الّ األنشطة  تتداخل  ما  كثريا 

حسب تعبري القايض اإلداري ويبقى احلدّ منها استثناء.

أحد  عىل  يستند  أن  األنشطة  هذه  من  احلدّ  عند  عامّ  إداري  ضبط  سلطة  بوصفه  البلدية  رئيس  عىل  ينبغي   
ة وحقوق الغري باعتبارمها يشمالن  حة العامّ ستورية املرشوعة، والّتي من بينها املحافظة عىل الصّ األغراض الدّ
اخلصوصيّات  واحرتام  واخلاصة  العموميّة  والفضاءات  احات  والسّ وارع  بالشّ احلضارية  اجلامليّة  عىل  املحافظة 

املعامرية والتّارخيية والبيئية للمنطقة البلدية. 

بطي  الضّ اإلجراء  عليه  س  يتأسّ الذي  العامّ  النّظام  بأنّ   1982 منذ  اإلداري  القايض  أقرّ  وقد 
ناعة واجلارة. ية الصّ يشمل األبعاد اجلاملية لتقييد حرّ

إىل  بالنّظر  اإلشهارية  فتات  الالّ بإزالة  القايض  تونس  بلدية  رئيس  قرار  اإلداري  القايض  ألغى 
اإلداري  القايض  أنّ  إالّ  ومجاهلا.  املدينة  بمظهر  متسّ  أصبحت  وباعتبارها  الطّرقات  عىل  تكاثرها 
ية  بحرّ ملساسه  فتات  الالّ كلّ  إزالة  يستدعيان  ال  ومجاهلا  املدينة  مظهر  أنّ  امللفّ  أوراق  من  استنتج 

ناعة والتجارة64. الصّ

ية التّنقل كام سبق  ة منها حرّ ستورية خاصّ ناعة والتّجارة مع عديد احلقوق الدّ ية الصّ تتقاطع حرّ
بيانه يف العنوان الثالث. 

(منشورة  تونس  بلدية  ضد  االشهار  لرشكات  النقابية  الغرفة   1982 فيفري/شباط   15 بتاريخ   451 عدد  القضية  االدارية،  املحكمة   64
باملجموعة سنة 1982 الصفحة 10).
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موقف القاضي ا«داري من تقاطع حرية الصناعة والتجارة
مع حّق التنّقل في البلدّية

املنزليّة  املواد  لبيع  املعدّ  كريشان  رشكة  ملحلّ  النّهائي  بالغلق  يقيض  قرارا  القرصين  ة  بلديّ رئيس  ذ  اختّ
ة  ية رئيس البلديّ ة تعطيله حلركة املرور. وقد متحور النّقاش يف هذه القضيّة حول أحقّ والغذائيّة باجلملة بحجّ
ليس  البلدية  بأنّ رئيس  القايض  أقرّ   . العامّ األمن  إىل احلفاظ عىل  بالنّظر  النّهائي  الغلق  قرار يف  يف إصدار 
له احلقّ يف إصدار قرار الغلق النهائي. تأسيسا عىل صفته كسلطة ضبط إداري عام، فإنّ رئيس البلدية ال 
ت التّجارية بشكل هنائي ألنّ هذا اإلختصاص يعود إىل الوزير املختص. وال يمكنه باسم  يمكنه غلق املحالّ
تة.  الغلق بصفة مؤقّ العامّ إالّ إصدار قرار يف  النّظام  د  العامّ عند وجود خطر حمدق هيدّ احلفاظ عىل األمن 
ة  بطية باملرور من اإلجراء األقلّ حدّ التّدابري الضّ اذ  جا يف اختّ البلدية أن ينتهج أسلوبا متدرّ كام عىل رئيس 

ية الصناعة والتجارة65. ة، بام يتحقّق معه التّوفيق بني املحافظة عىل النّظام العام وممارسة حرّ إىل األشد حدّ

موقف القاضي ا«داري الفرنسي من تقاطع الكرامة ا«نسانية
وحرية الصناعة والتجارة

عليه  س  يتأسّ الّذي  العام  النّظام  أركان  اإلنسانية كأحد  الكرامة   1995 منذ  الفرنيس  القضاء  أدرج 
بطي. تُعدّ الكرامة اإلنسانية أساس كل احلقوق واحلريّات الّتي يامرسها الفرد. إنّ ممارسة أيّ  اإلجراء الضّ
ناعة  ية الصّ تَصور أن متارس مثال حرّ حرية يُفرتض أن تكون يف أطر حترتم الكرامة اإلنسانية، بمعنى أنّه ال يُ

ات البرشية وحرمة اجلسد.  والتّجارة يف إطار ال يضمن كرامة الذّ

قص  اد عديد العلب الليلية بإلقاء األقزام يف اهلواء أثناء الرّ وّ ففي قضية شهرية متثلت وقائعها يف قيام رُ
استنادا عىل محاية  املامرسات  منع هذه  البلدية  رئيس  إمكانية  تساؤل حول  ح  طُرِ م هلم،  يقدّ مايل  بمقابل 
 27 الّذي أصدره قايض جملس الدولة يف هذه القضية يف  القرار  العام إىل غاية  النظام  العام. كان  النظام 
عَ بموجب قرار فيلم لوتيسيا  لِيَتَّسِ ة، سالمة)  تَزل يف الثالثية الكالسيكية (أمن، صحّ ْ أكتوبر 1995، خيُ
ة، ثم ليطرح بموجب هذا القرار مسألة شمول هذا العنرص اجلديد  سنة 1959 إىل عنرص األخالق العامّ

للكرامة اإلنسانية الّتي عىل السلط املحلية محايتها من كل انتهاك.

نات النّظام العام وليس أحد تفريعات النّظام  اعترب القضاء أن احرتام الكرامة اإلنسانية يُعدّ أحد مكوّ
بطي دونام حاجة  اذ اإلجراء الضّ س عليه اختّ نا مستقالّ بذاته يتأسّ دّ كرامة اإلنسان مكوّ العام األخالقي. تُعَ
د القضاء األورويب هذا التّوجه يف قرار صادر عن حمكمة العدل  . وقد أكّ ر الظّرف املحيلّ إىل إثبات توفّ

اد األورويب يف قرارها "أوميغا بون" قضية عدد 36C/02- الصادر يف 2004/10/14. لالحتّ

املحكمة االدارية، القضية عدد 3879 بتاريخ 14 مارس/آذار 1995، رشكة كريشان وأبناؤه ضد بلدية القرصين(منشورة باملجموعة سنة   65
ل 1997 سامل التاجوري ضد بلدية الساحلني (منشورة  1995، الصفحة 128)، والقضية عدد 14102 بتاريخ 17 أكتوبر/ترشين األوّ
2000، رفيق دريرة ضد رئيس بلدية  ل  29 ديسمرب/كانون األوّ 17332 بتاريخ  413)، والقضية عدد  1997 الصفحة  باملجموعة سنة 
تونس (غري منشورة)، والقضية عدد 19450 بتاريخ 23 أفريل/نيسان 2004، عبد احلميد كنو ضد رئيس بلدية صفاقس (غري منشورة)،
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ل 1995 يف قضية بلدية  ولة يف القرار الّذي أصدره يف 27 أكتوبر/ترشين األوّ فقد وازن جملس الدّ
يف  واحلقّ  هبم،  اللّعب  مقابل  ثمنا  يتقاضون  األقزام  أنّ  بام  التّجارة،  ية  حرّ بني  "مورسنغ-سري-أورج" 

اد قاعات اللهو من شأنه أن ينفي عن سلطة  وَّ ة رُ الكرامة. فهل أن رضاءهم املسبق بوضع أنفسهم عىل ذمّ
اعترب  التساؤل،  هذا  عن  لإلجابة  اإلنسانية؟  بالكرامة  املخلّ  النشاط  هذا  بمنع  التّدخل  إمكانية  بط  الضّ
ة للمجتمع بغضّ النّظر عن قبول صاحبه به، باعتبار  ل املرضّ ْمِ القايض اإلداري أن هذا النّشاط بطبيعته حيَ
ية التّجارة بالنّظر إىل  ع يف هذا اإلطار بحرّ نات النّظام العام، وال يمكن التّذرّ ل أحد مكوّ أن الكرامة تشكّ
ة وقع تلك املامرسات  لهم عىل مقابل مادّي، وذلك بناء عىل شدّ قبول املعنيّني باألمر هبذه املامرسات وحتصّ
، فقد اعترب القايض أنّه  ن للنّظام العامّ عىل الكرامة اإلنسانية. وترتيبا عىل إعالء الكرامة اإلنسانية كمكوّ
العام  (النّظام  نات  املكوّ بقيّة  خالف  عىل  املحلّية،  اخلصوصيّة  إثبات  دون  التّدخل  ية  املحلّ لطة  السّ عىل 
الّتي يشرتط فيها القايض ليقرر رشعية اإلجراء  حة واألخالق احلميدة)  كينة والصّ املتّصل باألمن والسّ

اذ القرار.  ر اختّ ية تُربّ املتخذ توفّر خصوصية حملّ

"
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قرار غلق نهائي لمحل تجاري لبيع المواد الغذائية بالنظر إلى تعطيله لحركة المرور عند شحن السلع وتفريغها

ا«جابة عن االختبار من قبل السلطة السؤالالشروط
صاحبة االختصاص

السنــــد القانـــوين 
لإلجراء

يف  املتمثل  لإلجراء  ترشيعي  سند  يوجد  هل 
الغلق النهائي؟

اجلامعات  جملة  من   267 و   266 الفصالن 
املحلية.

التجارة جوهر احلق هل أن هذا اإلجراء يلغي متاما حرية 
والصناعة أو جيعلها استثنائية؟

باعتباره  متاما،  احلرية  يلغي  اإلجراء  هذا  نعم 
قرار بالغلق النهائي.

