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مقدمة
يواصل مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية دعم مسار العدالة االنتقالية يف تونس
بعد أن كان ،وال يزال ،أحد مكونات املجتمع املدين األكرث مساهمة يف مجال نرش ثقافة
العدالة االنتقالية و دعم قدرات الفاعلني يف املجال .و انطالقا من هذا الدور ،يواصل
مركز الكواكبي املساهمة يف توثيق التجربة التونسية للعدالة االنتقالية (بعد االصدار
األول “العدالة االنتقالية بتونس :أسس نظرية ،تطبيقات عملية و تصورات مستقبلية”؛
مارس 2012؛ و “املسار التمهيدي للعدالة االنتقالية يف تونس :مجموعة دراسات” سبتمرب
 )2013باملساهمة يف هذا االصدار “العدالة االنتقالية يف تونس ،و صدر القانون” من
اعداد الدكتور وحيد فرشييش و فريق العمل مروة بلقاسم ،آمنة السامري ،أحمد علوي
و نرص الدين حرز الله ،و بالرشاكة مع جمعية الدفاع عن الحقوق الفردية .و يأيت هذا
التعاون بني مركز الكواكبي و فريق البحث بصفة بديهية ،حيث جمعتهام يف السابق عدد
من املشاريع و املبادرات املشرتكة يف مجال العدالة االنتقالية و يف مجاالت أخرى ذات
عالقة باالنتقال الدميقراطي.
ويعد هذا االصدار – املتمم للجزء األول “العدالة االنتقالية يف تونس :غياب اسرتاتيجية
واضحة و غلبة االرتجال” من اصدارات املعهد العريب لحقوق االنسان تحت ارشاف نفس
املؤلف وحيد الفرشييش و فريق عمله -مرجعا يساهم يف توثيق الجانب القانوين للعدالة
االنتقالية بتناول كل الجوانب القانونية للمسار منذ انتخابات أكتوبر  2013إىل صدور
القانون األسايس للعدالة االنتقالية يف ديسمرب  .2013عالوة عىل ذلك يتناول الكتاب كل
املكونات ذات العالقة بهذا املسار التي قد مل تكن جلية عند اتخاذ القرار أو صدور بعض
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التجاذبات التي شابت مسار العدالة االنتقالية و أثرت عليه حتى ،أو رمبا خاصة ،من
جهة الجهاز الترشيعي الذي كانت تنقصه الخربة القانونية يف مجال العدالة االنتقالية و
يف مجال مسارات االنتقال الدميقراطي.
كام يؤمتل أن ميثل هذا الكتاب مرجعا لكل الفاعلني يف مجال العدالة االنتقالية يف
هذه املرحلة الجديدة بعد صدور القانون األسايس عدد  ،55و عىل رأسهم أعضاء “هيئة
الحقيقة و الكرامة” و جهازها التنفيذي ،السلطة الترشيعية التي ستواصل لعب دور مهم
يف املسار ،الهياكل واملصالح الترشيعية يف الوزارات ذات الصلة ،مكونات املجتمع املدين،
و وسائل االعالم التي تلعب دور هاما يف فهم دور و مهام الهيئة و كل مسار العدالة
االنتقالية و تقريبه باملواطنني.
أخريا ،ميثل هذا الكتاب مرجعا سوف يعمل مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية عىل
نرشه يف املنطقة العربية خاصة يف الدول التي شهدت تحوالت رسيعة و التي تنظر إىل
تجربة العدالة االنتقالية يف تونس محاولة استخالص أفضل املامرسات و تجاوز األخطاء و
االختالالت التي شابت املسار منذ الثورة إىل غاية صدور القانون.
يتقدم مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية بالشكر لربنامج األمم املتحدة االمنايئ
لدعمه املتواصل لعدد من مبادرات املركز يف مجال العدالة االنتقالية ،منها البحثية (كمثل
هذا االصدار) و منها امليدانية (كعدد من الدورات التدريبية و غريها) و التي تتكامل
بينها و التي تساهم يف ارساء قواعد العدالة االنتقالية يف تونس لدى كل املهتمني بالشأن
العام.

أمني الغايل

مدير الربامج  /مركز الكواكيب للتحوالت الدميقراطية
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تقديم املؤلفني
وحيد الفرشيشي

دكتور يف القانون ،أستاذ مربز يف القانون العام بالجامعات التونسية منذ  1995مسؤول ماجستري
وأستاذ زائر يف عدة جامعات أجنبية (مرص ،فرنسا ،لبنان و سويرسا).
كان عضوا ً باللجنة الوطنية للتقيص حول الفساد و الرشوة ( )2011-2012و اللجنة الفنية لإلرشاف
عىل الحوار الوطني حول العدالة اإلنتقالية (.)2012-2013
وهو خبري لدى املعهد العريب لحقوق اإلنسان و املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية ( )ICTJواإلتحاد
الدويل للمحافظة عىل الطبيعة ( .)UICNوحيد الفرشييش هو عضو مسري بعديد الجمعيات و
هو رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  )www.adlitn.org( :و عضو مبكتب
التنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة اإلنتقالية ( )CNIJTو هو مؤلف لعديد الكتب و الدراسات حول
الحريات األساسية بصفة عامة والعدالة االنتقالية بصفة خاصة.
من أهم منشوراته  :جمعيات القضاة يف العامل العريب (جامعي ،بريوت  )2007؛ عاملة األطفال
يف العامل العريب (دراسة ،تونس  )2008؛ األقليات الجنسية يف العامل العريب (دراسة ،بريوت )2009
؛ التهيئة الرتابية ،التعمري و إشغال الفضاءات يف القانون التونيس (كتاب ،تونس )2010؛ العدالة
االنتقالية يف تونس :غياب إسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال  14جانفي -23أكتوبر ( 2011تحت
إرشاف ،تونس )2012؛ الهياكل الرسمية لحقوق اإلنسان يف تونس ،أية حوكمة؟ (دراسة ،تونس
)2013؛ املجتمع املدين يف تونس يف الفرتة االنتقالية (دراسة ،تونس )2013؛ املحامون و الدفاع عن
حقوق اإلنسان (دراسة ،بريوت )2013؛ عاملة األطفال يف تونس :تقييم اإلطارين القانوين و املؤسسايت
(دراسة ،تونس  )2014و حامية البيئة يف القانون التونيس (كتاب ،تونس .)2014

مروة بلقاسم

باحثة يف القانون ،بصدد إعداد رسالة الدكتوراه يف القانون العام و متحصلة عىل املاجستري يف
قانون البيئة و التهيئة الرتابية من كلية العلوم القانونية و السياسية و االجتامعية بتونس.
مروة بلقاسم ناشطة يف بالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أين تشغل خطة مكلفة
بالربامج .شاركت يف العديد من الدورات التدريبية و امللتقيات و الندوات الوطنية و الدولية ذات
العالقة أساسا بحقوق اإلنسان .ساهمت يف إعداد دراسات من بينها «العدالة االنتقالية يف تونس:
غياب اسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال  14جانفي -23أكتوبر  ،»2011دراسة «املحامون و الدفاع
عن حقوق االنسان» 2011
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آمنة مساري

محامية و باحثة يف القانون،تدرس بكلية العلوم القانونية و السياسية و االجتامعية بتونس.هي بصدد
إعداد رسالة الدكتوراه يف القانون العام و متحصلة عىل املاجستري يف قانون انقلو-سكسون.
آمنة سامري ناشطة يف بالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أين تشغل خطة مكلفة
بالبحوث .عملت كمستشارة لدى املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية -مكتب تونس ( .)2013شاركت يف
العديد من الدورات التدريبية و امللتقيات و الندوات الوطنية و الدولية ذات العالقة أساسا بحقوق
اإلنسان والعدالة اإلنتقالية .ساهمت يف إعداد دراسات من بينها «العدالة االنتقالية يف تونس :غياب
اسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال  14جانفي -23أكتوبر  ،»2011دراسة «املحامون و الدفاع عن
حقوق االنسان» .2013

أمحد العلوي

باحث يف القانون ،و بصدد إعداد رسالة الدكتوراه يف القانون العام .متحصل عىل االستاذية يف
العلوم القانونية و املاجستري يف القانون بكلية العلوم القانونية و السياسية و االجتامعية بتونس،
ينشط ضمن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
من منشوراته مساهمة يف كتاب جامعي بعنوان «العدالة االنتقالية يف تونس غياب منهجية واضحة و
غلبة االرتجال ( 14جانفي  2011-23اكتوبر  ،»)2011تحت إرشاف وحيد الفرشييش ،تونس  2012 ،و
ساهم يف اعداد دراسة « ،الهياكل الرسمية لحقوق االنسان يف تونس» تحت إرشاف وحيد الفرشييش،
تونس .2013 ،

نصرالدين حرزاهلل

باحث يف القانون ،متحصل عىل املاجستري يف القانون العام و املايل ،متحصل عىل دبلوم األكادميية
الدولية للقانون الدستوري.
يعمل حاليا لحساب مركز جينيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة و هو عضو الجمعية
التونسية للعلوم اإلدارية وجمعية قدماء األكادميية الدولية للقانون الدستوري .ساهم يف إعداد دراسات
من بينها «العدالة االنتقالية يف تونس :غياب اسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال  14جانفي -23أكتوبر
 ،»2011تحت إرشاف وحيد الفرشييش  ،تونس .2012 ،
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مقدمة
عندما أصدرنا الجزء األول من كتاب “ العدالة االنتقالية يف تونس “ يف شهر جوان/
حزيران  2012و الذي شمل الفرتة املمتدة من  14جانفي/كانون الثاين  2011إىل
 23أكتوبر/ترشين األول  2011أيضا  ،كنا عنوناه “ غياب اسرتاتيجية واضحة و غلبة
االرتجال “ و كان نرشه املعهد العريب لحقوق االنسان و قام بتقدميه رئيسه األستاذ
عبد الباسط بن حسن.1
و عندما بدأنا بإعداد الكتاب يف جزئه الثاين كنا متخوفني أن نعيد نفس العنوان
حيث ال يزال غياب االسرتاتيجية و غلبة االرتجال يطبعان مسار العدالة االنتقالية
يف تونس .
إال أن الفرتة الحالية من هذا املسار متيزت بصدور القانون املتعلق بإرساء العدالة
االنتقالية و تنظيمها يف  24ديسمرب/كانون األول  ،22013فصدور قانون شامل إلرساء
العدالة االنتقالية وتنظيمها بإمكانه أن ميثل بداية اإلرساء الفعيل السرتاتيجية
واضحة يف هذا املجال و لذا ارتأينا أن نعنون الكتاب /التقرير الحايل “ العدالة
االنتقالية يف تونس و صدر القانون “ إال أن صدور القانون ميثل الحدث الذي ينتهي
إليه تقريرنا .فالفرتة التي تشملها الدراسة الحالية تشمل سنتني من أكتوبر/ترشين
األول  2011تاريخ انتخاب املجلس الوطني التأسييس إىل ديسمرب/كانون األول 2013
تاريخ صدور قانون العدالة االنتقالية.
 1العدالة االنتقالية يف تونس غياب اسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال  ،تأليف وحيد الفرشييش مبساهمة مروة بلقاسم
 ،آمنة السامري  ،أحمد العلوي و نرص الدين حرز الله  ،تقديم عبد الباسط بن حسن  ،املعهد العريب لحقوق االنسان
تونس  ، 2012يف ثالث لغات  482 ،صفحة .
2
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هذه الفرتة الحاسمة و املليئة باألحداث عاشها مسار العدالة االنتقالية بأحداثها
و تناقضاتها بكل عمق  ،أحداث أثرت يف املسار و ستؤثر فيه الحقا بعد صدور
القانون و اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة .هذه األحداث ميكن أن نحوصلها
يف مستويات عدة  :سياسية  ،قانونية  ،قضائية  ،مؤسساتية  ،مدنية دولية و علمية
-أكادميية.

 | 1عىل املستوى السيايس
متيزت هذه الفرتة بأحداث سياسية هامة كان أولها املجلس الوطني التأسييس  ،الذي
أقر منذ إصداره للقانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب 2011و
املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية بأنه سيسن “ قانونا أساسيا ينظم العدالة
االنتقالية و يضبط أسسها و مجال اختصاصها “ و كان أول تكريس واضح للرغبة
يف إصدار قانون شامل يتعلق باملسألة  ،تىل ذلك إحداث وزارة العدالة االنتقالية يف
جانفي  2012وهو ما أكد الرغبة السياسية يف جعل مسار العدالة االنتقالية مسارا
رسميا يعود باألساس للدولة مبا يف ذلك من مخاطر التسييس و التوظيف .
هذه الفرتة أيضا كانت فرتة اضطرابات و احتجاجات و اغتياالت كان أهمها
أحداث  9أفريل  2012و االعتداء عىل املتظاهرين يف العاصمة و أحداث سليانة و
االعتداء عىل املواطنني باستعامل “الرش” و كان الغتيال كل من شكري بلعيد يف 6
فيفري و اغتيال محمد الرباهمي يف  25جويلية  2013التأثري الكبري عىل كامل املسار
السيايس و الدستوري للبالد .
حيث أدى هذين االغتيالني إىل سقوط حكومتني متثالن األغلبية التأسيسية و
إطالق حوار وطني بني األحزاب و مكونات املجتمع املدين تحت إرشاف اتحاد
الشغل و اتحاد األعراف و هيئة املحامني و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
االنسان  ،خلص الحوار إىل إنهاء انسحاب نواب املعارضة من املجلس التأسييس و
االنتهاء من املصادقة عىل الدستور يف  27جانفي /كانون الثاين  2014و االتفاق عىل
تشكيل حكومة غري متحزبة و بذلك انتهى حكم األغلبية التي انبثقت عن املجلس
التأسييس منذ  23أكتوبر  2013لفرتة حكم فاقت السنتني و كان لهذه األحداث
تأثريها اإليجايب عىل مفهوم العمل السيايس و عىل مفهوم الدميقراطية التي مل تعد
تتوقف عن دميقراطية املؤسسات املنتخبة بل الدميقراطية التشاركية التي تحتاجها
عادة الفرتات االنتقالية.
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 | 2عىل املستوى القانوين
متيزت هذه الفرتة بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالعدالة
االنتقالية و ميكن أن نبوب هذه النصوص كام ييل:
 نصوص مهدت للمسار :تتمثل أساسا يف تنصيص التنظيم املؤقت عىل وجوبصدور قانون يتعلق بالعدالة االنتقالية هذا التنصيص الصادر يف  16ديسمرب 2011
مل يتحقق إال سنتني الحقا يف  24ديسمرب  .2013بصدور القانون املتعلق بإرساء
العدالة االنتقالية و تنظيمها .هذا القانون الذي سيمثل أول رؤية متكاملة ملسار
العدالة االنتقالية.
 نصوص قانونية رشعت يف تفعيل مسارات موازية ملسار العدالة االنتقالية وخاصة فيام يتعلق بالتعويض و جرب الرضر  ،وهو ما يتجىل يف النصوص القانونية
التي جاءت لتفعيل مرسوم العفو وأحدثت استثناءات يف قانون الوظيفة العمومية
أدت إىل توظيف اآلالف من املنتفعني بقانون العفو يف املؤسسات و اإلدارات و
املرافق العمومية .
هذا التميش ال ميكن إال أن تكون له انعكاسات سلبية عىل املسار املستقبيل
للعدالة االنتقالية خاصة و أن قانون ديسمرب  2013يتعرض يف جزء هام منه ملسار
متكامل فيام يتعلق بالتعويضات و جرب األرضار.

 | 3عىل املستوى املؤسسايت
عىل غرار املرحلة األوىل من االنتقال يف تونس عرفت هذه الفرتة أيضا غياب أي
رؤية واضحة و متكاملة إلصالح املؤسسات و خاصة الحيوية منها و التي تؤثر
مبارشة يف االنتقال و خاصة األمن و القضاء و اإلعالم و غريها من القطاعات العامة
التي يتوجب دامئا العناية بها يف بناء اإلدارة يف الفرتات التالية لألنظمة الديكتاتورية .
هذا الغياب للرؤية الواضحة انعكس سلبا عىل مختلف اإلجراءات و الهياكل التي
تم إنشاؤها يف هذه املرحلة و التي تعكس يف جوانب عديدة منها غلبة الجانب
السيايس و التوظيف السيايس لها .
فمع تشكيل أول حكومة بعد انتخابات أكتوبر  2011كانت الرغبة يف تسييس
املسار واضحة :
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إنشاء وزارة للعدالة االنتقالية لإلرشاف عىل املسار بدون إعطاء هذا الجهاز
اإلمكانية املادية والصالحيات القانونية املناسبة،
إحداث وزارة لإلصالح اإلداري رسعان ما استقال وزيرها و مل يعوض أبدا  ،وزير
مكلف مبكافحة الفساد بينام توجد هيئة وطنية مستقلة ملكافحة نفس الظاهرة
 ،وهو ما يعكس الرغبة يف أن تكون للحكومة دامئا الصالحية يف جميع املجاالت
وهو ما انعكس أيضا عىل القضاء حيث تم إعفاء مجموعة من القضاة ( قرابة
 80يف ماي  ) 2012و التلكؤ يف إحداث هيئة ترشف عىل قطاع القضاء و التدخل
املتواصل يف شؤونها  ،إحداث هيئة االتصال السمعي البرصي و التلكؤ يف إعطائها
اإلمكانيات املادية املناسبة لعملها ،و البطء الشديد يف إحداث الهيئة املستقلة
لإلرشاف عىل االنتخابات  ...ذلك أن محاوالت التسييس و التوظيف كانت السمة
الرئيسية لالحداثات املؤسساتية يف الفرتة املعنية بهذا التقرير/الدراسة وهو ما تجىل
خاصة بغياب أي رغبة حقيقية يف إصالح اإلدارة بل السعي إىل إبقائها عىل ماهي
عليه و إغراقها بالتسميات املسيسة و املتحزبة و عدم العمل عىل تفعيل اإلدارات
املحلية خاصة.

 | 4عىل املستوى القضايئ
واصلت املحاكم عملها يف القضايا التي رفعت أمامها أو امللفات التي أحيلت عليها
منذ الفرتة االنتقالية األوىل حيث واصلت املحاكم العسكرية النظر يف قضايا “ شهداء
و جرحى الثورة ‘‘ وواصلت املحاكم املدنية النظر يف ملفات الفساد املعروضة عليها
 .و بالرجوع إىل ما تم يف هذه الفرتة نالحظ أنه عىل املستوى الهيكيل :
 تم إحداث الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل وهو إنجاز هام ساعدعىل تجنيب القطاع البعض من التسييس و التوظيف.
إحداث القطب القضايئ املتخصص يف قضايا الفساد  ،إال أن هذا االحداث كانبصفة تخلو من كل شفافية كام أن نشاطه أيضا غري معلوم و غري شفاف مام
جلب له االنتقادات العديدة منها ما هو مؤسس و منها ما هو جزايف غذّته
طريقة األحداث و العمل الغامضتني .
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أما عىل مستوى األحكام الصادرة عىل الهيئات القضائية يف القضايا ذات العالقة
بالفرتة االنتقالية فإننا نالحظ و عىل عكس الفرتة األوىل ( جانفي  2011إىل نهاية
 ) 2011حيث تعددت اإليقافات واإلحاالت عىل املحاكم بالنسبة لألشخاص املتهمني
أو اللذين عليهم شهة تورط يف قضايا الفساد يف النظام السابق  ،فإن الفرتة الالحقة
( نهاية  2011إىل  ) 2013قد متيزت باإلفراج عن أغلب هؤالء ،أما فيام يتعلق بقضايا
شهداء و جرحى الثورة فبعد أن كانت األحكام االبتدائية الصادرة يف  2011و2012
شديدة اإلدانة لألشخاص املشتبه فيهم فإن أحكام أفريل  2014كانت مخففة جدا .
وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب و عدم الرىض بهذه األحكام حتى قبل قراءة
حيثياتها و محتواها نظرا للتفاوت الكبري بني األحكام االبتدائية و األحكام النهائية.

 | 5عىل مستوى الدور الفعال للمجتمع املدين
بالرغم من وجود هياكل منتخبة ( املجلس الوطني التأسييس ) و حكومات رشعية
منبثقة عنه  ،حاولت كلها و لفرتة طويلة أن تؤكد عىل أنها هي فقط صاحبة
الرشعية و لها و حدها سلطة القرار  ،إال أن املجتمع املدين واصل متسكه مبا يعود
له من مبادرات و قوة ضغط و اقرتاح إلميانه بأن مسار العدالة االنتقالية يجب
أن يكون مدنيا بعيدا عن مخاطر التسييس و التوظيف جعل من مكونات املجتمع
املدين املناضل ( املتكون قبل  14جانفي  ) 2011و كذلك املكونات الجديدة لهذا
املجتمع  ،تعمل عىل بيان وجهة نظرها يف العدالة االنتقالية و ذلك منذ نشأة وزارة
حقوق االنسان و العدالة االنتقالية حيث عربت هذه املكونات عن تحفظها عىل
إنشاء مثل هذه الوزارة معربة عن خشيتها من احتكار املسار و تسييسه من قبل
أجهزة الدولة  .و هذه الخشية أدت إىل تبلور رؤى هامة للعدالة االنتقالية من
ناحية و تكتل مكونات املجتمع املدين من ناحية يف ائتالفات و تنسيقيات تحركت
يف كل االتجاهات  :املنارصة ،الضغط  ،االحتجاج ،االقرتاح إليصال صوتها من ناحية
و للوقوف لتجاوزات السلطة فيام يتعلق بالعدالة االنتقالية  .إال أن هذا العمل
الهام للمجتمع املدين اعرتضته عديد الصعوبات أهمها أن السلطة القامئة و الفائزة
يف انتخابات  2011عمدت إىل تشجيع نشأة جمعيات موالية لها اشتغلت أيضا عىل
مواضيع تهم االنتقال و من بينها العدالة االنتقالية وهو ما أفرز جمعيات اشتغلت
عىل مسائل ذات صلة بالعدالة االنتقالية و لكنها قريبة جدا من مواقف السلطة
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حيث تنتصب يف بعض الحاالت للدفاع عنها ومؤازرتها وهو ما يعطي االنطباع يف
بعض الحاالت بتسييس مفرط لهذا املسار.

 | 6عىل مستوى دور الهيئات الدولية
منذ أحداث  14جانفي  2011لعبت عديد املنظامت الدولية حكومية كانت أو
غري حكومية دورا هاما يف مسائل االنتقال الدميقراطي عموما و يف مسائل العدالة
االنتقالية خاصة حيث مثلت تونس وجهة كل املنظامت ذات الصلة ب االنتقال
الدميقراطي و حقوق االنسان و الذي فتح أغلبها مكاتب يف تونس .
و بالنسبة للعدالة االنتقالية نالحظ أن كال من برنامج األمم املتحدة االمنايئ
( )UNDPو املفوضية السامية لحقوق االنسان ( )OHCHRو املركز الدويل
للعدالة االنتقالية ( )ICTJقد كانت أكرث األطراف املتدخلة مبارشة يف مجاالت
العدالة االنتقالية يف الفرتة التي يشملها التقرير .2013/2011
و كان هذا الدور مزدوجا  :فبوصفها منظامت حكومية كان عملها مع الحكومة
التونسية واضحا عىل مستوى الدعم اللوجستي ملا تقوم به يف مجاالت العدالة
االنتقالية  :تنظيم الندوات االرشاف عىل الحوار الوطني املتعلق بالعدالة االنتقالية
سواء يف العاصمة أو يف الجهات  ،دعوة الخرباء األجانب للمشاركة يف التكوين
و التأطري و الحوار  ،تقييم املسارات عن طريق خرباء أجانب إسداء املالحظات
كام كان الشأن مع تقرير املقرر الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني بتعزيز
الحقيقة و العدالة و ضامنات عدم التكرار يف نوفمرب  ، 2012حيث زار تونس
ووضع تقريرا و مالحظات حول مسارها .
أما الدور الثاين فكان مع مكونات املجتمع املدين حيث عملت هذه املنظامت
الدولية عىل دعم برامج و أنشطة مكونات املجتمع املدين يف القيام بندوات و
ورشات و لقاءات خاصة يف املناطق الداخلية ودربت عديد الناشطني يف مجاالت
العدالة االنتقالية .
و قد كان لهذه املنظامت الدور الهام يف مؤازرة كل املشتغلني عىل مرشوع قانون
العدالة االنتقالية ويف إصداره و اآلن يف تفعيله.
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 | 7عىل مستوى البحث العلمي
عند صدور تقريرنا األول يف  2012كانت املراجع العلمية التونسية املتعلقة
باالنتقال الدميقراطي عموما و العدالة االنتقالية خصوصا قليلة جدا  ،أما اليوم
و بعد أكرث من ثالث سنوات من  14جانفي  2011فإننا نالحظ العدد الكبري من
األعامل العلمية و األكادميية حول مسائل تتعلق بالعدالة االنتقالية ،فإىل جانب
مئات الندوات و امللتقيات الوطنية و الدولية و املحلية فإن األعامل العلمية يف
الجامعات قد تعددت و نوقشت املذكرات و الرسائل يف جامعاتنا و نرشت الكتب
و أعامل امللتقيات لنتحدث اليوم عن وجود مكتبة لالنتقال الدميقراطي يف تونس.3
إن إعداد مثل هذا العمل حول العدالة االنتقالية كمواصلة ملا قام به نفس فريق
العمل يف التقرير األول الصادر يف  2012هو محاولة بحث تهدف إىل:
 توثيق ما تم يف مجاالت العدالة االنتقالية من وجهة نظر قانونية و مؤسساتيةباألساس  ،و التأكيد عىل ما تم إنجازه و قراءة يف ذلك بهدف تلمس إيجابيات ما
حصل و نقاط ضعفه ،
 رصد ما حصل يف مجاالت العدالة االنتقالية من أعامل قانونية و مادية و مدىتطابقها و تالؤمها مع مبادئ العدالة االنتقالية و متطلباتها  ،و محاولة قراءتها يف
ظل تجارب سبقتنا بلدان إليها.
 تلمس طرق املسار يف املستقبل القريب و املتوسط و التنبيه إىل املسائل التيميكن أن تعرتض املسار و أن تعطله أو تفسده أو أن تحيد به عن أسس العدالة
االنتقالية املبنية عىل رؤية شاملة أساسها املنظومة الكونية لحقوق االنسان و غايتها
حامية االنسان و حفظ كرامته و منع العود إىل االنتهاكات املاضية.

 3أنظر يف هذا الصدد املراجع املرفقة بهذا املؤلف وهي قامئة عىل سبيل الذكر ال الحرص.
21

امللخص
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املبحث األول

الكشف عن الحقيقة

بالرغم من أن كشف الحقيقة هو أساس مسار العدالة االنتقالية ،إال أن ما نالحظه
هو أن اإلرادة الرسمية /السياسية يف الفرتة املمتدة بني أكتوبر/ترشين األول 2011
إىل ديسمرب /كانون األول  2013مل تكن متوفرة إلرساء آليات و إجراءات مناسبة
لكشف حقائق انتهاكات حقوق اإلنسان ،سواء يف الفرتة السابقة لسنة  2011أو
يف الفرتة التي تلتها .إىل جانب تقارير لجنتي تقيص الحقائق ،صدر عن رئاسة
الجمهورية يف نوفمرب /ترشين الثاين  2013كتاب عنوانه “الكتاب األسود” هو
عبارة عن نرش ملعطيات كانت بحوزة الرئاسة ،تعلقت أساساً بعالقات أشخاص من
قطاعات مختلفة (إعالمية ،ثقافية ،رياضية ،اقتصادية )...بالنظام السابق وبالرئيس
السابق.
إن غياب اإلرادة الرسمية مل متنع الباحثني األكادمييني و منظامت املجتمع املدين
من العمل عىل محاولة كشف حقائق انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفرتة السابقة
لسنة  2011و تعددت يف هذا املجال الكتابات و الدراسات التي تعلقت أساساً مبا
حدث يف  14جانفي /كانون الثاين .2011

 | 1لجان الحقيقة

يف تونس ،كانت إحدى أه ّم القرارات بعد سقوط النظام السابق ،إحداث اللجنة
الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمت ّدة من 17
ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها ،واللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة
والفساد .وشكلت هذه العملية خطوة نحو التخيل عن الهياكل الرسمية والكالسيكية
خاصة يعهد لها مه ّمة الكشف عن الحقيقة حول موضوع
للدولة وإحداث لجان ّ
وفرتة معيّنة.
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ال ب ّد من أن نذكر بأنه بتاريخ  17جانفي  2011ت ّم اإلعالن عن تكوين حكومة
وقتية ،كام ت ّم اإلعالن عن تكوين ثالثة لجان وطنية مستقلة وهي الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي واللجنة الوطنية
لتقصيّ الحقائق حول الرشوة والفساد واللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول
التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمت ّدة من  17ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها.
كام تجدر اإلشارة إىل أ ّن موضوع عمل هاتني اللجنتني :انتهاكات حقوق اإلنسان
ومكافحة الرشوة والفساد ميكن اعتباره من مك ّونات العدالة االنتقالية يف تونس.
انقسم عمل اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات املسجلة خالل
الفرتة املمت ّدة من  17ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها .إىل شقني :الشق األول
تعلق بالعمل امليداين ،أما الشق الثاين فتمثل يف العمل املكتبي .فيام يخص العمل
امليداين  :متثل بداية يف القيام بزيارات ميدانية لعائالت الضحايا  :حيث بدأ أعضاء
اللجنة يف القيام بهذه الزيارات لجميع الواليات عىل األقل م ّرة واحدة وعند االقتضاء
مرتان أو ثالثة لنفس الوالية ،وذلك إىل حدود  7سبتمرب  ،2011وهو ما اصطلح عىل
تسميته باملسح الجغرايف لألحداث.
وجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد تلقت إىل
حدود شهر سبتمرب من سنة  2011ما يزيد عن  11000ملفا درست منها  5000ملف
وأحالت عىل القضاء أكرث من  400ملف تعلق كل ملف منها بالعديد من األطراف.

 | 2الكتاب األسود

فاجأت الرئاسة التونسية الجميع بإصدار الكتاب االسود بتاريخ  3ديسمرب ،2013
الذي أثار الكثري من الجدل ،حول محتواه ،وتوقيت صدوره ،والغاية من وراءه ...
وقد اثار الكتاب عديد الجدل حول محتواه و الغاية من اصداره هذا اىل جانب
عالقته مبسار العدالة االنتقالية يف تونس و بحامية املعطيات الشخصية ملن تعرض
لهم الكتاب بالذكر.
قدم الكتاب االسود قامئة سوداء يف من تعاملوا مع النظام السابق .وهذا ما يجعلنا
ال نعترب املؤلفكتابا ،بل هو محاولة ،تتمثل يف تجميع مقتطفات ،حول جميع أطياف
املجتمع املدين والسيايس ،إىل جانب ميادين أخرى.
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االلتجاء اىل اصدار هذا الكتاب يف وقت ميثل فيه الرشوع يف مناقشة قانون العدالة
االنتقالية يجعلنا نتساءل عن األهداف من وراء إصدار الكتاب األسود .ويف هذا
اإلطار كانت الحجة التي استند إليها واضعوه ،يف ال ّدفاع عن املؤلف ،قبل أن يت ّم
التنصل منه يف مرحلة ثانية .حيث أنه ت ّم القول بأ ّن إصدار هذا الكتاب كان سببا
ّ
لصدور قانون العدالة االنتقالية .هذا ما يجعل من الجيل أ ّن الكتاب يأيت يف إطار
تصفية حسابات مع أصدقاء وأعداء املايض.
إضافة إىل مخالفته القانون عدد  95لسنة  1988املؤ ّرخ يف  2أوت  1988املتعلق
باألرشيف ،فإ ّن نرش الكتاب األسود يع ّد خرقا للقانون املتعلق باملعطيات الشخصية
وهو القانون األسايس عدد  63لسنة  2004مؤرخ يف  27جويلية  2004متعلق بحامية
ينص عىل انه “لكل شخص الحق يف
وخاصة يف فصله األ ّول الذي ّ
املعطيات الشخصيةّ ،
حامية املعطيات الشخصية املتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق األساسية
املضمونة بالدستور وال ميكن أن تقع معالجتها إال يف إطار الشفافية واألمانة واحرتام
كرامة اإلنسان وفقا ملقتضيات هذا القانون” .كام أ ّن الفصل  13من القانون املتعلق
ينص عىل تحجري “معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة
بحامية املعطيات الشخصية ّ
بالجرائم أو مبعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابري اإلقرارية أو
بالسوابق العدلية”.
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املبحث الثاني

تتبع املسؤولني عن االنتهاكات
إ ّن تتبع املسؤولني عن قضايا الفساد و انتهاكات حقوق اإلنسان قبل وخالل
أحداث  14جانفي متيزت بغياب اسرتاتيجية واضحة وهيمنة االرتجال .فقدكانت
أغلب الدعاوى التي قدمت ضد الرئيس السابق دعاوى ذات طابع اقتصادي وليست
ذات طابع جزايئ فقد كانت أول بطاقة جلب دولية ضد بن عيل يف  25جانفي2011
وذلك من أجل تهمة تهريب عملة اىل الخارج بصفة غري رشعية وهو ما أدى اىل
غضب الشارع ألنها اتهامات مل تتجاوب مع توقعاته .ولقد كانت أول مبادرات
املطالبة مبحاكمة بن عيل وبعض وزرائه من أجل تهم القتل والتسبب يف الهرج من
قبل مجموعة ال-25
إن أغلب األحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق هي أحكام غيابية و تم الحكم
عليه بالسجن لعدة سنوات إىل جانب بعض أفراد عائلته وبعض رجاله سواء يف
قضايا الفساد ( )1وقضايا شهداء وجرحى الثورة (.)2

 | 1قضايا الفساد

منذ ثورة  14جانفي ،تم إحالة أكرث من  52شخص من بينهم الرئيس السابق
وعائلته وأصهاره عىل القضاء من أجل تهم تتعلق بالفساد املايل .فبلغ عدد القضايا
املوجهة ضدهم أكرث من  550قضية يف كامل تراب الجمهورية فيام بلغ عدد القضايا
املتخىل عنها أو التي تم حفظها  ،52و 23قضية منشورة أمام الدوائر الجنائية و45
قضية منشورة أمام دائرة االتهام و 62قضية أمام الدوائر الجنائية االستئنافية.كانت
أهم التهم املوجهة ضدهم هي غسل األموال باستغالل الوظيف والنشاط املهني
واالجتامعي من قبل مجموعة منظمة واملشاركة يف ذلك والتكوين واالنخراط يف
عصابة مفسدين بقصد االعتداء عىل األشخاص واألمالك واقتناء أشياء حسية منقولة
وعقارية لحقوق موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غري قانونية.
ويف إطار عدم وجود اسرتاتيجية واضحة يف مسار العدالة االنتقاليةواتخاذ
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اإلجراءات خارج هذا املسار تم إحداث القطب القضايئ الذي سيتعهد بالبحث يف
قضايا الفساد املايل ومساءلة الفاسدين ومحاسبتهم وهو ما سيرسع عملية فتح
ملفات الفساد الكثرية و تطبيق القانون وكذلك من أجل اإلرساع يف البت فيها.