موجـــب ضـروري 
مقبول يف دولة مدنية 

ديمقراطية

مدنية  دولة  يف  مقبولة  رضورة  هناك  هل 
ديمقراطية الختاذ قرار الغلق النهائي

موجب  العام  واألمن  الغري  حقوق  محاية  تُعد 
رضوري مقبول يف دولة مدنية ديمقراطية.

للموجب التناسب النهائي مالئم  الغلق  إجراء  أن  هل 
الرضوري املقبول يف دولة مدنية ديمقراطية؟

نعم إجراء الغلق النهائي مالئم مبدئيا ويسمح 
بتحقيق املوجب

هل أن اإلجراء رضوري؟

أال يوجد إجراء آخر أقل وطأة عىل احلق؟

احلرية  عىل  واألقسى  األقىص  هو  اإلجراء 
بإجراء  املوجب  حتقيق  إىل  الوصول  ويمكن 
والتفريغ  الشحن  وقت  كتحديد  وطأة  أخف 

(الصباح الباكر أو املساء).

املصالح  بني  التوازن  يراعي  اإلجراء  أن  هل 
املختلفة؟ هل هناك مساس مفرط للحقوق؟

اإلجراء غري مراع للتوازن بني املصالح وحيمل 
كلفة عىل صاحب احلرية

اجلزء الثالث
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العنوان السابع- احترام الفصل 49 عند الحّد من
الحّق في الماء

من   2 وبالفصل   44 بالفصل  التونيس  بالدستور  عليه  املنصوص  املاء،  احلقّ يف  من  ن كلّ  كِّ مَ يُ
الدولة  قبل  من  عليه  املصادق  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد 
عنه  يعربّ  ما  أو  الئق،  عيش   بمستو التّمتع  من  اإلنسان  حي  الصّ ف  الرصّ يف  واحلقّ  التونسية، 
الفصل 21 من الدستور بالعيش الكريم. كام يمثّل احلقّ يف املاء اهلدف السادس من أهداف التنمية 

املستدامة يف أفق 2030.
التجهيزات  من  والضخ  التطهري  حمطات  إحداث  يُعد  ولئن  أنه  اإلدارية  املحكمة  أكدت 
الرضورية التي تستوجبها هتيئة األحياء وتطهريها للمحافظة عىل إطار عيش كريم، فإن إنشاءها 

جيب أن تراعى فيه قواعد السالمة وحفظ الصحة والبيئة66. 
املاء  احلقّ يف  فإنّ   ، املحيلّ الفضاء  املختلفة عىل  املحليّة لصالحيّاهتا  لطة  السّ بالتّوازي مع ممارسة 
الوطنيّة  كة  (الرشّ به  دة  املُتَعهّ العمومية  سات  واملؤسّ املحلّية  اجلامعة  فيه  تتداخل  للمتساكن  بالنّسبة 
الستغالل وتوزيع املياه). إنّ هذا التّداخل ال جيب أن يؤول إىل التّقييد من ممارسة احلقوق واحلريات 
بكة الوطنيّة  بط بالشّ ة يف غياب التّنسيق بني هذه اهلياكل، من ذلك أن احلقّ يف املاء يتوقّف عىل الرّ خاصّ
ة.  د باملاء من البلديّ الستغالل وتوزيع املياه، ممّا يتطلب بدوره احلصول عىل رخصة بناء أو رخصة تزوّ
هذا، وال يعني إسناد البلدية لرخصة التزود متتع املعني باألمر برخصة البناء التي يمكن عدم إسنادها 

له ملخالفة البناء املزمع القيام به مع تراتيب البناء. 
عدّ انتهاكا  إنّ أيّ تأخري أو تعقيد إداريّ من شأنه تعطيل الوصول إىل احلقّ يف املاء يمكن أن يُ

 . هلذا احلقّ

املحكمة االدارية، قضية عدد 19153 بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2013 احلداد ضد بلدية الشابة، غري منشور.  66

الربط بالشبكة 
الوطنية للتزود باملاء 

الصالح للرشاب

احلق يف املاء

رخصة بناء من 
البلدية



اجلزء الثالث

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور83 دليل السّ

ة بائسة  دت املحكمة العليا يف اهلند بقضيّة طالب بمقتضاها النّاس الّذين يعيشون يف أحياء فوضويّ وقد تعهّ
تهم  د صحّ َدِّ ة أمام فيضان البالوعات املستخدمة مما هيُ حي، خاصّ ف الصّ بتمكينهم من حقّهم يف املاء وبالرصّ
ة ببناء عدد كاف من املراحيض العامة وتوفري خدمات املياه67. العامة. أمرت املحكمة إزاء هذه الوضعية البلديّ

العنوان الثامن- احترام الفصل 49 عند الحّد من 
الحق في الّصحة

ستور التّونيس، ولكلّ إنسان احلقّ يف  دُّ احلق يف الصحة من احلقوق األساسيّة املنصوص عليها بالدّ عَ يُ
حة (املادة 12 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية  التّمتع بأعىل مستو من الصّ

والثقافية)، ويشمل هذا احلقّ املأكل وامللبس واملسكن والرعاية الطّبية واخلدمات االجتامعية.
تتوىلّ  بمقتضاها  والتي  املركزية  لطة  السّ من  املنقولة  الحيات  الصّ مع  حة  الصّ يف  احلقّ  يتقاطع 
من   49 الفصل  مقتضيات  احرتام  جيب  وصيانتها.  الصحية  واملراكز  املؤسسات  بناء  البلديات 
قبل البلديات عند هتيئة البناءات بام يكفل ضامن النّفاذ إليها من قبل ذوي احلاجيات اخلصوصية 

يني وكبار السن. واألمّ
عيد املحيلّ إشكاليات عملية تستدعي املوازنة بينه وبني احلقّ  حة عىل الصّ كام يطرح احلقّ يف الصّ

يف محاية املعطيات الشخصية عند انتشار األوبئة.
 العدو املتساكنني احلامية من  املسألة بخصوص طلب  البلديات هذه  ت عىل بعض  ضَ رِ عُ  قد 
التي قد يتسبّب فيها املريض بوباء "كوفيد- 19" املقيم بمحلّ سكناه يف إطار إجراء احلجر الذايت 

الوجويب.

نِ  كُّ حية الوزارية هبوية هؤالء األشخاص للتَّمَ لط الصّ  إزاء هذا الوضع، طالبت البلديات السّ
ة محاية  فض بحجّ بالرّ وهبت  إالّ أهنا جُ ة لألجوار،  العامّ حة  الصّ من تعقيم حوايش منازهلم حلامية 
املعطيات الشخصية. قد أد هذا الرفض برئيس بلدية أريانة إصدار قرار ينصّ عىل أنّه "يتعنيّ إعالم 
البلدية بكلّ من تمّ إخضاعه من طرف وزارة الصحة للحرض الصحي والعزل الذايت أو الوجويب 
باملنطقة البلدية إلصابته بفريوس كورونا "كوفيد- 19". ويمكن للبلديات يف هذه الصورة التوجه 
لرئيس املحكمة اإلدارية أو رؤساء الدوائر اجلهوية يف إطار القضاء االستعجايل الستصدار إذن يف 

احلصول عىل املعطيات وذلك الستعامهلا حرصيا يف إطار التوقي من تفيش الفريوس.

هبم  التّشهري  دون  وقائية  إجراءات  اذ  الختّ وعناوينهم  املصابني  هوية  من  البلديات  متكني  باإلمكان  كان   
واالعتداء عىل كرامتهم، كأن تقوم بأعامل التّعقيم يف ساعات متأخرة من اللّيل. 

.SCR (1) 97 1980 املجلس البلدي راتلم ضد رشي... املحكمة العليا باهلند 29 جويلية/متوز  67
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العنوان التاسع- احترام مبدأ الّتناسب عند الحّد من 
حقوق ذوي ا«عاقة

االندماج  هلم  تضمن  الّتي  التّدابري  مجيع  هلم  وتكفل  متييز  كلّ  من  اإلعاقة  ذوي  الدولة  حتمي 
اذ مجيع اإلجراءات لتحقيق ذلك. متاهيا مع هذه االلتزامات،  ولة اختّ الكامل يف املجتمع، وعىل الدّ
فقد اقتضت املجلة أن اجلامعات تعمل عىل ختصيص اعتامدات يف حدود إمكانياهتا لربامج قصد 
مساعدة ذوي اإلعاقة. كام تنصّ املجلة أنّه عىل اجلامعة توفري آليات ووسائل العمل املناسبة ألعضاء 
لسنة   83 عدد  التوجيهي  القانون  ينص  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلعاقة.  ذوي  من  املنتخبة  املجالس 
2005 املؤرخ يف 15 أوت/آب 2005 املتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتهم، كام 
تمّ تعديله بالقانون عدد 41 لسنة 2016 املؤرخ يف 16 ماي/أيار 2016، أن عىل السلطات املحلية 
ختصيص نسبة ال تقل عن 2 باملئة من مراكز العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. وجتدر اإلشارة أن 
األشخاص ذوي اإلعاقة شملهم إجراء احلجر الصحي الشامل (منع حرية التنقل) طبق أحكام 
الفصل 10 من األمر احلكومي عدد 208 لسنة 2020 املؤرخ يف 2 ماي/أيار 2020 املتعلق بضبط 
إجراءات احلجر الصحي املوجه قبل أن يتم إلغاؤها بمقتىض األمر احلكومي عدد 318 لسنة 2020 

املؤرخ يف 26 ماي/أيار 2020.
الحيات التي تقوم هبا البلديات، منها خاصة  تتقاطع خمتلف حقوق ذوي اإلعاقة مع عديد الصّ
التهيئة العمرانية التي جيب أال حتدّ من حقوقهم. تدخل حاجيات هذه الفئة حسب الفصلني 27 
هتيئة  أمثلة  أنّ  إالّ  والبناء.  للتعمري  العامة  اتيب  الرتّ ضمن  والتعمري  الرتابية  التهيئة  جملة  من  و28 
ص هلم هتيئة خاصة  البناءات ال تراعي احتياجاهتم مثال عند حصول حرائق أو حوادث، إذ ال ختصّ
ن من إجالئهم. باإلضافة إىل الفصلني 27 و28 من جملة  تسمح هلم بتفادي هذه الوضعيات أو متكّ
التهيئة الرتابية والتعمري، فإن الفصل 239 من جملة اجلامعات املحلية ينص يف فقرته الثالثة عىل أن 
املجلس البلدي يتوىل إعداد الرتاتيب املحلية للبناء والرتاتيب املتعلقة باملحافظة عىل اخلصوصيات 

املعامرية بالبلدية، فال جيوز له أن حيدّ من حقوق ذوي اإلعاقة عند إعدادها.  

النّظام العام العمراين كضيق األهنج بالنظر إىل البناءات العشوائية ومحاية املعامل الرتاثية  التّذرع بضوابط  إنّ 
حيدّ  بشكل  اإلعاقة...  ذوي  بتنقّل  يسمح  الذي  النحو  عىل  هتيئها  إمكان  بعدم  وذلك  العتيقة  املدن  يف  خاصة 
ية التي جيب عليها  من حقوقهم ومن مشاركتهم يف احلياة العامة، يرتّب يف كلّ األحوال مسؤولية اجلامعة املحلّ

استنباط احللول املناسبة. 
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الّتبعات الّنزاعية لعدم احترام الفصل 49

الجزء الرابع



اجلزء الرابع
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ية إىل  لطة املحلّ السّ ض أعامل  عَرِّ يُ الدستور  49 من  الفصل  إنّ عدم االلتزام باحرتام مقتضيات 
إمكانيّة الطّعن فيها بدعو اإللغاء (العنوان األول) والتّعويض عن األرضار أمام القايض اإلداري 

يف إطار دعاو املسؤولية (العنوان الثاين). 

العنوان ا¬ول- الّطعن با«لغاء في القرارات البلدّية 
لعدم احترام الفصل 49

ستور يف فصله 138 أن اجلامعات املحليّة ختضع فيام يتعلّق برشعية أعامهلا للرقابة الالّحقة  أقرّ الدّ
لطة املركزية.  ارس عليها رقابة قبليّة وال رقابة املصادقة من قبل السّ بمعنى أنّه ال متُ

قابة التي ختضع إليها اجلامعات جيرهيا القايض اإلداري بموجب طعن يوجه إليه من قبل: إنّ الرّ
 الوايل،  •
أو أمني املال اجلهوي،  •
أو ممّن له املصلحة. •

ستور أنّ القايض اإلداري خيتصّ بالنّظر يف جتاوز اإلدارة (بام يف ذلك  فقد أقرّ الفصل 116 من الدّ
اجلامعات املحليّة) سلطاهتا ويف النّزاعات اإلدارية ويامرس وظيفة استشارية طبق القانون. كام أفرد 
بتنازع اإلختصاص  املتعلقة  النزاعات  بالبتّ يف مجيع  القضاء اإلداري  الدستور  142 من  الفصل 
التي تنشأ بني اجلامعات املحليّة، وبني السلطة املركزية واجلامعات املحلية. تطبيقا هلذه املقتضيات، 

ت جملة اجلامعات املحلية أحكاما خمتلفة للطعن يف رشعية أعامل السلطة املحليّة.  أقرّ
لطة، من ذلك الفصل 29 (م.ج.م) املتعلّق  حتيل املجلّة يف بعض املواضع إىل دعو جتاوز السّ
تنفيذها  ومتابعة  ابيّة  الرتّ والتّهيئة  التّنمية  برامج  إعداد  يف  التّشاركية  يمقراطية  الدّ آليات  باعتامد 
 رتم مقتضيات هذا الفصل يمكن الطّعن فيه بدعو وتقييمها والّذي ينصّ عىل أنّ كل قرار ال حيَ

لطة. جتاوز السّ
ففي صورة عدم احرتام حقّ املشاركة املواطنيّة (طبقا للفصل 29 م.ج.م) أو حتديده دون احرتام 
ستور)، يمكن للمتساكنني وملنظّامت املجتمع املدين  مبدأ التناسب (تأسيسا عىل الفصل 49 من الدّ
القيام بدعو لطلب إلغاء القرار. كام يمكنهم تقديم مطلب توقيف تنفيذ القرار املطعون فيه وفق 
الرشوط التي ينصّ عليها الفصل 39 من قانون املحكمة اإلدارية وطلب تأجيل تنفيذ القرار طبق 
أحكام الفصل 81 من قانون املحكمة اإلدارية قبل احلسم يف مطلب توقيف التنفيذ. بالتايل، أحلقت 
السلطة.  التشاركية بدعو جتاوز  يتخذ ضمن مسارات  قرار  الطّعن يف كلّ  نظام  املجلّة رصاحة 
مبدأ  بمقتضاه  خترق  بشكل  املشاركة  يف  احلق  من  باحلد  البلدية  االدارة  قيام  نتصور  أن  يمكن 
القرار املتخذ يف الغرض مل يكن األقل وطأة)،  التناسب (كأن يكون احلد فيه شطط وغلو أو أن 
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أو قرار املصادقة عىل  ذاته  القرار يف حد  الطعن يف  املترضر (مواطن أو مجعية) يمكنه  فإن  عندها 
امليزانية بدعو جتاوز السلطة. 

رة بالفصل 29 (م.ج.م)، فإنّ املجلّة تنظّم دعاو عديدة سواء  خارج دعو جتاوز السلطة املقرّ
يات خمتلفة: مَّ سَ أمام القايض اإلداري أو املايل حتت مُ

"دعو اعرتاض ": الفصل 32 (م.ج.م) يف جمال تنظيم االستفتاء.  •

املتعلق  • (م.ج.م)   40 الفصل  دولية":  اتفاقية  ملرشوع  الوزارة  رفض  ضد  اجلامعة  "طعن 

 32 بالفصل  عليها  املنصوص  اإلعرتاض    دعو آجال  نفس  وفق  مركزي  الالّ بالتّعاون 
(م.ج.م). 

"دعو اعرتاض خاصة بعقود تفويض املرافق العامة أمام حمكمة املحاسبات": الفصل 94  •

(م.ج.م) وفق آجال خاصة. 
االستغالل":  • معاليم  أو  واحلقوق  سوم  والرّ املعاليم  بضبط  املتعلقة  القرارات  يف  "الطعن 

رة يف الفصل 32 (م.ج.م)، لكن مع إمكانية  الفصل 143 (م.ج.م) وفق نفس اآلجال املقرّ
طلب توقيف التّنفيذ يف صورة التّأكد. 

ة ": الفصل 278 (م.ج.م). • "دعو اإلعرتاض  عىل القرارات الّتي تتّخذها البلديّ

ضدّ  هة  املوجّ  عاو للدّ دة  ومعقّ دة  متعدّ أنظمة  س  تكرّ املجلّة  أنّ  الفصول  هذه  من  يُستفاد 
ومقتضيات  التّناسب  مبدأ  احرتام  عدم  صورة  يف  منها  االستفادة  يمكن  تي  الّ املحليّة   اجلامعات 
ز يف هذا  عاو، سنركّ ة، ويف أي جمال كان. بغضّ النّظر عن خمتلف هذه الدّ الفصل 49 بصفة عامّ
نها الفصل 278 (م.ج.م) باعتبار أنّه ينص عىل خصوصية الطّعن  تي تضمّ عو الّ ليل عىل الدّ الدّ

ة. ة أو فرديّ ية عامّ تي تنال من حرّ ضدّ القرارات الّ
نخصص الفرع األول إىل اشكاليات مطالب توقيف تنفيذ القرارات التي متس بحرية عامة أو 

فردية والفرع الثاين إىل سلطات القايض يف فحص النزاع من جهة األصل.

الفرع ا¬ول: اشكاليات مطالب توقيف تنفيذ القرارت البلدية التي تمس بحرية 
عامة أو فردية

عىل  اإلعرتاض   املصلحة  له  ممّن  بطلب  أو  منه  بمبادرة  «للوايل  أنّه  (م.ج.م)   278 الفصل  ينصّ 
ام  عو ضدّ القرار املطعون فيه ثالثة أيّ بلّغ الوايل نسخة من عريضة الدّ القرارات الّتي  تتّخذها البلدية. يُ
د أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي. إذا كان القرار  قبل إيداعها بكتابة احلكمة. للوايل يف حالة التأكّ
التّنفيذ  بإيقاف  ة اإلبتدائية  يأذن رئيس املحكمة اإلداريّ ة،  أو فرديّ ة  ية عامّ النيّل من حرّ البلدي من شأنه 
هم األمر. ال حتول األحكام الواردة هبذا الفصل  ام وذلك بطلب من الوايل، أو ممّن هيمّ أيّ يف أجل مخسة 
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ة اإلبتدائية قصد الطّعن يف  دون إمكانية جلوء شخص طبيعي أو معنوي بصفة مبارشة للمحكمة اإلداريّ
ة الّتي أحدثت له أثرا». القرارات البلديّ

يميز  التي  التنفيذ  توقيف  البلدية ومطالب  القرارات  اعرتاض عىل   278 دعو الفصل  ينظم 
(الفقرة  عامة  أو  فردية  حرية  من  تنال  التي  القرارات  ضد  توجه  التي  املطالب  بني  املرشع  فيها 
بالنسبة  الثانية من الفصل).  القرارات (الفقرة  التي توجه ضد بقية  الثالثة من الفصل) واملطالب 
للقرارات التي تنال من حرية فردية أو عامة، فإن للوايل أومن هيمه األمر  طلب توقيف تنفيذها 
ويأذن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية أو رئيس الدائرة االبتدائية اجلهوية بذلك يف أجل أقصاه 5 
أيام. أما بالنسبة للقرارات التي ال متس من حرية ما، فللوايل وحده يف صورة التأكد طلب توقيف 
التنفيذ. يبقى نطاق تطبيق الفقرة الثانية حمدود من الناحية العملية بالنظر إىل أن أغلب اختصاصات 