 | 2قضايا شهداء وجرحى الثورة

إن غلبة االرتجال عىل مسار العدالة االنتقالية وخاصة يف مسألة املحاسبة كان
يظهر بصفة جلية بعد أن متت إحالة أكرث من  182قضية ضد الرئيس ورجال النظام
السابق من القضاء العديل إىل القضاء العسكري .
بالنسبة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها ،فإن منهجية محاسبة املسؤولني قد غلب
عليها هي األخرى االرتجال ما يؤثر سلبا عىل البحث عن الحقيقة فمرة تجد قضية
خاصة بشهيد واحد وأخرى تجمع العديد من الجرحى والشهداء استنادا ملكان
ارتكاب الجرمية.
فمثال بالنسبة لقضية شهداء وجرحى مدينتي الرقاب وسيدي بوزيد فقد قضت
املحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  28جانفي  2013تحت عدد
 7394عىل أمنيني متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد لخمس شهداء واثني
عرشة جريح بالسجن ملدة ترتاوح بني  10و 20سنة .
أما يف قضية شهداء وجرحى تونس الكربى فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بتونس بتاريخ  19جويلية  2011عىل الرئيس السابق بن عيل،
عيل الرسياطي ،جالل بودريقة  ،أحمد فريعة و 38آخرون متهمني بالقتل العمد
ومحاولة القتل العمد والقتل عىل وجه الخطأ ل  46شهيد و 97جريح بالسجن ملدة
ترتاوح بني املؤبد 10، 20 ،و 5سنوات
بالنسبة قضية شهداء وجرحى الوردانني فقد قضت املحكمة االبتدائية العسكرية
الدامئة بتونس بتاريخ  12جوان  2012عىل الرئيس السابق بن عيل ،ليىل الطرابليس
و 8آخرون متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد التآمر عىل أمن الدولة
والدعوة إىل حمل السالح ل  3شهداء و 20جريح من بيتهم رجل أمن بالسجن ملدة
ترتاوح بني  20و 5سنوات مع إخالء سبيل ليىل الطرابليس.
أما بالنسبة لقضية شهداء وجرحى تالة والقرصينفقد قضت املحكمة االبتدائية
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العسكرية الدامئة بالكاف بتاريخ  13جوان  2012عىل الرئيس السابق بن عيل ،عيل
الرسياطي ،جالل بودريقة  ،أحمد فريعة و 17آخرون متهمني بالقتل العمد ومحاولة
القتل العمد والقتل عىل وجه الخطأ ل  22شهيد و 616جريح من ملدة ترتاوح بني
املؤبد ، 20 ،و 5سنوات و  6أشهر .
وكذلك بالنسبة لقضية شهداء وجرحى دقاشفقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  04فيفري  2014تحت عدد  12312عىل متهم
وحيد (عون أمن) آخرون متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد لشهيدين
وجريحني بالسجن سنة .
لقد تم استئناف أغلب األحكام املذكورة سابقا أمام محكمة االستئناف العسكرية
الدامئة بتونس سواء من النيابة العمومية أو من قبل القامئني بالحق الشخيص أو
من قبل النيابة العمومية.وتجدر املالحظة أنه طال نرش هذه القضايا أمام الدوائر
االستئنافية ملدة تتجاوز السنة والنصف.
تم الحكم نهائيا يف قضايا شهداء وجرحى تونس الكربى وتالة والقرصين وصفاقس
بتاريخ  12أفريل  2014وهو حكم مل يلقى القبول واالستحسان لدى القامئني بالحق
الشخيص و اعتربوه صفقة سياسية للمرور مبارشة إىل املصالحة وتبييض رجال نظام
السابق  .فقداعتربت املحكمة يف أغلب القضايا األفعال املقرتفة من قبيل االمتناع عن
محظور عىل معنى أحكام الفصل  1من القانون عدد  48لسنة  1966املتعلق بجرمية
االمتناع عن محظور وليس من قبيل القتل العمد.
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املبحث الثالث

التعويض وجرب الرضر و رد االعتبار
يعترب التعويض وجرب الرضر عنرصا ً مفصليا يف مسار العدالة االنتقالية يفرتض وجود
برنامج متكامل يقوم عىل االعرتاف بوجود أرضار ومترضرين ورضورة التعويض
بالوسائل املناسبة.
بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس تواصل غياب برنامج واضح لهذا العنرص
املفصيل من مسار العدالة االنتقالية.
يظهر هذا الغياب من خالل غلبة الطابع االرتجايل عىل مختلف اإلجراءات املتخذة
يف هذا اإلطار من جهة ومن خالل غياب مقاربة علمية وموضوعية لهذا العنرص.
يظهر تواصل الطابع االرتجايل يف عملية التعويض وجرب الرضر من خالل غياب
برنامج متكامل للتعويض ويظهر ذلك يف التذبذب يف تحديد مفهوم الضحايا و
إهامل البعد الرمزي يف اإلجراءات املتخذة يف إطار التعويض إىل جانب االرتجال يف
تقنيات التعويض املادي فضال عن الطابع االرتجايل الذي طغى عىل تعاطي القضاء
مع املسألة.
يظهر التذبذب يف التعامل مع مفهوم الضحية من خالل تذبذب تعريف الضحية
يف املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض
لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
ويربز اهامل البعد الرمزي يف بقاء جملة من االجراءات نص عليها املرسوم عدد 97
لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي
 2011يف الفصل األول و الفصل الثاين و الفصل الثالث و الفصل الرابع و الفصل
الخامس خارج التطبيق.
و يظهر االرتجال يف إجراءات التعويض املادي يف أربع نقاط تخص األوىل األطراف
املتدخلة يف السهر عىل هذه اإلجراءات اما النقطة الثانية يف تحديد األطراف املنتفعني
بالتعويض و تتمثل النقطة الثالثة يف طرق احتساب التعويض .اما النقطة الرابعة
فتتمثل يف اللجوء إىل االنتدابات يف القطاع العمومي كآلية من آليات التعويض و
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هو اختيار اتسم بكثري من الترسع و االرتجال و كان له أثر سلبي وتعميق ملشاكل
اإلدارة يف تونس و االنتداب غري املمنهج يف الوظيفة العمومية.
اىل جانب سلبيات النصوص املنظمة للعدالة االنتقالية يف تونس و التي جعلتها
تتسم باالرتجال فان تعامل القضاء التونيس مع مسألة التعويض اتسم هو أيضاً
باالرتجال و يظهر ذلك من خالل إحالة أكرث من  182قضية ضد الرئيس ورجال
النظام السابق من القضاء العديل إىل القضاء العسكري الذي اصدر أحكاما استئنافية
صادمة جاءت مخالفة لالنتظارت سواء عند املترضرين و عائالتهم أو محاميهم.
إىل جانب االرتجال فان الخطر عىل مسار العدالة االنتقالية متثل غلبة الطابع
السيايس .يف هذا اإلطار طغى املعيار السيايس يف التعامل مع املنتفعني بالتعويض
يربز هذا عند القيام بقراءة تعاماللسلطة السياسية مع شهداء و جرحى جهاز
األمن الداخيل و مؤسسة الجيش الوطني يف مقارنة مع التعامل مع ملف شهداء و
جرحى ثورة  14جانفي .2011
كام يربز ذلك يف إعطاء األولوية للسجناء السياسيني للنظام السابق و املنتفعني
بالعفو الترشيعي العام مقارنة ببقية أصناف الضحايا يف رصف التعويضات.
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املبحث الرابع

إصالح املؤسسات

بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس وجدت الحكومة املتمخضة عن هذا
املجلس امام مجموعة من التحديات وهي النظر يف واقع املؤسسات القدمية و
التي تواصلت يف املرحلة االنتقالية الثانية و النظر يف واقع املؤسسات املستحدثة يف
املرحلة االنتقالية الثانية.
و يحتم التوقف عند واقع املؤسسات التي ورثتها الحكومة املؤقتة عن مثيلتها
العاملة قبل انتخابات أكتوبر  2011و ذلك عىل املستوى املركزي و يف املستوى
الالمركزي.
عىل املستوى املركزي ,حافظ األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمبــــر
 2011و األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس  2013و املتعلقني بتسمية
أعضاء الحكومة ،عىل خطط وزارية ،وهي باألساس الوزارات السيادية.
كذلك فقد تواصل العمل ببعض املؤسسات األخرى عىل املستوى املركزي و التي ال
تدخل يف تركيبة الحكومة كالهيئة العليا ملقاومة الفساد التي أنشاهاالفصل  12من
املرسوماإلطاري عدد  120لسنة 2011املؤرخ يف  14نوفمرب  2011و املتعلق مبكافحة
الفساد.
يف ظل الحكومة السابقة مل ترقى اإلصالحات املؤسساتية إىل الحد املأمول إذأن
اقترصت عىل إصالحات اجتامعية باألساس ال تهم املواطن العاديبصفة مبارشة.
نتيجة ملا سبقوجدت الحكومتني املنبثقتني عن املجلس الوطني التأسييس بحوزتها
مجموعة من االقرتاحات يف هذا املجال خصوصا تلك املتعلقة بسلك األمن الداخيل
و سلك القضاة.
تفاعال مع ما سبقت ّم إحداث خطتني وزاريتني لهام صلة بهذا املجال ،األوىل
خطةوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف باإلصالح اإلداري والثانيةوزير معتمد
لدى رئيس الحكومة مكلفبالحوكمة و مقاومة الفساد.
رغم وجود نسيج مؤسسايت مالءم انتهجت الحكومة سبل غريبة عن املقومات
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السليمة للعدالة االنتقالية إذ ركزت عىل سبل انتقائية للمحاسبة من خالل اعداد
مرشوع قانون تحصيــــــن الثورة و إصدار الكتاب األسود..
يف نفس االطار تعطل االصالح املؤسسايت بسبب غياب تواصل بني الحكومة املنبثقة
من املجلس الوطني التأسييس و مجهودات اإلصالح يف الحكومة السابقةو االنتداب
غري املمنهج يف الوظيفة العمومية يف مقابل عدمتطوير املؤسسة العسكرية.
قدم الوزير األسبق املكلف باإلصالح لدى وزير الداخلية ،يف حكومة ما قبل اكتوبر
 ،2011تصورا إصالحيا للمؤسسة االمنية ميكن تبويبه إىل ثالثة أقسام ،األول يتعلق
مبالمحاألمني الثاين يتعلق بالوسائل اللوجستية أما الثالث فيتعلق بالرقابة عىل هذا
جهاز.
رغم ذلك فان هذا التصور االصالحي مل يقع اعتامده عىل ارض الواقع رغم كومنه
قابال للتنفيذ عىل املؤسسة العسكرية ايضا.
اىل جانب ما سبق فقد مثل االعتامد عىل نصوص قانونية استثنائية تنظم الدخول
إىل الوظيفة العمومية بعد  14جانفي  2011حاجزا امام االصالح االداري.
تتمثل هذه النصوص يف املرسوم عدد  32لسنة  2011املؤرخ يف  27افريل  2011و
املتعلقبأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سنة  2011و املرسوم
عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012و املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب
يف القطاع العمومي بعنوان  2012و النصوص التي أتت تطبيقا له كتلك املنظمة
للجان املكلفة بالنظر يف إعادة إدماج أو إعادة انتداب األعوان العموميني املنتفعني
بالعفو العام.
و يجعل هذا املرسوم سياسة االنتداب يف الوظيفة العمومية بعد انتخابات 23
أكتوبر  2011غري ناجعة خصوصا يف ضل تعيينات والئية يف املناصب العليا و
الحكومية ,يف هذا اإلطار رأى البعضأن تطبيق هذا االنتداب االستثنايئ أىت لخدمة
مصالح حزبية بانتداب املنتفعني بالعفو العام من املنتسبني للحزب الحاكم.
يف ضل تنامي الخطر االرهايب فان االصالح املؤسسايت بات مهددا بغياب مناخ امني
مالءم .من هنا فإن تطوير املؤسسة العسكرية أمر بات استعجاليا .رغم هذا فان
تطوير املؤسسة العسكرية عرب تكوين املنتمني للمؤسسة العسكرية و عرب تطوير
آليات العمل مل يقع الرشوع فيه.
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عىل املستوى الالمركزي اتجهت الحكومة اىل إجراءات إدارية فورية من اجل اجراء
اصالح مؤسساتياىل جانب إجراءات استرشافية دعمها دستور الجمهورية التونسية
الجديد الذي تضمن احكاما تكرس الالمركزية الفعلية
يف خصوص اإلجراءات اإلدارية الفوريةتواصلت ادارة املصالح املحلية و الجهوية
من قبل نيابات خصوصية .و مل يخلو عمل النيابات الخصوصية من تجاذبات سياسية
ذهبت اىل حد صدامات مع الجهاز االمني يف والية سليانة و اىل حد التقايض بالنسبة
لنيابات خصوصية بوالية صفاقس.
اما اإلجراءات اإلدارية االسترشافية فتتمثل يف االستشارات و الدراسات التي تقوم
بها اإلدارة قبيل البدء يف مرشوع ماأو قبل اتخاذ سن نص قانوين .و قد انطلقت هذه
اإلجراءات منذ الفرتة االنتقالية األوىل و تواصلت يف الفرتة االنتقالية الثانية.
رغم ذلك ،مل نرى تواصال بني الحكومات املتعاقبة غىل البالد بعد الثورة إذ ال
نالحظ عىل سبيل املثال صدى لالقرتاحات املتعلقة بتصور جديد للتقسيم اإلداري
للجمهورية التونسية ،التي تم تقدميها يف الكتاب األبيض الذي أعدته وزارة الداخلية
و بالتحديد الوزير املكلف باإلصالح لدى وزير الداخلية .كذلك هوالحال بالنسبة
للكتاب األبيض حول التنمية املحلية و الجهوية الذي أعدته الحكومة السابقة
النتخابات املجلس الوطني التأسييس.
يف خضم هذا آىت دستور  26جانفي 2014قاطعا مع التنظيم اإلداري املعهود
يف النظام السابق .فخالفا لدستور  1959جاء دستور جانفي 2014مبجموعة من
املقومات الضامنة لالمركزية يف انتظار تنقيح القانون األسايس للبلديات و القانون
األسايس للمجالس الجهوية.
اما واقع املؤسسات الجديدة ،سواء الوزارية او غري الوزارية ،فهم مل يخدم ايضا
االصالح املؤسسايت يف يشءو ذلك لبطء يف تفعيل النصوص املحدثة لبعض هذه
املؤسسات او لبطء يف تسمية اعضاء هذه املؤسسات او لغموض يف مهام بعض
الوزارات و غياب تفاعل بينهم.
يف هذا االطار ميكن االستشهاد مبثايل خطة الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة
املكلف باإلصالح االداري و خطة الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف
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بالحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد حتى خطة وزير حقوق اإلنسان و العدالة
االنتقالية مل تكن يف مأمن من االنتقادات رخم وضوح النص املحدث لها و النص
املنظم لعملها.
وقد واصلت الحكومات املتعاقبة بعد  23اكتوبر  2011يف نهج إحداث هيئات
إدارية مستقلة مهمتها السهر عىل مختلف جوانب العدالة االنتقالية .يف هذا االطار
تم إحداث هيئات من اجل مقاومة الفساد املايل و اإلداري والهيئة الوقتية لإلرشاف
عىل القضاء العديل و هيئات متعلقة بالتصدي و التقيص حول الجرائم الخطرية
لحقوق اإلنسان.
مل يقترص هذا التوجه عىل ملف العدالة االنتقالية بل أحدثت هيئة مستقلة
من اجل إعداد انتخابات املجلس الوطني التأسييس و هيئة عليا املستقلة للقطاع
السمعي البرصي.
يف خصوص الهيئات املحدثة من اجل مقاومة الفساد املايل و اإلداري فقد انقسمت
الهيئات اىل هيئات تتمتع بالشخصية القانونيةو أخرى تفتقر لها
تتمثل الهيئات املتمتعة بالشخصية القانونية و التي تفرض رقابة يف إطار مقاومة
الفساد املالـــــي و اإلداري يف اإلدارة التونسية يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
والهيئة العامة ملتابعة الربامج العمومية و لألكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة.
و عىل غرار هذه الهيئات املتدخلة يف مقاومة الفساد و الرشوة تتمتع الهيئة العليا
املستقلة للقطاع السمعي البرصي بالشخصية القانونية و باالستقاللية املالية.
اما الهيئات املتدخلة يف مقاومة الفساد و الرشوة و التي ال تتمتع بالشخصية
القانونيةفتتمثل يف القطب القضايئ و يف املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد
أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها.
و ال ميكن الحديث عن جدوى من احداث هذه الهيئات دون اصالح الجهاز
القضايئ بحكم ان اعامل هذه الهيئات سيقع احالتها للقضاء للبت فيها .يف هذا
االطار تم احداث الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل .و قد لعبت هذه الهيئة
منذ احداثها دور فعاال يف التصدي لسلطة التنفيذية يف تدخلها يف السلطة القضائية.
اما يف خصوص الهيئات املتعلقة بالتصـــــــــــدي و التقيص حول الجرائم الخطرية
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لحقوق اإلنسان فتتمثل يف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الهيئة الحقيقة و
الكرامة.
أحدثت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مبقتىض القانون األسايس عدد 43
لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر  2013املتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية
من التعذيب .و أحدثت هيئة الحقيقـة و الكرامة مبقتىض الفصل  16من القانون
األسايس عدد  53لسنة  2013املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و تنظيمها.
تتمتع كال الهيئتني باالستقاللية املالية و اإلدارية و بالشخصية القانونيةو عىل غرار
لجان الحقيقة املحدثة باملرسومني  7و  8لسنة  2011ال تتمتع هذه الهيئات بوظيفة
قضائية إذ هي ملزمة بإحالة ما توصلت إليه من أبحاث إىل القضاء للبت فيها.

املبحث اخلامس

رؤية تشاركية ملسارقانون العدالة االنتقالية
الحضور الهام للمجتمع املدين

بعد  14جانفي  ، 2011تشكلت جمع ّيات متخصصة يف العدالة االنتقالية و كان
للمنظامت املمثلة للضحايا وعائالتهم دور كبري يف تدعيم نشاط تلك الجمعيات
من خالل امللتقيات وورش العمل التي كان أهمها مسودة مرشوع قانون العدالة
االنتقالية الذي قدمته التنسيقية الوطنية ومرشوع الهيئة الوطنية للمحامني ومرشوع
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
أصبح املجتمع املدين مك ّونا أساسيا ملسار إعداد مسودة مرشوع العدالة االنتقالية
وهو ما تأكّد حتى بعد إحداث وزارة العدالة االنتقالية التي اعترب البعض بأنها
ستحتكر ملف العدالة االنتقالية .لدرء هذه املخاوف ،بادرت الوزارة إىل إطالق ندوة
الحوار الوطني للعدالة االنتقالية يف  14أفريل  2012تحت إرشاف الرئاسات الثالث و
بحضور مختلف مك ّونات املجتمع املدين من جمع ّيات وشخص ّيات وطن ّية إىل جانب
حضور ممثّيل األحزاب السياس ّية والهيئات املهن ّية واإلعالم ّيني والخرباء الدول ّيني كام
ت ّم تنظيم يوم مفتوح مع الجمع ّيات يف  28أفريل  2012انتهى بتوصية متثّلت يف
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إحداث لجنة وطن ّية لإلرشاف عىل الحوار الوطني ( )1تنتهي مهامها بتسليم نسخة
من مرشوع قانون العدالة االنتقال ّية إىل وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية
(.)2

 | 1إحداث اللّجنة الفن ّية لإلرشاف عىل الحوار الوطني حول العدالة
االنتقال ّية

بقرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية املؤ ّرخ يف  09أكتوبر 2012ت ّم
إحداث اللجنة الفن ّية والّتي ترتكّب من  6أعضاء قا ّرين و 6أعضاء مناوبني وكان
املركز الدويل للعدالة االنتقال ّية وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ واملف ّوض ّية السامية
لحقوق اإلنسان األطراف الداعمة لوجيستيا وف ّنيا لهذا املسار إىل جانب تدعيم
خربات أعضاء اللجنة من قبل خرباء دول ّيني يف إطار دورات تكوين ّية.
مهام اللجنة ترتكز عىل محورين هام تنظيم الحوار الوطني واإلرشاف عليه يف
كامل تراب البالد التونس ّية وصياغة التقرير النهايئ للحوار مع صياغة مرشوع قانون
العدالة االنتقال ّية.
 اإلرشاف عىل الحوار الوطني وتنظيمه بعث اللجان الجهوية جلسات الحوار الوطني :قبل انطالق الحوار الوطني يف الجهات ويف إطارملف العدالة االنتقال ّية قامت اللّجنة
تكريس املقاربة التشارك ّية يف التعاطي مع ّ
الفن ّية بتنظيم جملة من جلسات الحوار عىل املستوى الوطني مثل جلسة لقاء مع
األحزاب السياس ّية .اللّقاء الثّاين كان مع املنظّامت الوطن ّية والهيئات .اللّقاء الثّالث
كان مع الجمع ّيات الحقوق ّية وجمع ّيات .
 حملة التحسيس والتوعيةيف إطار التحسيس والتعريف مبها ّمها قامت اللّجنة الفن ّية بالعديد من ال ّندوات
الصحف ّية إىل جانب عرض ومضات تحسيس ّية حول آل ّيات حول العدالة االنتقال ّية
بجميع وسائل اإلعالم.
 جلسات الحوار الجهويةيف إطار مرحلة الحوار الجهوي  ،عقدت اللّجان الجهويّة ال ّندوات يف كافّة واليات
الجمهوريّة بإرشاف اللّجنة الفن ّية للوقوف عند أه ّم تطلّعات املشاركني من العدالة
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االنتقال ّية واستغرقت ال ّندوة يوما يف كل والية حيث انطلق الحوار يوم  16سبتمرب
 2012بتونس وانتهى يوم  06أكتوبر  2012بتطّاوين و رافق الحوارات الجهوية
توزيع استبيان تم إعداده ملعرفة مواقف املشاركني وآرائهم من مختلف مك ّونات
العدالة االنتقالية.
رغم الصعوبات متت صياغة التّقرير ال ّنهايئ للحوار الوطني حول العدالة االنتقال ّية
لنئ شاب الحوار الوطني بعض ال ّنقائص لكنه مت ّيز بالتوصل إىل نظرة شمول ّية
للعدالة االنتقال ّية يف تونس.
متثّلت أه ّم ال ّنقائص يف خروج جلسات الحوار عن موضوعها أحيانا إىل جانب
مناقشة الحكومة مرشوع قانون يتعلق بالتعويض للمساجني السياسيني اعتربته
اللجنة محاولة إلفراغ مسار العدالة االنتقالية من محتواه وعبرّ ت للوزير املكلّف
بالعدالة االنتقالية عن رفضها لهذه اإلجراءات التي من شأنها إرباك املسار وجعل
اللجنة مجرد واجهة بينام تواصل الحكومة عملها الفعيل يف مسار العدالة االنتقالية.
خاصة مع نجاحه يف جمع العديد من
لكن يبقى الجانب اإليجايب للحوار األهم ّ
املقرتحات والتص ّورات حول ال ّنقاط التّي يطرحها مسار العدالة االنتقال ّية يف السياق
التونيس .فقد مكّنت التّقارير الجهويّة اللّجنة الفن ّية من معرفة التص ّور التّوافقي
ملسار العدالة االنتقال ّية وقد ت ّم كتابة تقرير شامل يعرض أه ّم املقرتحات.

 | 2صياغة مرشوع القانون وتقدميه للمجلس التأسييس

بعد انتهاء املرحلة التمهيديّة لصياغة املرشوع وهي مرحلة الحوار الوطني ،
انبثقت عن اللجنة الفن ّية للحوار الوطني لجنة صياغة تك ّونت من ستة أعضاء عهد
إليها بصياغة املرشوع وكانت املشاريع املقدمة من قبل الهيئة الوطنية للمحامني
والتنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية والحزب الجمهوري والجمعية
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية قد ساعدت اللجنة كثريا يف صياغة مرشوعها.
استأنست لجنة الصياغة بالتجارب الدوليّة يف العدالة االنتقاليّة وبالخربات الدوليّة
حول منهجيّة صياغة القوانني وحول املبادئ واملرجعيّات الدوليّة الواجبة احرتامها
عند صياغة القانون وبعد انتهاء اللّجنة من صياغة املسو ّدة األوىل ت ّم عرضها عىل
الخرباء القانونيّني الوطنيني والدوليّني وبتاريخ  01نوفمرب  2012ت ّم تقديم مرشوع
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القانون لوزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية.
عند االنتهاء من صياغة مسودة املرشوع ،تم عرضه من جديد عىل الجمعيات
النص  ،وتم إدراج املالحظات املقدمة يف صلب نص
الحقوقية يف يوم درايس لتقييم ّ
مرشوع القانون ثم نرشت اللجنة املرشوع عىل موقعها ويف وسائل إعالم عدة ليتسنى
للمهتمني بهذا الشأن االطالع عليه وإبداء مالحظاتهم.
بعد عرض املرشوع عىل وزير حقوق اإلنسان  ،قام هذا األخري بعرضه عىل رئاسة
الحكومة وبقيّة الوزارات إلبداء ملحوظاتها ليت ّم يف مرحلة ثانية إدخال بعض
التغيريات عليه وتكون بذلك ال ّنسخة الثّانية من مرشوع القانون التي ت ّم تقدميها إىل
رئاسة املجلس التّأسييس يوم  22جانفي.

تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم
التكرار حول مسار العدالة االنتقالية يف تونس
بدعوة من الحكومة التونسية ،ﻗﺎﻡ املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة
وضامنات عدم التكرار «بابلودي غريف» بزيارة رسمية إىل تونس يف نوفمرب 2012
 .و يف تقريره اعترب أن تونس تجربة فريدة خاصة مببادرتها بالبحث عن الحقيقة
من خالل بعث لجنتي تقيص حول انتهاكات حقوق اإلنسان وحول الرشوة والفساد
رغم الصعوبات التي واجهتها من غموض يف مهامها وعدم كفاية املوارد املالية.
أما بالنسبة لجرب الرضر ورد اعتبار الضحايا فقد اعترب املقرر الخاص أن مرسوم
العفو الترشيعي العام و مرسوم التعويض لشهداء وجرحى الثورة عنت أشخاصا
معينني وهمشت ضحايا آخرين أهمهم ضحايا الحوض املنجمي األمر الذي يجعل
من االنتقال الدميقراطي أصعب لتونس إىل جانب أن إعطاء شهداء الثورة وجرحاها
أولوية خاصة ومتكينهم من التسبقات ميكن أن يجعل من العدالة االنتقالية تنحرص
يف مجرد التعويض ويحجب املحاسبة ومعرفة هوية الجاين عند تربير توفري الجرب.
كام حذر املقرر العام من أن حرص جرب الرضر يف» تعويضات مالية ،دون القيام عىل
نحو منهجي بالبحث عن الحقيقة و تحقيق العدالة و إجراء مختلف جوانب اإلصالح
املؤسيس ،فضال عن تقديم الضامنات األخرى بعدم التكرار ،ميكن أن ينال من طابع
هذه األمور بصفتها تدابري عدالة ،وقد يصبح يف نظر العديد رم ًزا للتعويض الذي مينح
ﺑﻬدف إسكات الضحايا».
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كام اعترب أن التجربة التونسية مل تتخذ بعد أي ضامنات لعدم التكرار  .أما بالنسبة
ملسألة اإلصالح املؤسيس فقد أشار إىل أن مبادرات الغربلة يجب أن تتخذ يف إطار
اسرتاتيجية شاملة  ،تحرتم املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .كام ركز املقرر عىل
أهمية إصالح املنظومة األمنية التي مل يحدث أي تقدم يف شأنها.
كام قدم توصيات من أجل إنجاح املسار أهمها ضامن فعالية اعتامد سياسة شاملة
بحق ،تشمل العنارص األربعة للعدالة االنتقالية وتفادي االستناد إىل أي عنرص
عىل حساب العنارص األخرى؛ و ضامن مشاركة الضحايا يف جميع مجاالت العدالة
االنتقالية إىل جانب تيسري اعتامد اسرتاتيجية مقاضاة متسقة ومنهجية؛ واعتامد ﻧﻬج
قائم عىل حقوق اإلنسان عند تصميم مخططات الجرب وتنفيذها.

جلسة املصادقة عىل القانون

منذ تعهد املجلس التأسييس بالنظر يف مرشوع قانون العدالة االنتقالية يف 10
ماي  ،2013قامت كل من لجنة الترشيع العام ولجنة الحقوق والحريات والعالقات
الخارجية مبناقشة املرشوع مع أعضاء اللجنة الفنية والعديد من خرباء محليني و
دوليني .
يف 14ديسمربانطلق النقاش حول قانون العدالة االنتقالية أمام الجلسة العامة
للمجلس الوطني التأسييس وقبل انطالق الجلسة انسحب نواب املعارضة الذين
خصيصاً ملناقشة القانون وغادروا الجلسة تعبريا عن رفضهم
عادوا اىل املجلس ّ
مناقشة قانون آخر.
مل يكن مرشوع القانون محل توافق بني االعضاء الحارضين والجلسة فأعترب
بعضهم بان هذا القانون سيكون مقربة قانون تحصني الثورة ألنه سيمكن رموز
الفساد من االفالت من العقاب وأكد عىل رضورة املصادقة عىل قانون تحصني الثورة
قبل الرشوع يف العدالة االنتقالية.
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املبحث السادس

وصدر القانون!

كتجسيم ملخرجات الحوار الوطني و مراعاة للمعايري الدولية للعدالة االنتقالية
متت صياغة مرشوع القانون االسايس للعدالة االنتقالية يف أواخر شهر أكتوبر 2012
من قبل اللجنة الفنية لإلرشاف عىل الحوار الوطني.طال االنتظار حتى شهر ديسمرب
 2013يك يرى القانون النور ،حيث متت املصادقة عليه بعد يومني فقط من النقاش.
و بدا جليا الرغبة امللحة يف إصداره و االنتهاء من هذه املسألة يف وقت اعترب شق
هام من املجتمع املدين أن الترسع يف املصادقة مل يساهم يف تحسني املضمون.و مع
ذلك ،فإنه ميكن اعتبار املصادقة عىل القانون خطوة هامة و جدية ( )1رغم ما به
من هنات وعيوب(.)2

 | 1نقاط قوة عديدة

إن القانون عدد  53لسنة  2013املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها احتوى
خصص العنوان األول لتعريف العدالة االنتقالية وضبط
 70فصال موزعة عىل عنوانني ّ
وخصص الثاين لهيئة الحقيقة والكرامة .مماّ يجعل إحدى نقاط قوة هذا
مجاالتها ّ
القانون ارساؤه لرؤية متكاملة للعدالة االنتقالية ( )1.1وانشاؤه لهيكل سيرشف عىل
قطاع واسع يف مجال العدالة االنتقالية (.)2.1

 | 1.1التأسيس لرؤية متكاملة للعدالة االنتقالية
بوضعه عنوانا كامال لتعريف العدالة االنتقالية وضبط مجاالتها وضع القانون
رؤيته املتكاملة للعدالة االنتقالية حيث ع ّرفها (أ) وبينّ أسسها ( ب) ومبادئها (ج)
ومجاالت انطباقها (د).

أ) تعريف يتالءم مع املعايري الدول ّية

بالتعريف الوارد يف فصله األول للعدالة االنتقالية اعتمد القانون التعريف املتوافق
عليه دوليا الذي أكّده األمني العام لألمم املتحدة يف  .2004هذا االستناد يبينّ ان
تأسيس املنظومة التونسية للعدالة االنتقالية يف غالبيتها قامئة عىل املبادئ املضمنة
يف املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان.
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ب) التأسيس عىل املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان

يؤسس القانون أحكامه رصاحة عىل منظومة حقوق االنسان وذلك سواء بصفة
شاملة منذ تعريف العدالة االنتقالية أو بالنسبة لبعض املسائل التفصيلية مثل
تعريف االنتهاك .فيام يتعلق بخصوصية النساء نص عليها القانون يف املسائل التي
رضر و توفري
تستوجب أخذها بعني االعتبار عند الكشف عن الحقيقة و جرب ال ّ
العناية الفورية و تنظيم جلسات االستامع .هذه الخصوصية ترسي أيضا عىل “
االشخاص كبار السن واالطفال واملعوقني وذوي االحتياجات الخاصة واملرىض والفئات
الهشة”.

ج) إرساء املنظومة عىل املبادئ األساسية للعدالة االنتقالية

عمد القانون إىل تأسيس منظومة العدالة االنتقاليةعىل أهم مبادئ العدالة
االنتقالية املتوافق عليها.
كام يؤسس القانون جميع أحكامه تقريبا عىل مبدأ أسايس يتعلق بصون كرامة
األشخاص وخاصة الضحايا وعدم املساس باملعطيات الشخصية املتعلقة بهم وهو ما
يؤسس ملبدأ حامية الذات البرشية.

د) شمولية قانون العدالة االنتقالية لجميع مجاالتها بصفة متفاوتة:

سيشمل قانون العدالة االنتقالية كل مك ّونات مسار العدالة النتقالية مبا فيها من
كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة واملساءلة واملحاسبة وجرب الرضر ورد االعتبار واصالح
املؤسسات واملصالحة.

 | 2.1إحداث هيكل له صالحيات شاملة:
خصص القانون عنوانه الثاين لهيئة الحقيقة والكرامة ( الفصول  16إىل  )70وهي
ّ
الهيئة التي سترشف عىل املسار كمتدخل رئييس إىل جانب أطراف أخرى ستعود
لها قطاعات كاملة من العدالة االنتقالية .وبالنظر يف هذا القانون نالحظ أنه حدد
طبيعتها القانونية (أ) وضبط مهامها (ب) وصالحياتها (ج).

أ) طبيعة الهيئة  ”:هيئة مستقلة”!

نص القانون عىل أنها هيئة مستقلة تتمتع
بأحداثه هيئة الحقيقة والكرامة ّ
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري( .الفصل  )16وبذلك تكون من صنف
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الهيئات العمومية املستقلّة والتي ال تكون امتدادا ألي سلطة أخرى يف الدولة سواء
الترشيعية أو القضائية وخاصة التنفيذية

ب) اتساع مهام الهيئة وشموليتها:
ينص القانون عىل مجموعة من املهام التي تعود للهيئة ميكن أن نقسمها إىل مهام
واسعة تعود بصفة كلية للهيئة ومهام تشارك فيها الهيئة ويبقى الدور الرئييس فيها
لغريها من املتدخلني يف مجال العدالة االنتقالية.
 املهام التي تعود بصفة شبه حرصية للهيئة تشمل باألساس الكشف عن الحقيقةوالتعويض وجرب الرضر.
 إىل جانب هذه املهام الواسعة يعود للهيئة أيضا أن تقدم ما تشاء من التوصياتواالقرتاحات والتدابري الواجب اتخاذها « لحامية حقوق األفراد وعىل األخص حقوق
النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة .
 املهام املشرتكة مع القضاء وتتمثل أساسا يف املهام املتعلقة بالتتبع واملساءلةواملتعلقة بالتحكيم.

ج) صالحيات هامة:

تتمتع هيئة الحقيقة والكرامة بصالحيات واسعة تتامىش مع مهامها ولذا فإنه فيام
يتعلق بالكشف عن الحقيقة والتعويض وجرب الرضر للهيئة صالحيات واسعة وتقل
هذه الصالحيات فيام عدى ذلك من املهام.
 عىل مستوى التحقيق :يعود للهيئة الولوج إىل األرشيف واالطالع عليه وجعلالقانون للهيئة الصالحية املطلقة ومل يقيدها ،بل رفع عنها أي قيد قانوين
 صالحيات الضابطة العدلية  :يعود للهيئة مبوجب القانون أن تقوم بإجراء املعايناتباملحالت العمومية والخاصة والقيام بأعامل التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت
واألدوات املستعملة ذات الصلة باالنتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محارض يف.
 صالحيات « قضائية» :يعود للهيئة “ التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة بأحكامالقانون بجميع الوسائل واآلليات التي تراها رضورية مع ضامن حقوق الدفاع” هذه
الصالحيات الواسعة ج ّدا تتدعم أكرث مبا أقره القانون للهيئة من الحق يف “ االلتجاء
إىل أي إجراء أو آلية متكنها من كشف الحقيقة” .وهو ما من شأنه أن يجعل من
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الهيئة السلطة العليا والتي لها اتخاذ كل اإلجراءات تجاه غريها من السلط والهياكل
واملؤسسات وهو ما ميكن أن يخلق عوائق أمام عملها ورفض السلط والهياكل
األخرى للتعامل معها وهو ما قد يؤثر سلبا عىل عمل الهيئة والقبول بها.

 | 2نقاط ضعف القانون ونقائصه

تعود نقاط ضعف القانون ونقائصه إىل بعض االعتبارات ومن أهمها:
الرغبة يف أن يكون القانون شامال لكل عنارص العدالة االنتقالية مام أث ّر عىلالتوازنات داخل النص بني املبادئ العامة وبني القواعد القانونية املشفوعة
باإللزامية التي سينجر عنها جملة من الحقوق ومن الواجبات.
الرغبة يف أن يحل القانون جميع املشاكل ذات الصلة بالعدالة االنتقالية إىلجانب إرساء املصالحة الوطنية وهو ماال ميكن لنص قانوين واحد أن يقدم له
حلوال إال إذا تح ّول إىل مجلة قانونية.
الرغبة يف حل مشاكل رجال األعامل املتهمني باالستفادة من النظام السابقخاصة الذين اثر ايقافهم أو منعهم من السفر عىل مؤسساتهم وعىل قطاع هام
من االقتصاد الوطني وعىل عديد الجوانب املرتبطة بالتشغيل.
التسييس املتك ّرر ملرشوع قانون العدالة االنتقاليةمنذ إنهاء اللجنة الفنية لعملهاوإحالة مرشوع القانون عىل الحكومة ثم تدخل املجلس التأسييس.

 | 1.2تبني النص ملفاهيم واسعة قد تعيق عمل الهيئات التي سترشف
عىل العدالة االنتقالية
لقد تبنى قانون العدالة االنتقالية مفاهيم واسعة ج ّدا من شأنها أن تعيق عمل
كل املتدخلني يف مجال العدالة االنتقالية وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة من ناحية
والدوائر املتخصصة يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان.

 | 2.2مسائل قد تعيق استقاللية هياكل العدالة االنتقالية:
من املالحظ أن القانون اشرتط يف عدة مواضع استقاللية ونزاهة وحيادية األشخاص
الذين سيرشفون ويكونون الهياكل والهيئات التي سترشف عىل مسار العدالة
االنتقالية وهو ما نالحظه سواء يف هيئة الحقيقة والكرامة أو يف الدوائر القضائية
املتخصصة.
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أ) جدل حول استقاللية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة :وأهم مسألة ميكن
أن تؤثر عىل استقاللية األعضاء هي أن لجنة الفرز تتشكل من أعضاء
يعكسون تركيبة املجلس التأسييس الحايل مام سيجعل إمكانية املحاصصة
السياسية واردة ويجب يف هذا اإلطار عىل مكونات املجتمع املدين أن
تحرص عىل متابعة هذا االختيار وأن تفرض عىل املجلس أن يتوخى قواعد
الشفافية يف اختيار األعضاء ومعايري االختيار.
ب) إحداث الدوائر القضائية املتخصصة  :هذه الدوائر التي ستحدث
يف املحاكم االبتدائية املنتصبة مبقار محاكم االستئناف ستحدث حسب
القانون مبقتىض أمر (صادر عن رئيس الحكومة ) وتتكون من قضاة يقع
اختيارهم من بني القضاة الذين مل يشاركوا يف محاكامت ذات صبغة
سياسية ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا يف مجال العدالة االنتقالية.
هذا الفصل املقتضب جدا مل يوضح معايري اختيار وترشيح وقبول هؤالء القضاة
و هو ما قد يعود الحقا لألمر الذي سيحدث هذه الدوائر ليضبطها وهو ما قد
يؤثر عىل هذه الدوائر تركيبتها عند اختيار القضاة.

 | 3.2إمكانية التداخل بني هياكل العدالة االنتقالية:
بالرغم من أن االنطباع الغالب أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة العدالة
االنتقالية إال أن هذا االنطباع خاطئ ذلك أن القانون عدد 53نص كذلك عىل
إحداث دوائر قضائية متخصصة يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان ومل يوضح عالقة
هذين الهيكلني و ال عالقة هيئة الحقيقة والكرامة بغريها من املتدخلني.
تداخل عمل هيئة الحقيقة والكرامةو عمل الدوائر القضائية املتخصصة :بالرغم
من محاولة القانون عدد  53تحديد مجال اختصاص كل من الهيئة والدوائر اال أنه
أبقى عىل عديد الثغرات والنقائص خاصة و انه ميكن أن يتم إحداث الهيئة قبل
الدوائر التي حتى وإن أحدثت يجب أن يتم تكوين قضاتها تكوينا خصوصيا يف
مجال العدالة االنتقالية مام سيستغرق وقتا تكون الهيئة هي التي تتقبل فيه
امللفات وتتعهد بالتحقيق فيهو باستثناء هذه الوضعية فإن عالقة الهيئة بالقضاء
تبقى غري واضحة.
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تداخل الهيئة مع الهيئات والهياكل العمومية :لهيئة الحقيقة والكرامة ارتباط
وثيق بالهيئات والهياكل العمومية وذلك عىل مستويني:
عالقة الهيئة بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد :حيث تتلقى هيئة الحقيقةوالكرامة ملفات الفساد املايل التي تحليها عليها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
بناء عىل اتفاقية تحكيم ومصالحة بني األطراف املعنية ،هذه اإلحالة مل يحدد
القانون إجراءاتها فهل تكون اإلحالة بصفة آلية؟ هل يكون ذلك طبق نفس
إجراءات التعهد التي نص عليها الفصل  46فيام يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة؟
عالقة الهيئة باإلدارة يف إطار عملها للفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات حيثيعود لهيئة الحقيقة والكرامة تقديم مقرتحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات
التي تستوجب ذلك.
هذه املهمة التي متت إضافتها من قبل املجلس الوطني التأسييس ومل تكن من
اقرتاحات املجتمع املدين ومل تتضمنها الصبغة األوىل ملرشوع القانون من شأنها أن
تغرق الهيئة بامللفات خاصة وانها ستفحص ملفات ال تعلم ماهي إجراءات إحالتها
عىل اللجنة وال كيف ستتعهد اللجنة بهذه امللفات.
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العنوان األول

46

الكشف عن الحقيقة
بالرغم من أن كشف الحقيقة هو أساس مسار العدالة االنتقالية ،إال أن ما نالحظه
هو أن اإلرادة الرسمية /السياسية يف الفرتة املمتدة بني أكتوبر/ترشين األول 2011
إىل ديسمرب /كانون األول  2013مل تكن متوفرة إلرساء آليات و إجراءات مناسبة
لكشف حقائق انتهاكات حقوق اإلنسان ،سواء يف الفرتة السابقة لسنة  2011أو يف
الفرتة التي تلتها .فباستثناء ما قامت به كل من لجنة تقيص الحقائق حول ما حدث
يف فرتة “الثورة التونسية” ولجنة التقيص حول الرشوة و الفساد اللتني بعثتا منذ
 17جانفي /كانون الثاين  2011واشتغلتا ملدة مل تتجاوز السنة و النصف واصدرتا
تقريرين ،فإنه مل تحدث أية آلية رسمية لكشف الحقائق ،و حتى املبادرات التي
ظهرت بعد انتخاب املجلس الوطني التأسييس وانبثاق حكومة عنه ،مل تنجح و مل
تعط أي نتيجة ،بل إنه تم إجهاضها جميعاً و عدم متكينها من القيام بعملها وهو
ما حدث مع اللجنة املنبثقة عن املجلس التأسييس للتقيص يف أحداث  9أفريل
 2012وكذلك لجان التقيص حول أحداث الرش يف سليانة أو أحداث الهجوم عىل
مقر االتحاد العام التونيس للشغل يف  4ديسمرب !2012
إىل جانب تقارير لجنتي تقيص الحقائق ،صدر عن رئاسة الجمهورية يف نوفمرب/
ترشين الثاين  2013كتاب عنوانه “الكتاب األسود” هو عبارة عن نرش ملعطيات
كانت بحوزة الرئاسة ،تعلقت أساساً بعالقات أشخاص من قطاعات مختلفة
(إعالمية ،ثقافية ،رياضية ،اقتصادية )...بالنظام السابق وبالرئيس السابق.
إن غياب اإلرادة الرسمية مل متنع الباحثني األكادمييني و منظامت املجتمع املدين
من العمل عىل محاولة كشف حقائق انتهاكات حقوق اإلنسان يف الفرتة السابقة
لسنة  2011و تعددت يف هذا املجال الكتابات و الدراسات التي تعلقت أساساً
مباحدث يف  14جانفي /كانون الثاين .20114
4

.Belkhoudja (A) et Chikhrouhou (T), 14 janvier 2011, l’enquête, Tunis Editions, Apolina, 2013
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إال أن العمل عىل فرتة ما قبل  2011مل تحض بالكثري من العناية ،إال إذا ما اعتربنا
العمل الكبري الذي تقوم به مؤسسة التميمي للبحث العلمي و اإلعالم 5من تجميع
لشهادات شخصيات و مناضلني يف فرتة ما قبل  2011و تنظيمها بصفة دورية
ومتواصلة للقاءات الذاكرة الوطنية.
إىل جانب ذلك ،فقد نظمت التنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية ندوة
علمية أيام  17و  18و  19ديسمرب /كانون األول  2013حول “انتهاكات حقوق
اإلنسان بتونس  1956-2013بني الذاكرة و التاريخ” تم نرشها يف كتاب يحمل
نفس العنوان بتاريخ أفريل /نيسان  .2014هذه األعامل تعد فريدة من نوعها
ألنها جمعت يف عمل واحد محاولة لتجميع كامل حقبات انتهاكات حقوق اإلنسان
يف تونس من الفتنة اليوسفية إىل االنتهاكات التي تعرضت لها التيارات اليسارية
والنقابية و الطالبية والقومية و اإلسالمية لتمتد إىل فرتة الثورة التونسية و ما تالها
يف ظل الحكومات املتعاقبة إىل حدود نهاية !2013
وباملحصلة ،تبقى املبادرات الرسمية للكشف عن الحقيقة غري جادة ،إن وجدت،
و ال ميكن أن نذكر يف إطار الكشف عن الحقيقة إال مبادرتني فقط ،األوىل جادة
وهامة وتتمثل يف عمل لجنتي تقيص الحقائق و الثانية كانت مسيسة جدا ً متثلت
يف الكتاب األسود الصادر عن رئاسة الجمهورية.

 | 1عمل لجنتي التقص
يعترب كشف حقيقة ما وقع خالل الفرتات السابقة لتغيري النظم السياسية أو
للثورات أو غريها من صور االنتقال ،من بني أه ّم األهداف التي ترمي إليها مسارات
العدالة االنتقالية للوقوف عىل طبيعة االنتهاكات وجسامتها ومدى انتشارها.
وخاصة
فعالوة عىل أ ّن معرفة حقيقة ما حصل هي حق أسايس للفرد واملجموعات
ّ
الضحايا ،فإن ّـها تخ ّول إعادة كتابة التاريخ كتابة موضوع ّية وحفظ الذاكرة الوطنية.
وتشرتك معظم الدول التي شهدت تحوالت سياسية كربى ومن بينها تونس يف
كونها م ّرت “عىل امتداد فرتات من تاريخها بأزمات سياسية واجتامعية انتهكت فيها
حقوق اإلنسان بشتى الصور (منع للحريّات ،محاكامت غري عادلة ،تفيش للفساد،
تدخل يف القضاء ،استعامل ألساليب مختلفة من التعذيب ،سلب للممتلكات،
اختطافات واغتياالت ،رسقة لآلثار) .وهو ما أثر سلبا عىل استقرارها وعىل مسارها
5

. www.temimi.refer.org
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السيايس والتنموي ،وأفرز رصاعات اتخذت طابع العنف يف كثري من األحيان.
ويف تونس ،كانت إحدى أه ّم القرارات بعد سقوط النظام السابق ،إحداث اللجنة
الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمت ّدة من
 17ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها ،واللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول
الرشوة والفساد .وشكلت هذه العملية خطوة نحو التخيل عن الهياكل الرسمية
خاصة يعهد لها مه ّمة الكشف عن الحقيقة
والكالسيكية للدولة وإحداث لجان ّ
حول موضوع وفرتة مع ّينة ”.ورغم أ ّن هاتني اللجنتني ال متثالن لجنة حقيقة كام
يت ّم تعريفها يف تجارب العدالة االنتقالية ،إال أن ّـها تشمل بعض عنارص التشابه
ومتثل النواة األوىل يف مسار العدالة االنتقالية يف تونس ،عىل غرار عدد من التجارب
الدولية يف العدالة االنتقالية التي انطلقت بإحداث لجان تقيص” .7لذا فاملهم أن
نتط ّرق إىل إحداث هذه اللجان وسري عملها يف جزء أ ّول ،ويف الجزء الثاين التع ّرض
إىل أه ّم ما توصلت إليه من خالل تقاريرها.
6

التقص
 | 1.1منهج ّية عمل لجنتي يّ
ال ب ّد من أن نذكر بأنه بتاريخ  17جانفي  2011ت ّم اإلعالن عن تكوين حكومة
وقتية ،كام ت ّم اإلعالن عن تكوين ثالثة لجان وطنية مستقلة وهي الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي واللجنة الوطنية
لتقصيّ الحقائق حول الرشوة والفساد واللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول
التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمت ّدة من  17ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها.
“وقد كان الهدف من إنشاء لجنتي تقصيّ الحقائق كشف الحقيقة أن التجاوزات
املالية واالقتصادية التي انترشت أثناء فرتة حكم الرئيس السابق من جهة ورصد
االنتهاكات التي تع ّرض لها املواطنون أثناء أحداث  14جانفي من جهة أخرى .لذا
فإن ّـه من املهم مبكان دراسة منهجية عمل لجنتي التقصيّ والتي اعتمدت أساسا عىل
االستامع والزيارات امليدانية”.8
 6منية عامر» حقوق اإلنسان بني مايض االنتهاكات و مقتضيات إنجاح مسار العدالة االنتقالية» ،املسار التمهيدي
للعدالة االنتقالية يف تونسص،116مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،منظمة ال سلم بال عدالة ،سبتمرب .2013
 7أمني الغايل« ،مسار العدالة االنتقالية يف تونس» ،تقييم االنتقال الدميقراطي يف تونس بعد  3سنوات ،ص ، 147مركز
الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،مؤسسة كونرادأدناور ،جانفي .2014
 8آمال وحيش« ،العالقة بني اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول االنتهاكات و املالحقات القضائية و مسار العدالة
االنتقالية يف تونس» ،املسار التمهيدي للعدالة االنتقالية يف تونس ،ص ،16مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،منظمة
ال سلم بال عدالة ،سبتمرب .2013
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كام تجدر اإلشارة إىل أ ّن موضوع عمل هاتني اللجنتني :انتهاكات حقوق اإلنسان
ومكافحة الرشوة والفساد ميكن اعتباره من مك ّونات العدالة االنتقالية يف تونس.
خاصة منها الحقوق
يف الوقت الذي تع ّد فيه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانّ ،
جل تجارب العامل ،كام ميكن اعتبار
السياسية واملدن ّية ،أساس العدالة االنتقالية يف ّ
التطرق النتهاكات حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية اإلضافة املوضوعية
للتجربة التونسية ملفهوم العدالة االنتقالية يف تعريفاتها الدولية.

 | 1.1.1اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات املسجلة
خالل الفرتة املمتدّ ة من  17ديسمرب  2010عىل حني زوال
موجبها
انقسم عمل اللجنة إىل شقني :الشق األول تعلق بالعمل امليداين ،أما الشق الثاين
فتمثل يف العمل املكتبي.
 فيام يخص العمل امليداين  :متثل بداية يف القيام بزيارات ميدانية لعائالتالضحايا  :حيث بدأ أعضاء اللجنة يف القيام بهذه الزيارات لجميع الواليات عىل
األقل م ّرة واحدة وعند االقتضاء مرتان أو ثالثة لنفس الوالية ،وذلك إىل حدود 7
سبتمرب  ،2011وهو ما اصطلح عىل تسميته باملسح الجغرايف لألحداث وقام خاللها
األعضاء بـ :
 زيارة عائالت املتوفني يف منازلهم وتدوين الترصيحات مبحرض سامع ألفراد عائلةالضحية وبيان ظروف الواقعة ومكانها وتاريخ الوفاة وأسامء الشهود إن أمكن واسم
املعتدي إذا ت ّم التع ّرف عليه.
 االتصال بالجرحى واالستامع إليهم وإىل شهودهم باإلضافة إىل زيارة الجرحىالقابعني باملستشفى ،أما بقية الجرحى فغالبا ما يقع تجميعهم مبكان عمومي
وتكوين ملف لهم.
وتجدر اإلشارة إىل أهم ّية هذا االتصال املبارش كمصدر من مصادر املعلومات
حيث كان له الدور األسايس لفهم موطن األحداث وطبيعتها وطريقة التعاطي
األمني معها ،فضال عىل تقديم اإلرشادات القانونية املستوجبة .وإىل جانب ذلك،
قام أعضاء اللجنة بزيارات عديدة للعديد من املصالح اإلدارية والقضائية ملزيد
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التح ّري حول األحداث التي حصلت يف مختلف املناطق ،حيث قاموا بزيارة املحاكم
ومقرات الواليات و املعتمديات والبلديات وأيضا زيارة املستشفيات حيث ت ّم
االستامع إىل العديد من األطباء الذين بارشوا عمليات إسعاف املصابني أثناء الثورة.
“وبعد استكامل الزيارة امليدانية يف كامل واليات الجمهورية ،متت زيادة البحوث يف
الفرتة املمتدة من  15أوت  2011إىل غاية  12ديسمرب  2011للوقوف عىل األحداث
التي شهدتها بداية من يوم  14جانفي  ،2011وشملت سامع مديري السجون
وبعض األعوان املبارشون ملهامهم أثناء األحداث وكذلك بعض املساجني سواء من
املترضرين أو الشهود وزيارة غرف اإليواء واالطالع عىل ظروف اإلقامة ومعاينة
اآلثار املادية التي خلفتها األحداث من تخريب للمنشآت وإرضام النار يف الغرف
واملصالح اإلدارية التابعة للسجن”.9
هذا ومتكنت اللجنة من تصوير رقمي برصي مبا قدره مائة وخمسون ساعة
تصوير تقريبا لشهادات الجرحى وعائالت الضحايا وبعض املسؤولني الذين قبلوا
تسجيلهم.
ويف إطار املزيد من التحري ،قام أعضاء اللجنة بعدد من الزيارات لسامع املوقوفني
عىل ذمة القضاء أو لبعض الشخصيات التي كان لها دور فاعل يف األحداث  :حيث
أجرت اللجنة مثانية زيارات للقاعدة العسكرية بالعوينة لالستامع للموقوفني عىل
ذمة العدالة ،كام ت ّم االستامع إىل كبار املسؤولني بوزارة الداخلية واألمن العام
للحزب الحاكم آنذاك واملدير العام لألمن الرئايس.
أما يف ما يخص العمل املكتبي  :من بني أه ّم هذه األعامل هو إجراء السامعات :
حيث يضيف عضو اللجنة ما يتلقاه من املستمع إليه صلب االستامرة املعتمدة التي
يختلف أسلوبها وهدفها حسب الشخص املستمع إليه سواء كان من الضحايا أو من
الشخصيات أو حتى من املسؤولني املفرتضني حيث “ت ّم استدعاء عدد من اعوان
األمن الوطني الذين حامت حولهم شكوك وبعض التهم والذين ذكرت أسامؤهم
من قبل املترضرين وعائالت الضحايا.
وإىل جانب ذلك قامت اللجنة طيلة م ّدة عملها بتحرير العديد من املراسالت
 9تقرير اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات و االنتهاكات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب
 2011إىل حني زوال موجبها ،تقرير اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات و االنتهاكات املسجلة خالل
الفرتة املمتدة من  17ديسمرب  2011إىل حني زوال موجبها ،تونس ،املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،2012،ص .54
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اإلدارية إىل مختلف املصالح اإلدارية قصد تنسيق الزيارات امليدانية ولتنظيم
السامعات املختلفة ،كام قامت بإصدار بالغات ت ّم نرشها يف جميع وسائل اإلعالم
املكتوبة واملسموعة واملرئية لدعوة املترضرين لتقديم ملفاتهم يف أجل أقصاه 20
أكتوبر .2011ليت ّم يف مرحلة أخرية تحرير التقرير النهايئ.
كانت هذه منهجية عمل لجنة التقيص التي ترأسها توفيق بودربالة ،فامذا عن
طريقة عمل لجنة الراحل عبد الفتاح عمر.

 | 1.1.2لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة والفساد
عاشت تونس وال تزال “تحت وطأة منظومة فساد ورشوة متكاملة تحكمها جملة
من العنارص املرتابطة واملتفاعلة فيام بينها بإحكام ونظام .إزاء هذا الوضع كان لزاما
توصال إىل محاسبة الضالعني فيه
محاربة الفساد وكشف مظاهره وتجلياته وأساليبه ّ
والتوقي من تبعاته الوخيمة”.10
ويف هذا اإلطار ورغم حرص اللجنة عىل املساهمة يف إنجاح مسار العدالة االنتقالية
فإنها التزمت يف أدائها بالتقيد مبقتضيات املرسوم املحدث لها من حيث هي هيئة
عمومية غري قضائية يقترص دورها عىل إجراء أعامل البحث واالستقصاء وتجميع
املعلومات واألدلة واالثباتات الدالة عىل وجود شبهة فساد أو رشوة عالوة عىل تقبل
العرائض والشكايات من املواطنني واملؤسسات واإلجابة عنها.
وجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد تلقت إىل
حدود شهر سبتمرب من سنة  2011ما يزيد عن  11000ملفا درست منها  5000ملف
وأحالت عىل القضاء أكرث من  400ملف تعلق كل ملف منها بالعديد من األطراف.
ومتثلت أعامل اللجنة يف النظر ودراسة امللفات الواردة عليها من املواطنني أو
اإلدارات أو الجهات الرسمية التونسية ويف بعض األحيان األجنبية وكذلك يف النظر
تلقائيا يف ملفات بناء عىل معلومات أو وثائق حصلت عليها“ .وارتكزت منهجية
العمل التي اعتمدتها الهيئة الفنية عىل دراسة أولية للعرائض من قبل رئيس اللجنة
أو أحد أعضائها ،وحسب موضوعها يقع توزيعها عىل اللجنة الفرعية املتخصصة أو
 10محمد العيادي« ،مساهمة اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة و الفساد يف مسار العدالة االنتقالية يف تونس»،
املسار التمهيدي للعدالة االنتقالية يف تونسص ،94مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،منظمة ال سلم بال عدالة ،سبتمرب
.2013
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عىل عضوين باللجنة وعضو من فريق املفتشني اإلداريني”.11
كام تستعني اللجنة بأجهزة الرقابة إ ّما يف عملية تدقيق معينة أو من خالل
التقارير التي أعدتها دائرة املحاسبات .والتي مل تنرش بعد آنذاك وكذلك التقارير
التي اعدتها أجهزة الرقابة املالية واإلدارية التابعة للوزارة األوىل ووزارة املالية
وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة وغريها من األجهزة كالبنك املركزي التونيس
وهيئة السوق املالية.
كام قامت اللجنة بسامع عدد كبري من املسؤولني السابقني وكذلك رجال أعامل
وموظفني يف مختلف الوزارات باإلضافة إىل عدد هام من املواطنني الذين أدلوا
مبعلوماتهم أو قدموا شكواهم.
كام “استدعت اللجنة كبار املسؤولني يف الدولة من وزراء ومستشاري رئيس
الجمهورية األسبق ومديرين عامني باإلدارات املركزية أو مسريين للمنشآت
واملؤسسات العمومية وكذلك أصحاب األعامل املقربني من الرئيس األسبق أو
الذين ترد بشأنهم معلومات تدخل يف نطاق اختصاص اللجنة”.12
ولجلسات االستامع أهمية قصوى إذ مكنت من الحصول عىل معلومات مفيدة
ّ
تدل عىل حجم الفساد والرشوة الذي كان متفشيا والذي امت ّد إىل مختلف قطاعات
االقتصاد.
وإىل جانب عمليات االستامع قامت اللجنة بزيارات ميدانية إىل العديد من
القصور الرئاسية كقرصي قرطاج وسيدي الظريف حيث ت ّم العثور عىل جملة من
الوثائق الهامة واملصوغ ،كام عرثت عىل دفاتر ادخار وعىل كشوفات بنكية منها
ما يتعلق بحساب رقمي موجود بلبنان ويتضمن  27مليون دوالر وهو مبلغ تم
اسرتجاعه يف  ،2013وت ّم اكتشاف قطع أثرية وعددها  57تم تسليمها للمعهد
الوطني لآلثار.
 11نائلة شعبان« ،مكافحة الفساد و الرشوة و مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس من خالل تجربة اللجنة الوطنية
لتقيص الحقائق حول الرشوة و الفساد» ،تقييم االنتقال الدميقراطي يف تونس بعد  3سنواتص ،74مركز الكواكبي
للتحوالت الدميقراطية ،مؤسسة كونرادأدناور ،جانفي .2014
 12نائلة شعبان« ،مكافحة الفساد و الرشوة و مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس من خالل تجربة اللجنة الوطنية
لتقيص الحقائق حول الرشوة و الفساد» ،تقييم االنتقال الدميقراطي يف تونس بعد  3سنوات ص  ،75مركز الكواكبي
للتحوالت الدميقراطية ،مؤسسة كونرادأدناور ،جانفي .2014
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أهم ما توصلت إليه لجان التقيص من خالل التقارير النهائية
ّ | 1.2

سنتطرق إىل أه ّم ما توصلت إليه لجنتي التقيص وأه ّم ما ورد يف تقاريرها النهائية
يف قسم أول ،ثم نتطرق لجملة من التوصيات التي قد تكون هامة ومفيدة لهيئة
الحقيقة والكرامة إبّان عملها.

 | 1.2.1التقارير النهائية للجنتي تقيص الحقائق
من الرضوري أن نذكر يف هذا املستوى بأ ّن “صياغة التقرير الختامي يقتيض اعتامد
تقنيات خاصة ،ومن املستحسن أن تقع الصياغة بواسطة لجنة خاصة ترتكب من
أعضاء الهيئة الذين بارشوا أعامل التحقيق والتحليل وغريها باالستعانة بخرباء يف
الصياغة من خارج أعضاء الهيئة وذلك إلضفاء أكرث موضوعية عىل التقارير باعتبار
أنه يصعب عىل أعضاء الهيئة التخلص بصفة كلية من الجوانب الذاتية التي ميكن
أن تتك ّون لديهم أثناء العمل خاصة يف عالقتهم بالضحايا”.13
•التقرير الختامي للجنة تقيص الحقائق حول األحداث
ميكن القول بأن التقرير الختامي للجنة تقيص الحقائق حول األحداث ،عىل
قلة خربة محرريه يف كتابة مثل هذه التقارير وحداثة املوضوع بالنسبة إليهم،
سيمثل وثيقة هامة لهيئة الحقيقة والكرامة ملا احتواه من معلومات تخص املنهجية
املعتمدة وطريقة العمل وأسلوب تجميع املعلومات ،وأيضا ملا احتواه من توثيق
ملرحلة تاريخية هامة من تاريخ تونس.
“وباالطالع عىل التقرير الختامي للجنة استقصاء الحقائق حول األحداث األخرية
يتبني أنه اعتمد يف تركيبته العامة عىل التداخل بني العنرصين التاريخي والجغرايف
وخاصة يف جزئه املتعلق باألحداث الذي كان بناء املنت فيه معتمدا عىل أسلوب
رسدي عند عرض مختلف األحداث التي عرفتها مناطق الجمهورية التونسية خاصة
قبل  14جانفي  ،2011ليتخلله أسلوب تركيبي تحلييل عند رسد أحداث يوم 14
جانفي  2011واألحداث واملواضيع الخاصة ،ليصبح البناء تحليليا يف الجزء املتعلق
 13آمال وحيش« ،العالقة بني اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول االنتهاكات و املالحقات القضائية و مسار العدالة
االنتقالية يف تونس» ،املسار التمهيدي للعدالة االنتقالية يف تونس ،ص ،19مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،منظمة
ال سلم بال عدالة ،سبتمرب .2013
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باملسؤوليات والتوصيات وتقريريا يف القسم الخاص بالجداول والرسوم البيانية”.14
وقد ال يختلف اثنان يف أن أه ّم االنتظارات من وراء التقرير هو تحديد املسؤولني
عن االنتهاكات والتجاوزات ،غري أنه وبالرجوع إىل واقع الحال ،نجد أن تحديد
املسؤوليات الفردية يبقى بالرضورة من أنظار العدالة التقليدية ،إال أنه من الصعب
تصور لجان الحقيقة مبثابة الجهاز التنفيذي للعدالة االنتقالية ،تبت يف املسؤولية
الفردية لألطراف وذلك لع ّدة أسباب فتنوع اختصاص أعضائها وفقدان بعضهم
للخربة القانونية عىل جانب أن الهدف من وراء إنشاء لجان الحقيقة هو الوصول
إىل تحديد املسؤولية املؤسساتية عام حصل ،وهو املنهج الذي التزمته اللجنة صلب
التقرير .وأعادت األحكام الصادرة يف منتصف شهر أفريل  2014والتي برأت عددا
من املسؤولني السياسيني واألمنيني ،الحديث حول تقرير بودربالة الذي يبقى يف
نظر البعض غري ذي جدوى ومنقوصا طاملا مل يح ّدد مسؤولية األفراد سيام وأ ّن عددا
من الضحايا من عائالت املتوفني والجرحى عىل علم بالجناة حسب ترصيحاتهم ،إال
انه بالرجوع إىل املرسوم املنشأ للجنة يتبني أن دورها يقترص عىل استقصاء الحقائق
حول األحداث دون غريها.
•التقرير الختامي للجنة تقيص الحقائق حول الرشوة والفساد
إ ّن عملية تفكيك منظومة الفساد التي شيدها النظام وأسسها ضمن دواليب
الدولة ومن خارجها انطلقت منذ السابع عرش من شهر جانفي ، 2011إثر قرار
الوزير األول بتشكيل ثالث لجان من بينها «لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة
والفساد» ،التي تألفت من هيئتني :واحدة فنية تضم خرباء يف عديد امليادين
ُعهد إليها بالتقيص والبحث ودراسة امللفات ،فيام تقوم بإحالة حاالت الشبهة
يف الرشوة والفساد عىل القضاء ،وهيئة عامة ترتكب من ممثيل األطراف املعنية
مبكافحة الرشوة والفساد ،تقوم بالنظر يف التوجهات العامة لعمل اللجنة ،ويف وضع
التص ّورات املستقبلية.
ويشري تقرير «لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة والفساد» ،إىل أن عملية تفكيك
منظومة الفساد يف البالد ،والتي انطلقت فيها اللجنة ،تبقى محدودة ،ما مل ترتبط
 14آمال وحيش« ،العالقة بني اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول االنتهاكات و املالحقات القضائية و مسار العدالة
االنتقالية يف تونس» ،املسار التمهيدي للعدالة االنتقالية يف تونس ،ص ،20مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،منظمة
ال سلم بال عدالة ،سبتمرب .2013
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بإقامة منظومة ملكافحتها ،وذلك من خالل بعث هيئة قارة ومستقلة تتعهد مبهمة
الوقاية من الرشوة والفساد.
وكانت اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد قد توخت منهجية
عمل دقيقة لتقيص امللفات ،خصوصا يف ضوء تشعب املجاالت ،ووجود أخطبوط
فساد معقد ،ومتثلت هذه املنهجية يف جلسات استامع واستعانة بأجهزة الرقابة
والزيارات امليدانية.
وكشف تقرير اللجنة ،أن الرئيس السابق واملقربني منه سلطوا أطامعهم عىل
مجمل القطاعات االقتصادية الحساسة وذات املردود املايل .وذكرت أن الرئيس
السابق عمل عىل مصادرة سلطة القرار التي من املفروض قانونا أن ميارسها الوزراء
ومختلف املسؤولني ،واستأثر بالسلطة الفعلية ،مام مكنه من اكتساح مجاالت
االقتصاد بواسطة طرق محكمة واستعامل مستشاريه والبعض من وزرائه.
وكشف التقرير الوطني أن لجنة تقصيّ الحقائق حول الفساد والرشوة ،تلقت
 10062عريضة ،وذلك إىل غاية  27أكتوبر .2011وبلغ املعدل اليومي للعرائض
الواردة عىل اللجنة منذ إحداثها 44 ،عريضة.
وتولت اللجنة دراسة حوايل  5310ملفا ،تم استيفاء  5206ملفات ،بينها  2366ملفا
أحيلت عىل :الوزارة األوىل ( )80ووزارة الداخلية ( )588ووزارة العدل ( )399ووزارة
املالية ( )392ووزارة الفالحة ( )98ووزارة أمالك الدولة ( )200ووزارة التجهيز ()89
والشؤون االجتامعية ( )32والنقل ( )59والدفاع الوطني ( )23والتجارة والسياحة
( )36والصناعة ( )63والثقافة ( )12والصحة العمومية ( )18والرتبية ( )46والشؤون
الخارجية ( )15ووزارات أخرى ( )44وجهات أخرى ( 177ملفا).
ووفق التقرير الوطني األول من نوعه يف تاريخ تونس ،فإن مامرسات الرشوة
والفساد ،شملت جميع امليادين االقتصادية ،وتعلقت بصورة أساسية بالقطاعات
التالية:
املجال العقاري :من خالل اقتناء أراض من قبل عائلة الرئيس االسبق،
وعمليات التفويت يف أراض بيضاء ( 77هكتارا خالل  5سنوات) ،بعد التخفيض يف
أسعارها ،إىل جانب التفويت يف عديد األرايض البيضاء واملقاسم املهيأة ،واقتناء أراض
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من الدولة واملؤسسات العمومية ،والتفويت يف عقارات عن طريق الوكالة العقارية
للسكنى لفائدة أفراد عائلة الرئيس وأبنائه ،والتفويت يف قطع أرض للمدرسة
الدولية بقرطاج من قبل الدولة والوكالة العقارية للسكنى ،باإلضافة إىل التفويت يف
عقارات بلدية عديدة لفائدة عائلة الرئيس االسبق أو ملقربني من زوجته.
وشملت عمليات التفويت هذه أرايض فالحية وأخرى للسكنى ونوعا ثالثا ذا
صبغة سياحية ،وذلك يف ضواحي العاصمة (حلق الوادي ـ الكرم ـ قرطاج ـ املرىس ـ
سيدي بوسعيد ،)...والحاممات وسوسة ومدن شامل البالد.
الالفت للنظر يف هذا السياق ،أن فساد الرئيس االسبق واستباحته أمالك الدولة،
مل يقترص عىل التونسيني ،بل شمل شخصيات سياسية أجنبية.
وأثبتت التحريات أن وزير أمالك الدولة األسبق فوت يف عقار بقمرت ألحد امللوك
الخليجيني ،وآخر ألحد األمراء مل تكشف اللجنة عن هويته ،فيام تم التفويت لوزير
دولة أجنبية يف عقار مبنطقة سيدي الظريف ،بلغت تكاليفه مليارين من املليامت
التونسية.
املجال الثاين الذي كان مصدرا رئيسيا للفساد يف مرحلة حكم الرئيس االسبق ،
الصفقات العمومية ،حيث كشف التقرير الوطني ،أن التعليامت وعمليات الحسم
يف الصفقات العمومية ،كانت تتقرر يف قرص قرطاج ،وبالقفز عىل اللجنة العليا
للصفقات العمومية ،مام أدى اىل التالعب والتحيل عىل قرارات اسناد الصفقات
العمومية ،عىل غرار االستبعاد غري املربر لصاحب العرض املايل األقل مثنا ،أو دعوة
بعض العارضني لتقديم عروض مالية رغم اقصائها اداريا أو فنيا ،أو ابرام صفقات
بالتفاوض املبارش بالرغم من عدم توفر الرشوط الالزمة لذلك.
ونتج عن ذلك تجاوزات أثرت عىل منظومة الصفقات العمومية وعىل مصداقية
االدارة ،ومكنت مؤسسات ورشكات من صفقات دون وجه حق ،مام أدى اىل وجود
صفقات مشبوهة من بينها صفقة انجاز مدينة الثقافة واقتناء سفينة النقل بني
صفاقس وقرقنة ،وبعث وحدة لتوظيف الغاز املسيل اىل جانب تجاوزات يف ميدان
نقل املواد البرتولية بالرشكة التونسية لصناعات التكرير ،والصفقة املتعلقة باستغالل
مصب جبل شاكري ،وملف «املناطق الزرقاء» بصفاقس ،واشغال امللك العمومي،
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ورشاوى بعنوان عموالت وساطة عن الصفقات التي تربم لفائدة صهر الرئيس
السابق صخر املاطري ،وتجاوزات يف الترصف يف الصفقات برشكة «نقل تونس»،
باإلضافة اىل تجاوزات متعلقة بصفقة متديد الخط الجنويب ملرتو املروج ،وغريها من
الصفقات التي ح ّول الرئيس االسبق وعائلته وجهتها نحو مصالحهم وحساباتهم.
وتطرق تقرير اللجنة الوطنية للتجاوزات التي طالت قطاع االتصاالت ،سواء
تعلق األمر باتصاالت تونس أو تونيزيانا أو أورونج ،خصوصا فيام يتعلق بالعقود
املربمة مع مزودين أو رشكات خدمات ،وهي عقود نالها الفساد والتحيل واستغالل
النفوذ.
وعرض التقرير الوطني ألشكال الفساد التي شملت القطاع السمعي البرصي،
وخاصة وكالة االتصال الخارجي ،من خالل املؤمترات والعروض املوسيقية وعروض
األزياء وإقامة الصحفيني األجانب وأشغال الطباعة وتذاكر السفر واقتناء تجهيزات
اعالمية ،وهي نفقات بلغت مليارات الدينارات كانت تنفقها وكالة االتصال الخارجي
من األموال العامة.
بل إن الفساد يف هذا املجال طال مؤمترات الحزب الحاكم املنحل ،ومنظمة املرأة
العربية والقمة العاملية للمعلومات ،والغرفة التجارية األمريكية والكندية مع تونس،
وكانت الوكالة تنفق عىل هدايا الصحفيني األجانب ،وشمل ذلك صحفيني ونشطاء
سياسيني من تونس وفرنسا وبلجيكا والرشق األوسط وسويرسا ولبنان والخليج.
وكشف التقرير عن تكليف وكالة االتصال الخارجي لصحفيني من بلدان عديدة
بإنجاز تقارير واعداد مقاالت وتحاليل ،وانتاج مواد تخص االرهاب ومذكرات حول
ندوات صحفية ومهامت اتصالية بالخارج ،كانت تسند ألصحابها أموال ونفقات من
الوكالة.
بالتوازي مع الصفقات العمومية ،كشف تقرير لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة
والفساد أن مجال اللزمات طالته التجاوزات .وأورد التقرير عديد اللزمات التي
شملها فساد الرئيس االسبق  ،منها اللزمة املتعلقة مبرشوع تحلية املياه ،ولزمات
أخرى عديدة أبرمها ديوان البحرية التجارية واملوانئ.
كام أشار التقرير الوطني الذي ميسح نحو  500صفحة تقريبا ،اىل املنشآت
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العمومية التي شملتها عملية التخصيص ،ومنها رشكة املحرك والتجاوزات املسجلة
بخصوص التفويت يف مساهمة رشكة الخطوط الجوية التونسية يف االتحاد الدويل
للبنوك ،والتفويت يف مساهامت عمومية برشكة «نستيل تونس» والتفويت يف
مساهامت بنك الجنوب سابقا ،وعملية اقتناء رشكة ستافيم من قبل عائلة الرئيس
االسبق  ،وخوصصة رشكة النقل.
ولعل الفقرة الالفتة يف التقرير الوطني ،التجاوزات املسجلة يف القطاع البنيك
واملايل ،حيث سجلت اللجنة مامرسات عبثية بينها تحويل وجهة قروض بنكية
ملآرب خاصة ،واسناد قروض لعائلة الرئيس االسبق وأصهاره واخوته وأبنائه دون
ضامنات كافية ،وموافقة عديد البنوك عىل التخيل عن ديون عديدة متخلدة بذمة
حرفاء البنك ،وعدم تجميد بعض الحسابات الخاصة ،والقيام بترصفات غري رشعية يف
الرشكة التونسية للبنك ،وتجاوزات يف بنوك أخرى عديدة …
ومل يف ّوت التقرير الوطني الحديث عن التجاوزات والفساد الذي شمل القضاء
واملحاماة ،من خالل التدخل يف سري عمل القضاء يف عديد امللفات والقضايا.
الغريب يف األمر أن فساد الرئيس االسبق وعائلته وذويه ،طال كذلك قطاعات
يفرتض أنها مبنأى عن تجاوزاته ،مثل التوجيه الجامعي والبحث العلمي ،وصندوق
التأمني عىل املرض والرتاخيص االدارية ،أما التهرب الجبايئ ،فقد كان من بني مجاالت
تدخل الرئيس االسبق عرب االنحراف باالمتيازات الجبائية ألغراض خاصة ،اىل جانب
التجاوزات املتعلقة باآلثار.

 | 1.2.2التوصيات املنبثقة من خالل تقارير اللجنتني
من جهة أوىل ميكن اعتبار التقرير الختامي للجنة تقيص الحقائق حول األحداث
نواة ملسار العدالة االنتقالية يف تونس و ذلك بتوثيقه االحداث و االنتهاكات التي
حصلت خالل الحيز الزمني الذي غطّتة اللجنة و ميكن اعتامده من طرف هيئة
الحقيقة املزمع انشاؤها.
ان التمكن من كشف الحقيقة و محاسبة جميع املسؤولني عن االنتهاكات باختالف
انواعها و درجاتها ال يعترب هدفا بحد ذاته فتجاوز العوائق الحائلة دون الوصول
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اىل التحقيق الشامل للعدالة من خالل ادخال اصالحات جوهرية عىل املؤسسات
ذات العالقة بامليدان (قضائية امنية ديوانية عسكرية)لضامن عدم تكرار ما حصل
يعترب الهدف االسمى الذي يجب ان ينتهي اليه اي مسار للعدالة االنتقالية هذا
املسار الذي و لنئ كان زمنيا منصبا عىل املايض فان نتائجه تنصب عىل املستقبل
الذي يجب ان يسوده السلم و االمن االجتامعيني و يبني عىل اسس الدميقراطية و
احرتام سيادة القانون.
إىل جانب ذلك ،فإن اسرتاتيجية مكافحة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة و
متواصلة و متنوعة تتمثل يف النقاط التالية :
اعتامد نظام دميقراطي يستند إىل مبدأ الفصل بني السلط و سيادة القانون.إقرار الشفافية و النزاهة كمبدأ لترصيف الشؤون العامة.بناء جهاز قضايئ مستقل و قوي و نزيه و تحريره من كل املؤثرات.الحد من السلطة التقديرية لإلدارة و إقرار واجب تعليل املقررات اإلدارية وإخضاعها إىل مراقبة فعلية و ناجعة.