البلديات تتقاطع مع احلقوق واحلريات كام سبق بيانه يف اجلزء الثاين من الدليل.  
يطرح هذا الفصل نقاشا حول استقاللية صور توقيف التنفيذ الواردة بالفقرتني الثانية والثالثة من 
الفصل 278 عن أحكام الفصل 39 من قانون املحكمة اإلدارية املتعلق بتوقيف التنفيذ. فهل تُعد صور 
توقيف التنفيذ املنصوص عليها بالفصل 278 (م.ج.م) بمثابة النظام اخلصويص املتميز عن األحكام 
الواردة بالفصل 39؟ أم هل ينبغي  قراءهتا عىل ضوء الفصل 39 وذلك  يف مستو آجال تقديم املطلب 

ورشوط قبوله املتمثلة يف رضورة إثبات جدية املطلب وتسببه يف نتائج يصعب تداركها؟
كام تطرح تساؤالت أخر يف خصوص تأويل كلتا الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل 278، 
ذلك أن الفقرة الثانية تشرتط حالة التأكد، يف حني أن الفقرة الثالثة ال تشرتطه. فهل جيب سحب 
رشط التأكد يف صورة طلب توقيف التنفيذ ضد القرار الذي ينال من حرية فردية أو عامة أم جيب 

أن يقترص عىل صورة طلب توقيف التنفيذ ضد القرارات التي ال تنال باحلريات؟  
التطبيقات القضائية األوىل أن بعض دوائر املحكمة اإلدارية دجمت الفقرتني  يتضح بالعودة إىل 
وتناولت رشط التأكد يف مطلب توقيف تنفيذ يتعلق بحقوق عامة. يتعلق األمر مثال بمطلب توقيف 
ترفيهي عىل  فضاء  بناء  رخصة  بإسناد  سبيطلة  بلدية  رئيس  قرار  ضد  القرصين  وايل  به  تقدم  تنفيذ 
التنفيذ  توقيف  االبتدائية  مطلب  الدائرة  رئيس  بِل  قَ املنطقة. وقد  متساكني  نيله من حقوق  أساس 
عدم  من  بالرغم  التأكد  رشط  توفر  عىل  حكمه  وأسس  املتساكنني.  بحقوق  اإلرضار  إىل  باالستناد 
تنصيص الفصل 278 عليه بالنسبة للقرارات التي تنال من احلريات. "حيث ثبت من أوراق امللف 
وجود حالة احتقان وتوتر يف صفوف املواطنني وغلق الطريق وإشعال اإلطارات املطاطية يف عديد 
يف  التوجه  هذا  اإلدارية  املحكمة  أقرت  كام  التأكد"68.  صفة  الطلب  هذا  عىل  يضفي  مما  املناسبات 
القضية التي رفعها وايل تونس ضد رئيس بلدية الكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة هبا، فقد 
سحبت رشط التأكد واحلال أهنا تعهدت بالقضية عىل أساس الفقرة الثالثة من الفصل 278 (م.ج.م).

الدائرة االبتدائية اجلهوية بالقرصين، القضية عدد 11200103 بتاريخ 27 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، وايل القرصين ضد رئيس بلدية سبيطلة، غري منشور.  68
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جاء بقرار توقيف التنفيذ ماييل: "حيث يؤخذ من الفصل 278 من جملة اجلامعات املحلية أن إرادة 
املرشع كانت واضحة يف الداللة عىل تالزم ركني التأكد والنيل من احلقوق واحلريات العامة أو الفردية 
يف املطالب الرامية إىل توقيف تنفيذ القرارات البلدية املعرتض عليها والتي يكون مآهلا الرفض يف صورة 

انتفاء أحدمها أو كالمها".

أمام ضبابية األحكام الترشيعية اخلاصة بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 278 (م.ج.م) 
والتأويل املتشدد للمحكمة اإلدارية هلا عند نظرها يف مطالب توقيف التنفيذ، فعىل كل ذي مصلحة 
يثبت جديته وتسبب  بام  يدعم طلبه عىل سبيل االحتياط  أن  ينال من حرية  قرار  تنفيذ  إيقاف  يف 
القرار يف صورة تطبيقه آلثار يصعب تداركها، بالرغم من عدم  تنصيص الفصل عىل ذلك. ويمكن 
االستدالل عىل هذا الرأي بموقف رئيس الدائرة االبتدائية اإلدارية اجلهوية بصفاقس الذي اعترب 
يكشف  إنام  املحلية  اجلامعات  جملة  من   278 الفصل  بموجب  التأكد  عنرص  "اشرتاط  أن  قرار  يف 
عن إرادة املرشع إحالل هذا الرشط حمل رشط النتائج التي يصعب تداركها بالنسبة هلذا الصنف 
املخصوص من الطعون الواردة به..."69. كام إن رئيس الدائرة االبتدائية اإلدارية اجلهوية بنابل أذن 
بتأجيل تنفيذ قرار رئيس بلدية زغوان املتعلق باالعالن عن بتة عمومية باالشهار العلني الستلزام 
سوق أسبوعية باالستناد عىل الفصل 40 من قانون املحكمة اإلدارية والذي يشرتط عنرص التأكد 
لإلذن بتأجيل قرار إداري دون إثارة الفصل 278 70. يقصد باألسباب اجلدية التي يمكن لقايض 
جتاوز السلطة أن يأذن فيها بتوقيف تنفيذ قرار ينتهك حرية أو حقا يف جمموعة األسباب واملعطيات 
املادية والقانونية التي حتمل يف ظاهرها قناعة كرب بجديتها مما يوحي بأن احتامل إلغائها وارد جدا 
عند احلكم يف الدعو األصلية. أما النّتائج التي يصعب تداركها، فتتمثل يف أنه يف صورة تطبيق 
القرار، فإنه سيؤول إىل آثار (كالنقص يف األرباح أو اإلرضار اجلسيم بالبيئة) يكون من الصعب 
تداركها أي إعادة األمور إىل نصاهبا وسالف عهدها (كتنفيذ قرار هدم بناية لتصدع هيكلها بالنظر 

إىل احتامل مساسهاباألمن العام) سيكون ال حمالة مكلفا. 
الفقرة  تنفيذ عىل أحكام  تأسيس مطلب توقيف  ينال من حريته  قرار  للمترضر من  كام يمكن 
278 بالنظر إىل توفر املصلحة يف القيام، دون أن يمر بالوايل أو يف صورة عدم  الثالثة من الفصل 
مبادرة هذا األخري بإثارة توقيف التنفيذ بالرغم من مطالبته بذلك. كام يمكنه تأسيس املطلب عىل 
أحكام الفقرة الرابعة التي تنص عىل أن األحكام الواردة بالفصل 278 ال حتول دون إمكانية جلوء 
كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مبارشة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد الطعن يف القرارات 
البلدية التي أحدثت له أثرا. فعبارة الطعن تستوعب إثارة دعو يف األصل يف إلغاء قرار يمس 

بحرية ما بكل فروعها (تأجيل وتوقيف التنفيذ).

املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، توقيف تنفيذ يف القضية عدد 07200162 بتاريخ 10 جوان/حزيران 2020، وايل صفاقس ضد   69
رئيس بلدية صفاقس.

ل 2019، غري منشورة. الدائرة االبتدائية اإلدارية اجلهوية بنابل، القضية عدد 02200248 بتاريخ 17 ديسمرب/كانون األوّ  70
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استنادا لكل ما سبق ذكره، نستنتج أن توقيف التنفيذ الذي جاء به الفصل 278 (م.ج.م) خيتلف 
مستقلّة  الفرنيس  ع  املرشّ جعلها  الّتي  حريات"  "باستعجايل  بفرنسا  املعروفة   الدعو عن  جذريا 
 ،ا ال تتوقّف عىل توقيف التّنفيذ وال ترتبط بوجود قرار إداري71. بمقتىض هذه الدعو وناجعة ألهنّ

ية األساسية وال يقترص حكمه عىل إيقاف التنفيذ. يأذن القايض باختاذ مجيع الوسائل حلامية احلرّ

ة العدالة اإلدارية الفرنسيّة، يمكن يف حالة التّأكد للقايض اإلستعجايل  طبق الفصل L 521-2 من جملّ
ية أساسيّة يف صورة انتهاكها بشكل خطري  ورية حلامية حرّ اذ الوسائل الرضّ أن يأذن يف ظرف 48 ساعة باختّ
اخلاص  القانون  أشخاص  أحد  أو  العام  القانون  أشخاص  أحد  ذه  اختّ رشعية  الالّ بدهيي  قرار  بمقتىض 

املكلّفون بمهام مرفقية.