“ | 2الكتاب األسود”
فاجأت الرئاسة التونسية الجميع بإصدار الكتاب االسود بتاريخ  3ديسمرب ،2013
الذي أثار وال يزال الكثري من الجدل ،حول محتواه ،وتوقيت صدره ،والغاية من
وراءه ،حيث الزمته التساؤالت والتناقضات منذ صدوره ...
وتثري مسألة توقيت صدور الكتاب األسود العديد من التساؤالت ،حيث أنه صدر
يف وقت مت ّر به البالد بأزمة سياسية خانقة منذ اغتيال محمد الرباهمي ،لكن مؤسسة
الرئاسة بدت غري آبهة مبا ميكن أن يحدثه من تداعيات عىل املستوى السيايس
والقانوين.
التنصل منها
ّ
صح التعبري ،حاولوا
والغريب يف األمر أن واضعي هذه الدراسة إن ّ
إثر الض ّجة التي رافقت صدورها ،وأكدوا أنه مل تكن يف نية دائرة اإلعالم إصداره أو
نرشه ،بل إن ّـه ت ّم ترسيبه وطباعة عدد من النسخ ثم نرشه عرب املواقع االجتامعية،
وهو ما يتناقض مع ما ورد يف التمهيد ،من كونه يوضع «بني يدي اإلعالميني ونواب
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املجلس الوطني والهيئات املعنية يف القطاع اإلعالمي» .مماّ يؤكد رغبة مؤسسة
تنصلهم منه ،إىل درجة رغبتهم يف مقاضاة
الرئاسة يف إصدار الكتاب األسود رغم ّ
املسؤولني عن املطبعة الرسمية ،الذين أكدوا بأ ّن مؤسسة الرئاسة هي التي أعطت
األوامر بطباعة  530نسخة من الكتاب.
إ ّن كل ما سبق يدفعنا إىل مزيد التعمق يف دراسة هذا الكتاب ملعرفة محتواه
ومضمونه يف قسم أ ّول ،ثم الستجالء أبعاده يف قسم ثان وتبعاته عىل مسار العدالة
االنتقالية يف قسم ثالث.

 | 2.1محتوى الكتاب األسود
مقسمة إىل  13ملفا ،تعلق
من الناحية الشكلية  :ورد الكتاب يف  354صفحةّ ،
أغلبها باإلعالم يف تونس إبّان حكم النظام السابق ،هذا ولنئ تناول الكتاب منذ
عنوانه “منظومة الدعاية تحت حكم بن عيل” ،إال أن ّـه يبدو أنّه تجاوز هذا املوضوع
ليصبح محاولة لتكريس “نضاالت” الرئيس وحلفائه ،من ذلك ورود اسم الرئيس
املرزوقي عىل رأس قامئة املعارضني  :مثال ص “ : 72أو السادة املنصف املرزوقي
أو خميس قسيلة أو مصطفى بن جعفر أو محمد ع ّبو أو ح ّمة الهاممي” ،أو يف
الصفحة  199حني يذكر واضعوا الكتاب بأ ّن دائرة اإلعالم كانت تبدي حرصا شديدا
“عند االطالع عىل هذه الوثائق عىل حسن انتقاء املحاورين بالتنسيق مع ATCE
وتبقى بعض األسامء املعارضة ممنوعة كليا من الظهور يف اإلعالم العمومي وحتى
الخاص (عىل غرار د .منصف املرزوقي ود .مصطفى بن جعفر واألستاذ أحمد نجيب
ّ
الشايب ومية الجريبي وح ّمة الهاممي وزوجته راضية النرصاوي وسهام بن سدرين
وكافة رموز حركة النهضة واملنتمني إليها وحتى املتعاطفني معها .”...
الخاص
ولكن يبقى أه ّم موضوع ت ّم استغالله لتلميع صورة الرئيس هو القسم
ّ
مبلفات املعارضني يف فرتة بن عيل ،حيث مل يكتفي محررو الكتاب األسود بوضع
خصصوا له  12صفحة تض ّمنت
املنصف املرزوقي عىل رأس قامئة املعارضني ،بل ّ
أه ّم املحطات “النضالية” التي خاضها املرزوقي .ليليه التع ّرض لنضاالت حزب حركة
االتجاه اإلسالمي “النهضة” ،زمالء الكفاح يف املايض وحلفاءه يف الحكم إثر انتخابات
 23أكتوبر .2011
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خاصة ،والرغبة يف إظهاره
إ ّن اتباع مثل هذا األسلوب يف تلميع صورة املرزوقي ّ
مبظهر املناضل من خالل هذا الكتاب ،ليعترب طريقة وأسلوبا رديئني للر ّد عىل
االنتقادات املوجهة ملؤسسة الرئاسة ممثلة يف شخص املرزوقي ،الذي حاول تكسري
الصورة النمطية لرئيس الجمهورية كام ظهر يف حقبتي بورقيبة وبن عيل.
يف الواقع فإنها ليست امل ّرة األوىل التي تصدر فيها قامئة سوداء يف من تعاملوا
مع النظام السابق ،حيث ت ّم يف العديد من امل ّرات التلويح بنرش القامئة السوداء
للصحافيني ،كام ت ّم عزل  81قاضيا من قبل وزير العدل نور الدين البحريي عىل
أساس أنهم ارتكبوا جرائم رشوة وفساد ،ث ّم الرتاجع يف حق  9قضاة منهم ،وال تزال
البقيّة يف انتظار الفصل يف وضعيتهم .كام ت ّم يف شهر مارس  2014نرش قامئة تض ّم
ته ّرب رجال أعامل من تسديد ديونهم لفائدة البنوك ،اتضح فيام بعد أنها تعود لسنة
يخص الكتاب األسود هو من ناحية توقيته ومحتواه ،ومن
 ،2004لكن الخطري فيام ّ
ناحية أخرى تداعياته عىل مسار العدالة االنتقالية يف تونس.
سنخص القسم الثاين بتلك التداعيات فإنه من امله ّم التطرق إىل أسباب
ولنئ
ّ
الجدل الذي أثراه الكتاب األسود .فمن حيث التوقيت مل ينتظر أحد صدور مثل هذا
الكتاب ،بل عىل العكس انتظر الجميع الرشوع يف مناقشة مرشوع العدالة االنتقالية
الذي بات جاهزا منذ  2012من قبل اللجنة الفنية ،باإلضافة إىل أن البالد كانت
تعيش عىل وقع ردهات الحوار الوطني برعاية الرباعي ،زد عىل ذلك ما كان وعد
به الرئيس نفسه من عدم استغالل األرشيف لغايات سياسية ،غري أنه فاجئ الجميع
مبثل ذلك املؤلف.
هذا من حيث التوقيت ،أما من حيث املحتوى فالعديد من النقاط ميكن أن
تسرتعي االنتباه والتحليل.
أ ّوال  :ال ميكن اعتبار – ما صدر عن دائرة اإلعالم برئاسة الجمهورية – بالكتاب ،بل
هو محاولة ،تتمثل يف تجميع مقتطفات من هنا وهناك ،حول جميع أطياف املجتمع
املدين والسياسيني ،إىل جانب ميادين أخرى.
فام نرش تط ّرق إىل عالقة الفنانني والسياسيني (معارضة وموالة) وإعالميني وحتى
وسائل اإلعالم األجنبية تط ّرق لها الكتاب األسود .وحتى الرياضيني شملهم الكتاب،
فنجد الرتجي الريايض التونيس مشموال مبا اعتربه واضعوا املؤلف مناشدة للرئيس
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السابق ،كام نجد محمد القمودي ،وحتى املوىت شملهم االتهام ،كالصادق ثريا
ومحمد مزايل.
ثانيا  :ال ميكن للقارئ أن يتث ّبت من مدى ص ّحة ما ورد يف الكتاب ،بل إ ّن اتهامهم
بكل ما ورد يف ذلك “الكتاب” بقطع النظر عن مدى ص ّحته ،وضع املتهمني يف
ّ
مؤسسة صارت
موضع الضحية التي هضم ّ
حق الدفاع لديها ،وقد اتهمت من قبل ّ
هي الخصم والحكم.
يف الحقيقة ،فإ ّن املطلع عىل الشأن السيايس طيلة حكم الرئيس بن عيل ،ليجد
العديد من املعطيات التي وردت صلب الكتاب صحيحة .لكن اإلشكال يتمثل عىل
ع ّدة مستويات :لو افرتضنا جدال ص ّحة ما ورد فيه ،بالنسبة للعديد من األشخاص،
فإ ّن هذا ال ي ّربر ال عمليّة التشهري بهم وال ي ّربر حرمانهم من الدفاع عن أنفسهم.
فحتى من ناشدوا النظام السابق وتقربوا منه وتزلفوا له ،ال ميكن أن نتعامل
معهم أو أن نقف منهم عىل نفس املسافة ،فالجميع يعلم أن العديد تعامل
مع النظام السابق ج ّراء الخوف من البطش ،والعقاب ،ولألسف فإ ّن الشجاعة مل
ميتلكها العديد طيلة عهد الرئيس السابق.
رصوا عىل
أ ّما عىل مستوى ثان  :فإن العديد ممن ذكروا يف الكتاب األسود أ ّ
براءتهم مام ت ّم اتهامهم به ،بل وأعلنوا تح ّديهم أن يت ّم إثبات أي عالقة لهم بالنظام
السابق.
أ ّما عىل مستوى ثالث  :فإ ّن العديد ممن ال يخفى عىل القايص والداين ما فعلوه
طيلة  23سنة مضت ،مل ترد أسامئهم يف الكتاب األسود ،إ ّما لحسابات سياسية،
أو قد ترد صلب الجزء الثاين من الكتاب الذي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن نيتها
إعداده.
إ ّن كل ما سبق يدفعنا إىل التساؤل عن األهداف والغايات من وراء إصدار
الكتاب األسود.

 | 2.2الغاية من وراء إصدار الكتاب األسود
من امله ّم التط ّرق إىل األهداف من وراء إصدار الكتاب األسود ،ويف هذا اإلطار،
ال ب ّد من التط ّرق إىل الحجة التي استند إليها واضعوه ،يف ال ّدفاع عن املؤلف ،قبل
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التنصل منه يف مرحلة ثانية .حيث أنه ت ّم القول بأ ّن إصدار هذا الكتاب كان
أن يت ّم ّ
سببا لصدور قانون العدالة االنتقالية ،وهذا ليس صحيحا ،إذ أ ّن الكل يعلم بأ ّن
املجلس التأسييس ،وبجوه خاص كتلة النهضة ،أرادت أن يت ّم إصدار هذا القانون
يف تلك الفرتة بالذات لع ّدة أسباب ،منها ضغط املجتمع املدين ،ومنها رغبة الحزب
يف االنتهاء من تلك املسألة قبل خروج النهضة والرتويكا من س ّدة الحكم ،فال ميكن
اإلقرار بأن من وضعوا الكتاب األسود كانت غايتهم الترسيع يف إصدار قانون العدالة
االنتقالية بل أن األسباب أبعد من ذلك ،فمن جهة يأيت الكتاب األسود كر ّد فعل من
مؤسسة الرئاسة عىل جملة االنتقادات التي و ّجهت للرئيس الذي كثريا ما أثار
قبل ّ
الجدل من خالل مواقفه ،وخطاباته وترصفاته وحتى من خالل مظهره.
ومن جهة أخرى يبدو جل ّيا أ ّن الكتاب يأيت يف إطار تصفية حسابات مع أصدقاء
وأعداء املايض – عىل ح ّد السواء – من جهة ،ومن جهة أخرى لتلميع صورة الرئيس
الحايل ومتجيد نضاالته ونضاالت حلفاءه يف الحكم .كام أن هذه الدراسة تندرج
ضمن إطار حملة انتخابية مبكرة ،يسهر املرزوقي من خاللها عىل تلميع صورته
وتدارك ما ارتكبه من هفوات وأخطاء سياسية ،رغبة منه يف ترسيخ صورة الرئيس
املناضل والحقوقي الذي فضح املتعاونني مع النظام السابق ،صورة قد تنجح حسب
رأيه يف استاملة أصوات الناخبني يف االنتخابات املقبلة ،خصوصا بعد توارد األخبار
حول اعتزامه تقديم استقالته والتف ّرغ لحملته االنتخابية يف شهر أفريل .2014
بعد التط ّرق إىل محتوى الكتاب األسود واألهداف من وراء إصداره ،ال ب ّد من
دراسة تداعياته عىل مسار العدالة االنتقالية.

 | 2.3تداعيات الكتاب األسود عىل مسار العدالة االنتقالية
مؤسسة الرئاسة قد أثر سلبا عىل
من املؤكد بأ ّن صدور الكتاب األسود من قبل ّ
يخص
مسار العدالة االنتقالية يف تونس .لذلك سنتول ّـى تباعا استقصاء تأثرياته فيام ّ
يخص قانون حامية املعطيات
األرشيف السيايس من جهة ( )1ومن جهة أخرى فيام ّ
الشخصية (.)2
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 | 2.3.1عالقة الكتاب األسود باألرشيف السيايس
أكد الرئيس خالل مقابلة تلفزية خص بها قناة البي يب يس العربية بتاريخ 17
ديسمرب  2013أنه ميلك وثائق ها ّمة وجدها يف أرشيف قرص قرطاج تدين خصومه
السياسيني ولكنه رفض نرشها ألنها حسب وصفه ترصف ال أخالقي فيه تجاوز واضح
مس من هيبة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب التونيس .مضيفا أنه
للقانون وفيه ّ
ميس األرشيف وقد ت ّم تعيني خرباء مختصني لتنظيم املعلومات وإحالتها الحقا
لن ّ
عىل املجلس التأسييس.
كام أكـّد أنه لن يسلـّم األرشيف الذي عرث عىل جزء منه داخل قرص قرطاج إال
لهيئات قانونية ولن يسمح ألحد باالطالع عليه ألنه ملك للدولة .ولكن يبدو تناىس
رصح به ،ونرش معلومات مغلوطة وغري مؤكـّدة وتنتهك أعراض أقرب النـّاس إليه
ما ّ
وتقحم حتى زوجاتهم يف رصاع سيايس ال أخالقي.
أ ّما مدير الديوان الرئايس فقد أكد أنه ت ّم العثور عىل وثائق بقرص قرطاج من
املمكن أن تكشف عن عديد الحقائق ولكنه ك ّرر عبارة “من امل ّرجح أن تكون هذه
الوثائق مز ّورة أو ملفقة لتوريط اإلعالميني أو السياسيني أو املثقفني أو الفنانني”.
تخص األرشيف ال تعز إدانة صاحبها لذلك سيتطلب
كام اعترب أ ّن وجود وثائق ّ
كل ما عرث عليه من أوراق ومستندات ومعطيات حوايل ثالث سنوات للتثبت
تنظيم ّ
من صحتها أو العكس.
عىل مستوى آخر ،يعترب األرشيف هيكال مهماّ من الهياكل الوطنية ،وذلك باعتباره
أداة لحفظ تاريخ وحقائق املايض ييسرّ عمل الرقابة والتقييم ،كام أنـّه مصدر
للبحث العلمي والتاريخي وركيزة من ركائز الهويّة الوطنية .فأرشفة كل ما يتعلق
باملايض وحفظه يف الذاكرة ال يجب أن يستثني كل الوثائق التي تتعلق بانتهاكات
ومامرسات املايض لتفادي نشأة ديكتاتورية جديدة.
وهذا وال ب ّد من اإلشارة إىل أن املرسوم عدد 41لسنة  2011و املؤرخ يف 26
ينص
ماي  2011و املتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية والذي ّ
عىل حريّة النفاذ إىل املعلومة مل يفع ّـل ألنه ال يحمل دقة يف موضوع العقوبات
التي ميكن أن يتع ّرض لها املوظف العمومي الذي يسمح باالطالع عىل أي وثائق
قد يطلبها الصحفي أو املؤ ّرخ أو حتى املواطن العادي .زد عىل ذلك فإ ّن التعامل
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مع األرشيف مسألة خطرية وها ّمة وال ب ّد أن يكون التعامل معها يف نطاق الشفافية
والحياد ووفق قواعد قانونية تضبط املسألة.
كام أنه تعبرّ سجالت األرشيف وسيلة قيمة للكشف عن الحقيقة بشأن املايض،
إال أنها ليست الوسيلة الوحيدة فعمل ّية البحث عن الحقيقة ،مبا تتضمنه من تبعات
عىل الضحايا والجناة ،يجب أن تكون نتيجة لتحقيقات شاملة وخصوصا عندما
يتعلق األمر بالسمعة الشخصية لألفراد .وقد يعتقد البعض ممن فقدوا الثقة يف
املسار االنتقايل أن مبادرات مثل الكتاب األسود ستساعد عىل مكافحة اإلفالت من
العقاب وستكشف عن الحقيقة .بيد أن مثل هذه الجهود غري املنسقة قد تضعف
املرشوع العام لتحقيق الشفافية واملحاسبة بشأن اإلساءات لحقوق اإلنسان.
عىل مستوى آخر ،ق ّرر قايض التحقيق باملكتب الثامن باملحكمة االبتدائية بتونس
منع نرش وثائق أو أخبار أو معطيات تتعلق بتجاوزات وإخالالت بوكالة االتصال
الخارجي املنحلة ،وذلك لتع ّهد قايض التحقيق بقضية وكالة االتصال املنشورة أمامه
منذ سنة  2011وموضوعها التجاوزات املالية الحاصلة واملتعلقة باملال العمومي.
قايض التحقيق متكن من حجز العديد من الوثائق األساسية يف هذه القضية ،وهو
املتعهد بالعمل عليها ،وبالتايل فإن استغالل أي جهة أخرى ،غري الجهة القضائية
املرخص لها ،لتلك الوثائق أو األرشيف الذي ت ّم العثور عليه واملتعلق بهذه القضية
هو تدخل يف صالحيات السلطة القضائية .وهو خرق للفصول من  47إىل  58من
مجلة اإلجراءات الجزائية .هذا باإلضافة إىل أ ّن االطالع عىل األرشيف والتعامل معه
مرتبط بإطار قانوين وهو القانون عدد  95لسنة  1988مؤرخ يف  2أوت 1988
واملتعلق باألرشيف ،يح ّدد إجراءات وآجال التعامل مع األرشيف ،أقلها  30سنة ،يف
حني تتضاعف تلك امل ّدة بخصوص امللفات املتعلقة بالقضايا وبـ 100سنة للملفات
املتعلقة باملعطيات الشخصية املضمنة بالوثائق وحجبها عن الرأي العام ،كام أن
االستثناءات لهذه القواعد لفتح األرشيف هي إ ّما أن يكون األمر يه ّم مصلحة الدولة
أو لغرض البحث العلمي.
إىل جانب كل هذا ،فإ ّن نرش الكتاب األسود يكون قد خرق قانون حامية املعطيات
الشخصية.
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| 2.3.2خرق الكتاب األسود لقانون حامية املعطيات الشخصية
لكل الفصول القانونية املتعلقة باألرشيف وهو القانون عدد
إضافة إىل مخالفته ّ
 95لسنة  1988املؤ ّرخ يف  2أوت  1988واملتعلق باألرشيف ،فإ ّن نرش الكتاب األسود
يع ّد خرقا للقانون املتعلق باملعطيات الشخصية وهو القانون األسايس عدد  63لسنة
 2004مؤرخ يف  27جويلية  2004متعلق بحامية املعطيات الشخصية،
وخاصة يف
ّ
ينص عىل انه “لكل شخص الحق يف حامية املعطيات الشخصية
فصله األ ّول الذي ّ
املتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق األساسية املضمونة بحياته الخاصة
باعتبارها من الحقوق األساسية املضمونة بالدستور وال ميكن أن تقع معالجتها إال
يف إطار الشفافية واألمانة واحرتام كرامة اإلنسان وفقا ملقتضيات هذا القانون” .كام
ينص عىل تحجري
أ ّن الفصل  13من القانون املتعلق بحامية املعطيات الشخصية ّ
“معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالجرائم أو مبعاينتها أو بالتتبعات الجزائية
أو بالعقوبات أو بالتدابري اإلقرارية أو بالسوابق العدلية”.
وحسب بعض رجال القانون بات الرئيس محمد منصف املرزوقي مه ّددا بالسجن
رصف يف األرشيف وقانون حامية املعطيات
مب ّدة سنتني بسببه خرقه لقانون الت ّ
الشخصية ،هذا بخالف القضايا التي رفعها ضده بعض املذكورين يف الكتاب األسود،
دون أن ننىس أ ّن الرئيس املؤقت ال يتمتع بالحصانة القضائية وفق القانون املنظم
للسلط العمومية ،إال أنه من املمكن أن ال تت ّم مقاضاته وهو يف موقع الرئاسة
استنادا إىل فقه القانون الدويل.
م ّر الكتاب األسود منذ تقدميه ألول مرة يف قناة املتوسط بأربع مراحل ،املرحلة
االوىل هي مرحلة التنديد واستنكار إصداره من قبل رئاسة الجمهورية وخرقها
للقانون وتجاوزها صالحيات الهيئة التي ستنبثق عن قانون العدالة االنتقالية،
املرحلة الثانية هي الكشف عن محتواه والوثائق التي تضمنها ،املرحلة الثالثة هي
رد الفعل من قبل بعض املذكورين يف الكتاب من صحفيني وسياسيني ودبلوماسيني
ورجال أعامل ورياضيني كانت يف مجملها تصب يف خانة تفنيد ما تضمنه كتاب
الرئيس األسود من معطيات مست من شخصهم أو تاريخهم أو وطنيتهم.
أما املرحلة الرابعة فهي األهم منذ ظهور كتاب الرئيس عىل سطح األحداث
اإلعالمية والسياسية والحقوقية ،وهي مرحلة رفع القضايا إىل املحاكم عىل خلفية
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ذاك الكتاب األسود.
أصدرت الدائرة االستعجالية باملحكمة االبتدائية بتونس يوم  12فيفري 2014
حكام يقيض بإيقاف طبع ونرش وبيع وترويج الكتاب االسود يف القضية التي رفعتها
جمعية احباء الرتجي الريايض التونيس ض ّد الرئيس املؤقت محمد املنصف املرزوقي
وكانت جمعية احباء الرتجي قد تقدمت يوم  9ديسمرب املايض بشكاية جزائية
لدى وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية بتونس ض ّد رئيس الجمهورية املؤقت
ملنع نرش وترويج الكتاب الصادر عنه عىل خلفية ورود اسم الجمعية املذكورة يف
مضمون الكتاب .و عادت قضية أحباء جمعية الرتجي الريايض التونيس ضد رئاسة
الجمهورية لتطفو من جديد عىل الساحة القضائية يف طورها االستئنايف .وقد نظرت
الدائرة الخامسة مبحكمة االستئناف بتونس يوم  23أفريل  2014يف القضية الحالية
و أبدى ابدى محامي الجمعية استغرابه من تويل رئاسة الجمهورية استئناف
الحكم االبتدايئ الصادر يف القضية الراهنة ،مالحظا بان «رئيس الجمهورية املؤقت
كان قد اعلن يف وقت سابق وبصفة رسمية بانه لن يتم طباعة «الكتاب االسود»
مام يعني انه تخىل عن نرش الكتاب ،ولكن وباستئناف الحكم االستعجايل الصادر يف
الغرض فان ذلك يؤكد وبصفة جلية ان رئاسة الجمهورية لديها نية طباعة الكتاب
ونرشه للعموم».
وتجدر االشارة يف هذا الصدد اىل ان القضية املذكورة مل تكن الوحيدة من نوعها
املرفوعة ضد رئيس الجمهورية املؤقت ،بل تم تسجيل  7قضايا اخرى تقريبا يف
رصيده أهمها القضية التي رفعها ضده االستاذ عزالدين املهذيب من اجل تعيني
مترصفني قضائيني عىل ارشيف رئاسة الجمهورية ،والتي اثارت يف وقت سابق ضجة
إعالمية وحقوقية واسعة .كام أفضت إىل تعيني ثالثة مترصفني قضائيني بواسطة قاض
مراقب عىل أرشيف مؤسسة رئاسة الجمهورية وحجز الوثائق وامللفات املوجودة يف
القصور الرئاسية لفائدة القضاء التونيس.
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العنوان الثاني
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تتبع املسؤولني عن االنتهاكات
إن تتبع املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف ظل النظام االستبدادي
يعترب من أهم أهداف العدالة االنتقالية يف الدول التي تعيش انتقاال دميقراطيا
وذلك من أجل تيسري إقامة دولة القانون وحامية حقوق اإلنسان  .وبذلك لن يسرتجع
الشعب التونيس ثقته يف مؤسسات الدولة إال إذا متت محاسبة كبار املسؤولني يف
النظام السابق خاصة و أن واجب محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات هو من املبادئ
القانونية التي أكدت بصفة رصيحة يف أغلب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان.15
إال أ ّن تتبع املسؤولني عن قضايا الفساد و انتهاكات حقوق اإلنسان قبل وخالل
أحداث  14جانفي متيزت بغياب اسرتاتيجية واضحة وهيمنة االرتجال .و السؤال
الذي يطرح هو كيف ستقع محاسبة هؤالء املسؤولني يف حني أن النظام القضايئ هو
نفسه كان متأثرا بسياسة النظام السابق واملعروفة بالفساد؟
صحيح وأن للجان الحقيقة دور هام وجوهري يف معرفة حقيقة املايض ولها أهمية
كربى يف بعث أرضية مناسبة للعدالة االنتقالية ولكن هناك اعرتاف دويل وأن هذه
16
اللجان ال ميكن أن تؤسس لهيكل موازي لتعويض العدالة الجنائية.
لقد عاشت تونس هذا الخلط يف دور اللجان بعد أحداث  14جانفي  ،فقد توجه
الضحايا مبارشة لهيئتي التقيص فمنهم من قام بتقديم شكاوي وعرائض منتظرين
 - 15اتفاقية منع جرائم اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها املؤرخة يف  9ديسمرب  .،1948اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخة يف  10ديسمرب .1948
 - 16هايرن بريسيال ،الحقيقة التي ال ميكن التحدث عنها :العدالة اإلنتقالية و تحديات لجان الحقيقة ،روتلدج،2001 ،
ص( 92.بالغة اإلنقليزية)
HAYNER Priscilla B, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Routledge, 2001,
.340.p
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منهام ات ّخاذ إجراءات قضائية ضد مرتكبي االنتهاكات ومنهم من كان ينتظر من هذه
اللجان تعويضهم عن األرضار التي لحقتهم تحت الحكم االستبدادي والذي ميكن
تفسريه بضعف الثقة يف املؤسسة القضائية.
عادة يف دول ما بعد الرصاع ،وبعد إطاحة النظام ،يكون نطاق املحاكمة أوسع
خاصة يف ظل غياب الحدود السياسية .وبذلك يخ ّيم خطر أن تصبح املحاكامت
سياسية فقط أي أن تكون مجرد محاكمة صورية إلقناع الرأي العام بأن السلطة
17
السياسية تبذل جهودا حثيثة ملحاسبة الجناة و رد االعتبار للمترضرين.
بطبيعة الحال فإن محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات يف دول ما بعد الرصاع
تعترب خطوة هامة يف رسم طريق العودة إىل السالم ولكن ال بد من توفري ضامنات
املحاكمة العادلة لكل متّهم والتي تعترب األساس األول لسلطة قضائية مستقلة خاصة
وان املحاكامت يف الفرتات االنتقالية ميكن أن تكون عادلة بالنسبة للشعب ولكن
غري عادلة بالنسبة للمتهم .18إ ّن أول الدعاوى التي قدمت ضد الرئيس السابق كان
أغلبها دعاوى ذات طابع اقتصادي وليست ذات طابع جزايئ فقد كانت أول بطاقة
جلب دولية ضد بن عيل يف  25جانفي 2011وذلك من أجل تهمة تهريب عملة إىل
الخارج بصفة غري رشعية وهو ما أدى اىل غضب الشارع ألنها اتهامات مل تتجاوب
مع توقعاته .ولقد كانت أول مبادرات املطالبة مبحاكمة بن عيل وبعض وزرائه من
أجل تهم القتل والتسبب يف الهرج من قبل مجموعة ال-25
إن أغلب األحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق هي أحكام غيابية و تم الحكم
عليه بالسجن لعدة سنوات إىل جانب بعض أفراد عائلته و بعض رجاله سواء يف
قضايا الفساد ( )1وقضايا شهداء وجرحى الثورة (.)2

 | 1قضايا الفساد
متيزت فرتة حكم الرئيس السابق بسيطرته هو وأفراد عائلته عىل عديد القطاعات
من تصدير و توريد وتعليم وبنوك ورشكات ومصانع ما جعلت منهم يتحكمون
 - 17آمنة سامري ،العدالة اإلنتقالية يف تونس  :البحث عن الحقيقة  ،مذكرة ماجيستري قانون إنقلو-سكسون (باللغة
اإلنقليزية) ،كلية العلوم القانونية،السياسية واإلجتامعية بتونس ،،2013ص141..
.Emna Sammari, Transitional justice in Tunisia : Seeking the truth, Common law master , 2013,p.142
 18تقرير هيئة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة ،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع :مبادرة املقاضاة ،ص .11
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يف االقتصاد التونيس يف كل مستوياته بصفة غري مرشوعة .هذا إىل جانب جرائم
االستيالء عىل األموال العمومية التي أرضت باإلدارة العمومية يف تونس.
منذ  14جانفي  ،2011تم إحالة أكرث من  52شخص من بينهم الرئيس السابق
وعائلته وأصهاره عىل القضاء من أجل تهم تتعلق بالفساد املايل و قد تم تتبع
اغلب هن شملهم التتبع عىل معنى الفصل  96من املجلة الجزائية.19
يتم التتبع وفق الفصل  96املذكور يف حق مرتكبي جرائم استغالل الصفة
الستخالص فائدة ال وجه لها للنفس ،استغالل الصفة الستخالص فائدة ال وجه لها
للغري ،استغالل الصفة إلرضار باإلدارة ،مخالفة الرتاتيب الستخالص فائدة ال وجه
لها للنفس ،مخالفة الرتاتيب الستخالص فائدة ال وجه لها للغري ،مخالفة الرتاتيب
20
إلرضار باإلدارة.
و يف عديد األحكام الصادرة منذ  14جانفي  2011تجاوز القايض املنفعة باملعنى
املادي ليدخل املنفعة املعنوية يف إطار تأويل الفصل  96من املجلة الجزائية .ففي
القرار التعقيبي عدد  9161الصادر بتاريخ  12جوان  2013اعتربت محكمة التعقيب
الحصول عىل توجيه جامعي بصفة غري رشعية من قبيل املنفعة إذ تلخص وقائع
القضية يف تدخل من موظف عمومي لشخص ال يخول له كشف أعداده الدخول
إىل جامعة معينة .من هنا فان اكتامل أركان جرمية الفصل  96من املجلة الجزائية
21
يحتم توفر عنارص ثالثة وهي استغالل الصفة ،وجود املنفعة و مخالفة الرتاتيب.
و قد بلغ عدد القضايا املوجهة عىل أساس الفصل  96أكرث من  550قضية يف كامل
تراب الجمهورية فيام بلغ عدد القضايا املتخيل عنها أو التي تم حفظها  ،52و23
قضية منشورة أمام الدوائر الجنائية و 45قضية منشورة أمام دائرة االتهام و62
22
قضية أمام الدوائر الجنائية االستئنافية.
كانت أهم التهم املوجهة ضد املتهمني متمثلة يف غسيل األموال باستغالل
الوظيفة والنشاط املهني واالجتامعي من قبل مجموعة منظمة واملشاركة يف ذلك
والتكوين واالنخراط يف عصابة مفسدين بقصد االعتداء عىل األشخاص واألمالك
 19محمود داوود يعقوب« ،االستيالء عىل األموال العمومية ،قرار جديد يحدد مجال التجريم و أركان الجرائم  :تعليق
عىل القرار التعقيبي الجزايئ عدد  9161املؤرخ يف  12جوان  ،2013األخبار القانونية عدد  176-177افريل  ،2014ص.6.
 20نفس املرجع السابق.
 21املرجع سابق الذكر ،ص 7 .و .8
 - 22جريدة الصباح 606« ،قضايا عدلية منشورة ضد عائلتي املخلوع و الطرابلسية» 22 ،جانفي .2014
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واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية لحقوق موجودة بالخارج ومسك وتصدير
عملة أجنبية بصفة غري قانونية.
و كانت أكرث قضايا الفساد موجهة ضد عامد الطرابليس 23من تح ّيل و إصدار
25
صكوك دون رصيد 24والتي معظام موضوع استئناف  .أما بالنسبة لصخر املاطري
فقد قيض يف شأنه غيابيا بالسجن خمس سنوات من أجل حجز أكرث من  150قطعة
أثرية مبنزله إىل جانب سنتني سجن من أجل استهالك ومسك مادة مخدرة 26و16
سنة يف القضية املعروفة بقضية البحرية.
خالل حكم بن عيل ،استأثر جميع رجاله باالمتيازات والتسهيالت القانونية يف عديد
القطاعات االقتصادية فقد طال الفساد حتى املنشآت العمومية من بينها رشكة
الخطوط التونسية .تم رفع قضية ضد الرئيس السابق و صهره بلحسن الطرابليس
وعدد آخر من املتهمني 27بناءا عىل إحالة من لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة
والفساد عىل املحكمة االبتدائية يف القضية املعروفة بقضية “الخطوط التونسية”
التي تتمثل وقائعها يف اقتناء أسهم تابعة لرشكة الخطوط الجوية التونسية وإعادة
بيعها الحقا وذلك لفائدة أفراد من عائلة الرئيس السابق مام ألحق أرضارا فادحة
برشكة الخطوط الجوية التونسية 28وقد قررت الدائرة الجنائية باملحكمة االبتدائية
بتونس عدم سامع الدعوى بحق املستشار االقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا و
الرئيس املدير العام السابق للخطوط التونسية ،فيام قضت بإدانة وإدانة كل من
الرئيس السابق زين العابدين بن عيل وزوجته ليىل الطرابليس وصهره بلحسن
الطرابليس بـ 10سنوات سجن غيابيا.
ويف إطار عدم وجود اسرتاتيجية واضحة يف مسار العدالة االنتقالية و اتّخاذ
اإلجراءات خارج هذا املسار تم إحداث القطب القضايئ 29الذي سيتعهد بالبحث
 23أخ زوجة زين العابدين بن عيل.
 - 24أصدرت دائرة الشيكات “الدائرة الجناحية” باملحكمة االبتدائية بتونس  ،حكام بالسجن ملدة  15سنة و 150ألف
دينار خطية.
 25زوج ابنة زين العابدين بن عيل.
 - 26يف جرائم املخدرات وخاصة االستهالك  ،فإنه قد جرى فقه الفضاء عىل ان التحليل البيولوجي هو اإلثبات الوحيد
لقيام جرمية االستهالك وهو األمر الذي فقد يف هذه القضية خاصة وأن الحكم غيايب.
 - 27املنجي صفر ،نبيل الشتاوي.
 - 28جريدة الرشوق اإللكرتونية« ،أمام الدائرة الجنائية:تأخري النظر يف قضية الفساد صلب الخطوط التونسية» 12،جوان
.2013
 - 29انطلق العمل الفعيل بهذا القطب منذ غرة سبتمرب  2012للتعهد بقضايا الفساد املايل و اإلداري وهو عبارة عن شبه
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يف قضايا الفساد املايل ومساءلة الفاسدين ومحاسبتهم وهو ما سيرسع عملية فتح
ملفات الفساد الكثرية و تطبيق القانون  30وكذلك من أجل اإلرساع يف البت فيها.31
يضم هذا القطب  15قايض تحقيق و 5قضاة نيابة عمومية مختصني ،يبارشون النظر
يف ملفات الفساد املايل ،طبق القوانني الجاري بها العمل وتحت إرشاف املحكمة
االبتدائية بتونس .وقد أثار إحداث هذا القطب العديد من االنتقادات خاصة من
رجال القانون أهمها أن هذا القطب قد أحدث بصفة غري قانونية وذلك بخرقه
للسلط العمومية يف فصله السادس “
القانون التأسييس املتعلق بالتنظيم املؤقت ّ
تتخذ شكل قوانني عادية النصوص املتعلقة بـ ..:اإلجراءات أمام مختلف أصناف
املحاكم“ ..أي أن أي تعديل يف التنظيم القضايئ أو يف اإلجراءات أمام مختلف
املحاكم ال يجوز إال بقانون وهو األمر الذي مل تتبعه وزارة العدل عند إحداثها
للقطب مبوجب قرار تنفيذي 32هذا إىل جانب غياب إطار قانوين واضح ينظم
33
مرجع القطب الحكمي والرتايب.