الفرع الثاني: سلطات القاضي ا«داري عند النظر  في أصل النزاع المتعلق بالحقوق 
والحريات

عىل  املحلية  السلط  قرارات  لرشعية  فحصه  عند  األصل  قايض  رقابة  عامة  بصورة  تتسلط 
مراقبة عنارص الرشعية اخلارجية (االختصاص والصيغ الشكلية واإلجراءات) وعنارص الرشعية 
(مراقبة  القرار  تسبيب  يف  نظره  وعند  وغايته).  القرار  وتسبيب  القانوين  السند  (صحة  الداخلية 
الوقائع التي عىل أساسها اختذ اإلجراء)، فإنه يكتفي بالتحقق من الوجود املادي للوقائع وصحة 
تكييفها. ويف صورة متتع السلطة املحلية باختصاص تقديري، فإن نظره يف الوقائع يقف عند حد 

مراقبة مد ارتكاهبا خلطإ فادح يف التقدير.  
أما إذا تعلق األمر بقرار يمسّ باحلريات أو احلقوق، فقد دأب قايض األصل عند فحصه للوقائع 
فيه  املطعون  القرار  ع  ْضِ بل خيُ التقدير  فادح يف  الضبطية خلطإ  السلطة  ارتكاب   مراقبة مد بعدم 
إىل رقابة التناسب. لقد اعترب قايض جتاوز السلطة أن مراقبة عنرص اخلطأ الفادح يف التقدير، وهو 
يِّز للرقابة الدنيا التي يقوم هبا كلام متتعت اإلدارة باختصاص تقديري، ال يكفل له محاية  العنرص املُمَ
ع اإلجراء الضبطي أو التقييدي  ْضِ احلقوق واحلريات من تعسف السلط اإلدارية. لذلك، فإنه خيُ
قة تتجاوز مستو الرقابة الدنيا من خالل مراقبة عنرص تناسب اإلجراء مع  مَّ عَ للحريات إىل رقابة مُ
الغاية التي هيدف إىل حتقيقها. فال يكتفي القايض اإلداري بطرح السؤال التايل عند فحصه لرشعية 
االجراء التقييدي: هل ارتكبت اإلدارة خطأ فادحا يف تقدير الوقائع؟ بل إنه يطرح التساؤل التايل: 
هل أن اإلجراء التقييدي حيرتم مقتضيات التناسب؟ فقد أقرت املحكمة اإلدارية منذ قرار كريشان 
ضد بلدية القرصين الصادر يف 14 مارس/آذار 1995 يف القضية عدد 3879 أن اإلدارة خاضعة يف 
جمال الضبط املتعلق هبا إىل رقابة قضائية متتد إىل حد التثبت من مد تناسب تدابري الضبط املتخذة 

يف إطارها مع الظروف التي حفت باختاذها واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها.  

راجع بن حسن (ع)، مدخل لدراسة السلطة املحلية عىل ضوء جملة اجلامعات املحلية والتطبيقات القضائية، جممع األطرش 2020، الصفحة 106.  71
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العنوان الثاني- في قيام مسؤولية الّسلطة المحّلية

لطة املحلية املخالف ملبدأ التناسب، يمكن أن تقوم مسؤوليتها  إذا ترتّبت أرضار عن قرار السّ
17 من قانون املحكمة اإلدارية الذي ينصّ عىل اختصاص  اإلدارية وذلك عىل أساس الفصل 
غري  اإلدارية  أعامهلا  أجل  من  مدينة  اإلدارة  جعل  إىل  امية  الرّ  عاو الدّ يف  اإلبتدائية  وائر  الدّ

عية.  الرشّ

ولة يف شخص الوايل بمناسبة كارثة  ت بمسؤولية الدّ سبق للمحكمة اإلدارية بليون - فرنسا أن أقرّ
"قران-برنار"، ذلك أن الوايل أسند رخصة استغالل فضاء لالصطياف دون أن يتّخذ اإلجراءات الكفيلة 

رئيسها  اذ  اختّ عدم  إىل  بالنّظر  ة  البلديّ ة  ذمّ الوقت  نفس  يف  رت  مَّ عَ كام  الفيضانات.  من  مرتاديه  بحامية 
بطية الّتي تفرضها عليه القوانني حلامية األمن العام وتوقي اآلفات والكوارث. فقد كان  لإلجراءات الضّ

ية االصطياف بغلق الفضاء يف انتظار القيام باإلجراءات الكفيلة بحامية األشخاص72.  عليها تقييد حرّ

باحلق  القيام  إمكانية  حول  تساؤل  يُطرح  اإلدارية،  املسؤولية  ة  مادّ يف  الطّعن  مع  وبالتّوازي 
بطية  اذ اإلجراءات الضّ خيص ضدّ رئيس البلدية عىل أساس عدم احرتام مبدأ التّناسب يف اختّ الشّ

عند مقاومة األوبئة. 
اذ اإلجراءات  ة اختّ يتّجه التّذكري يف هذا اإلطار أن الفصل 267 (م.ج.م) يوجب عىل رئيس البلديّ
ن من  َكِّ لطة العامة والتي متُ بطية كلّام توفّرت رشوطها وخاصة تلك املتعلّقة باملحافظة عىل السّ الضّ
باإلسعافات  بالقيام  أمرها  وتدارك  املالئمة  الوسائل  بشتّى  والكوارث  واآلفات  احلوادث  تاليف 
وكذلك  واب  الدّ وأوبئة  املعدية  واألمراض  واألوبئة  والكوارث  والفيضانات  كاحلرائق  زمة  الالّ

لطة املعنيّة للتّدخل العاجل عند االقتضاء.  التّنسيق مع السّ
تتوزع هذه الفرضية عىل صورتني: 

اذ اإلجراءات املناسبة لدرء املخاطر  • ة عن اختّ الصورة األوىل: تتمثل يف تقاعس رئيس البلديّ
ذها ممّا ينجرّ عنه حدوث أرضار جسيمة  ووفيّات.  تي اختّ أو عدم كفاية اإلجراءات الّ

ة "دانيال" بطعن  مت بمقتضاها املدعوّ ضت يف هذا اإلطار قضية عىل حمكمة التّعقيب الفرنسيّة تقدّ رِ عُ
خيص ضدّ رئيس بلدية  عو مع القيام باحلقّ الشّ ضدّ احلكم اجلزائي االستئنايف القايض بعدم سامع الدّ
ة من التّلوث اهلوائي. فقد  حة العامّ اذ الوسائل املناسبة حلامية الصّ ووايل باريس بالنّظر لتقصريمها يف اختّ
اعتربت املحكمة أن اإلجراءات املتّخذة يف إطار مراقبة انبعاث الغازات يف اهلواء كانت غري كافية لدرء 
َثَّلت يف املوت واإلصابات الّتي أدّت إىل أرضار بدنيّة  ضَ الغري إىل أخطار مبارشة متَ رَّ األخطار. وهذا ما عَ

.N 94LY 00923 94LY01204 حمكمة االستئناف بليون 13 ماي/أيار 1997، قضية عدد  72
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جسيمة كالعجز التّام، وذلك بسبب خرقه الواضح لاللتزام باحلامية واحليطة الّذين يفرضهام عليه القانون 
األفعال  تدخل  أن  يمكن  ال  أنّه  املحكمة  ت  أقرّ املعطيات،  هذه  ضوء  عىل   .1-233 بالفصل  اجلزائي 
املنسوبة إىل الوايل ضمن ما يفرضه الفصل 223-1 من املجلة اجلزائية، وال يمكن أن تكون سندا للقيام 

.73خيص، وبالتايل قضت بعد سامع الدعو باحلقّ الشّ

الوطني يف جماهبة  • القرار  قرارا حملّيا خيالف  املحليّة  لطة  السّ اذ  اختّ تتمثّل يف  الثانية:  الصورة 
عىل  اذها  اختّ تمّ  تي  الّ اإلجراءات  ة  دَّ حِ من  بالتّخفيف  وذلك  شامل،  خطر  أيّ  أو  أوبئة 
بط  املستو الوطني عىل أساس عدم تناسبها، واحلال أهنا مطالبة وفق القواعد العامة للضّ
فتح  يف  بلدية  رئيس  مثال  ص  يرخّ كأن  منها.  بالتّخفيف  ال  اإلجراءات  بتشديد  اإلداري 
أسواق خرض وأسامك بالتّفصيل واحلال أنّ القرار الوطني يقيض بغلقها تطبيقا لقرار احلجر 

حي الشامل، ممّا أحلق رضرا باملتساكنني بفعل االزدحام والتهافت.  الصّ

موقف القاضي الفرنسي من هدف حماية الّصحة العاّمة
 وضمان حّرية الّصناعة والّتجارة خالل أزمة كوفيد-19

لقد رفض القايض اإلداري الفرنيس يف جمال «استعجايل-حريات» طلب اجلامعة الوطنيّة لألسواق 
بعد   2020 22مارس/آذار  الوزير األول يف  اذه من  اختّ تمّ  الّذي  الغذائية  املواد  بيع  فتح أسواق  بإعادة 
ناعة والتّجارة ولعدم تناسبها مع الظّروف  ة الصّ ديد حلريّ تفيشّ جائحة كوفيد-19 بالنّظر إىل انتهاكها الشّ
حة العامة،  س موقف القايض عىل أنّ القرار املطعون فيه هيدف إىل حتقيق غرض محاية الصّ الوطنيّة. تأسّ
تسمح  الّتي  التّنظيمية  اإلجراءات  بنقص  ال،  أوّ الغلق،  قرار  ويرتبط  ظرفية.  صبغة  ذو  كونه  إىل  إضافة 
اب الفرنيس،  ر الوضع عىل كامل الرتّ باحرتام مسافة األمان االجتامعي أو التباعد االجتامعي، وثانيا، بتطوّ

ولة للتّجار بعنوان التّعويض هلم.  متها الدّ وثالثا، بالنّظر إىل املساعدات الّتي قدّ

ل  الغذائية ال تشكّ املواد  القضية أنّ إجراءات غلق أسواق  التّحقيق يف  القايض بذلك عىل ضوء  أقرّ 
ية تعاطي املهنة. وأشار يف معرض  نات حرّ ناعة والتّجارة الّتي تعترب أحد مكوّ ية الصّ مساسا خطريا بحرّ
باحرتام  وذلك  الغذائية  املواد  أسواق  فتح  ية  املحلّ الظّروف  ضوء  عىل  يمكنها  املحليّة  لط  السّ أن  قراره 
رشطني: أوال، احلاجة إىل متوين املتساكنني وثانيا، إحكام التّنظيم واملراقبة بشكل يسمح باحرتام قواعد 

قني والعاملني بالسوق74. حية للمتسوّ المة الصّ السّ

ة  حدّ إىل  بالنّظر  ل  األوّ ط  الرشّ نطاق  من  يضيّق  أن  الفرنيس  ولة  الدّ جملس  عىل  كان  أنّه  نعتقد 
ة للتموين. الوضع الوبائي وذلك باشرتاط احلاجة املاسّ

قرار حمكمة التعقيب الفرنسية الصادر يف 25 جوان/حزيران 1996 (القضية عدد 86205-95).  73