 | 2قضايا شهداء وجرحى الثورة

إن غلبة االرتجال عىل مسار العدالة االنتقالية وخاصة يف مسألة املحاسبة كان
يظهر بصفة جلية بعد أن متت إحالة أكرث من  182قضية ضد الرئيس ورجال النظام
السابق من القضاء العديل إىل القضاء العسكري والحال أن األبحاث والتحقيقات
قد بدأت فعال وهذا أمر من شأنه أن يؤثر سلبا عىل مآل القضية ومعرفة الحقيقة
خاصة مع إمكانية اندثار األدلة وعدم متكّن الشهود من تذكر تفاصيل ما حصل
وقتها هذا إىل جانب التسبب يف تضيع الوقت والطول يف الفصل يف القضايا .
محكمة وهو تابع للمحكمة االبتدائية بتونس ويضم عرشة قضاة تحقيق وخمسة أعضاء.

 - 30املفكرة القانونية« :القطب القضايئ املتخصص يف قضايا الفساد :تأخري يف اإلنجاز وغياب إرادة اإلصالح».
 - 31أعترب أحد مساعد وكيل الجمهورية أن هذا القطب هو جزء ال يتجزأ من املحكمة االبتدائية بتونس مالحظا أن
رضوريت التخصص والتفرغ فرضتا أحداث نواة للبحث يف القضايا املتعلقة بالفساد املايل و اإلداري للنظر يف القضايا املالية
املعقدة و التي تتطلب من الباحث التحليّ مبهارات كافية للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم حسب رأيه،موقع الوطنية
 « ،1لقطب القضايئ املايل يبارش  800قضية تتعلق أساسا بالفساد املايل» 19 ،فيفري .2013
 - 32األستاذ محمود داوود« ،القطب القضايئ املايل :هل هو هيكل خارج القانون».
 - 33إن مرجع النظر الرتايب للقطب هو نفس مرجع نظر املحكمة االبتدائية تونس  1بالنسبة لكافة الجرائم ما عدا غسل
األموال الذي يعترب مرجع نظر املحكمة االبتدائية بتونس شامال لكامل تراب الجمهورية فهل يعني هذا أن قضايا الفساد
املرتكبة خارج توتس العاصمة غري معنية باختصاص القطب؟ كام جاء يف ترصيحات النيابة العامة للقطب فإن تربير
إحداث القطب بدائرة تونس 1راجع إىل أن أغلب أوجه الفساد مصدرها قرار صادر عن اإلدارة املركزية .ولكن ماذا عن
الفساد الالمحوري و الالمركزي أي الجهوي واملحيل؟
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من بني هذه القضايا التي متت فيها محاسبة بن عيل هي القضية املعروفة باسم
“ب ّراكة الساحل” والتي تتمثل وقائعها يف إيقاف  30ضابطا عسكريا يف التسعينات
وتم تعذيبهم واتهامهم بالتخطيط النقالب عسكري ضد نظام بن عيل  .حكمت
املحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة بتونس 34غيابيا عىل الرئيس السابق بن عيل
وعىل  5أمنيني أخريني بالسجن  5سنوات وكام حكمت حضوريا عىل وزيريه
السابقني محمد عيل القنزوعي وعبد الله القالل بالسجن  4سنوات  .وكام كان
هذا الحكم محل استئناف 35وتعقيب.36ويف نفس املوضوع ،وما يؤكد غلبة االرتجال
عىل مسألة املحاسبة هو قيام أشخاص آخرين بالتقدم بشكاية ضد بن عيل من
أجل نفس التهمة املوجهة له يف قضية ب ّراكة الساحل األمر الذي سيجعل من بن
عيل ورشكاءه يحاكمون مرتني من أجل نفس الفعلة مبا يخالف مع مبادئ املحاكمة
العادلة.37

 | 1.2األحكام االبتدائية
إن منهجية محاسبة املسؤولني غلب عليها هي األخرى االرتجال ما يؤثر سلبا عىل
البحث عن الحقيقة فمرة تجد قضية خاصة بشهيد واحد 38وأخرى تجمع العديد
من الجرحى والشهداء استنادا ملكان ارتكاب الجرمية .39فمثال يف قضية تجمع العديد
من الجرحى والشهداء  ،فلكل شهيد أو جريح مالبسات خاصة بقتله أو جرحه األمر
40
الذي سيؤثر يف رسعة الفصل.
فمثال بالنسبة لقضية شهداء وجرحى مدينتي الرقاب وسيدي بوزيد فقد قضت
املحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  28جانفي  2013تحت عدد
 7394عىل أمنيني متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد لخمس شهداء و
 - 34حكم ابتدايئ عدد  74937مؤرخ يف  29نوفمرب .2011
 - 35قضية عدد  334مؤرخة يف  07أفريل  ،2012تم التخفيض يف الحكم عىل كل من عبد الله القالل و محمد عىل
القنزوعي إىل سنتني سجن وإقرار الحكم االبتدايئ عىل باقي املتهمني.
 - 36قرار تعقيبي عدد  3358مؤرخ يف  24أكتوبر  2012القايض برفض التعقيب يف األصل.
 - 37املرجع :ترصيحات أحد القضاة العسكريني.
 - 38قضية الشهيد سليم الحرضي.
 - 39قضية استئنافية عدد  2012/95646تتعلق بشهداء وجرحى تالة والقرصين  22 :شهيد و  614جريح  ،قضية
استئنافية عدد  71191املتعلقة بجرحى وشهداء تونس الكربى  38 :شهيد و  97جريح.
 - 40إىل حد اليوم مل يقع البت يف القضايا الكبرية املتعلقة بالشهداء وجرحى الثورة.
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اثني عرشة جريح بالسجن ملدة ترتاوح بني  10و 20سنة مع إلزام وزارة الداخلية
بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 30000د و5000د بالنسبة لعائالت
الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 1600د و15000د كتعويض عن الرضر البدين
باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي 800د .
أما يف قضية شهداء وجرحى تونس الكربى 41فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بتونس بتاريخ  19جويلية  2011تحت عدد  7119عىل الرئيس
السابق بن عيل ،عيل الرسياطي ،جالل بودريقة  ،أحمد فريعة و 38آخرون متهمني
بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد والقتل عىل وجه الخطأ ل  46شهيد و97
جريح بالسجن ملدة ترتاوح بني املؤبد 10، 20 ،و 5سنوات مع إلزام وزارة الداخلية
بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 40000د و5000د بالنسبة لعائالت
الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 2000د و220000د كتعويض عن الرضر البدين
باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح بني 1000د و200د هذا إىل جانب
التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني 1000د و100000د .
بالنسبة قضية شهداء وجرحى الوردانني فقد قضت املحكمة االبتدائية العسكرية
الدامئة بتونس بتاريخ  12جوان  2012تحت عدد  78655عىل الرئيس السابق بن
عيل ،ليىل الطرابليس و 8آخرون متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد التآمر
عىل أمن الدولة والدعوة إىل حمل السالح ل  3شهداء و 20جريح من بيتهم رجل
أمن بالسجن ملدة ترتاوح  20و 5سنوات مع إخالء سبيل ليىل الطرابليس مع إلزام
وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 15000د و10000د
بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 5000د و50000د كتعويض عن
الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح بني 1000د و2000د
هذا إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني 2000د و25000د.
أما بالنسبة لقضية شهداء وجرحى تالة والقرصين 42فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بالكاف بتاريخ  13جوان  2012تحت عدد  78655عىل الرئيس
السابق بن عيل ،عيل الرسياطي ،جالل بودريقة  ،أحمد فريعة و 17آخرون متهمني
بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد والقتل عىل وجه الخطأ ل  22شهيد و616
 - 41موضوع استئناف أمام محكمة االستئناف العسكرية الدامئة بتونس.
 - 42موضوع استئناف أمام محكمة االستئناف العسكرية الدامئة بتونس.
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جريح من ملدة ترتاوح بني املؤبد ، 20 ،و 5سنوات و  6أشهر مع إلزام وزارة
الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 5000د و30000د بالنسبة
لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 6000د و140000د كتعويض عن الرضر
البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح بني 1000د و1500د هذا إىل
جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني 1000د و50000د .
وكذلك بالنسبة لقضية شهداء وجرحى دقاش 43فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  04فيفري  2014تحت عدد  12312عىل متهم
وحيد (عون أمن) 44و آخرون متهمني بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد لشهيدين
وجريحني بالسجن سنة مع إلزام وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر
املعنوي ترتاوح بني 40000د و50000د بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ
ترتاوح بني 2000د و4000د كتعويض عن الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط
الواحدة تساوي 800د هذا إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني
1500د و10000د .

 | 2.2األحكام االستئنافية
لقد تم استئناف أغلب األحكام املذكورة سابقا أمام محكمة االستئناف العسكرية
الدامئة بتونس سواء من النيابة العمومية أو من قبل القامئني بالحق الشخيص.
وتجدر املالحظة أنه طال نرش هذه القضايا أمام الدوائر االستئنافية ملدة تتجاوز
أحتج محامو عائالت الشهداء والجرحى عىل نظام سري الجلسات
السنة والنصف .فقد ّ
وطالبوا بتخصيص خيامت يكون فيه البث املبارش للجلسات لتمكني عائالت الضحايا
من متابعتها خاصة وان عددهم كبري وال ميكنهم الحضور بقاعة الجلسة وهو ما أدى
إىل تأخري الجلسات لعدة مرات.
وبتاريخ  11أفريل  2014تم انعقاد الجلسة األخرية يف قضايا شهداء وجرحى
الثورة وتواصلت بدون انقطاع إىل عشية يوم السبت  12أفريل  2014والتي تم
بها النطق بالحكم .تم الحكم نهائيا يف قضايا شهداء وجرحى تونس الكربى و تالة
والقرصين و صفاقس وهو حكم مل يلقى القبول واالستحسان لدى القامئني بالحق
الشخيص و اعتربوه صفقة سياسية للمرور مبارشة إىل املصالحة وتبييض رجال
43
44
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النظام السابق.
فمثال فبالنسبة لحكم املحكمة العسكرية املتعلق بشهداء و جرحى الثورة بتونس
الكربى تحت عدد  1822حكمت املحكمة نهائيا بنقض الحكم االبتدايئ فيام قيض به
يف حق متهمني بينهام وزير الداخلية األسبق أحمد فريعة والقضاء من جديد بثبوت
إدانتهام وسجن كل واحد منهام مبدة عامني اثنني مع إسعافهم بتأجيل العقاب
البدين.
كام قضت املحكمة بإقرار الحكم االبتدايئ فيام قيض به بشأن املتهمني جالل
بودريقة ولطفي الزواري وعيل الرسياطي من حيث مبدأ اإلدانة مع تعديل نصه
وذلك باعتبار األفعال املنسوبة إليهم من قبيل جرمية االمتناع عن محظور عىل
معنى أحكام الفصل  1من القانون عدد  48لسنة  1966املتعلق بجرمية االمتناع
عن محظور والحط من العقاب البدين املحكوم به ضد كل واحد منهم إىل  3أعوام.
أما بالنسبة للرئيس السابق بن عىل ،فبصفته يف حالة فرار فقد تم إقرار الحكم
االبتدايئ يف حقه والقايض بالحكم املؤبد من أجل تهمة القتل العمد ومحاولة القتل.
كذلك تم نقض الحكم االبتدايئ يف حق  20متهام آخرين وتم تغيري الوصف القانوين
للجرمية من القتل العمد واملشاركة فيه واعتبارها من قبيل االمتناع عن محظور أو
من قبيل القتل عن غري قصد الناتج عن عدم االحتياط وعدم التنبه وعدم مراعاة
القوانني عىل معنى أحكام الفصل  217من مجلة الجزائية أو من قبيل القتل عن
غري قصد الناتج عن عدم االحتياط وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانني وإلحاق أرضار
بدنية بالغري عن غري قصد نتيجة جهل ما كانت تلزم معرفته وعدم االحتياط وعدم
التنبه و عدم مراعاة القوانني عىل معنى أحكام الفصلني  217و 225مجلة الجزائية
أو من قبيل االعتداء بالعنف الناجم عنه املوت طبق أحكام الفصل  208من املجلة
الجزائية وقد تراوحت األحكام من عدم سامع الدعوى إىل ثالث سنوات إىل جانب
رفع اإلجراءات املتعلقة بتحجري السفر.
أما بالنسبة لقضية جرحى وشهداء تالة والقرصين  ،فقد تم الحكم فيها نهائيا
بتاريخ  12أفريل  2012تحت عدد  1574بنقض الحكم االبتدايئ يف حق عيل
الرسياطي بوصفه مدير األمن الرئايس والقضاء مجددا باعتبار األفعال الصادرة عنه
تدخل تحت طائلة معنى أحكام الفصل  1من القانون عدد  48لسنة  1966املتعلق
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بجرمية االمتناع عن محظور وبثبوت إدانته وعقابه بالسجن ملدة  3سنوات مع ضم
العقوبات ضده إىل العقوبات املحكوم بها يف قضية تونس الكربى عمال مبقتضيات
الفصل  56من املجلة الجزائية .كام تم نقض الحكم االبتدايئ الصادر ضد كل من
أحمد فريعة بوصفه وزير الداخلية واملنصف عجيمي بوصفه مدير وحدات التدخل
ومتهمني آخرين و اعتبارها من قبيل االمتناع عن محظور والحكم عليهم بالسجن
سنتني مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ .كذلك تم نقض الحكم االبتدايئ يف حق 15
متهم آخرين وتم تغيري الوصف القانوين للجرمية من القتل العمد واملشاركة فيه
و اعتبارها من قبيل القتل عىل وجه الخطأ طبق أحكام الفصل  217من املجلة
الجزائية أو من قبيل االعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدين مستمر
تفوق العرشين يف املائة أو من قبيل إحداث أرضار بدنية للغري عن غري قصد طبق
الفصل  225مجلة جزائية أو من قبيل االمتناع عن محظور .وقد تراوحت األحكام
من سنة إىل ثالث سنوات إىل جانب متتع البعض بإيقاف التنفيذ مع رفع اإلجراءات
املتعلقة بتحجري السفر .
أما بالنسبة لشهداء وجرحى صفاقس ،فقد قضت محكمة االستئناف بتاريخ 12
أفريل  2014تحت عدد  4017ضد  6متهمني فقط من بينهم الرئيس األسبق زين
العابدين بن عيل وعيل الرسياطي .فقد اتخذت املحكمة نفس االتجاه الذي اعتمدته
يف قض ّيتي تونس الكربى و تالة والقرصين .فقد قضت بإقرار الحكم االبتدايئ يف حق
بن عيل .وبنقض الحكم االبتدايئ يف حق الرسياطي و 4متهمني آخرين واعتربت ما
صدر عنهم أفعال تدخل تحت طائلة الفصل  1من القانون عدد  48لسنة 1966
املتعلق بجرمية االمتناع عن محظور .وتراوح العقاب من ستة أشهر إىل ثالث سنوات
مع ضم العقوبة للعقوبة املحكوم بها يف قضية تالة والقرصين بالنسبة للرسياطي.
وبسبب صدور هذه األحكام املخيبة ألمل بالنسبة لعائالت الضحايا  ،اختلفت
ردود الفعل سواء من عائالت الضحايا أو من محاميهم ،من نواب املجلس التأسييس
و األحزاب السياسية .فقد صدم أهايل الشهداء والجرحى بسامع هذه األحكام
واعتربوها جائرة وظاملة يف حقهم خصوصا وأن الحكم بثالث سنوات سجن تعترب
من قبيل الرباءة وقد برأت هذه األحكام النظام السابق من دم الشهداء .45كام
اعترب بعض محامي القامئني بالحق الشخيص أن األحكام الصادرة يوم  12أفريل
 - 45موقع الوطنية « ،1مسرية احتجاجية عىل األحكام الصادرة يف قضية شهداء الثورة وجرحاها» 14 ،أفريل .2014
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يف حق املتهمني بقتل شهداء الثورة صفقة ممتازة لغض الطرف عن جرائم األمن
والجيش الوطنيني وإطالق رساح رموز نظام بن عىل .46كام اعتربت رئيسة لجنة
شهداء وجرحى الثورة ولجنة الترشيع العام  47وأن األحكام كانت مفاجئة خاصة
وأن التخفيف من األحكام كان منتظرا لكن صدورها بهذه الكيفية تثري نقطة
استفهام معربة عن استغرابها مام اعتربته عملية تكييف للتهم من القتل العمد
إىل االعتداء بالعنف املسبب للقتل .48كام أشارت إىل أنّه كان من الرضوري منذ
البداية إحداث دوائر قضائية مختصة للنظر يف مثل هذه القضايا .كام حمل أحد
نواب املعارضة 49املسؤولية إىل الحكومة التي مل تقدم إىل اليوم قامئة نهائية للشهداء
والجرحى ومل تفعل قانون العدالة االنتقالية .أما بالنسبة لوزير العدالة االنتقالية
األسبق  50بأن أن احرتام دماء الشهداء يقتيض اإلقرار بأن األحكام األخرية الصادرة
عن املحكمة العسكرية يف القضايا الكربى لشهداء وجرحى الثورة توجه رسالة إفالت
من العقاب ودعا إىل اإلرساع بالقيام بتدخل ترشيعي من املجلس الوطني التأسييس
يحيل اختصاص النظر يف قضايا شهداء وجرحى الثورة إىل املحاكم املدنية تحقيقا
للعدالة وتجاوزا ألزمة الثقة التي رسختها األحكام األخرية بشكل نهايئ وتام.

 - 46األستاذ رشف الدين القليل ،أنظر املرجع السابق.
 - 47السيدة امينة الزغالمي.
 - 48جريدة املغرب اإللكرتونية  « ،ميينة الزغالمي :األحكام الصادرة عن محكمة اإلستئناف العسكرية كانت مفاجئة»،
 15أفريل .2014
 - 49السيد محمود البارودي ،موقع وكالة األنباء »،ميينة الزغالمي ترتاجع عن استقالتها من رئاسة لجنة شهداء وجرحى
الثورة.
 - 50سمري ديلو.
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التعويض وجرب الرضر ور ّد االعتبار
يعترب التعويض وجرب الرضر عنرصا ً مفصليا يف مسار العدالة االنتقالية يفرتض وجود
برنامج متكامل يقوم عىل االعرتاف بوجود ارضار ومترضرين ورضورة التعويض
بالوسائل املناسبة.
قمنا يف مرحلة سابقة بتناول مسألة التعويض وجرب الرضر يف إطار التجربة
التونسية يف الفرتة الفاصلة بني  14جانفي و  23أكتوبر  2011و توصلنا إىل غياب
برنامج واضح خاص بالتعويض و جرب الرضر رغم توفر بعض العنارص اإلجرائية
والقانونية التي تؤسس و لو نسبياً لذلك.
بالتأمل يف الفرتة الالحقة ل 23أكتوبر  ,2011تاريخ إجراء انتخابات املجلس
الوطني التأسييس الحظنا تواصل غياب برنامج واضح لهذا العنرص املفصيل من
مسار العدالة االنتقالية.
يظهر هذا الغياب من خالل غلبة الطابع االرتجايل عىل مختلف اإلجراءات املتخذة
يف هذا اإلطار من جهة (عنرص أول) ومن خالل غياب مقاربة علمية وموضوعية
لهذا العنرص يظهر عرب غلبة الطابع و الحسابات السياسية عىل هذه اإلجراءات
(عنرص ثان).

 | 1تواصل الطابع االرتجايل
يظهر تواصل الطابع االرتجايل يف عملية التعويض وجرب الرضر من خالل غياب
برنامج متكامل للتعويض رغم مرور أكرث من ثالث سنوات عىل أحداث  14جانفي
 2011و أكرث من سنتني عىل انتخاب املجلس التأسييس ويظهر ذلك يف التذبذب يف
تحديد مفهوم الضحايا ( )1و إهامل البعد الرمزي يف اإلجراءات املتخذة يف إطار
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التعويض ( )2إىل جانب االرتجال يف تقنيات التعويض املادي ( )3فضال عن الطابع
االرتجايل الذي طغى عىل تعاطي القضاء مع املسألة ()4

 | 1.1التذبذب يف تحديد مفهوم الضحايا
يظهر التذبذب يف التعامل مع مفهوم الضحية من خالل جملة من املظاهر لعل
من أبرزها :
 تذبذب تعريف الضحية يف النصوص املتعلقة بالتعويض لشهداء و جرحىالثورة و تحديدا ً املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق
بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها و يربز التذبذب يف التعريف عىل
مستويني عىل األقل :
•مستوى أول يتمثل يف تنقيح الفصل  6من املرسوم الذي يعرف شهداء الثورة
ومصابيها بأنهم “األشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة
ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدين من جراء ذلك ابتداء من 17
ديسمرب  2010إىل  19فيفري  ”2011ليقوم بتنقيحه الحقاً ممددا ً الفرتة
التي يشملها التعريف إىل  28فيفري  2011وهو نفس الحد الزمني الذي تم
اعتامده يف املرسوم القايض بتعويض املؤسسات املترضرة من أعامل الحرق
والنهب واالتالف وهو ما يعني اعتبارا ضمنياً بأن الوضع األمني بعد تاريخ 28
فيفري  2011استعاد بعض االستقرار وتوقفت أعامل النهب والحرق واالتالف
للمؤسسات االقتصادية.
• مست ًوى ثان يتعلق بصدى هذا التعريف لشهداء و مصايب الثورة خصوصاً فيام
يتعلق مبسألة إدماج جرحى وشهداء الحوض املنجمي يف املرسوم  97املتعلّق
بالتعويض لضحايا ثروة  14جانفي الذي أثار جدال واسعا باملجلس التأسييس،
انتهى بإلغاء هذا املقرتح لدى التّصويت عليه خالل جلسة عامة لتنقيح املرسوم
مماّ ر ّجح كفة حركة ال ّنهضة الّتي رفضت هذا املقرتح رفضا قاطعا.
هذا ال ّرفض كان له تداعياته يف الشّ ارع التّونيس عموما ويف منطقة الحوض
املنجمي خصوصا ،حيث تظاهر املئات من أبناء مدينتي الرديف واملتلوي مطالبني
بإدراج ضحايا الحوض املنجمي يف املرسوم .97
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اثر هذه االحتجاجات أعلن سمري ديلو وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
عقب لقاء جمعه مبمثلني لعدد من عائالت شهداء وجرحى هذه االنتفاضة انه سيتم
سحب كل مقتضيات املرسوم عدد  97عىل عائالت ضحايا انتفاضة الحوض املنجمي.
تسلمت اثر ذلك عائالت شهداء وجرحى انتفاضة الحوض املنجمي لسنة 2008
خالل موكب انتظم مبقر والية قفصة تعويضات مالية وفق ما تنص عليه مقتضيات
املرسوم عدد  97املتعلق بالتعويضات لفائدة ضحايا ثورة  14جانفي  2011وتشمل
هذه التعويضات إسناد مبالغ مالية لفائدة  35منتفع من عائالت ضحايا انتفاضة
الحوض املنجمي وجرحاها من بينهم  5شهداء بكل من الرديف وأم العرائس.
 تعاطي املجلس الوطني التأسييس مع مسألة تعريف الضحية يف اطار العدالةاالنتقالية حيث تعددت النقاشات صلبه ،سوا ًء يف جلسته العامة أو يف إطار لجنتي
الترشيع العام و الحقوق و الحريات حول مفهوم الضحيّة إذ رأى بعض النواب أنه
من الرضوري التوسيع يف هذا املفهوم ليك يشمل عائالت و أقارب من كانوا ضحايا
لالستبداد و انجر لهم رضر مبارش أو غري مبارش فيام أعرب ن ّواب آخرون عن أ ّن
التوسيع يف مفهوم الضحيّة و الذي يشمل املناطق املحرومة و املهمشة سيكون
عائقا أمام تنفيذ قانون العدالة االنتقالية باعتبار عدم قدرة الدولة عىل التعويض و
إحداث مشاكل جهويّة بني املناطق.

 | 1.2إهامل البعد الرمزي
يظهر اهامل البعد الرمزي يف إجراءات التعويض عىل األقل من خالل معطيني:
 رغم تأكيد الخرباء و ناشطي املجتمع املدين يف عديد املناسبات عىل أن برامجالتعويض ال تقترص عىل التعويضات املالية التي ليست سوى شكل من أشكال جرب
الرضر إىل جانب أشكال أخرى ،51فقد تواصل تجاهل اإلجراءات الرمزية كشكل من
أشكال التعويض وجرب الرضر؛ بل إنه ميكن القول إنه باملقارنة مع الفرتة السابقة
ل 23أكتوبر  2011التي شهدت نسبياً بعض اإلجراءات الرمزية “التي لها طابع جرب
 51دعت “أكادميية العدالة االنتقالية” وجمعية “العدالة ور ّد االعتبار” و”مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية”
ومنظمة “ال سلم بدون عدالة” الحكومة إىل جرب الرضر لكل ضحايا النظام السابق عوضا عن الترسيع يف التعويض املايل.
جاء ذلك خالل ندوة وطنية حول “دعم دور الضحايا يف مسار العدالة االنتقالية” والتي حرضها عدد من ممثيل الجمعيات
التي تهتم بالضحايا من مختلف فرتات االستبداد وممثلني عن عائالت وجمعيات الضحايا .
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األرضار منها ما هو وطني وجهوي ومحيل وخاصة شعبي” ،52تم إهامل هذا الجانب
بصفة كلية بعد  23أكتوبر .2011
ويربز هذا اإلهامل رغم تنصيص املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر
 2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011عىل جملة من اإلجراءات
الرمزية حيث ينص الفصل األول منه عىل أن “تش ّيد الدولة معلام لتخليد ذكرى ثورة
 14جانفي 2011يتضمن قامئة لشهداء الثورة ،شهداء الوطن” و ينص الفصل الثاين
عىل أن “ تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها الستخالص العرب
وتأمينا للذاكرة الوطنية” يف حني يذهب الفصل الثالث إىل التنصيص عىل أن “تسند
الجامعات املحلية أسامء الشهداء إىل األنهج والشوارع والساحات العامة” يف حني
يذكر الفصل الرابع “إحياء ذكرى ثورة  14جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات
شعبية تخليدا ملا يتصل بها من معان سامية” أما الفصل الخامس فيذهب إىل
“إدراج مادة تعليمية حول ثورة  14جانفي  2011يف كتب التاريخ الخاصة بالربامج
املدرسية”.
بقيت أغلب هذه اإلجراءات خارج التطبيق إما كلياً أو نظرياً حيث أنه رغم
أن النص يعود إىل  2011إال أن اإلذن بإعداد طرق وكیفیاّت إدراج ماد ّة تعليمية
الخاصة بالربامج املدرسية ،و انطالق
حول ثورة  14جانفي  2011يف كتب التاريخ
ّ
الدراسات إلحداث متحف خاص بالثورة ومجريات احداثها الستخالص العرب وتأمینا
للذاكرة الوطنی ّة مل يتم سوى يف  14جانفي  2014خالل االحتفال بالذكرى الثالثة
للثورة حيث أعلن رئيس الحكومة املستقيل عيل العريض عن تنظيم مسابقة
وطنية الختيار أحسن مثال ملعلم تاريخي يخل ّد ذكرى الحري ّة والكرامة من 17
تاريخ ديسمرب  2010إىل  14جانفي  2011يتض ّمن قامئة لشهداء الثورة ويكون فضاء
عمومیاّ يف متناول كل الزوا ّر.53
أما بالنسبة إلسناد أسامء الشهداء إىل األنهج والشوارع والساحات العامة فبقي
نسبياً خصوصاً بالنظر إىل أنه تم إطالق أسامء بعض األفراد الذين تعرضوا لالغتيال
بعد ذلك مبدة عىل غرار عضو املجلس التأسييس محمد الرباهمي الذي اغتيل يف 25
 52الفرشييش وحيد ،بلقاسم مروة ،سامري آمنة ،العلوي احمد و حرزالله نرصالدين ،العدالة االنتقالية يف تونس :غياب
إسرتاتيجية واضحة و غلبة االرتجال ( 14جانفي– 23أكتوبر ،)2011تونس ،املعهد العريب لحقوق اإلنسان ،2012 ،ص .49
 /http://www.attounissia.com.tn. 53حسب الجريدة االلكرتونية التونسية يف  14جانفي 2014
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جويلية  2013و شهداء الجيش الوطني الذين استشهدوا يف أحداث الشعانبي يف
 29جويلية !2013
 من جهة أخرى ”،عوضاً عن فهم جرب الرضر من حيث النطاق العريض للتدابريالتي ميكن أن توفر جربا ً قانونياً مقابل االنتهاكات ،يبدو أن املسؤولني عن تصميم
برامج الجرب فهموها يف نطاق أضيق من حيث هي مجموعة التدابري التي ميكن
تنفيذها لتوفري االستحقاقات للضحايا مبارشة” 54و هو ما يظهر جلياً يف اقتصار
اإلجراءات التي تم اتخاذها ويجوز تنزيلها يف إطار عملية التعويض عىل تلك التي
توفر منافع مبارشة للضحية دون أن تنطوي عىل توفري إطار قانوين كامل يضمن
أساساً قانونياً لهذا التعويض و ينأى باإلجراء عن أن يكون مجرد “حسنة من الحسنات
التي تعطى للسائل أو كأنه وسيلة إلسكات الضحايا” 55وذلك رغم تنصيص املرسوم
عدد  97عىل أن “حق شهداء ومصايب ثورة  14جانفي  2011يف تعويضات عادلة عن
األرضار املادية واملعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم يف اندالع الثورة
ونجاحها ،حق مرشوع ومحمول عىل الدولة واملجموعة الوطنية”.56
رغم تهميش البعد الرمزي يف عملية التعويض فحتى اإلجراءات املاضية شهدت
هي أيضاً نوعاً من االرتجال و التذبذب.