جملس الدولة الفرنيس اجلامعة الوطنية لألسواق بفرنسا قضية عدد 439762 بتاريخ 1 أفريل/نيسان 2020.  74
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هل يمكن ترتيب املسؤولية اجلزائية لرئيس البلدية يف القانون التونيس يف صورة إذنه بفتح أسواق 
البيع بالتفصيل للمواد الغذائية ومنتجات البحر (واحلال أن القرار الوطني أذن بفتح أسواق اجلملة 
فحسب) ودون احرتام رشطي: احلاجة املاسة وتأمني قواعد السالمة، وبالتبعية خرقه مبدأ التناسب؟
"يعاقب  أنّه  عىل  ينصّ  الّذي  اجلزائية  املجلة  من   312 الفصل  أساس  عىل  تتبّعه  يمكن  فهل   
ة ستّة أشهر وبخطيّة قدرها مائة وعرشون دينارا كل من خيالف التّحجريات وتدابري  جن مدّ بالسّ
الوقاية واملراقبة املأمور هبا حال وجود مرض وبائي"؟75 هل تستوعب عبارة "كل من خيالف"رئيس 
البلدية يف صورة خمالفته للتدابري الوطنية بالتخفيف منها؟ أم هل يمكن يف هذه احلالة توجيه هتمة 
اذه  اختّ اعتربنا أن عدم  إذا ما  املجلة اجلزائية  217 من  بالفصل  املنصوص عليها  العمد  القتل غري 

للقرار املناسب ترتّب عنه تفيشّ الوباء وحصول وفيّات بسبب التّدافع؟

قدرها  وبخطية  ة  عامني  مدّ جن  بالسّ "يعاقب  ييل:  ما  اجلزائية عىل  املجلة  من   217 الفصل  ينصّ   
سبعامئة وعرشون دينارا مرتكب القتل عن غري قصد الواقع أو املتسبّب عن قصور أو عدم احتياط أو 

نبُّه أو عدم مراعاة القوانني". إمهال أو عدم تَ

75  قامت النّيابة العمومية باملهدية مؤخرا  بتتبّع شخص توىلّ مغادرة حملّ حجر صحي وجويب إلبرام عقد زواجه عىل أساس  تسبّبه يف مرضة 
للغري وخمالفة القوانني اجلاري هبا العمل خاصة تلك املتعلقة باألمراض السارية  (8 سبتمرب/أيلول 2020).
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خاتمة

يمقراطية كمكانة املدرسة  ة بالنّسبة للدّ ر الفرنيس أليكسيس دو توكفيل "إنّ مكانة البلديّ قال املفكّ
بالنّسبة للعلم"، وترتيبا عىل ذلك فإنّ استبطان املجموعة الوطنية ملبدأ التّناسب وألحكام الفصل 
عيد املحيل. ففي إطار اجلامعات املحلية، ينقل املسؤول  َثُّلِه عىل الصّ ستور يرتبط بمد متَ 49 من الدّ
لطة املحلّية  يِّم عىل أساسها سياسات السّ قَ املحيلّ أقيسة التناسب الثالثة إىل املتساكن الذي عليه أن يُ
وبراجمها. إن املستو املحيل هو حجر الزاوية لبناء منظومة سياسية واجتامعية مقامة عىل حمورية 

احلقوق واحلريات. 
نِ املواطن من ممارسة مجيع حقوقه وحرياته يف فضاء  َكُّ تتحقق الديمقراطية املحلية من خالل متَ
تلتزم فيه السلطة املحلية بتهيئته وتنظيمه وتنميته وتوظيفه دون املساس بجوهرها. إن مبدأ التدبري 
املبدأ  التنزيل الصحيح هلذا  49. إن  هُ سقف الفصل  ُدُّ احلر يف تنظيم ممارسة احلقوق واحلريات حيَ
يتوقف عىل استعاب مضامني الفصل 49، خاصة أن عديد البلديات جتاوزت اإلطار الدستوري 

لصالحياهتا متجاهلة يف ذلك مبدأ وحدة الدولة.
قبل  من  تقييدها  إمكانية  حيجب  ال  يات  واحلرّ احلقوق  عىل  القيود  بضبط  القانون  انفراد  إن 
ة حقوق وحريات. فكلّام اعتمدت  التي تتقاطع مع ممارسة عدّ اجلامعات عند ممارسة صالحياهتا 
نت تدرجييا قبوال لسلطتها من قبل املتساكنني  مِ ضَ اجلامعة مبدأ التناسب يف أنشطتها املختلفة، إالّ وَ

وحصانة لقرارهتا ضد دعاو االلغاء.
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المالحق

ملحق عدد 1

الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 في ثمانية أسئلة

سليم اللّغامين
أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس

ملحق عدد 2

جدول تفصيلي لÍنظمة الّنزاعية الواردة بمجّلة الجماعات المحلية



ملحق عدد 1

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور97 دليل السّ

الّسؤال ا¬ول: لماذا يجب الحّد من الحريات؟

ل  تتحوّ أن  للشتم كام يمكن  أو  للثلب  التعبري  أن تستغلّ حرية  ها: يمكن  تنقلب إىل ضدّ املطلقة  أوال- ألنّ احلرية 
ممارسة حرية التظاهر إىل عنف.

النفاذ  التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة أو حق  ثانيا- ألن احلريات يف حدّ ذاهتا حدود حلريات أخر، مثال: حرية 
.للمعلومة من ناحية، واحلق يف محاية املعطيات اخلاصة من ناحية اخر

لكن هناك حقوق ال يمكن املساس هبا:

- احلق يف حرمة اجلسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي.

- احلق يف حماكمة عادلة، قرينة الرباءة، شخصية العقوبة، رشعية اجلرائم والعقوبات.

ب احرتامها يف كل احلاالت  هذه احلقوق هي تلك التي يصفها القانون الدويل بـأهنا احلقوق األساسية والتي يتوجّ
جوع إىل هذه املسألة يف آخر الوثيقة). ض هلا الدستور التونيس (سوف يتمّ الرّ ومهام كانت الظروف ومل يتعرّ

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف «مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية» بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل حدّ 

ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

الّسؤال الّثاني: ما هي طرق ضبط حدود الحقوق والحريات؟

اعتمدت الدساتري ثالثة طرق لضبط حدود احلقوق واحلريات:

أوال- وضع الحدود ضمن الفصل المتعلق بالحق أو الحرية

تتمثل هذه الطريقة يف وضع رشوط احلدود بالنسبة لكل حق أو حرية عىل حدة. وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

ملحق عدد 1
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الدستور التونسي لغرة جوان/حزيران 1959

الفصل 5: 
تضمن اجلمهورية التونسية احلريات االساسية وحقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.- 
تقوم اجلمهورية التونسية عىل مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته.- 
تعمل الدولة واملجتمع عىل ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال.- 
اجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما مل ختل باألمن العام.- 

الفصل 7
تّخذ الحرتام  يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبيّنة بالقانون، وال حيدّ من هذه احلقوق إالّ بقانون يُ

حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي.

الفصل 8
حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون.

الفصل9
يضبطها  التي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالّ  مضمونة  الشخصية  املعطيات  ومحاية  املراسلة  ورسية  املسكن  حرمة 

القانون.

الفصل 10 
لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر إقامته يف حدود القانون.

الفصل 13
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احرتام كرامته طبقا للرشوط يضبطها القانون.

كام متكن التدابري التي يتخذها رئيس اجلمهورية عىل أساس الفصل 46 املتعلق باحلالة االستثنائية من تعليق 
احلقوق واحلريات.

الفصل 46
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان اجلمهورية وأمن البالد واستقالهلا بحيث يتعذر السري العادي 
النواب  الوزير االول ورئيس جملس  تدابري استثنائية بعد استشاره  الظروف من  الدولة اختاذ ما حتتمه  لدواليب 

ورئيس جملس املستشارين.
ويوجه يف ذلك بيانا إىل الشعب.

ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية حلّ جملس النواب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضد احلكومة.
وتزول هذه التدابري بزوال أسباهبا ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل جملس النواب وجملس املستشارين.
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دستور الجزائر 8 ديسمبر/كانون ا¬ّول 1996 وقع تعديله في 6 مارس/آذار 2016

الفصل 40:
 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال بمقتىض القانون ويف نطاق احرتامه. وال تفتيش إالّ بأمر 

صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الفصل 57: 
احلق يف اإلرضاب معرتف به ويامرس يف إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا احلق أو جيعل حدودا ملامرسته، يف ميادين الدفاع الوطني أو األمن أو يف مجيع 
اخلدمات أو األعامل العمومية ذات احليوية للمجتمع.

دستور المملكة المغربية 29 جويلية/تموز 2011

الفصل 27: 
للمواطنات واملواطنني حق احلصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، 

واهليئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ال يمكن تقييد احلق يف املعلومة إالّ بمقتىض القانون، هبدف محاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ومحاية أمن الدولة 
املنصوص  األساسية  واحلقوق  باحلريات  املسّ  من  الوقاية  وكذا  لألفراد،  اخلاصة  واحلياة  واخلارجي،  الداخيل 

عليها يف هذا الدستور، ومحاية مصادر املعلومات واملجاالت التي حيددها القانوين بدقة.

ثانيا- تخصيص فصل جامع لضبط شروط وضع الحدود على كّل الحقوق والحريات

يتمّ وفق هذه الطريقة وضع فصل واحد، يتمّ من خالله ضبط رشوط احلدود لكلّ احلقوق واحلريات، ومتكن هذه الطريقة 
من تفادي اإلطالة والتشعب يف النصّ الدستوري. ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر التالية:

دستور سويسرا 18 أفريل/نيسان 1999

الفصل 36: 
حدود احلقوق األساسية

ص عليها بقانون، . 1 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي، واحلدود اخلطرية جيب أن ينصّ
إال يف حالة خطر حقيقي ومبارش وداهم.

را بمصلحة عامة أو بحامية حقّ أسايس للغري.. 2 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون مربّ



سليم اللّغامينالفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 يف ثامنية أسئلة

100

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.



سليم اللّغامينالفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 يف ثامنية أسئلة

104

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 31-58.
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وإىل جانب الفصل اجلامع، وقع اإلبقاء عىل اإلحالة عىل القانون يف ما خيص حقوق وحريات خاصة:

\

الّسؤال الّرابع: هل ينطبق الفصل الجامع على كّل الحقوق والحريات المنصوص عليها 
في الدستور؟

التأويل األول: ينطبق الفصل 49 عىل كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور 27 جانفي/كانون الثاين 
2014 (وليس فقط يف الباب املتعلق باحلقوق واحلريات).

التأويل الثاين: يُستثنى من جمال تطبيق الفصل 49 الفصول التي ورد فيها قيد خاص وإحالة خاصة عىل القانون وفقا 
.(Le spécial déroge au général) "ملبدأ القانون: "حكم النص اخلاص يُستثنى من حكم النص العام

احلقّ يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

حقّ اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

د مدة اإليقاف واإلحتفاظ بقانون.الفصل 29 دّ حتُ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الفكرية الفصل 41 امللكية  القانون.  يضبطها  التي  وبالضامنات  احلاالت  يف  إال  منه  النيل  يمكن  وال  مضمون،  امللكية  حق 
مضمونة.

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

يعدّ ناخب كل مواطن تونيس اجلنسية بلغ من العمر عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخايب.الفصل 54

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حقّ لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.
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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.



ملحق عدد 1

لطة املحلية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور111 دليل السّ

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 31-58.

3  قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968 يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية.

الفصل 6: احلق يف احلياة.  4
الفصل 7: حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.

الفصل 8: الفقرة األوىل: "ال جيوز اسرتقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها". الفقرة الثانية: "ال جيوز إخضاع أحد للعبودية. 
الفصل 11: حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

الفصل 15: مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
الفصل 16: لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

الفصل 18: لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، 
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر.

عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
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ا«ختصاص المجالطبيعة الدعوىالفصول
القضائي

ا«ختصاص وا«جراءات وا³جال

 إبتدائي: أمام املحكمة اإلدارية االستئنافية •املحكمة اإلداريةتنازع اإلختصاصإعرتاض24
أجل البت : شهر •
اإلستئناف: املحكمة اإلدارية العليا •
أجل البت: شهران  •

الديمقراطيـــــــة دعو جتاوز سلطة29
التشاركية

قانون املحكمة اإلداريةاملحكمة اإلدارية

الطعن من الوايل: شهر من اعالمه. •املحكمة اإلداريةاإلستفتاء املحيلإعرتاض32
أجل الفصل ابتدائي: شهران •
الطّعن باإلستئناف: 10 أياّم من تاريخ اإلعالم  •

باحلكم االبتدائي
أجل البتّ يف االستئناف: شهر •

التّعـاون طعن40 اتفاقيـات 
الدويل

إبتدائي: أمام املحكمة اإلدارية االستئنافية •املحكمة اإلدارية
أجل البتّ : شهر •
اإلستئناف: املحكمة اإلدارية العليا •
: شهران • أجل البتّ

التّفاوض إعرتاض94 اتّفاقات 
وتنظيــم  املباشـــر 

االستشارات

املعرتض: الوايل •حمكمة املحاسبات
ويوقف  • إعالمه  تاريخ  من   15 األجل: 

اإلعرتاض تنفيذ العقد
أجل البت إبتدائيا: شهر •
تاريخ  • من  أيام   10 باإلستئناف:  الطعن  أجل 

صدور احلكم
أجل البت : شهر •

ذات إعرتاض143 القــــرارات 
بغة املاليّة الصّ

املعرتض: الوايل •املحكمة اإلدارية
يوقف  • ال  اعالمه،  تاريخ  من  شهر  األجل: 

االعرتاض التّنفيذ، يمكن للوايل طلب ذلك
أجل البت إبتدائيا: شهر •
تاريخ  • من  شهر  باإلستئناف:  الطعن  أجل 

االعالم باحلكم
أجل البت : شهر •
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وثيقة إذن استعجايل165 عىل  احلصول 
مالية

تقديم املحكمة اإلدارية تاريخ  من  شهر  للمحكمة:  التّوجه  أجل 
الطلب للجامعة دون حصول الرد

إعداد وتنفيذ وتوازن طعن197
امليزانية

الطاعن: ممثل السلطة املركزية واملطالبني باألداء.حمكمة املحاسبات
اآلجال واإلجراءات: إحالة للفصل 94

إعرتاض •278
القيـــام  • يمكن 

بطعن مبارش

القــــــرارات  •
البلدية

من  • ينــال  قرار 
أو  فردية  ية  حرّ

ة عامّ

قبل  •املحكمة اإلدارية أيام   3  عو الدّ عريضة  تبليغ  الوايل  عىل 
اإليداع باملحكمة.

للوايل  يمكن  التنفيذ،  اإلعرتاض  يوقف  ال 
طلب ذلك. 

يمكن للوايل أم من هيمهم األمر طلب توقيف  •
اإلدارية  املحكمة  رئيس  فيه  ويأذن  التنفيذ 

اإلبتدائية يف ظرف 5 أيام
لكل من أحدث له القرار رضرا •
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املراجع

المراجع

المراجع بالّلغة العربية

أهم النصوص القانونية
ادر يف 27 جانفي/كانون الثاين 2014. ستور التّونيس الصّ -الدّ

نوفمرب/  28 يف  املؤرخ   1994 لسنة   122 عدد  القانون  بمقتىض  الصادرة  والتعمري  الرتابية  التهيئة  -جملة 
ترشين الثاين 1994.

باملناطق  الصحة  برتاتيب حفظ  املتعلق   2006 14 أوت/آب  الصادر يف   2006 لسنة   59 -القانون عدد 
الراجعة للجامعات املحلية، كام تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 املؤرخ يف 5 أفريل/نيسان 2016. 

-القانون  عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ يف 24 مارس/آذار 2016 املتعلق بحق النفاذ إىل املعلومة.

-القانون عدد 29 لسنة 2018 املؤرخ يف 9 ماي/أيار 2018 املتعلق باصدار جملة اجلامعات املحلية.

فقه القضاء
فقه القضاء التونيس

-قرار املحكمة اإلدارية، عدد 451 الغرفة النقابية لرشكات اإلشهار ضد بلدية تونس 1982/2/8 (املجموعة 
ص 10).

-قرار املحكمة اإلدارية، عدد 1151 توفيق بن قدرية ضد بلدية محام األنف 1988/4/25(املجموعة ص 53).
 1990/6/21 بتاريخ  عروس  بن  بلدية  رئيس  ضد  البيباين  اهلادي   1456 عدد  اإلدارية  املحكمة  -قرار 

(املجموعة ص 395).
-قرار املحكمة اإلدارية عدد 2364 فتحي بن سليامن ضد رئيس بلدية بوسامل بتاريخ 1992/5/21. 

- قرار املحكمة اإلدارية عدد 3879 رشكة كريشان وأبناؤه ضد بلدية القرصين 1995/3/14 (املجموعة 
ص 128).

-قرار املحكمة اإلدارية حممد الربادعي ضد وايل صفاقس بتاريخ 1995/4/11.
-قرار املحكمة اإلدارية الطاهر بولعايب ضد رئيس بلدية حلق الواد بتاريخ 1995/4/11.

 1997/10/17 بتاريخ  الساحلني  بلدية  ضد  التاجوري  سامل   14102 عدد  اإلدارية  املحكمة  -قرار 
(املجموعة ص 418).

بتاريخ   17051 عدد  تونس  بلدية  رئيس  ضد  ذياب  حممد   17051 عدد  اإلدارية  املحكمة  -قرار 
.1999/1/29

-قرار املحكمة اإلدارية عدد 17332 رفيق دريرة ضد رئيس بلدية تونس بتاريخ 2000/12/29.
--قرار املحكمة اإلدارية عدد 17739 حممد اإلمام ضد رئيس بلدية بوعرقوب بتاريخ 2003/1/21.
-قرار املحكمة اإلدارية عدد 19450 عبد احلميد كنو ضد رئيس بلدية صفاقس بتاريخ 2004/4/23.
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-قرار املحكمة اإلدارية عدد 11293 حممد ضد رئيس بلدية أريانة 16 جوان/حزيران 2004 (املجموعة ص 68).
-قرار حمكمة إدارية عدد 16566صالح ومن معه ضد رئيس بلدية محام األنف بتاريخ 2005/1/7 .

-قرار املحكمة اإلدارية عدد 13229/1 حممد ومن معه ضد رئيس بلدية املروج بتاريخ 2007/4/26.
-قرار املحكمة اإلدارية عدد 26242 أنيس بن أمحد رمضانة ضد رئيس بلدية بنزرت بتاريخ 2008/10/23.
-قرار املحكمة اإلدارية، القضية عدد 12830 بتاريخ 16 فيفري/شباط 2008، عيل العصيدي ضد رئيس 

بلدية تالة.
-قرار املحكمة اإلدارية عدد 2741/41 بوزنة ومن معه ضد رئيس بلدية حلق الوادي بتاريخ 2009/3/7.

-املحكمة اإلدارية، القضية عدد 19153 بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2013 احلداد ضد بلدية الشابة.
-قرار املحكمة اإلدارية عدد 126863 بتاريخ 2014/3/18.

النيابة  بالشاوش ضد  2015، حممد  فيفري/شباط   24 بتاريخ   121964 القضية عدد  االدارية،  -املحكمة 
اخلصوصية لبلدية طرببة.