 | 1.3التذبذب عىل مستوى التعويض املادي
يظهر االرتجال يف إجراءات التعويض املادي عىل األقل يف أربع نقاط:
 تتمثل النقطة األوىل يف األطراف املتدخلة يف السهر عىل هذه اإلجراءات و منبينها:
•اللجنة املكلفة بإعداد القامئة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها حيث تم تسميتها
يف مرحلة أوىل “بلجنة شهداء الثورة” 57ليتم تغيريه الحقاً إىل «لجنة شهداء الثورة
و مصابيها» 58إضافة إىل توسيع تركيبتها إىل رئيس و  14عضوا ً لتشمل ممثلني
 54دليل األمم املتحدة حول أدوات سيادة القانون الالزمة للدول الخارجة من الرصاعات :برامج جرب الرضر ص .9
 55حسب  Lisa MAGARELLمن املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية يف مقال تحت عنوان “التعويض نظريا و عملياً”
(مقال متوفر عىل موقع املركز الدويل لعدالة اإلنتقالية)
 56املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 57املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 58قانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف
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عن املجتمع املدين ورئاسة الحكومة واملجلس الوطني التأسييس 59بعد أن كانت
ترتكب من رئيس ومثانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير األول يرأس تركيبتها
رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وتضم يف عضويتها
ممثلني عن كل من الوزارة األوىل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة
الشؤون االجتامعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 60و هذه
التنقيحات تعكس ترسعا وارتجاال يف التعامل مع املسألة منذ البداية.
•اللجنة الفنية املكلفة بتقدير السقوط البدين ،حيث كانت هذه اللجنة يف
البداية الساهرة الواحدة عىل هذا التقدير 61لكن رسعان ما تم التنصيص عىل أن
تعمل بالتنسيق مع «لجنة شهداء الثورة ومصابيها» 62و هو ما يطرح التساؤل
حول جدوى هذا التنصيص خصوصاً و أن األمر يتعلق بعمل فني بحت يتجاوز
اختصاص األعضاء املكونني للجنة شهداء الثورة و مصابيها.
 تتمثل النقطة الثانية يف تحديد األطراف املنتفعني بالتعويض حيث تم التوسيعيف قامئة املنتفعني لتشمل القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته 63بعد أن
كانت مقترصة عىل القرين وأبناء الشهيد ووالداه.64
 تتمثل النقطة الثالثة يف طرق احتساب التعويض ،ففي حني نص املرسوم عدد 97عىل أن تنتفع عائالت الشهداء بجراية شهرية ترصف للقرين ما مل يتزوج من
جديد وألبناء الشهيد إىل حني بلوغهم سن  18سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم وأم
الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غري متزوج و عىل أن يتمتع القرين واألبناء إىل حني
بلوغهم سن  18سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم مبجانية العالج بالهياكل العمومية
للصحة وباملستشفى العسكري ومبجانية التنقل بوسائل النقل العمومي وبالنسبة
 24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 59قانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف
 24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 60املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 61الفصل  7من املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي
 2011ومصابيها.
 62الفصل  7جديد من القانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد 97
لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 63الفصل  7مكرر من القانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد 97
لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 64الفصل  8من املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي
 2011ومصابيها.
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ملصايب وجرحى الثورة الحق يف جراية شهرية يف صورة اإلصابة بسقوط بدين
بنسبة تحددها اللجنة الفنية و بالحق يف مجانية العالج بالهياكل العمومية للصحة
وباملستشفى العسكري و بالحق يف مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي . 65يف
املقابل نجد القانون عدد  26يوسع يف هذه اإلجراءات لتشمل التعويضات عددا
أكرب من املنتفعني ،لكن يبقى التساؤل قامئاً حول جدوى بعض التوسيعات عىل
غرار التنصيص عىل أنه “يف صورة زواج القرين ال يسقط حقها يف االنتفاع” أو عىل
غرار التنصيص عىل أنه “يف صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم
وجود أبناء فإن الجراية تؤول إىل اإلخوة بالتساوي بينهم”66.
 تتمثل النقطة الرابعة يف اللجوء إىل االنتدابات يف القطاع العمومي كآلية منآليات التعويض و هو اختيار اتسم بكثري من الترسع و االرتجال و كان له أثر سلبي
وتعميق ملشاكل اإلدارة يف تونس و االنتداب غري املمنهج يف الوظيفة العمومية.67

 | 1.4تعاطي القضاء مع مسألة التعويض
تعامل القضاء التونيس مع مسألة التعويض اتسم هو أيضاً باالرتجال و يظهر
ذلك من خالل نقطتني عىل األقل:
•نقطة أوىل تتمثل يف طغيان الطابع االرتجايل عىل تعامل القضاء مع قضايا
شهداء و جرحى الثورة يف كليتها بصفة عامة و لعل أبرز تجليات هذا التعامل
الذي يغفل بصورة واضحة خصوصية العدالة االنتقالية تتمثل يف “إحالة أكرث
من  182قضية ضد الرئيس ورجال النظام السابق من القضاء العديل إىل
القضاء العسكري والحال أن األبحاث والتحقيقات قد بدأت فعال وهذا أمر
من شأنه أن يؤثر سلبا عىل مآل القضية ومعرفة الحقيقة خاصة مع إمكانية
اندثار األدلة وعدم متكّن الشهود من تذكر تفاصيل ما حصل وقتها هذا إىل
جانب التسبب يف تضيع الوقت والطول يف الفصل يف القضايا” 68إىل جانب
“األحكام األخرية الصادرة عن املحكمة العسكرية يف القضايا الكربى لشهداء
 65الفصول  8و  9من املـرسـوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14
جانفي  2011ومصابيها.
 66الفصل  8جديد من القانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد 97
لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
 67تم تناول هذه النقطة بالتفصيل يف الجزء املتعلق بإصالح اإلدارة التونسية من هذا التقرير.
 68انظر يف هذا الصدد القسم املتعلق بتتبع املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من هذا التقرير
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وجرحى الثورة التي توجه رسالة إفالت من العقاب إىل من تلطخت أيديهم
بدماء الشهداء وتيسء لروح العدالة االنتقالية التي ال معنى لها أن ضاعت
الحقيقة”.69
•نقطة ثانية تتمثل يف تعاطي القضاء مع قضايا شهداء وجرحى الثورة يف جانبها
املتعلق بالتعويض حيث نالحظ عدم وجود معيار واضح لتقدير التعويضات
بل يبدو األمر خاضعاً يف كليته للسلطة التقديرية للقايض فبالنسبة لقضية
شهداء وجرحى مدينتي الرقاب وسيدي بوزيد فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  28جانفي  2013تحت عدد  7394بإلزام
وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 30000د
و5000د بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 1600د و15000د
كتعويض عن الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي 800د .
•أما يف قضية شهداء وجرحى تونس الكربى فقد قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بتونس بتاريخ  19جويلية  2011تحت عدد  7119بإلزام
وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 40000د
و5000د بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 2000د و220000د
كتعويض عن الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح
بني 1000د و200د هذا إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني
1000د و100000د .
•بالنسبة قضية شهداء وجرحى الوردانني قضت املحكمة االبتدائية العسكرية
الدامئة بتونس بتاريخ  12جوان  2012تحت عدد  78655بإلزام وزارة الداخلية
بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 15000د و10000د بالنسبة
لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 5000د و50000د كتعويض عن
الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح بني 1000د
و2000د هذا إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني 2000د
و25000د .
•أما بالنسبة لقضية شهداء وجرحى تالة والقرصين فقد قضت املحكمة
االبتدائية العسكرية الدامئة بالكاف بتاريخ  13جوان  2012تحت عدد 78655
 69حسب ترصيح سمري ديلو ,الوزير السابق لحقوق االنسان و العدالة االنتقالية لجريدة اخبار الجمهورية يف  15افريل
, 2014متوفر عىل الرابط . http://jomhouria.com
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بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 5000د
و30000د بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 6000د و140000د
كتعويض عن الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي ترتاوح بني
1000د و1500د هذا إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني
1000د و50000د .
•وكذلك بالنسبة لقضية شهداء وجرحى دقاش قضت املحكمة االبتدائية
العسكرية الدامئة بصفاقس بتاريخ  04فيفري  2014تحت عدد  12312بإلزام
وزارة الداخلية بدفع تعويضات لغرم الرضر املعنوي ترتاوح بني 40000د
و50000د بالنسبة لعائالت الشهداء و دفع مبالغ ترتاوح بني 2000د و4000د
كتعويض عن الرضر البدين باحتساب نقطة السقوط الواحدة تساوي 800د هذا
إىل جانب التعويض املعنوي الذي تراوحت مبالغه بني 1500د و10000د.70

 | 2غلبة الطابع السيايس

تظهر غلبة الطابع السيايس عىل عملية التعويض وجرب الرضر يف تونس بعد 23
أكتوبر  2011عىل مستوى عنرصين عىل األقل :يتمثل األول يف بروز معيار سيايس يف
التعامل مع املنتفعني بالتعويض ( )1ويتمثل العنرص الثاين يف اعتامد تأطري سيايس
لهذه اإلجراءات (.)2

 | 2.1املعيار السيايس يف التعامل مع املنتفعني بالتعويض
يربز هذا املعيار يف التعامل مع املنتفعني بالتعويض عىل مستوى معطيني عىل
األقل:
 يف مقارنة بني التعامل مع شهداء و جرحى األمن و الجيش الوطنيني ضحايااألحداث االرهابية التي عرفتها تونس يف  712013وبني التعامل مع شهداء و
 70انظر يف هذا الصدد القسم املتعلق بتتبع املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من هذا التقرير.
 71عرفت تونس يف  2013موجة االرهاب حصدت أرواح العديد من الجنود واألمنيني إضافة إىل ما خلفته هذه العمليات
االرهابية من جرحى ومصابني يف سلك األمن والجيش الوطنيني.
وخلفت هذه األحداث االليمة  11شهيدا من سلك األمن الوطني وأكرث من  12آخرين ينتمون إىل املؤسسة العسكرية إىل
جانب عدد كبري من الجرحى داخل املؤسستني حيث قُتل  8جنود إثر انفجار لغم يف جبل الشعانبي بتاريخ  29جويلية
 ،2013يف حني ُجرح  3آخرين.
كام أسفر انفجار لغم آخر قبل ذلك وتحديدا يوم  6جوان  2013عن استشهاد رقيب أول بالجيش الوطني و وكيل أول
بينام أصيب رقيبان بإصابات خطرية ،و أصيب  9جنود آخرين بإصابات متفاوتة يوم غرة جوان إثر تبادل إطالق نار دار
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جرحى ثورة  14جانفي  2011نالحظ أن التعامل مع امللف األول كان رسيعاً و
إيجابياً حيث قامت الحكومة باتخاذ جملة من اإلجراءات الرسيعة و العملية
لفائدة ضحايا األمن والجيش 72إضافة إىل التأكيد املستمر عىل دعم الجهات
73
الرسمية ملجهودهم و االعرتاف بتضحياتهم.
أما التعامل مع ملف شهداء و جرحى ثورة  14جانفي  2011فقد غلب عليه
االرتجال و الرتاخي ويظهر ذلك إما من خالل تعاطي وزارة حقوق اإلنسان و العدالة
االنتقالية معه حيث مل يكن للوزير برنامج واضح وال تص ّور كامل ال مللف الشهداء
والجرحى وال مللف العدالة االنتقالية وانخرط يف استشارات جهوية وقدم مرشوع
قانون اىل املجلس الوطني التأسييس بصفة متأخرة أو من خالل دور لجنة شهداء
وجرحى الثورة والعفو الترشيعي العام التي غلبت عليها الحسابات السياسية يف
التعامل مع امللف.74
من جهة أخرى نالحظ تعامالً أولوياً مع السجناء السياسيني للنظام السابق واملنتفعني بالعفو الترشيعي العام مقارنة ببقية اصناف الضحايا فيام يتعلق
بالتعويض ولعل ذلك يعود إىل أن نسبة كبرية من هذا الصنف من الضحايا
بينهم وبني مجموعة إرهابية كانت متحصنة بجبل الشعانبي.
ويف يوم  23أكتوبر  2013شهدت منطقة سيدي عيل بن عون من والية سيدي بوزيد مواجهات بني رجال األمن ومجموعة
إرهابية أسفرت عن استشهاد  6أمنيني .
يف حني عرفت منطقة قبالط من والية باجة أحداثا مشابهة يوم  17أكتوبر حني استشهد رئيس مركز االمن باملنطقة وعون
امن من سلك الحرس الوطني إضافة إىل إصابة  4أعوان آخرين بإصابات متفاوتة إىل جانب أحد رجال الجيش .حسب
موقع حقائق أون الين بتاريخ http://www.hakaekonline.com 31-12-2013
 72ات ّخذ مجلس الوزراء املنعقد بقرص الحكومة بالقصبة بإرشاف رئيس الحكومة عيل العريّض والذي تواصل
عىل مدى  12ساعة جملة من االجراءات لفائدة عائالت شهداء وجرحى املؤسستني األمنية والعسكرية.
وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحريي يف ترصيح صحفي أن مجلس الوزراء أق ّر جملة من االجراءات
لفائدة الشهداء والجرحى من مختلف األسالك األمن ّية والعسكريّة ضحايا العنارص املسلحة تتمثل يف متكني عائلة كل شهيد
كل واحد من أفراد عائالت شهداء األمن والجيش
لكل جريح فضال عن متكني ّ
من منحة مال ّية معتربة وتخصيص منحة ّ
الوطنيني من شغل قا ّر و توفري مسكن اجتامعي الئق لكل عائلة شهيد ال متتلك مسكنا.
 73أبرز السيّد نور الدين البحريي أن رئيس الحكومة أعطى التوصيّات الالزمة لتنفيذ مختلف هذه االجراءات يف أقرب
املؤسستني األمن ّية والعسكريّة مؤكدا أن جلسة مجلس الوزراء
اآلجال مع استمرار دفع الجرايات للشهداء و الجرحى من ّ
كانت مناسبة متجدّدة لتأكيد الدّعم واملساندة لقوى الجيش واألمن الوطنيني مبختلف أسالكها وتثمني مجهوداتها املبذولة
والنجاحات الكبرية والها ّمة التي تحقّقها يف مقاومة اإلرهاب.
 74ازاد بادي النائب باملجلس الوطني التأسييس املستقيل من لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو الترشيعي العام للجنة
وذلك يف جلسة عامة خصصت ملناقشة املرسوم عدد  97الخاص بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة قال انه ال يريد املشاركة
يف مرسحية اسمها ملف شهداء وجرحى الثورة وإعترب أن اللجنة ولدت ميتة و دون صالحيات تجعلها رضورة عاجزة عن
تقديم اي اضافة يف ملف الشهداء والجرحى وامنا اصبحت أداء طيعة يف يد الحكومة مثلها متاما مثل املجلس الوطني
التأسييس لتساهم يف نسيان او تنايس استحقاقات عائالت الشهداء وجرحى الثورة.
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ينتمي أو كان منتمياً أو مواليا للتيارات السياسية التي تسيطر عىل الحكم
و متثل أغلبية يف املجلس الوطني التأسييس .و يظهر هذا التعامل األولوي
يف جملة من املؤرشات لعل من أهمها قيام وزارة حقوق االنسان والعدالة
االنتقالية بإصدار أمر يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر يف مطالب التعويض
75
ذات الصبغة االستعجالية املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام
يضبط صيغ وإجراءات النظر يف مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية
املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام طبقا ألحكام املرسوم عدد
 1لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011واملتعلق بالعفو العام ،ومنحهم
تسبقات إىل حني وضع اإلطار القانوين الخاص بالتعويض .
وسيتم مبقتىض هذا النص تكوين لجنة استشارية لدى وزير حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية مكلفة بالنظر يف مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية
املقدمة من قبل األشخاص كام تبدي رأيها يف جميع املسائل التي يعرضها الوزير،
عىل أن تحدد هذه األخرية بعد املداوالت مبلغ التسبقة عىل التعويض يف شكل
مبلغ سنوي يقع رصفه دفعة واحدة أو عرب دفعات بحسب الصيغ التي تقرتحها
اللجنة ويقررها وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ،وسيم عند إقرار املبلغ
الجميل مراعاة حالة املعني باألمر االجتامعية واملدنية والصحية .ويؤخذ مبلغ
التسبقة بعني االعتبار عند التعويض النهايئ و تحمل التسبقات عىل «حساب متويل
جرب رضر ضحايا االستبداد من املنتفعني بالعفو العام».
مقارنة مع هذا التعامل الرسيع و الفعال مع ملف املنتفعني بالعفو العام نالحظ
تراخياً يف التعامل مع ملف شهداء و جرحى الثورة يظهر خاص ًة من خالل تأخر
وتأجيل مناقشة تنقيح املرسوم عدد  97املتعلق بشهداء وجرحى الثورة وتعرض هذا
امللف للمزايدات السياسية بعد مرور ثالثة سنوات من الثورة التونسية.76
 75أمر عدد  2799لسنة  2013مؤرخ يف  9جويلية  2013يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر يف مطالب التعويض ذات
الصبغة االستعجالية املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام.
 76املحامية املكلفة بقضية شهداء وجرحى الثورة اعتربت يف ترصيح لـ«الصحافة اليوم» ان ملف الشهداء والجرحى
اصبح ملفا للمزايدة السياسية خاصة النه مرتبط مبسألة العفو الترشيعي العام من اجل تشغيل املنتفعني بالعفو يف
حني ان عدد شهداء وجرحى الثورة التونسية ال يتجاوز  3000مربزة ان عائالت شهداء وجرحى الثورة لن يتحصلوا عىل
التعويضات املادية اال بعد االنتهاء من القضايا والبت فيها من قبل املحاكم وهي مسألة تتطلب وقتا مطوال وبالتايل
سيبقى املرسوم عدد  97مجرد قانون كحرب عىل ورق اىل حني انتهاء القضايا والتي مل يتم فيها كشف الحقيقة وال محاسبة
قتلة الشهداء وهو ما ميثل الجانب املعنوي الذي يهم رد اعتبار عائالت شهداء وجرحى ثورة الكرامة والحرية.
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 | 2.2تأطري سيايس إلجراءات التعويض
يظهر التأطري السيايس إلجراءات التعويض من خالل عدة أمثلة لعل من ابرزها
الظروف التي احاطت بإنشاء ما يسمى بصندوق الكرامة ور ّد االعتبار لضحايا
االستبداد اضافة اىل اصطباغ مختلف تدخالت الوزارة املكلفة بالعدالة االنتقالية يف
مسألة التعويض بطابع سيايس.
 مثل صندوق الكرامة ور ّد االعتبار لضحايا االستبداد موضوع جدل الفت ولقدعقبت لحظة املصادقة عليه انتقادات عديدة طالت الجهات املبادرة به والجوانب
القانونية ذات العالقة و اآلثار املنتظرة املرتتبة عن ذلك.
هذا الصندوق ت ّم إحداثه مبوجب قانون العدالة االنتقالية املصادق عليه مؤخرا،
وذلك وفق مقتضيات الفصل  41لهذا األخري والذي جاء فيه «يحدث صندوق يطلق
عليه «صندوق الكرامة ور ّد االعتبار لضحايا االستبداد تضبط طرق تنظيمه وتسيريه
ومتويله بأمر».
مل يلق هذا الفصل اهتامما واسعا اثر س ّنه اال ا ّن تناوله تزامنا مع مناقشات قانون
املالية  2014هو الذي جعل منه موضوع الساعة ومصدرا للعديد من التأويالت
املتضاربة.
ت ّم عرض مرشوع قانون الصندوق يف الساعات األوىل من يوم األحد قبل نهاية
السنة وهو ما اعتربه بعض الن ّواب عمل ّية مقصودة لتمرير هذا القانون .ولقد
شاهدنا ردود فعل عنيفة اثر ذلك نذكر من بينها تويل النائب عن الحزب الجمهوري
إياد الدهامين التنديد مبثل هكذا مبادرة والتعبري عن رفضه لها مام أثار مواقف
معاكسة لبعض النواب عن حركة النهضة.
فلقد تولت بعد ذلك وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية إصدار بيان أكدت
فيه ان مرشوع صندوق الكرامة يتع ّرض اىل حملة منظمة تهدف إىل إبطال هذا
القانون والحال أ ّن هذا االخري جاء لر ّد االعتبار لضحايا االستبداد وليس ليخدم مثلام
ير ّوج مصلحة جهة دون اخرى .وأضافت الوزارة انه مل يقع تخصيص او رصد مبالغ
مالية مقتطعة من ميزانية الدولة لصندوق الكرامة وامنا سوف يدفع هذا التمويل
من الهبات والتربعات.
اما بخصوص النقد املتمثل يف تفضيل جهة معينة بـالتعويضات املربمجة يف اطار
هذا الصندوق فإنّه وقع تأكيد أن هذا املوقف مجانب للصواب رضورة أ ّن كل
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ضحايا االستبداد بقطع النظر عن انتامءاتهم سوف يشملهم الصندوق املذكور.
يف املقابل يعترب املنتقدون إلحداث هذا الصندوق ا ّن املصادقة عليه سابقة ألوانها
هذا باإلضافة اىل ا ّن مفهوم التعويض مغلوط يف ح ّد ذاته وال ميكن استساغته ألن
من ناضل وقاوم االستبداد دفاعا عن مواقفه وافكاره امنا قام بذلك دون ن ّية الربح
واالستثامر ،وعليه ان يتح ّمل مسؤولية خياراته.
انطالقا من ذلك ال ميكن ان تتحمل املجموعة الوطنية والشعب بأكمله تبعات
هذا النضال وان يقتطع من املال العا ّم لهذا التعويض .من ناحية اخرى فإ ّن التكلفة
املفرتضة التي ستتحملّها املجموعة باهظة مثلام اكّد البعض وهو ما سوف يثقل
كاهلها ويعطّل املشاريع اإلمنائ ّية الرضوريّة للبالد .ولقد ذهب البعض اآلخر إىل ا ّن
احداث هذا الصندوق يناقض متاما السياسة التقشّ فية التي يسعى قانون املالية
لسنة  2014اىل تكريسها.
 أما بالنسبة للصبغة السياسية التي طغت عىل تدخالت الوزارة املكلفة بالعدالةاالنتقالية 77فهي تظهر من خالل جملة من املؤرشات لعل من بينها :
•الدور الذي لعبته الوزارة يف تحريك و تفعيل املرسوم الخاص بالعفو العام من
خالل اقرتاح أمر يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر يف مطالب التعويض ذات
الصبغة االستعجالية املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام و صدر
هذا األمر  9جويلية  .2013وقد سارعت الحكومة التي تسيطر عليها حركة
النهضة إىل تفعيل هذا املرسوم الذي صدر مبارشة بعد االطاحة بالرئيس األسبق
رغم انتقادات مراقبني الذين دعوا إىل تأجيل تنفيذ هذا القانون إىل حني صدور
الحسم يف قانون العدالة االنتقالية وانتخاب حكومة جديدة.
وينص الفصل األول من األمر الرتتيبي عىل منح تسبقات لألشخاص املنتفعني
بالعفو العام إىل حني وضع اإلطار القانوين الخاص بالتعويض املنصوص عليه بالفصل
 2من املرسوم.
ويقصد مبطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية املطالب املقدمة من طرف
األشخاص املنتفعني بالعفو العام عىل معنى أحكام املرسوم عدد  1لسنة 2011
أو أويل الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف
 77رغم غياب تنصيص رصيح صلب االمر عـدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بإحداث وضبط
مشموالت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية عىل أي دور لهذه الوزارة يف عملية التعويض.
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يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بعد أخذ رأي اللجنة
االستشارية املنصوص عليها بالفصل  4من هذا األمر.
ويفرتض أن يتمتع بهذه النصوص كل الذين اضطهدوا يف فرتة النظام السابق
ويرجح أن يكونوا باألساس من التيار االسالمي.
•كام يظهر الطابع السيايس لتدخل الوزارة املكلفة بالعدالة االنتقالية من
خالل موقفها مام اعتربته “حملة ممنھجة وھجمة منظمة لإلساءة إىل ضحايا
انتھاكات املايض واالنتقاص من وطنیتھم” بعد أن متت املصادقة يف املجلس
الوطني التأسييس عىل إحداث صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد
لیكون تحت ترصف ھیئة الحقيقة والكرامة التي ستقوم عىل مسار العدالة
االنتقالية يف تونس.
كل ما يشاع ويردد ھذه األيام من أ ّن صندوق الكرامة ورد
وأك ّدت الوزارة أ ّن ّ
االعتبار لضحايا االستبداد سینزل به مبلغ قد يصل إىل ألفي مليار سيدفع غنيمة
ألنصار حركة النهضة وسیغر ّم الشعب التونيس ألجل ذلك رضائب وإتاوات ھو
محض كذب وافرتاء عىل ضحايا االستبداد ،حسب نص البالغ الذي اصدرته الوزارة.
كام دعت وزارة حقوق اإلنسان يف بالغها السیاسیین و قادة بعض األحزاب
الكف عن ترويج كذبة وإشاعة تغريم التونسیین من أجل التعويض لضحايا
إىل ّ
االستبداد وھو ما مثل إساءة للضحايا .
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إصالح املؤسسات!
بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس واصلت الحكومة املؤقتة قيادة دواليب
الدولة يف انتظار تكون الحكومة الجديدة.78
وقد عرف تكوين الحكومة الجديدة بعض األخري .و يعود تأخري ذلك إىل أسباب
حزبية مام جعل البعض يصفه بسعي إىل تقاسم السلطة و الخطط السيادية يف
جهاز الدولة.79
اختالفا مع الحكومة السابقة ،تتسم الحكومة الجديدة بكونها حكومة متكونة
من أعضاء منتمني إىل أحزاب سياسية و بكونها حكومة تحالف إذ أنها متكونة من
أعضاء ميثلون ثالث أحزاب سياسية .80لكن كام هو الحال بالنسبة للحكومة السابقة
فان الحكومة الجديدة تجد نفسها أمام نفس التحديات التي رفعتها مقتضيات
املرحلة.
و تتمثل هذه التحديات يف إصالح مؤسسات الدولة ،صياغة الذاكرة الوطنية،
االعرتاف بحقيقة التجاوزات التي اقرتفتها الدولة ،رد الحقوق ألصحابها و أخريا
تنظيم االنتخابات القادمة يتمثل الضامن لكسب جميع هذه التحديات يف اإلصالح
املؤسسايت رشط أسايس لتكسب الحكومة الجديدة كل التحديات املذكورة.
للبحث يف كسب تحدي اإلصالح املؤسسايت يف تونس ،من قبل الحكومة املتمخضة
عن املجلس الوطني التأسييس ،يجب النظر يف واقع املؤسسات القدمية و التي
تواصلت يف املرحلة االنتقالية الثانية (الباب األول) و النظر يف واقع املؤسسات
املستحدثة يف املرحلة االنتقالية الثانية ( الباب الثاين).
 78مل تقدم حكومة الباجي قايد السبيس استقالتها إال يف  3ديسمرب  2011و التي كانت موضوع األمر عدد  4356لسنة
 2011املؤرخ يف  3ديسمرب  2011و املتعلق باستقالة رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة املؤقتة ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد  93الصادر يف  6ديسمرب .2011
.Lise Garon, « l’an II de la Révolution tunisienne », Revue Relations, n°757, juin 2012, p.31 79
 80حزب حركة النهضة ،حزب املؤمتر من اجل الجمهورية ،حزب التكتل الدميقراطي من اجل العمل و الحريات .و هي
األحزاب التي لها أكرث مقاعد يف املجلس الوطني التأسييس إىل جانب قامئة العريضة التي ال تشارك يف عضوية الحكومة,
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 | 1واقع املؤسسات املوروثة عن الحكومة السابقة

عرفت اإلدارة التونسية قبل الثورة و حتى بعدها بتفيش ظاهرة الفساد و الرشوة
ينص يف عديد من املرات عىل ذهاب الجمهورية
مام جعل دستور 27جانفي ّ 2014
81
الثانية يف منهج القطع مع الفساد ،حياد اإلدارة ،الحكم ال ّرشيد و العدل بني
الجهات.82
لكن قبل دخول الدستور الجديد حيز النفاذ تراجع الرتتيب العاملي الجمهورية
التونسية ،حسب معيار تقبل الرشوة ،و الذي تقوم به منظمة الشفافية الدولية
ليصبح  77سنة  2012بعدما كان  59سنة .83 2010
يحتم التوقف عند واقع املؤسسات التي ورثتها الحكومة املؤقتة عن مثيلتها
العاملة قبل انتخابات أكتوبر  2011و ذلك عىل املستوى املركزي (املبحث األول) و
يف املستوى الالمركزي (املبحث الثاين).

 | 1.1واقع املؤسسات املركزية املوروثة
عىل املستوى املركزي ,حافظ األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب
 2011و األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس  2013و املتعلقني بتسمية
أعضاء الحكومة ،عىل خطط وزارية ،وهي باألساس الوزارات السيادية.
كذلك فقد تواصل العمل ببعض املؤسسات األخرى عىل املستوى املركزي و التي
ال تدخل يف تركيبة الحكومة كالهيئة العليا ملقاومة الفساد التي أنشاها الفصل 12
من املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة 2011املؤرخ يف  14نوفمرب  2011و املتعلق
مبكافحة الفساد.
يف ظل الحكومة السابقة مل ترقى اإلصالحات املؤسساتية إىل الحد املأمول إذ أن
اقترصت عىل إصالحات اجتامعية باألساس 84ال تهم املواطن العادي بصفة مبارشة.
 81أكد عىل ذلك الفصل التوطئة و الفصل  10من الدستور يف فقرته األخرية و الفصل  11و الفصل .15
 82أكدت عىل ذلك التوطئة و كل من الفصل  12و القصل  14من الدستور,
Frida Dahmani, « Tunisie : la République des bakchich », [en ligne], publié le 01/05/2013 dispo� 83
nible sur http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2728p042.xml0/corruption-tunisie-ben-ali-contrebandetunisie-la-republique-des-bakchich.html
 84أمر عدد  3552لسنة  2012مؤرخ يف  28ديسمرب  2012متعلق بالرتفيع يف منحة القضاء املسندة لفائدة قضاة املحكمة
اإلدارية .األمر عدد  3553لسنة  2012املؤرخ يف  28ديسمرب  2012املتعلق بالرتفيع يف مقادير منحة القضاء املخولة لفائدة
قضاة دائرة املحاسبات .األمر عدد  3554لسنة  2012املؤرخ يف  28ديسمرب  2012املتعلق بالرتفيع يف منحة القضاء لفائدة
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نتيجة ملا سبق وجدت الحكومتني املنبثقتني عن املجلس الوطني التأسييس
بحوزتها مجموعة من االقرتاحات يف هذا املجال خصوصا تلك املتعلقة بسلك األمن
الداخيل و سلك القضاة.
و تعود أهمية إصالح اإلدارة يف هذه املرحلة إىل كونها من أهم حلقات العدالة
االنتقالية ,ترتيبا عىل ذلك فان إصالح اإلدارة ميثل احد أهم املحاور يف العمل
الحكومي .تفاعال مع ما سبقت ّم إحداث خطتني وزاريتني لهام صلة بهذا املجال،
األوىل خطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف باإلصالح اإلداري والثانية وزير
معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف الحوكمة و مقاومة الفساد.
انطالقا من قراءة يف العمل اإلداري و النصوص القانونية املتصلة بهذه املسألة
ميكن وصف منهجية الحكومة يف اإلصالح اإلداري بالغموض أحيانا و بغياب إرادة
سياسية فعلية يف القيام بذلك خصوصا.
فبعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس تتالت األحكام الصادرة يف حق رموز
النظام السابق و التي أتت مجموعة منها لتفرج عن من شملهم التتبع .كذلك
فقد عاودت الحركة الدستورية التّنظّم يف مجموعة من األحزاب السياسية.85
فاتجهت الحكومة اىل انتهاج سبل غريبة عن املقومات السليمة للعدالة االنتقالية
إذ ركزت عىل سبل انتقائية للمحاسبة 86كتلك التي عرفتها بعض دول أوروبا الرشقية
يف مسارالعدالة االنتقالية التي مرت بها ما يعرف بقوانني العزل السيايس .87و تتمثل
هذه القوانني يف مجوعة نصوص قانونية موضوعها عزل من انتمى إىل أجهزة النظام
السابق من الوظيفة العمومية و من الوظائف العمومية العليا.88
القضاة من الصنف العديل.
عىل غرار سلك القضاء فقد عرف سلك األمن الداخيل بعض اإلصالحات االجتامعية املتمثلة أساس يف األمر عدد 3176
املؤرخ يف  7أوت  2013املتعلق بضبط مقدار منحة الخطر املسندة لفائدة أعوان قوات األمن الداخيل .كذلك القانون
عدد  50لسنة  2013املؤرخ يف  19ديسمرب  2013املتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عىل األرضار الناتجة ألعوان قوات
املن الداخيل عن حوادث الشغل و األمراض املهنية.
Hela Boujnéh, « projet de loi d’exclusion politique : La Loi au service de la politique (Partie I) », 85
publié le 7 mai 2013, disponible sur http://nawaat.org/portail/2013/05/07/la-loi-de-lustration-apres/la-revolution-tunisienne-la-loi-au-service-de-la-politique-partie-i
 86سارة الشاميل« ،قراءة يف الكتاب األسود منظومة الدعاية تحت حكم بن عيل تحت مجهر متهم باالنتقائية» ،موجود
عىل الرابط التايل  www.sudanair.org/?p=9999منشور بتاريخ  14ديسمرب .2013
.Les Lois de Lustration 87
Bogumil Zygmont, « les modèles de lustration dans les pays d’Europe centrale et orientale », La 88
justice de temps des transformations : transmissions des expériences polonaises à la Tunisie, modèles
.des règlements avec le passé, actes de conférence, Tunis, 5 décembre 2012 p.12
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و تتمثّل هذه السبل يف مرشوع قانون تحصني الثورة و إصدار الكتاب األسود
الذي قدم قامئات يف من انتموا إىل منظومة الدعاية لحكم بن عيل و الذين عملوا
لفائدة النظام السابق و مل ّعوا صورته يف قطاعات مختلفة .89و حتى بعد العدول
عن مرشوع قانون تحصني الثورة فقد عاودت الرغبة يف إقصاء من انتموا للتجمع
الدستوري الدميقراطي و من ناشدوا الرئيس السابق يف الرتشح النتخابات ،2014
الظهور عىل الساحة من خالل مرشوع القانون االنتخايب و الجدل الدائر حول منع
الرتشح لبعض األشخاص.
مقابل ما سبق ذكره ،فإن غياب تواصل بني الحكومة املنبثقة من املجلس الوطني
التأسييس و مجهودات اإلصالح يف الحكومة السابقة(الفقرة األوىل) و االنتداب
غري املمنهج يف الوظيفة العمومية (الفقرة الثانية) يف مقابل عدم تطوير املؤسسة
العسكرية (فقرة ثالثة) قد ساهم كذلك يف تعطيل مسار العدالة االنتقالية يف ما
يخص حلقة اإلصالح اإلداري.

 | 1.1.1غياب تواصل بني الحكومة املنبثقة من املجلس الوطني
التأسييس و مجهودات اإلصالح يف الحكومة السابقة
قدم الوزير األسبق املكلف باإلصالح لدى وزير الداخلية ،يف حكومة ما قبل اكتوبر
 ،2011تصورا إصالحيا ميكن تبويبه إىل ثالثة أقسام ،األول يتعلق مبالمح 90األمني (ا)
الثاين يتعلق بالوسائل اللوجستية (ب) أما الثالث فيتعلق بالرقابة عىل هذا جهاز
(ج).

أ | اإلصالحـــات املتعلقة مبالمح األمني

تهدف املقرتحات املقدمة يف هذا الصدد إىل تغيري صورة األمني كشخص لدى
املواطن العادي و ذلك بإخضاعه لتكوين معني ثم وضع ميثاق سلوك لالمني عند
إمتامه التكوين و مبارشته العمل.
يتم التكوين باألكادميية داخل ثالث هيئات ،األوىل لكل متحصل عىل شهادة
البكالوريا اجتاز مناظرة االنتداب للدخول إىل أكادميية تونسية لألمن و متتد مدة
التكوين ملدة سنتني تنتهي بتخرج العرفاء التنفيذيني يتم توزيعهم عىل األسالك
 89ساره الشاميل ،مرجع سابق الذكر.
.le profil de l’agent de sécurité 90
102

الثالثة بناء عىل نتائج امتحان يجرى يف نهاية السنتني مع األخذ بعني االعتبار رغبة
الناجح يف هذا االمتحان.
ميتد كذلك التكوين داخل الهيئة الثانية عىل سنتني مع تربصات يف األسالك
الثالثة لكنها تختلف عن األوىل يف ثالث نقاط فمن ناحية املتخرجني هم وكالء
مهمتهم التأطري و التسيري .و من ناحية أخرى االنتساب إىل هذه الهيئة يقترص
عىل ذوي االختصاصات التقنية و الفنية .فاالنتساب إىل هذه الهيئة يتم بعد املرور
بثالثة مناظرات األوىل يرتشح إليها خريجي املعاهد العليا و الجامعات املتحصلون
عىل شهادة ختم املرحلة األوىل ( بكالوريا  )+2أما الثانية فيرتشح إليها العاملون
بالهيئة األوىل ملدة خمس سنوات.
أما الثالثة فيرتشح إليها الفنيني الساميني من الرشطة الفنية و املرشحون املتحصلون
عىل دبلوم يف اإلعالمية و االتصاالت و االختصاصات التقنية األخرى.
يف نهاية التكوين الحاصل بعد املناظرتني األوىل و الثانية يخضع الخريجون إىل
مناظرة يتم اعتامد نتائجها لتوزيعهم عىل األسالك الثالثة مع حصولهم عىل شهادة
تعادل شهادة جامعية تعادل األستاذية (بكالوريا,)+4
أما بالنسبة للهيئة الثالثة فهي مهتمة بتكوين محافظني ضباط ( قسم أول من
هذه الهيئة) و ضباط شبـــــــان ( قسم ثاين من هذه الهيئة) يف ميدان التخطيط
و القيادة.
لالنتساب إىل هذه الهيئة الثالثة تفتح أربع مناظرات األوىل خارجية يرتشح إليها
كل من تحصل عىل شهادة جامعية تعادل (بكالوريا )+4أما املناظرات األخرى فهي
داخلية فاملناظرة الثانية يرتشح إليها شبان اجتازوا البكالوريا يتفوق و لهم تكوين
ملدة سنتني مع متتعهم مبنحة خالل فرتة التكوين .و يرتشح للمناظرة الثالثة كل من
خدم كمدة خمس سنوات من املنتسبني للهيئة الثانية .أما املناظرة الرابعة فهي
مخصصة للمهندسني من الرشطة الفنية و العلمية.
و تدوم مدة التكوين بالنسبة ملن اجتازوا املناظرة األوىل و الثالثة سنتني يف حني
أنه يف الثانية و الرابعة فهي ثالث سنوات.
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ب | اإلصالحات املتعلقة بالوسائل اللوجستية
متثل الوسائل اللوجستية يف “الوسائل التي تقدم املعونة لإلنسان عىل غرار
التجهيزات و التقنيات التي تسمح بتنفيذ برامج معينة “.91
بالنسبة لجهاز األمن تتمثل الوسائل اللوجستية يف وسائل تدخل جهاز األمن من
سيارات و أسلحة و غري ذلك .تخضع الوسائل اللوجستية التي تستعملها أجهزة
األمن إىل رشوط متعلقة بسالمة عون األمــــــــــن و بسالمة املواطنني .من هنا ال
ميكن نفي عالقة الوسائل اللوجستية باحرتام حقوق اإلنسان .كذلك ال ميكن نفي
عالقة اللوجستية مبدى نجاعة أجهزة األمن يف تدخالتها امليدانية.
تتسم الوسائل اللوجستية التي بحوزة أجهزة األمن الداخيل بالرتدي و عدم احرتامها
لحقوق اإلنســـــــــان و عجزها عن التصدي ملا يهدد األمن الداخيل للبالد.92
منذ  14جانفي  2011اتجهت الحكومات املتداولة عىل السلطة إىل تطوير
الوسائل اللوجستية لألجهزة األمن خصوصا بعد إحداث خطة وزير معتمد لدى
وزير الداخلية مكلف باإلصالح.
و قد اقرتح الوزير املكلف باإلصالحات بإعادة هيكلة اإلدارة املرشفة عىل الوسائل
اللوجستية و البرشية لتفادي التشتت يف إدارة األمن الداخيل بصفة عامة و لضامن
النجاعة يف تدخل قوات األمن الداخيل.93
يف نفس السياق تطرق الوزير املكلف باإلصالح إىل األمالك العقارية و املنقولة
الداخلة يف وسائل عمل جهاز األمن الداخيل و أوىص بجردها و معاينتها ملعرفة مدى
صالحيتها و فاعليتها.
بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس ألغيت خطة الوزير املكلف باإلصالح
لدى وزير الداخلية  ،و يف عدم تنفيذ توصيات الوزير املذكور داللة عىل غياب إرادة
الحكومة الجديدة يف مواصلة إصالح الجهاز األمني .و قد وجدت أطراف املجتمع
Pierre Porcin, « une réforme du soutien : le service du commissariat des armées », Revue Défense 91
.Nationale, n°728, Mars 2010, p.27
Sarah Ben Hamadi, « Confusion autour de l’efficacité du ministère de l’Intérieur face à la menace 92
terroriste », Publié le 06/08/2013 disponible sur http://www.huffpostmaghreb.com/2013/08/06/mi.nistere-interieur-terro_n_3712247.html?utm_hp_ref=maghreb-politique
 93الفصل الخامس من الكتاب األبيض :األمن والتنمية..
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املدين املتداخلة يف مسالة إصالح املنظومة األمنية صعوبات يف التعامل مع اإلدارة
األمنية.

ج | اإلصالحات املتعلقة بالرقابة عىل هذا جهاز

متارس عىل جهاز األمن الداخيل رقابة تضمن أمنا جمهوريا يضع الصالح العام
نصب عينيه .لكن يف إطار النظام السابق كان يف خدمة السلطة و الحزب الحاكم ال
مبادئ الجمهورية .و ال يعود ذلك إىل غياب رقابة عىل جهاز األمن الداخيل بل إىل
فاعليتها و إرادتها الفعلية يف تحقيق جهاز امن جمهوري.
و تخضع الرقابة املسلطة عىل جهاز األمن الداخيل إىل مجالس رشف خاصة بكل
سلك من أسالك جهاز األمن الداخيل ثم إىل املحكمة اإلدارية باعتبار رجوع النزاع
اإلداري بصفة عامة حسب الفصل الثاين من القانون عدد  40لسنة  1972املؤرخ يف
 1جوان  1972املتعلق بالنظام األسايس للمحكمة اإلدارية.
و لزيادة الفاعلية يف الرقابة عىل جهاز األمن الداخيل يطرح الوزير املكلف
باإلصالح لدى وزير الداخلية تقنية الرقابة القبلية أو االستباقية املتمثلة يف اقرتاح
مدونة سلوك.
و تتمتع مدونة السلوك بقيمة أخالقية يف مقابل غياب أي قيمة قانونية .فهي
تأسس
مجموعة من القواعد األخالقية التي تسطر السلوك املثايل لعون األمن و ّ
لعالقة جديدة مع مستعميل املرافق العامة أساسها احرتام هذه املدونة باعتبار أن
عون األمن قد شارك يف وضعها.
بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس أعربت وزارة الداخلية عىل لسان الناطق
94
الرسمي باسم الوزارة عىل نيتها إعداد مد ّونة سلوك .لكن الرتاجع يف حق اإلرضاب
الذي اعرتف به لجهاز األمن الداخيل من شأنه أن يشكك يف وجود إرادة سياسية
فعلية للتواصل مع مجهودات الحكومات السابقة.
و رغم عدم اعرتاف السلطة التأسيسية بالحق اإلرضاب لجهاز األمن الداخيل فقد
عرفت صلب الفصل  19أن “األمن الوطني امن جمهوري قواته مكلفة بحفظ األمن
و النظام العام.”...و لعل هذا الرتاجع يفرس بارتجال و عدم إملام بالعمل النقايب عند
األمنيني و ما تسبب به من إرضار و إرباك باملؤسسة األمنيــــة و تنسيبا لنجاعة
 94جاء يف دستور  27جانفي  2014صلب الفصل  36أن حق اإلرضاب ال ينطبق عىل جهاز األمن الداخيل و الديوانة.
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تدخالتها امليدانية.95

 | 1.1.2االنتداب غري املمنهج يف الوظيفة العمومية
يقوم االنتداب يف الوظيفة العمومية عىل مبدأ االستحقاق و الكفاءة من اجل
احرتام الحق يف اإلدارة الجيـدة و النزيهة .96وقد وضعت السلطة التأسيسية هذا
املبدأ يف عديد املرات يف دستور  27جانفي . 97 2014ترتيبا عىل هذا فإن اختيار
املوظفني العموميني املستقبليني هو أهم مراحل الدخول إىل الوظيفة العمومية.98
يف تونس ينظم الدخول إىل الوظيفة العمومية بنص عام و نصوص أخرى خاصة.
هذه االزدواجية يف املرجعية القانونية تفرس بوجود وظائف تقتيض قواعد خاصة
يف االنتداب و تطور املسار املهنـــــــــي و التأديب.
يتمثّل النص العام يف القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983و
املتعلق بالنظام األسايس ألعوان الدولة و الجامعات املحلية و املؤسسات العمومية
ذات الصبغة اإلدارية.
أما النصوص الخاصة فهي نصوص تنظم وظائف معينة كالقضاء و الوظيفة
العسكرية و وظيفة األمن الداخيل ...و يخص املرشع هذه الوظائف بنظام أسايس
خاص لخصوصية الوظائف و أهمية الوظائف املوكولة إليهم و بالتايل فان االنتداب
يف هذه الوظائف يختلف عن االنتداب يف الوظائف األخرى املنظمة بالقانون عدد
 112لسنة .1983
و تشرتك القواعد املنظمة لالنتداب يف الوظيفة العمومية ،سواء يف القانون عدد
 112لسنة  1983أو يف األنظمة األساسية الخاصة يف هدف تطوير الوظيفة العمومية
من خالل انتداب األجدر من بني املرتشحني للمناظرات التي تفتحها اإلدارة.
 95محسن الكعبي« ،النقابات األمنية يف تونس بني التأسيس و التسييس» ،موجود عىل الرابط التايل www.alsada.
nat//?p=19340منشور بتاريخ  3فيفري .2013
C’est le droit à une bonne administration dont parle Pierre Delvolvé dans son article « le droit à 96
une bonne administration » disponible sur le lien suivant
http://data.over-blogkiwi.com/0/84/28/40/201312/ob_a6ecd46dfec212f9a411e1faf44dbf6a_jour.nal00ch08-1.pdf .p.8
 97التوطئة يف الفقرة  ،3الفصل .15
Mejda Mrabet, « l’accès à la fonction publique/ le statut général 25 ans après », BEN AISSA 98
Mohamed Salah (dir), la fonction publique aujourd’hui: le statut général de la fonction publique
.vingt cinq ans après, Tunisie : CPU, 2009, P.33
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لكن الفساد اإلداري و املايل الذي تعاين منه اإلدارة التونسية جعل االنتداب قامئا
عىل تدخالت أو رشاوى تدفع للحصول عىل منصب يف اإلدارة,
تواصلت هذه املامرسات يف اإلدارة التونسية بعد  14جانفي  2011و أيضا بعد
 23أكتوبر  2011مام جعل تونس تتأخر يف ترتيب الدول التي تعاين من الفساد
اإلداري و املايل يف إداراتها.
لكن الحاجز أمام انتداب يخدم إصالح اإلدارة التونسية يتجاوز هذه املامرسات
حيث اتخذت نصوص قانونية استثنائية تنظم الدخول إىل الوظيفة العمومية بعد
 14جانفي 2011تجعل انتداب األجدر للوظيفة العمومية أمرا صعب التحقيق.
تتمثل هذه النصوص يف املرسوم عدد  32لسنة  2011املؤرخ يف  27افريل  2011و
املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سنة  2011و املرسوم
عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012و املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب
يف القطاع العمومي بعنوان  2012و النصوص التي أتت تطبيقا له كتلك املنظمة
للجان املكلفة بالنظر يف إعادة إدماج أو إعادة انتداب األعوان العموميني املنتفعني
بالعفو العام.
عند قراءة املرسوم عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012و املتعلق بأحكام
استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي نجد أن الحصول عىل وظيفة عمومية مل
يعد مرهونا فقط بالنجاح يف مناظرة .ففي الفصلني  1و  2نجد أن املناصب الشاغرة
مقسمة إىل نسب ,جزء من هذه املناصب الشاغرة مقدرة ب %70سيرتشح إليها من
يتمتعون باألولوية القامئة عىل حصولهم عىل مجموع نقاط محددة بأمر.
و يكون حساب النقاط وفق معيار السن و سنة التخرج .أما  30 %املتبقية
فيتنافس عليها املرتشحون الذين مجموع نقاطهم أدىن من املجموع املحدد بأمر.
يضع الفصل  1من األمر عدد  833لسنة  2012املؤرخ يف  20جويلية  2012و
املتعلق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان 2012
و املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي رشوطا شكلية بالنسبة
للمرتشحني من القسمني وهي أن يكون العاطل عن العمل مرسام مبكاتب الشغل
منذ أكرث من  3أشهر و يستظهر بشهادة يف الغرض يودعها مع ملفه.
لكن الغريب يف األمر أن الفصل املذكور مينح من ميارسون نشاطا مهنيا دون
مستوى شهائدهم فرصة لاللتحاق بالوظيفة العمومية .هذا التنصيص و لنئ كان
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هدفه إنصاف هؤالء لكنه ال يخدم مصالح من يفتقد أصال إىل عمل حيث انه يقيص
من يليه يف حساب املجموع من إمكانية اجتياز املناظرات للحصول عىل وظيفة من
أصل %70من املناصب الشاغرة كام انه يبقى متمتعا بعمل يف حالة عدم نجاحه
يف املناظرة.
لقلة املوارد املالية و تقليص عدد العاطلني عن العمل كان من الحري االقتصار
عىل العاطلني عىل العمل خصوصا و أن القانون استثنايئ أىت لتحقيق مطلب ثوري
وهو الحق يف الشغل.
إىل جانب املرتشّ حني الجتياز مناظرة لاللتحاق بالوظيفة العمومية نجد إمكانية
الحصول عىل وظيفة عمومية دون اجتياز مناظرة أمر ممكن.
يتمتع بهذا االمتياز فرد واحد من عائلة شهداء الثورة ،و مصايب الثورة أو احد
أفراد عائلة املصاب إذا تعذر التحاق املصاب بالوظيفة العمومية ،املتمتعون بالعفو
العام أو احد أفراد عائلته إذا تعذر األمر.
إىل جانب خرقه ملبدأ املساواة يف الحق يف الوظيفة العمومية ميثل هذا االمتياز
حاجزا أمام إصالح إداري يف خدمة تطوير اإلدارة.
فرغم التأكيد عىل عبارة “كل حسب مؤهالته” بالنسبة للمتمتعني بهذا االمتياز
فإن األحقية بالحصول عىل بالوظيفة العمومية ليس يف متناول كل املنتفعني باألحكام
االستثنائية لالنتداب يف الوظيفة العمومية .فعىل سبيل املثال ،من بني املنتفعني
بالعفو العام أشخاص لهم شهائد عليا متحصل عليها منذ سنوات طويلة .99يف هذه
الفرضية ،فان تكوين املتمتع بالعفو العام تكوين تجاوزته األحداث مام يجعله غري
كفء بالوظيفة العمومية .يف هذه الحالة فإن خدمة الصالح العام محل تهديد.
و حتى إمكانية رسكلتهم قد تكلف الدولة مصاريفـا هي يف غنى عنها خصوصا و
أن املنتفعني بالعفو العام لهم أيضا الحق يف طلب تعويضات.
رغم هذه السبل املهددة لتطور اإلدارة التونسية فإن القانون يستثني بعض
الوظائف من نظام االنتداب بامللفات و املناظرات .كام يستثنيها من امتياز االنتداب
املبارش يف الوظيفة العمومية .يبدو هذا االستثناء متالمئا مع طبيعة هذه الوظائف.
و تتمثل هذه الوظائف محل االستثناء يف تلك التي عددها الفصل الثالث من اآلمر
عدد  833لسنة  2012املؤرخ يف  20جويلية  2012و املتعلق بضبط كيفية تطبيق
 99مينح القانون إمكانية االنضامم للوظيفة العمومية يف سن الخمسني سنة حسب الفصل  5من القانون املذكور
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القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012و املتعلق بأحكام استثنائية
لالنتداب يف القطاع العمومي.
كذلك تفتح األحكام االستثنائية لالنتداب يف الوظيفة العمومية املجال أمام تواصل
العمل بالقانون األسايس عدد  112لسنة  1983لكن يف حالة االنتداب يف إطار
النهوض باألشخاص املعوقني و حاميتهم.
و يجعل هذا سياسة االنتداب يف الوظيفة العمومية بعد انتخابات  23أكتوبر
 2011غري ناجعة خصوصا يف ضل تعيينات والئية يف املناصب العليا و الحكومية ,يف
هذا اإلطار رأى البعض أن تطبيق هذا االنتداب االستثنايئ أىت لخدمة مصالح حزبية
بانتداب املنتفعني بالعفو العام من املنتسبني للحزب الحاكم.100
عند االطالع عىل اإلحصائيات املتعلقة باملوضوع ،نجد أن املنتدبني يف الوظيفة
العمومية من جرحى الثورة أو من عائالت الشهداء قد بلغ  2154منتدبا و  3531من
بني املنتفعني بالعفو العام ,مع العلم أن  2353من املنتفعني بالعفو العام قد قدموا
مطالب منح حقهم يف االنتداب إىل احد أفراد عائلتهم.101
و يجدر التذكري هنا أن املطالب املقدمة للحصول عىل وظيفة عمومية من بني
املنتفعني بالعفو العام قد بلغ  185000مطلب.102
و ما يعزز الشكوك بخصوص حقيقة االنتدابات هو إعالن السيد خليل الزاوية
وزير الشؤون االجتامعية األسبق يف حكومة السيد عيل العريض أن عدد الخطط
يف الوظيفة العمومية املزمع انتدابهم يف فرتة  2013-2014تبلغ  23 292من بينهم
 1250مخصصة للمنتفعني بالحق يف االنتداب املبارش يف الوظيفة العمومية وهو رقم
بعيد عن النسبة التي يحددها املرسوم عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان 2012
و املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي و املقدرة ب  70باملائة.103

Sarah Ben Hamadi, « recrutement dans la fonction publique: la loi de l’amnistie en question », 100
publié le 24-7-2013, disponible sur le lien suivant, http://www.huffpostmaghreb.com/2013/07/24/
.recrutement-fonction-publ_n_3643731.html, consulté le 21 février 2014
 101إحصائيات موجودة عىل الرابط التايل http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/04/30/tunisie-re�.
/.crutement-direct-dans-la-fonction-publique-de-2154-blesses-de-la-revolution
 102نفس املرجع السابق.
 103نفس املرجع السابق
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 | 1.1.3نسيان تطوير املؤسسة العسكرية يف ضل تنامي الخطر
اإلرهايب
لعبت املؤسسة العسكرية دورا هاما بعد  14جانفي  .2011حيث صان الجيش
الوطني تراب الوطن من الخطر الذي كانت متثله األحداث يف ليبيا ،هذا إىل جانب
األحداث التي أنبئت بتنامي الخطر اإلرهايب يف تونس مثل عودة “املجاهدين” من
سوريا و مايل.
و نتيجة لذلك فقد صارت املؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية مبقتىض الفصل
 18من دستور .2014كذلك فان الدور الذي لعبته املؤسسة العسكرية طوال الثورة
التونسية يجعل اإلصالح يف املؤسسة العسكرية يختلف عن اإلصالح يف مؤسسة
األمن الداخيل .فاإلصالح مل يتضمن محاسبة مذنبني بل يقترص عىل تحسني مردود
هذه املؤسسة بوسائل أخرى خصوصا ملجابهة الخطر اإلرهايب .رغم ذلك فان املشكل
مل يطرح بالجدية الكافية إىل حد اآلن.
104
عرفت تونس منذ سنوات الخطر اإلرهايب مع أحداث الغريبة بجزيرة جربة
ثم أحداث مدينة سليامن .105بعد  14جانفي  2011تزايد الخطر اإلرهايب فأحداث
الروحية 106ثم أحداث برئ سيدي عيل بن خليفة 107فأحداث سفارة الواليات املتحدة
األمريكية 108ثم أحداث جبل الشعانبي 109تشهد بجدية هذا الخطر.
يعود وقوع هذه األحداث إىل ما يقع يف البلدان املجاورة و القريبة من الجمهورية
التونسية .فالرتسانة العسكرية التي وقع رسقاتها من الثكنات العسكرية الليبية
أصبحت موضوع تداول تجاري يف السوق السوداء لتجارة السالح .110كذلك فان
األحداث يف سوريا و يف مايل منذ انطالق التدخل الفرنيس بعملية رسفال جعل من
تونس بلدا مصدرا للمجاهدين الذين بعودتهم إىل تونس يكون الخطر اإلرهايب جديا
 104متت هذه العملية اإلرهابية يف  11افريل .2002
 105عاشت البالد التونسية هذه األحداث من  26ديسمرب  2006إىل  3جانفي ..2007
 106متت هذه العملية اإلرهابية يف  18ماي .2011
 107متت هذه العملية اإلرهابية يف  1فيفري .2012
 108متت هذه العملية اإلرهابية يف  14سبتمرب 2012
 109هي أحداث تعيشها البالد التونسية منذ افريل .2013
Dounia Ben Mahmoud, « Quand l’arsenal libyen renforce l’instabilité », la magazine de l’Afrique, 110
.mai-juin 2012, p.32-33
110

نظرا للفكر الذي يحملونه و التدريب العسكري الذي مروا به.111
محليا فان إصدار مرسوم عدد  1املؤرخ يف  19فيفري  2011و املتعلق بالعفو
العام ،بصفة غري مدروسة قد اسقط العقوبة عن من صدرت يف حقهم أحكام
بالسجن ملشاركتهـــم يف أحداث مدينة سليامن و عىل من ثبت انتامئهم إىل
تنظيامت إرهابية .فقد ثبت مشاركة البعض ممن انتفعوا بالعفو العام يف األحداث
اإلرهابية التي عرفتها تونس و ذهاب البعض للجهاد يف سوريا و مايل.112
إن التهديدات التي فرضها تنامي الخطر اإلرهايب يضع الثورة التونسية أمام
مأزق .113فنجاح املسار االنتقايل يبقى رهني صيانة سيادة الدولة و أمنها و هذا
منوط بعهدة الجيش الوطني,
من هنا فإن تطوير املؤسسة العسكرية أمر بات استعجاليا .و مير تطوير املؤسسة
العسكرية عرب تكوين املنتمني للمؤسسة العسكرية (أ) ثم بالتطوير آليات العمل
(ب).

أ | تكوين املنتمني للمؤسسة العسكرية
يقع تكوين املنتمني للمؤسسة العسكرية منذ انتدابهم من قبل وزارة الدفاع
الوطني (أ )-1و طوال مسريتهم املهنية (أ)-2
أ | 1.تكوين املنتمني للمؤسسة العسكرية عند انتدابهم
إن االنتداب يف املؤسسة العسكرية يختلف مع املبادئ العامة لالنتداب يف
الوظيفة العمومية يف بعض النقاط حيث أن العامل الجسامين يعترب أهم العوامل
يف انتداب مرتشح لوظيفة يف املؤسسة العسكريـــــة و هو آمر معمول به حتى
يف الخدمة للعسكرية املنظمة بقانون عدد  1املؤرخ يف 14جانفي  2004املتعلق
بالخدمة الوطنية.
لكن التمتع ببنية جسامنية الئقة ال تكفي اذ يخضع العسكريون إىل فرتة تدريب
او تكوين جامعي خاص.
International Crisis Group, Tunisie : violences et défi salafiste, Rapport Moyen-Orient/Afrique 111
.du Nord, N°137, 13 février 2013, p.16 et 17
.idem, p 14 et 15 112
Laurence Aida Ammour, « Les enjeux de sécurité émergents au Maghreb et au Sahel depuis le 113
.printemps arabe », Med. 2012, 141-144
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يف هذا اإلطار أحدثت يف تونس مدارس و معاهد و كل ّيات لتوفري هذا التكوين
املنظم بالقانون عدد  22لسنة  2002املؤرخ يف  14فيفري  2002املتعلق بالتعليم
العايل العسكري إىل جانب عدة نصوص أخرى.
لكن عوض تطوير مناهج التدريس داخل هذه املؤسسات وقع حل املدرسة
التحضريية لألكادمييات العسكرية بسوسة مبقتىض األمر عدد  2749لسنة 2012
املؤرخ يف  13نوفمرب  2012دون تعليل لهذا القرار.
هذا اإلجراء لنئ احرتمت فيه الحكومة التونسية النصوص املنظمة للقطاع فانه
يخالف األعراف التي تنظم العالقة بني السلطة و الجهاز العسكري و التي ال يتبناها
املرشع يف النصوص املنظمة للقطاع .هذه املبادئ العرفية تقوم عىل نقطتني :عدم
تدخل السلطة يف الشؤون الداخلية للجيش رغم واجب التمويل املحمول عليها ،و
114
عىل عدم تدخل الجيش يف املجال السيايس.
تأكيدا عىل دور التكوين األكادميي أورد الوزير املعتمد لدى وزير الداخلية
اقرتاحات يف مجال تكوين أعوان جهاز األمن الداخيل ،115كانت هذه االقرتاحات
صالحة للتوظيف يف املؤسسة العسكرية مع بعض التطويع ملالمئة التكوين املقرتح
مع خصوصيات املؤسسة العسكرية.
أ | 2.التكوين املستمر للمنتمني للمؤسسة العسكرية
إن التطور يف مجال صناعة األسلحة و يف النظريات الحربية و يف أصناف النزاعات
و التصدي لها يحتم تكوينا مستمرا للعسكريني,
يف هذا الصدد تقام يف بعض الدول مناورات عسكرية لتكوين العسكريني تكوينا
ميدانيا إىل جانب دورات تكوينية تتمثل يف محارضات يقدمها خرباء محليني و
دوليني.
من خالل التكوين املستمر يتم رسكلة العسكريني ملسايرة التطور التكنولوجي
الذي عرفته صناعة األسلحة و للتمكن من نظريات حربية تستعمل يف وضعيات
تختلف عن الحرب املبارشة كحرب العصابات أو الحروب األهلية أو محارصة
العصابات املسلحة كتلك التي تم التعامل معها يف الشعانبي.
لكن ،ولنئ عملت اغلب الوزارات إىل فتح دورات تكوينية ألعوانها ،مل تقم وزارة
.Samy Cohen, « Le pouvoir politique et l’armée », Pouvoirs, n°125, 2008, p20 114
 115وزارة الداخلية،كتاب ابيض األمن و التنمية :نحو امن يف خدمة الدميقراطية ،تونس . ،2011 ،ا
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الدفاع الوطني بفتح أي دورة تكوينية .فرغم الترّ فيع يف مقادير منحة التأطري و
البحث املخولة للموظفني املدنيني للتعليم العايل العسكري بعنوان  2011مبقتىض
األمر عدد  3310لسنة  2011املؤرخ يف  27أكتوبر 2011و رغم ضبط النظام األسايس
الخاص بهيئة الضباط املدرسني الباحثني بالتعليم العايل العسكري مبقتىض القرار
الجمهوري عدد  6لسنة  2014الصادر يف  3جانفي  ،2014مل يقع نرش أي قرار بفتح
دورة تكوينية لصالح املنتمني للمؤسسة العسكرية.
نتيجة لذلك فاملالحظ ان رصد املبالغ املالية من اجل إصالحات اجتامعية كان عىل
حساب رصد األموال من اجل إصالحات جوهرية يف املؤسسة العسكرية خصوص
لتطوير آليات عملها.

ب | تطوير آليات العمل العسكري
يف جلسة مساءلة الحكومة يف  6أوت  2013اقر وزير الدفاع الوطني بضعف
وسائل عمل الجهاز العسكري مام يؤثر سلبا عىل نجاعة تعاملها مع اإلرهابيني يف
الشعانبي.
من هنا فإن تطوير آليات العمل مير عرب الرتفيع يف املصاريف العسكرية (ب)-1
هذا إىل جانب التعاون دول املنطقة نظرا لتقاسم الخطر اإلرهايب الذي متثله بعض
التنظيامت عىل غرار منظمة القاعدة باملغرب اإلسالمي (ب .)-2لكن رغم هذا فان
بعض اإلرباك الذي تسببت فيه عدم االستمرارية الناتجة عن استقالة وزير الدفاع
ثم الفريق األول رئيس أركان الجيوش الثالثة ،قد عطّل اإلصالح املنشود (ب.)-3
ب | 1.الرتفيع يف املصاريف العسكرية
املصاريف العسكرية هي املوارد املالية املرصودة من الحكومات للوظائف
العسكرية ،و تشمل هذه املصاريف أجور العسكريني و مصاريف رشاء األسلحة و
116
التجهيزات الالزمة للعمل العسكري.
يحتاج عمل املؤسسة العسكرية إىل متويالت كبرية .إىل جانب املوارد املالية فان
Fanny Lutz, « Une décennie de frénésie militaire Dépenses militaires au Moyen-Orient et en 116
Afrique duNord »,Note d’analyse du Groupe de Recherche et d’information sur la Paix et la SÉCURITÉ, 26 février 2013, p 2, disponible sur l’adresse suivant http://www.grip.org/sites/grip.org/files/
NOTES_ANALYSE/2013/NA_2013-02-26_FR_F-LUTZ.pdf
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املوارد البرشية للمؤسسة العسكرية ذات أهمية كبرية يف سري عمل املؤسسة .يف
هذا اإلطار فإن صدور أوامر بإبقاء أفراد الحصة 117يف الخدمة الوطنية نظرا للوضع
الدقيق الذي متر به البالد يفرس بالسعي ليكون اكرب عدد ممكن من العسكريني عىل
ذمة املؤسسة العسكرية.
و حرصا عىل تحفيز من يشاركون يف الخدمة املدنية فقد صدر األمر عدد 626
لسنة  2011املؤرخ يف  25ماي  2011و املتعلق بإسناد منحة شهرية للمجندين يف
الخدمة الوطنية.
إىل جانب ذلك فقد قامت وزارة الدفاع بزيادة عدد القضاة العسكريني و عدد
القضاة العدليني امللحقني بوزارة الدفاع الوطني .و يعود ذلك إىل دور املحاكم
العسكرية يف قضايا شهداء و جرحى الثورة يف تونس .هذا الدور الذي جعل املرشع
االنتقايل يتدخل بجعل مبدأ التقايض عىل درجتني ممكنا أمام املحاكم العسكرية
بتونس و ما يتطلبه ذلك من زيادة يف عدد الدوائر و طبعا تليها زيادة يف عدد القضاة.
رغم ذلك فان املصاريف العسكرية للبالد التونسية تبقى قليلة مقارنة بدول
الجوار .حيث ارتفعت املصاريف العسكرية يف دول شامل إفريقيا من  6،3مليار
دوالر إىل  13،1مليار دوالر بني  2002و  2011إال أن تونس ،عكس الجارة الجزائر،
قد تراجعت مصاريفها العسكرية من  % 4،52من الناتج الداخيل الخام إىل 1،8
  %بني  2008و 118 2011رغم أن الناتج الداخيل الخام قد تطور بني  2002و 2010120 119
بنسبة . % 27،6
ب | 2.تعاون مغاريب يف املجال العسكري يتسم باالحتشام و غياب النصوص
القانونية
تتكون تنظيم القاعدة باملغرب العريب من جنسيات متعددة ،وقد اثبت ذلك
تعدد الجنسيات بني املهاجمني لحقل عني اميناس بالجزائر و بني املحارصين يف جبل
الشعانبي.
يجعل هذا الحكومات املغاربية أمام حتمية سياسة عسكرية مشرتكة تنفذها
 117استعملت السلطة الرتتيبية هذا املصطلح لإلشارة إىل الدفعة السنوية ملن أدوا الخدمة املدنية.
 118نفس املرجع السابق ،ص 12.و .13
 119نفس املرجع السابق ،ص.12
 120ليست هناك إحصائيات لسنوات التالية ل  2011لكن هي ليست مرشحة للتطور يف ضل الظروف االقتصادية الصعبة
للبالد.
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املؤسسات العسكرية املنتمية لبلدان املنطقة لدرء الخطر اإلرهايب خصوصا و إن
اإلطار القانوين و املؤسسايت يسمح بذلك.
عىل املستوى املؤسسايت فالرتكيبة الحكومة املتمخضة عن املجلس الوطني
التأسييس تضم كاتبا للدولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالعامل العريب و إفريقيا إىل
جانب كاتبا عاما لدى وزير االستثامر و التعاون الدويل مكلفا بالتعاون الدويل.121
وجود هذه الخطط يف تركيبة الحكومة يتالءم مع ما جاء يف املادة التاسعة من
معاهدة اتحاد املغرب العريب التي تشري إىل انه “تعني كل دولة عضوا يف مجلس
وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون االتحاد.”...
رغم ما سبق ذكره ،فإننا نشهد غياب اتفاقيات تتناول املوضوع بني دول االتحاد
املغاريب يف حني توجد اتفاقية عربية تسمح بتعاون عسكري بغية محاربة اإلرهاب،
وهي االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب وسبل التعاون بني الدول العربية يف هذا
املجال والتي أقرت من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجتامعهم السنوي
املنعقد بتاريخ .22/4/1998
و قد أكد رئيس الجمهورية املؤقت عىل نيته تفعيل نص املعاهدة و حرصه عىل
زرع هذه الرغبة يف رؤساء الدول األعضاء .لكن القمة املغاربية التي كانت مقررة
يف تونس يف ديسمرب  2012ألغيت مام يجعل اإلرادة السياسية دامئة الغياب يف
خصوص اتحاد مغاريب فعيل.
رغم غياب اتفاقيات ال ميكن نفي تعاون ميداين بني الدولة التونسية و الدولة
الجزائرية خصوصا عىل الرشيط الحدودي املشرتك .يسمح هذا باالستفادة من
التجربة الجزائرية يف محاربة اإلرهاب .122لكن بعد األحداث الحاصلة يف ليبيا فان
التعاون بن تونس و ليبيا أمر استعجايل لكنه صعب املنال لغياب رؤية واضحة يف
الساحة السياسية الليبية.
يف مقابل غياب اتفاقيات منشورة بني تونس و دول الجوار قامت الدولة التونسية
بإبرام مذكرة تفاهم مع دولة قطر بشان التعاون العسكري التي صادق عليها
مبقتىض األمر عدد  3178لسنة  2013املؤرخ يف  31جويلية .2013
 121األمر  4796لسنة  2011مؤرخ يف  29ديسمرب  2011يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة ،الرائد الرسمي عدد  99صادر
يف  30ديسمرب  ،2011ص .3160
122
Laurence Aïda Ammour, « La coopération de sécurité au Maghreb et au Sahel : l’Ambivalence de
l’Algérie »,bulletin de la sécurité africaine, N° 18 février 2012, p. 2.
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ب | 3.اإلرباك الذي تسببت فيه استقالة وزير الدفاع والفريق األول رئيس
أركان الجيوش الثالث
يف خضم األحداث التي عرفتها البالد خصوصا تلك التي عرفها جبل الشعانبي قدم
كل من الفريق األول رئيس أركان الجيوش الثالث و وزير الدفاع استقالتهام.
و لنئ ارجع السيد عبد الكريم الزبيدي استقالته من منصبه كوزير للدفاع إىل
أسباب عميقة و سبب مبارش فقد علل السيد رشيد عامر استقالته بأنه كان من
املفرتض أن يحال عىل التقاعد منذ شهر أكتوبر  .2006و هذا ما جعل السيد عيل
العريض ينفي أي غموض يف هذه االستقالة.123
يف خصوص استقالة وزير الدفاع تتلخص األسباب العميقة يف ضبابية املشهد
السيايس الذي أ ّدى إىل إجهاد املؤسسة العسكرية املنترشة وحداتها القتالية منذ أكرث
من عامني يف البالد أما السبب املبارش فهو أحداث السفارة األمريكية.
تعددت القراءات لهذه االستقالة ،فاملدة الكبرية بني أحداث السفارة األمريكية و
تاريخ االستقالة يدعو إىل التساؤل حول األسباب الحقيقية لالستقالة.
كذلك فان الحديث عن “إجهاد املؤسسة العسكرية فهذا كالم يف غاية الخطورة
ألن اإلجهاد و تجاوز الذات هو من صفات العسكري الذي ال يتواىن لحظة يف بذل
النفس والنفيس يف سبيل هذا الوطن املعطاء ومن واجب وزير الدفاع املحافظة
عىل الروح املعنوية و الجاهزية التامة للوحدات القتالية املنترشة ومتكينهم من
املساندة والدعم اللوجستي الالزم بإعداد وسائل الدفاع املسلح وبإعداد املقاتلني
124
ألداء واجب الذود عىل كيان وطنهم وال يرتك األمور تنحدر إىل هذا املستوى”.
يف نفس السياق فان البقاء عىل رأس الوزارة ملدة تفوق السنة و نصف تدعو إىل
التساؤل أيضا حول أسباب هذه االستقالة.
يف محاولة لقراءة هذه االستقالة قام املرحوم محسن الكعبي ،أستاذ سابق يف
العلوم العسكرية باألكادميية العسكرية ،يف مقال صحفي بعرض تعامل الوزير مع
ملف عسكريني قضية براكة الساحل و بقراءة يف األسباب التي عرضها الوزير ليلخص
أسباب استقالة الوزير إىل أسباب شخصية وهي عجزه عن مواصلة املهام و مجابهة

/Voir le lien suivant http://ar.webmanagercenter.com 123الحدث/2013/07/02/17249/عيل-العريض -يوضح-
أسباب-استقالة-رشيد-عامر.
 124محسن الكعبي  “ ،مالحظات حول استقالة السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني  “ 2-1موجود عىل الرابط
التايل.http://www.assabah.com.tn/article-85495.html
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مخاطر املرحلة فهو حسب تعبريه “قد أرهق وتعب شخصيا من تحمل مسؤولياته
الجسيمة عىل رأس الدفاع ومل يستطع أن يوفر للجيش وأفراده كل الدعم املادي
واملعنوي واللوجستي فيجب أن يحاسب عىل ذلك أمام املجلس الوطني التأسييس
..وليس من حقّه أن يرتك الجيش عىل هذه الحالة من اإلجهاد واإلنهاك وعدم القدرة
عىل مواصلة مهامه وعدم جاهزيته القتالية لحامية الوطن من األخطار الداهمة من
125
الداخل والخارج”...

 | 1.2تواصل العمل ببعض املؤسسات املوروثة عىل املستوى الالمركزي
يف دولة ترفع شعار الدميقراطية و تدعي احرتام الحقوق و الحريات ،متثل
الالمركزية حجر األساس يف التنظيم اإلداري للدولة.
يف هذا اإلطار يرى أالكسيس دي توكفيألن الجهات و البلديات متثل املعيار
األسايس للحديث عن دولة دميقراطية .فالبلديات حسب الكاتب املذكور متثل
بالنسبة للدميقراطية ما متثله املدارس بالنسبة للعلم.126
يف إطار دستور  1959مل يكن مبدأ الالمركزية ذا قيمة دستورية حيث أن الفصل71
منه مل يعرتف به كمبدأ دستوري يعتمد عليه يف التقسيم اإلداري للدولة بل نص
فقط عىل أن مصالح املجالس البلدية و الجهوية و الهياكل التي مينحها القانون صفة
الجامعات املحلية متارس حسب ما يضبطه القانون.
يف نفس التوجه ذهب املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس 2011
املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط و القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف
 16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط حيث أعادا منطوق الفصل 71
حرفيا صلب الفصل  16من النص األول و الفصل  21من النص الثاين.
تسبب هذا اإلطار الترشيعي يف تفاوت بني الجهات 127عىل كل املستويات.
فنسب البطالة اكرب يف مناطق عكس مناطق أخرى أين تعلو نسب التشغيل .كذلك
هو الحال يف نسب التمدرس ،التعليم الجامعــــــــــــي و التغطية الصحية.
 125نفس املرجع السابق.
Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, 2ième éd., Paris, Pagnerre, 1848,
p.94.
127
Abdelkarim Daoud, « la révolution tunisienne de janvier 2011 : une lecture par les déséquilibre
du territoire », EchoGéo [en ligne], consulté le 28-4-2013, disponible sur, http://echogeo.revues.
org/12612;DDI:10.4000/echogeo.12612 , p9.
126
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ملعالجة هذا الوضع اتجهت اإلدارة إىل إجراءات إدارية فورية (1الفقرة ) و
إجراءات استرشافية (الفقرة )2حتى صدر دستور الجمهورية التونسية الجديد الذي
تضمن احكاما تكرس الالمركزية الفعلية (الفقرة )3

 | 1.2.1اإلجراءات اإلدارية الفورية
بعد  23أكتوبر  2011تواصل حل املجالس البلدية يف بعض املناطق 128و تعويضها
بنيابات خصوصية 129أو تعويض نيابات خصوصية بأخرى 130أو تغيري أعضاء بهذه
النيابات الخصوصية .131كام تم ألول مرة منذ  14جانفي  2011حل جميع املجالس
الجهويـــة مبقتىض األمر عدد  4252لسنة  2011املؤرخ يف  24نوفمرب  2011املتعلق
بحل كافة املجالس الجهوية و تعويضها بنيابات خصوصية أيضا.
بدخول التنظيم املؤقت للسلط الذي سنه املجلس الوطني التأسييس تواصل
العمل بالنيابات الخصوصية املعوضة للمجالس الجهوية التي وقع حلها .كذلك
تواصل العمل بالنيابات الخصوصية املعوضة للمجالس البلدية.132
تخضع تسمية النيابات الخصوصية املذكورة إىل القانون األسايس للمجالس
الجهويـــــة و إىل أحكام القانون األسايس للبلديات الذي يعطي االختصاص إىل
السلطة الرتتيبية العامة لحل املجالس البلدية و املجالس الجهوية و لتسمية
النيابات الخصوصية.
و تخضع تسمية النيابات الخصوصية املذكورة إىل رشوط شكلية (ا) و رشوط
موضوعية (ب).