-املحكمة االدارية، القضية عدد 128636 بتاريخ 24 ماي/أيار 2017.
-قرار هيئة النفاذ إىل املعلومة عدد 16،17،18/2018 بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2018، م.أ.ط ضد رئيس 

النيابة اخلصوصية لبلدية طرببة.
-قرار املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية اجلهوية بقابس، توقيف تنفيذ، القضية عدد 9200012 بتاريخ 5 

نوفمرب/ترشين الثاين 2018 .
-قرار املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية اجلهوية بقابس، القضية عدد 150268بتاريخ 23 نوفمرب/ترشين 

الثاين 2018 الناصفي ضد بلدية قابس.
-قرار املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية اجلهوية بقابس، توقيف تنفيذ، القضية عدد 194947 بتاريخ 27 

نوفمرب/ترشين الثاين 2018.
 07300005 عدد  القضية  تنفيذ،  توقيف  بصفاقس،  اجلهوية  االبتدائية  الدائرة  االدارية،  املحكمة  -قرار 

ل 2018. بتاريخ 18 ديسمرب/كانون األوّ
-املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بالقرصين، القضية عدد 137805 بتاريخ 26 مارس/آذار 2019 عبد 

اهللا مدايني ضد بلدية رئيس بلدية النور.
-املحكمة االدارية، القضية عدد 155750 بتاريخ 3 ماي/أيار 2019، السعيدي ضد وزير الداخلية.

-قرار املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية اجلهوية بقابس،القضية عدد 0910066 بتاريخ 24 ماي/أيار 2019.
-قرار املحكمة االدارية، الدائرة اإلبتدائية اإلدارية بسوسة عدد 05200122 بتاريخ 28 / 5/ 2019 .

-قرار املحكمة االدارية، الدائرة اإلبتدائية بقابس عدد 09200110 قرار توقيف التنفيذ بتاريخ 14 / 8/ 2019.
-قرار هيئة النفاذ إىل املعلومة عدد 589/2018 بتاريخ 12 سبتمرب/أيلول 2019، ن.ع، ضد بلدية جربة 

حومة السوق. 
-قرار املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالقرصين، قضية عدد 11200103 بتاريخ 27 نوفمرب/ترشين الثاين 2019.
-املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية بنابل، تأجيل تنفيذ، القضية عدد 02200248 بتاريخ 17 ديسمرب/كانون 

ل 2019. األوّ
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-قرار املحكمة االدارية، الدائرة االبتدائية اجلهوية بقابس، توقيف تنفيذ، القضية عدد 09000144 بتاريخ 
ل 2019. 31 ديسمرب/كانون األوّ

جوان/حزيران   16 بتاريخ   09100271 عدد  القضية  بقابس،  اإلبتدائية  ائرة  الدّ االدارية،  املجكمة  -قرار 
2020، ديوان البحرية التجارية واملوانئ ضد بلدية قابس.

-املحكمة اإلدارية، القضية عدد 7144774 بتاريخ 11 جويلية/متوز 2020.

فقه قضاء مقارن
- Fredin c. Suède (n° 1) - 12033/86 arrêt du 18/2/1991.

-Société �lm Lotici, 18/12/1959, Les grands arrêts administratifs, p. 554.

-Ville de Morsang-sur-Orge, 27/10/1995, Les grands arrêts administratifs, p. 748.

-CE Sieur Langneur, 10/11/1944.

-Ville de Mans et ville de Nantes 6/11/1963.

-Ville-Aix-en-Provence 26/7/1985.

-Département des Alpes-de-haute Provence20/10/1995.

-Cour d’appel administrative de Marseille, 2/5/2013.

مختارات من المراجع الفقهية

مت بملتقى  -بن حسن (ع.) واهلاممي مراكيش (ع.)،“القايض اإلداري ومحاية النّظام العام البيئي ”، مداخلة قدّ
واجلامعة  بصفاقس  احلقوق  كلية  من  بتنظيم   2017 فيفري/شباط  و12   11 أيام  البيئة،  ومحاية  القايض 

التونسية للبيئة والتنمية ومنظمة هانريش بول، منشور سنة 2018، الصفحات 74-59. 
-بن حسن (ع.)، مدخل لدراسة السلطة املحلية عىل ضوء جملة اجلامعات املحلية والتطبيقات القضائية، جممع 

األطرش 2020.
-بسباس (س.)، ”القايض اإلستعجايل ومبدأ محاية البيئة واملحيط من خالل قضية اجلمعيات البيئية بصفاقس 
ضد املجمع الكيميائي التونيس“، مداخلة قدمت بملتقى القايض ومحاية البيئة، أيام 11 و12 فيفري/شباط 
2017 بتنظيم من كلية احلقوق بصفاقس واجلامعة التونسية للبيئة والتنمية ومنظمة هانريش بول، منشور 

سنة 2018، الصفحات 98-87.
-الفرشييش (و.)، اجلامعات املحلية واحلريات الفردية، مؤلف مجاعي، اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات 

الفردية، 2019.
27 جانفي/ 49 من دستور  الفصل  للحقوق واحلريات من خالل  الدستورية  ”الضوابط  (م.)،  -قرقوري 
 ،  (2014 الثاين  جانفي/كانون   27 (دستور  الثانية  اجلمهورية  دستور  يف  قراءات   ،2014” الثاين  كانون 

منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية احلقوق بصفاقس عدد 4، 2017، الصفحات 110-83.
-مزيد(ن.)، ”الدستور واحلقوق االقتصادية واالجتامعية“ ، قراءات يف دستور اجلمهورية الثانية (دستور 27 جانفي/
كانون الثاين 2014) ، منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية احلقوق بصفاقس عدد 4، 2017، الصفحات 82-63.
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2008/1/24“، جملة دراسات  10629/1 بتاريخ  ابتدائي إداري عدد  ”تعليق عىل حكم  -فندري (خ.)، 
قانونية، كلية احلقوق بصفاقس، عدد 16، 2009، الصفحات 137-113. 

الدولية  املؤسسة  التونيس،  الدستور  49 من  الفصل  تعليق عىل  -ماجري (خ.)، ضوابط احلقوق واحلريات 
للديمقراطية واالنتخابات 2017.

األساسية  واحلريات  احلقوق  الفيدرالية:  األملانية  الدستورية  املحكمة  أحكام  أديناور،  كونراد  -مؤسسات 
(ترمجة أمحد السوداين)، مكتب املغرب، 2017.

مختارات مراجع من القانون المقارن

-Bagni (S.), « Le principe de proportionnalité dans l’ordre juridique italien : un cadre 

général », Revue Générale du Droit, Études et Ré�exions 2018.

-Bousta (R.), « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spéci�cité française à l’épreuve 

des évolutions récentes », Revue Française de Droit Constitutionnel, 2011/4, pp. 913-930.

-Cianciardo (J.), �e principle of proportionality: the challenge of Human Rights, Re-

search Gate, January 2010.

-Favoreu (L.) et Roux (A.), « La libre administration des collectivités territoriale est-elle 

une liberté fondamentale ? », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°12, mai 2002.

-Hamrouni (S.), « La loi et les restrictions aux libertés », actes de colloque organisés par 

la faculté de droit de Sfax, les 11 et 12 avril 2019 ; à paraître dans la Revue des Etudes 

Juridiques de la faculté de droit de Sfax.

-Hamrouni (S.), « L’article 49 dans la jurisprudence de l’instance provisoire du contrôle 

de la constitutionnalité des lois », inédit.

-Laghmani (S.), « Ré�exions sur le principe de proportionnalité, à propos de la décision 

2017/04 de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois 

relative de la loi organique relative aux dispositions communes aux instances consti-

tutionnelles indépendantes », communication présentée lors des Journée Abdelfattah 

Amor : la jurisprudence de l’Instance provisoire de contrôle des projets de loi, les 25 et 

26 janvier 2018.  

-Long (M.) et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 14ème 

édition, 2003.

-Touvet (L.) et autres, Les grands arrêts du droit de la décentralisation, Dalloz, 2ème 

édition, 2001.

-Van Drooghenbroeck (S.) et Delgrange (X.), « Le principe de proportionnalité : retour 

sur quelques espoirs déçus », Revue des Droits de Religions, n°7, mai 2019.
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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 

لطة املحلية.  بينهم ممثيل السّ

الدليل  تقدم املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هذا  ويف هذا اإلطار، 
إدراك  تعزيز  إىل  والذي يمثل أداة عملية هتدف  اخلصوص  وجه  عىل  البلديات  إىل 
عىل  ومساعدهتم  الدستور  من   49 الفصل  البلدية بأمهية  املجالس  عىل  القائمني 
باعتبار  بالنظر،  إليهم  الراجعة  املجاالت  تطبيقه يف خمتلف  اإلملام بمضامينه وتيسري 
ستور يرتبط  أن استبطان املجموعة الوطنية ملبدأ التّناسب وألحكام الفصل 49 من الدّ
ل البلديات عىل أساس سلطاهتا الضبطية طبق  عيد املحيل. فتدخّ َثُّلِه عىل الصّ بمد متَ
جملة اجلامعات املحلية يبقى مرشوطا بتحقيق خمتلف األغراض املرشوعة املنصوص 
واحرتام  العام  واألمن  ة  العامّ حة  الصّ منها  تي  والّ الدستور  من   49 بالفصل  عليها 
حقوق الغري. وكثريا ما تُطرح عىل البلديات مسألة التّصادم أو التّنافس بني جمموعة 
التناسب. إنّ  اختبار  إعامل  عليها  القائمني  عىل  يفرض  ممّا  واحلريات،  احلقوق  من 
ضَ قرارات املجالس البلدية يف  رِّ عَ خمالفة مقتضيات الفصل 49 ومبدأ التناسب قد يُ
صورة الطعن فيها إىل اإللغاء وإىل إمكانية القيام بدعو مسؤولية جلرب الرضر الناجم 
ليل أمثلة عملية ومصفوفات توضيحية حول تطبيق الفصل 49  م هذا الدّ عنها. ويقدّ

واختبار التناسب. 
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