أ | الرشوط الشكلية لتسمية النيابات الخصوصية
وضعت النصوص املنظمة للمجالس البلدية و النصوص املنظمة للمجالس
 128األمر عدد  385لسنة  2012املؤرخ يف  19ماي  2012املتعلق بحل بعض املجالس البلدية برتاب الجمهورية التونسية.
 129األمر عدد  386لسنة  2012املؤرخ يف  19ماي  2012املتعلق بتسمية بعض النيابات الخصوصية ببعض البلديات
برتاب الجمهورية التونسية.
 130األمر عدد  389لسنة  2012املؤرخ يف  19ماي  2012املتعلق بتنقيح األمر عدد  2410لسنة  2011املؤرخ يف 23
سبتمرب  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات برتاب الجمهورية التونسية.
 131مثال األمر عدد  225لسنة  2012املؤرخ يف  20افريل  2012يتعلق بتنقيح األمر عدد  600لسنة  2011املؤرخ يف 6
جوان  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بالجمهورية التونسية.
 132تم يف املرحلة االنتقالية األوىل حل اغلب املجالس البلدية بالجمهورية التونسية .يخضع حل املجالس البلدية إىل
رشوط شكلية و موضوعية .وقع احرتام هذه الرشوط إىل رشط واحد و هو رشط تعليل حل املجلس البلدي حيث مل
يتضمن أي أمر يف هذا املوضوع تعليال لقرار الحل.
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الجهوية رشوطا شكلية لتسمية النيابات الخصوصية املنظمة للمصالح الجهوية 133و
املحلية بعد حل هذه املجالس.
تنص الفقرة األوىل من الفصل  13من القانون األسايس عدد 33
يف هذا اإلطار ّ
لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي  1975املتعلق بإصدار القانون األسايس للبلديات عىل
انه تسمى النيابات الخصوصية بعد حل املجلس البلدي ،استقالة كل أعضاءه أو
بعد استحالة تشكيل مجلس بلدي.
وقد تم خرق هذه القاعدة يف األمر عدد  1378لسنة  2013املؤرخ يف 8مارس
 2013املتعلق بتنقيح األمر عدد  395لسنة  2011املؤرخ يف  12افريل  2011و
املتعلق بتسمية نيابات خصوصية برتاب الجمهورية التونسية .هذا إىل جانب أن
األمر موضوع الطعن جاء دون تعليل.
و تخضع تسمية النيابات الخصوصية إىل مجموعة من الرشوط الشكلية حددتها
الفقرة  3من القانون األسايس للبلديات و املتمثلة يف نقطـتني :السلطة املختصة يف
تسمية النيابة الخصوصية هي السلطة الرتتيبية العامة ،املدة التي يجب أن تحرتم
بني تاريخ حل املجلس البلدي و تاريخ تسمية النيابة الخصوصية.
كذلك فان الفصل  21من القانون األسايس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف 16
ديسمرب  2011قد أضاف رشطا شكليا ثالثا وهو إعالم رئييس الحكومة و املجلس
التأسييس.
بالنسبة للرشوط التي وضعها القانون األسايس للبلديات فان املدة الواجب احرتامها
بني تاريخ حل املجلس البلدي بأمر معلل و تاريخ تسمية النيابة الخصوصية هي
شهر ،و هي مدة طويلة مقارنة بالقانون الفرنيس الذي ينص عىل مدة مثانية أيام.
لكن عند البحث يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نجد أن حل املجلس
البلدي و تسمية نيابة خصوصية لتقوم بوظائفه إىل حني انتخاب مجلس بلدي
جديد 134قد وقع يف نفس اليوم مام يدعو إىل القول أن املصالح املحلية نظريا لن
تتوقف لوجود سد للشغور املؤسسايت عىل املستوى املحيل.
واقعيا ،فان عمل النيابات الخصوصية قد ساهم يف تعطيل املصالح املحلية ألسباب
عدة متعلقة باملوارد املادية و أعضاء النيابات الخصوصية عىل حد السواء .فقد كان
 133الفصل  10فقرة أوىل من القانون األسايس املنظم للمجالس الجهوية  :إذا وقع حل املجلس الجهوي أو تم إحداث
والية فان نيابة خصوصية تقوم بوظائف املجلس .وتسمى تلك النيابة الخصوصية بأمر خالل الشهر املوايل لتوفر رشوط
إحداثها املشار إليها بالفقرة األوىل أعاله.
 134ال يحدد املرشع التونيس مدة عمل النيابة الخصوصية عكس املرشع الفرنيس الذي يحددها مبدة شهرين.
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إتالف املعدات البلدية سببا يف تأخر الخدمة البلدية آو تراجع جودتها هذا إىل
جانب تراجع التمويل من الدولة لتدهور الوضع االقتصادي يف البالد حيث أن نسبة
النمو االقتصادي املقدرة ب  3باملائة يف  2012تبقى بعيدة عن النسب املسجلة يف
.2010135
كذلك فان تعيني أعضاء ليست لهم دراية بالعمل العام أو بعدهم عنه ملدة طويلة
جعل النيابات الخصوصية مكبلة األيادي أمام رضورة تسيري املصالح املحلية .136من
هنا يطرح مشكل التعيينات الوالئية يف النيابات الخصوصية حيث اتهمت املعارضة
الحكومة بتعيني موالني لها حتى تضع يدها عىل اإلدارة 137وذلك حتى يف املستوى
األدىن من سلمها أي املستوى املحيل.
أما الرشط الشكيل الثالث الذي وضعه القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011و
املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط يف فصله  21فيتمثل يف استشارة رئيس الجمهورية
و رئيس املجلس التأسييس و نواب الجهة املعنية.
يخالف هذا التوجه مبادئ الدميقراطية املحلية حيث ال يتبنى الفصل  21من
القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  26ديسمرب  2011فكرة استشارة
املواطنني بالجهة املعنية بحل مجلس بلديتها .فالفصل املذكور يقوي تبعية
الجامعات املحلية و الجهوية للمركز بتعيينها أو حلها من قبل رئيس الحكومة.
مثل هذا التنصيص عزز الشكوك و االنتقادات حول مسالة تعيني املوالني للحكومة
يف النيابات الخصوصية و هذا له صلة وطيدة بالرشوط املوضوعية التي يضعها
القانون األسايس للبلديات يف تعيني النيابات الخصوصية.
يف هذا الصدد التجأ مجموعة من املدعني إىل القضاء اإلداري لوقف تنفيذ  3أوامر
صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ  11أكتوبر  2012تقيض بحل النيابات الخصوصية
لبلديات صفاقس وساقية الدائر وقرقنة وتعويضها برتكيبات جديدة .و قد مكنتهم
املحكمة من مطالبهم مثلنا فعلت يف قرارها القايض بوقف تنفيذ األمر عدد 1378
لسنة  2013املؤرخ يف  8مارس .2013
Georges MALBURNOT, « L›An III de la révolution en Tunisie: quel bilan? », [en ligne], publié
le 25 mars 2013 16h42 disponible sur http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2013/03/lan-iii-de-la-revolution-en-tu.htmlconsulté le 26 mars 2013.
 136سفيان األسود « ،هل يفتح وزير الداخلية ملف النيابات الخصوصية» ،الرشوق النقايب ،الثالثاء  23افريل ،2013
ص .11
.Georges MALBURNOT, Ibid 137
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حيث قام هذا األمر بتسمية نيابة خصوصية بسكرة دون حل النيابة الخصوصية
التي وقع تسميتها مبقتىض األمر عدد  228لسنة  2012يتعلق بتنقيح األمر عدد
 395لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية
ببعض البلديات برتاب الجمهورية التونسية.138
فالسلطة الرتتيبية ب ّررت تسميتها لنيابات خصوصية جديدة بتخيل النيابات
الخصوصية القدمية عن مهامها غري أن املحكمة ترى يف حل النيابات الخصوصية
قبل تعويضها بنيابات جديدة إجراء أسايس كام بني ذلك الفصل  11من القانون
األسايس للبلديات.
أما بخصوص النيابات الخصوصية املعوضة للمجالس الجهوية فقد نص الفصل 10
من القانون األسايس عدد  11لسنة  1989مؤرخ يف  4فيفرى  1989يتعلق باملجالس
الجهوية يف فقرته األوىل عىل انه «إذا وقع حل املجلس الجهوي آو تم إحداث
والية فان نيابة خصوصية تقوم بوظائف املجلس »,,,يف قراءة لهذه الجملة األوىل
من الفقرة األوىل للفصل املذكور نتبينّ أن املرشع ال يبني مثلام هو الحال بالنسبة
للمجالس البلدية الحاالت التي يتم فيها حل املجلس الجهوي.
ترتيبا عىل ذلك ميكن تفسري حل املجالس الجهوية بنفس التفسري املعتمد لحل
املجالس البلدية و هو مقتضيات املرحلة ,ففي األمر الذي وقع مبوجبه حل املجالس
الجهوية نجد يف مرجعيات األمر تقرير وزير الداخلية املؤرخ يف  14سبتمرب  2011و
املبني لألسباب الداعية لحل كافة املجالس الجهوية .هذا التقرير يحيلنا ضمنيا إىل
األمر عدد  342لسنة  1975املؤرخ يف  30ماي  1975املتعلق بضبط مشموالت وزارة
ينص عىل
الداخلية و الذي يعطي صالحيات لوزير الداخلية القرتاح تدابري الزمة كام ّ
ذلك الفصل األول من النص املذكور يف فقرته الثانية,
و يضع القانون األسايس للمجالس الجهوية رشوطا شكلية أخرى و هي تلك التي
أىت بها الفصــــــــــل  9و الفقرة األخرية ممن الفصل .10
نص الفصل  9عىل انه «ال يقع حل املجلس الجهوي إال بأمر معلل ويف حالة التأكد
ميكن توقيفه مؤقتا عن النشاط بقرار من وزير الداخلية ،وبعد اخذ رأي الوايل ،ملدة
ال تتجاوز الشهرين».
 138غرسل عبد العفو « ،املحكمة اإلدارية تحكم لفائدة النيابة الخصوصية السابقة لبلدية سكرة» ،موجود عىل الرابط
التايل . http://www.turess.com/assabah/89925منشور بتاريخ .2013 – 05 - 27
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عند قراءة األمر الذي جاء ليحل املجالس الجهوية نجد انه مل يتم احرتام جميع
الشكليات التي وضعها الفصل  9حيث أننا ال نجد تنصيصا عىل إعالم الوايل ،فالفصل
يف صياغته يوحي بان استشارة الوايل إجراء وجويب قبل اتخاذ قرار الحل .كذلك فان
اتخاذ أمر حل املجالس الجهوية مل يكن معلال كام ورد يف الفصل .9
و أضافت الجملة الثانية من الفقرة األوىل من الفصل  10انه «تسمى تلك النيابة
الخصوصية بأمر خالل الشهر املوايل لتوفر رشوط إحداثها املشار إليها بالفقرة األوىل
أعاله» .وهو إجراء مل يتم احرتامه باعتبار أن األمر املتعلق بتسمية نيابات خصوصية
مل يصدر إال يف اوت .139 2012
نتيجة بعد صدور دستور الجمهورية الثانية أصبح باإلمكان عن ضامنات أكرث
جدية لتحقيق الالمركزية الفعلية يف تونس .يف عديد الفصول.140

ب | الرشوط املوضوعية لتسمية النيابات الخصوصية

تضع النصوص سابقة الذكر رشوطا موضوعية إلحداث نيابات خصوصية جهوية
و نيابات خصوصية محلية.
تضع الفقرة الرابعة و الفقرة الخامسة من الفصل  13من القانون األسايس
للبلديات رشطني موضوعيني يجب توفرهام يف قرار تسمية النيابة الخصوصية.
تشرتط الفقرة الرابعة من النص املذكوران ال يقل عدد األعضاء املعينني يف النيابة
الخصوصية عن الستة أعضاء.
و ينص الفصل  11من القانون األسايس للبلديات أن املجلس البلدي يرتكب من
رئيس و مساعديــــــــــن و مستشارين .عند النظر يف األوامر املتعلقة بتسمية
النيابات الخصوصية نجد أن النص املذكور ال يحدد إال الرئيس .هذا االختالف يف
الوظائف يعود إىل أن النيابة الخصوصية تقوم بنفس الوظائف املوكولة إىل املجلس
البلدي .لذلك فمن البديهي التمييز بني الوظائف داخل األمر املتعلق بتسمية النيابة
الخصوصية الن ذلك من لوازم الدميقراطية عىل املستوى املحيل و هو بالتحديد مبدأ
إعالم املواطن.141
من شأن التنصيص عىل الوظائف املمنوحة لكل أعضاء النيابة الخصوصية أن
 139االمر عدد  1122لسنة  2012املؤرخ يف  10اوت  2012و املتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة املجالس الجهوية.
 140انظر الفقرة  3من املبحث الثالث الحايل.
141
Jacques Moreau, «Le droit à l’information des élus locaux et des citoyens », La démocratie locale.
Représentation, participation et espace public, Paris, PUF, 1999, pp.139-148.
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يعـزز مصداقية اإلدارة و شفافيتها .فعىل سبيل املثال الوظيفة االستشارية التي
ستقوم بها النيابة الخصوصية من أهم الوظائف التي تقتضيها املرحلة.
ففي مسار العدالة االنتقالية متثل التنمية املحلية شكال من أشكال التعويض
الجامعي للمناطق املحرومـــة و التي عانت من اإلقصاء يف ظل النظام السابق.
من هنا الكفاءة يف التعيينات و الشفافية يف عالقة اإلدارة مع املواطن قادرتان عىل
إعادة التوازن بني الجهات و خلق مناخ مناسب لعمل اإلدارة املحلية.
مثل هذا مل نشهده يف تونس طوال املرحلتني االنتقاليتني مام جعلنا نعيش صدامات
و أحداث مثل تلك التي عاشها أهايل والية سليانة و والية قفصة.
أما الفقرة الخامسة من الفصل  13من القانون األسايس للبلديات فيشرتط تعيني
رئيس النيابة الخصوصية بالنص املسمى للنيابة الخصوصية نفسها .هذا التنصيص
مخالف ملا ذهب إليه املرشع الفرنيس الذي ينص عىل أن أعضاء النيابة الخصوصية
ينتخبون من بينهم رئيسا ،و يف إتباع هذا الحل احرتام ملبادئ الدميقراطية املحلية
من املرشع الفرنيس عكس املرشع التونيس.
احرتمت اإلدارة هذا التنصيص لكنها استغلت هذه الصالحية لتعيني مواليني لها
عىل رأس النيابات الخصوصية 142و قد ندد نواب املعارضة بهذا و ذهبوا إىل الحد
طلب بعث لجنة ملراجعة التعيينات بعد اغتيال النائب محمد الرباهمي يف 25
جويلية .2013
عىل خالف احرتامها للرشوط املوضوعية التي وضعها القانون األسايس للبلديات مل
تحرتم الحكومة رشط الفصل  21من القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف
للسلط .يف هذا الفصل ينص املرشع
 16ديسمرب  2011و املتعلق بالتنظيم املؤقت ّ
عىل أن حل النيابة الخصوصية ال يكون إال إذا دعت الحاجة إىل ذلك .هذا الرشط
قد وقع خرقة مام دعا املحكمة اإلدارية إىل توقيف تنفيذ  3األوامر وهي عىل
التوايل :األمر عدد  2364لسنة  2012املؤرخ يف  11أكتوبر  2012املتعلق بتنقيح
األمر عدد  694لسنة  2011املؤرخ يف  9جوان  2011املتعلق بتسمية بعض النيابات
الخصوصية برتاب الجمهورية التونسية ،األمر عدد  2365لسنة  2012املؤرخ يف 11
أكتوبر  2012املتعلق بتنقيح األمر عدد  831لسنة  2011املؤرخ يف  30جوان 2011
Kmar Bendana, « le parti Ennahda à l’épreuve du pouvoir en Tunisie », Confluences Méditerranée, n°82, 2012/3, p. 200.
142
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املتعلق بتسمية بعض النيابات الخصوصية برتاب الجمهورية التونسية و األمر عدد
 2366لسنة  2012املؤرخ يف  11أكتوبر  2012املتعلق بتنقيح األمر عدد  622لسنة
 2011املؤرخ يف  2جوان  2011املتعلق بتسمية بعض النيابات الخصوصية برتاب
الجمهورية التونسية .و ذلك اثر رفع دعوى يف الغرض من مجموعة من متساكني
البلديات املعنية باألوامر املذكورة .نفس املأخذ استندت إليه املحكمة اإلدارية يف
قرار النيابة الخصوصية بسكرة و قرار النيابة الخصوصية بصفاقس .حتى بعد صدور
قرار املحكمة اإلدارية لصالحهم قام املتساكنون بالنظيف وقفة مطالبني بالتنفيذ
العاجل لقرار املحكمة.
يف ما يتعلق بالنيابات الخصوصية الجهوية فان القانون األسايس عدد  11لسنة
 1989مؤرخ يف  4فيفرى  1989يتعلق باملجالس الجهوية يكتفي برشط الستة أعضاء
كام نصت عىل ذلك الفقرة األخرية من الفصل .10

 | 1.2.2اإلجراءات اإلدارية االسترشافية
اإلجراءات اإلدارية االسترشافية هي أعامل إدارية ال تدخل يف إطار األعامل
اإلدارية املمكن الطعن فيها باإللغاء و ذلك لعدم مساسها بوضعيات قانونية .من
هذه األعامل البحوث و االستشارات و الدراسات التي تقوم بها اإلدارة قبيل البدء
يف مرشوع ما أو قبل اتخاذ سن نص قانوين.
يف إطار إصالح اإلدارة املركزية انطلقت هذه اإلجراءات منذ الفرتة االنتقالية األوىل
و تواصلت يف الفرتة االنتقالية الثانية.
يقتيض مبدأ استمرارية الدولة الرتابط بني أعامل الحكومات االنتقالية القامئة
يف الفرتة االنتقالية األولـــــى 143و أعامل الحكومات االنتقالية القامئة يف الفرتة
االنتقالية الثانية.144
رغم ذلك ،مل نرى تواصال بني الحكومات املتعاقبة غىل البالد بعد الثورة إذ ال
نالحظ عىل سبيل املثال صدى لالقرتاحات املتعلقة بتصور جديد للتقسيم اإلداري
للجمهورية التونسية ،التي تم تقدميها يف الكتاب األبيض الذي أعدته وزارة الداخلية
و بالتحديد الوزير املكلف باإلصالح لدى وزير الداخلية .كذلك هو الحال بالنسبة
 143حكومة السيد محمد الغنويش األوىل و الثانية و حكومة السيد الباجي قايد السبيس.
 144حكومة السيد حامدي الجبايل و حكومة السيد عيل العريض.
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للكتاب األبيض حول التنمية املحلية و الجهوية الذي أعدته الحكومة السابقة
.النتخابات املجلس الوطني التأسييس
يف املقابل قامت الحكومات الالحقة النتخابات املجلس الوطني التأسييس
 يف وقت تعالت146 دون االرتقاء إىل مرحلة التنفيذ145باستشارات و دراسات جديدة
.فيه األصوات يف الجهات بتواصل سياسة تهميش الجهات
متحورت االقرتاحات املقدمة يف الكتاب األبيض الذي أعدته وزارة الداخلية حول
.147االقتصار عىل الوظيفة األمنية مبعناها الضيق كوظيفة وحيدة للوزارة مستقبال
حيث تصبح التنمية الجهوية و املحلية من مهام وزارة تحدث للغرض و تكون
الجامعات املحليـــــــــــة و الجهوية تحت إرشافها او بصفة ثنائية مع وزارة
 و يربر الكتاب هذا التوجه الن االستثامر يف الجهات كان باعتامد الوالء.الداخلية
للحزب الحاكم حيث فقرت جهات و همشت مناطق عدة بسبب انتامء معارضني
. لها
 املتعلق بتسمية2011  يف ديسمرب29  املؤرخ2011  لسنة4769 نجد يف األمر
 كذلك الحال يف األمر.أعضاء الحكومة حقيبة وزارية للتنمية الجهوية و التخطيط
. و املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2013  مارس15  املؤرخ يف2013  لسنة1372 عدد
De ses études on site : Vers une nouvelle vision diagnostic stratégique : Un outil de programmation et de prospective régionales, Revue du Développement Régional, n° 1, Le Commissariat Général
au Développement Régional, Développement Régional en Tunisie premier semestre 2012, 29 p.
Ministère du développement régional et de planification et l’Institut tunisien de la compétitivité
et des études quantitatives, Indicateur du développement régional : Etude comparative en terme de
développement régional de la Tunisie, [en ligne], disponible surhttp://www.mdci.gov.tn/fileadmin/
Liste_Ouvrages/etudepdf/itceq14_indicateur_de_d%C3%A9veloppement_r%C3%A9gional_mai_F.
pdfRépublique tunisienne, 2012, 25.p. voir aussi. Agence française de développement et Le Ministère du Transport et de l’Equipement tunisien (Direction Générale de l’Aménagement du Territoire),
Evaluation de la politique d’aménagement du territoire en Tunisie : Etudes de cas, [en ligne], France :
IDEA consult/INGEROP, 2011, 71 p. Yosr Abid Fourati, Vers une nouvelle vision du développement
régional, Rapport du mission : Réflexion pour la mise en place d’un cadre de référence pour la bonne
gouvernance locale, République tunisienne, Ministère de développement régionale/ Banque africaine
de développement, 2012. 155.p.
146
On est encore à l’étape d’études : Ministère de Développement Régional et de la Planification,
Stratégie de Développement de la Tunisie Nouvelle, [en ligne], République Tunisienne, 2012, disponible sur http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/Liste_Ouvrages/etudepdf/strategie_dev_tunisie_nouvelle.pdf 26 p.
،2011 ، الجمهورية التونسية، تونس، نحو امن يف خدمة الدميقراطية،  األمن و التنمية: كتاب ابيض، وزارة الداخلية147
.9ص
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كام تجدر اإلشارة إىل أن كال النصني قد اقترصا عىل عبارة وزارة الداخلية لتسمية
هذه الوزارة عوض “وزارة الداخلية و الجامعات املحلية كام كان الحال قبل 14
جانفي .2011
لكن ،إحداث هذه الوزارة مل يكن مصحوبا بإعادة النظر يف قانون األسايس للبلديات
و القانون األسايس للمجالس الجهوية .هذين النصني يضعان عمل املجلس البلدية
و املجالس املحلية تحت سلطة أعىل مام يوحي بأن املجالس الجهوية و املحلية
موجودة داخل سلم إداري و هذا مخالف ملبادئ الدميقراطية املحلية.
كذلك فإن تواصل التنصيص عىل خضوع الجامعات املحلية و املؤسسات التابعة
لها إىل سلطة وزارة الداخلية ،كام ينص عىل ذلك الفقرة الثانية من الفصل الثاين من
األمر عدد  342لسنة  1975املؤرخ يف  30ماي  1975و املتعلق بضبط مشموالت
وزارة الداخلية ،148يدعو إىل التساؤل عىل مدى التنسيـــــــق و التكامل بني عمل
وزارة الداخلية و عمل وزارة التنمية الجهوية و التخطيط.
كذلك فإن تعيني أعضاء غري أكفاء بالنيابات الخصوصية من شانه أن يشكك يف
األعامل اإلسترشافية ألنهم يضطلعون مبهمة استشارية عىل مقتىض الفصل  36يف
فقرته األخرية من القانون األسايس للبلديات.
و حتى إرساء الالمركزية الحقيقية يتجاوز وضع املبدأ يف مرتبة دستورية اذ
يبقى رهني تكاتف بني السلطة السياسيــــــة و الشعب .و ذلك لقرار استقرار
يشجع االستثامرات و يزيل املشاكل االقتصادية املعرقلة للتنمية عىل املستــــوى
الجهــــــوي و املحيل.
عرب عن هذا املوقف السيد جامل الدين الغريب وزير التنمية الجهوية و
التخطيط .149هنا يجدر البحث عن صدى لهذا املوقف ،الصادر عن طرف حكومي،
يف سياسية التنمية املحلية التي تعتزم حكومة الرتويكا إتباعها.
بعد مرور أكرث من سنتني عىل اخذ مقاليد الحكم ،اتسم العمل الحكومي بالبطء
يف تنفيذ ما هو منتظر منها فهي مل تواصل فيام ذهبت إليها الحكومة السابقة
من تخصيص  % 80من ميزانية الجمهورية التونسية إىل مشاريع التنمية الجهوية
 148الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  39الصادر يف  10جولن  . 1975ص .1469
Entretien avec Mr.Jamel Eddine Gharbi, ministre du Développement régional et de la Planification ? «Le vrai changement, c’est la décentralisation», disponible sur http://www.lapresse.
tn/16022013/61039/le-vrai-changement-cest-la-decentralisation.html
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و املحلية خصوصا مع تراجع عائدات بعض القطاعات التي مثلت رشيان الحياة
لالقتصاد التونيس150و الرتكيز عىل التعويضات و صندوق الكرامة املحدث مبقتىض
قانون املالية لسنة .2014

 | 1.2.3أحكام دستور 27جانفي  2014املتعلقة بالالمركزية
آىت دستور  26جانفي 2014قاطعا مع التنظيم اإلداري املعهود يف النظام السابق.
فخالفا لدستور  1959جاء دستور جانفي 2014مبجموعة من املقومات الضامنة
لالمركزية يف انتظار تنقيح القانون األسايس للبلديات و القانون األسايس للمجالس
الجهوية.
ففي الدستور الجديد أكدت السلطة التأسيسية عىل دور الدولة يف دعم
الالمركزية 151و إتباع نهج التمييز االيجايب بني الجهات للوصول إىل التوازن بينها.152
كام نصت عىل الرشوط العضوية و الوظيفية الالزمة للجامعات املحلية لتحقيق
الالمركزية.153
كام نص عىل أشكال مختلفة لالمركزية منها أشكال جديدة عىل التنظيم اإلداري
للبالد التونسية و عىل تنسيق بني الجامعات الرتابية 154و عىل إحداث املجلس
األعىل للجامعات املحلية ليعزز التنسيق بني الجامعات الرتابية املحلية .155كذلك
فقد احدث هيئة جديدة من شانها أن تلعب دورا هاما يف تفعيل الالمركزية وهي
هيئة التنمية املستدامة و حقوق األجيال القادمة.156

Denis Bauchard, «  Tunisie : An III de la révolution », [en ligne], Note de l’IFRI, avril 2013,
disponible sur http://www.ifri.org/downloads/bauchard.pdf.4.
 151التوطئة و الفصل  12من الدستور.
 152الفصل  14من الدستور.
 153من الفصل  132إىل الفصل  140من الدستور.
 154الفصل 140.
 155الفصل  141من الدستور.
 156الفصل  129من الدستور.
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 | 2إنشاء مؤسسات جديدة يف ظل الحكومات املتمخضة
عن املجلس الوطني التأسييس
بعد تسمية الحكومة األوىل اثر انتخابات املجلس الوطني التأسييس عرف النسيج
املؤسسايت يف تونس إحداث عديد املؤسسات الجديدة.
و قد اتسم تفعيل النصوص املحدثة لبعض هذه املؤسسات بالبطء عىل غرار
اللجنة املحدثة مبوجب املرسوم عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف  14نوفمرب 2011
املتعلق مبكافحة الفساد .157فتسمية رئيس الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد مل يتم إال
يف افريل  2012مبقتىض األمر عدد  129لسنة  2012املؤرخ يف  5افريل  2012املتعلق
بتسمية رئيس الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد.158
أ ّما بقية األعضاء فلم يتم تسميتهم إال يف جوان  2013مبقتىض األمر عدد 2394
لسنة  2013املؤرخ يف  4جوان  2013املتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية ملقاومة
الفساد.159
و تنقسـم هذه املؤسسـات إىل خطط وزارية جديدة (الفقرة األولــــــى) و
الهيئات اإلدارية مستقلة جديدة(الفقرة الثانية).

 | 2.1الخطط الوزارية الجديدة
عند قراءة األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011و املتعلق
بتسمية أعضاء الحكومة و األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس 2013
املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة نالحظ إحداث خطط وزارية جديدة مل تكن
موجودة يف الحكومات السابقة النتخابات املجلس الوطني التأسييس يف مقابل
التخيل عن بعض الخطط الوزارية.
يف عالقة مع مسار العدالة االنتقالية تم إحداث ثالثة خطط وزارية ذات عالقة
بالعدالة االنتقالية يف تونس و هي وزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية ،خطة
وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمـة و مقاومة الفساد ،و خطة وزير
معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف باإلصالح اإلداري .كام تم اإلبقاء عىل خطة وزير
 157الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  88لسنة  2011الصادر يف  18نوفمرب ,2011
 158الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  27لسنة  2012الصادر يف  6افريل ,2012
 159الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  49لسنة  2012الصادر يف  18جوان ,2013
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معتمد لدى وزير الداخلية مكلف باإلصالح يف حكومة السيد محمد الجبايل 160و
االستغناء عنها يف حكومة السيد عيل العريض.161
لتقديم هذه الخطط سيق يف بداية األمر التوقف عند خطط الوزراء املعتمدين
لدى رئيس الحكومة ( )1ثم إىل خطة وزير حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية (,)2

 | 2.1.1خطط الوزراء املعتمدين لدى رئيس الحكومة
يف غياب نصوص تحدد مهام و عمل خطة الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة
املكلف باإلصالح اإلداري و خطة الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف
بالحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد يجدر التساؤل عن دور هؤالء الوزراء يف ظل
وجود هيئات إدارية مستقلة تسهر عىل نفس امللفات.
فبالنسبة لخطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة الرشيدة و
مقاومة الفساد التي أحدثت مبقتىض األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف 29
ديسمرب  2011و املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة ،يالحظ أن املرسوم اإلطاري عدد
 120لسنة  2011املؤرخ يف  18نوفمرب 2011و املتعلق مبقاومة الفساد قد احدث يف
فصله  12الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد مهمتها مقاومة الفساد.
أما يف ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة فهي وظيفة منوطة بعهدة كل وزارة و كل
هيئة عمومية خصوصا مع توفر املعايري الدولية للحوكمة الرشيدة.
يف قراءة لرتكيبة الحكومة يرى البعض 162أن العدد الكبري للوزراء و كتاب الدولة ال
يفرس إال بكونه تقاسام ملؤسسات الدولة بني أطراف التحالف الثاليث و هو ما سهل
تسييس اإلدارة يف ما بعد من خالل التعيينات املس ّيسة.
 160عملت هذه الحكومة منذ تسمية أعضاءها مبقتىض األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011املتعلق
بتسمية أعضاء الحكومة إىل غاية قبول استقالتها مبقتىض القرار الجمهوري عدد  31لسنة  2013املؤرخ يف  19فيفري 2013
و املتعلق بقبول استقالة الحكومة .و تجدر اإلشارة إىل أن تعيني السيد حامدي الجبايل كرئيس حكومة متت مبقتىض القرار
الجمهوري عدد  2لسنة  2011املؤرخ يف  24ديسمرب ,2011
 161عملت هذه الحكومة من تسمية أعضاءها مبقتىض األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس  2013و املتعلق
بتسمية أعضاء الحكومة إىل غاية قبول استقالتها مبقتىض القرار الجمهوري عدد  4لسنة  2014املؤرخ يف  9جانفي 2014
و املتعلق بقبول استقالة الحكومة.
و تجدر اإلشارة إىل أن تسمية السيد عيل العريض رئيسا للحكومة متت مبقتىض األمر الجمهوري عدد  43لسنة 2013
املؤرخ يف  14مارس  2013و املتعلق بتسمية عىل العريض رئيسا للحكومة.
162
Mohamed Hachemaoui, « La Tunisie à la croisée des chemins .Quelles
Règles pour quelle transition? », SWP Research Papers, StiftungWissenschaft und Politik German
Institute for International and Security Affairs, Germany, 2013, p.11.
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إلصالح هذا الوضع اقرتح حزب التكتل من اجل العمل و الحريات إحداث هيئة
مستقلة ملراجعة التعيينات لكن هذا االقرتاح جوبه بالرفض من قبل الحزب املتمتع
باألغلبية الربملانية.163
يدل هذا عىل غياب دور فعال لخطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف
بالحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد يف ظل غياب نص منظم للخطة و تنصيص عىل
املهام املوكولة إليه.
نفس هذه األسباب أ ّدت إىل استقالة الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف
باإلصالح اإلداري .ففي عديد الترصيحات أكد السيد محمد عبّو  ،الوزير املعتمد
لدى رئيس الحكومة أن مهمته “ترتكز يف املقام األول عىل مقاومة الفساد ،من
خالل تفعيل دور الهيئات الرقابية ،وعىل اعتامد مبدأ الكفاءة والتميز يف إسناد
الخطط الوظيفية ،وضامن تكافؤ الفرص واملساواة والشفافية يف عمليات االنتداب،
إىل جانب العمل عىل تطوير الخدمات اإلدارية باتجاه مزيد تقريبها من املواطن
164
مبا يجعل اإلدارة يف خدمة االقتصاد الوطني“ .
من هنا ميكن القول أن املهام املوكولة للوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف
بالحوكمة و مقاومة الفساد له نفس املهام.165
و لعل طلب الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف باإلصالح اإلداري املتمثل
يف إحداث هيئة مركزية للتفقد اإلداري واملايل تكون تحت إرشافه وتتوىل إجراء
واملؤسسات واملنشآت العموم ّية ومتابعة تنفيذ
مهماّ ت التفقد عىل املصالح اإلداريّة
ّ
التوص ّيات الواردة بتقارير التفقد قد جعلت رئاسة الحكومة تنتبه إىل التشارك يف
املهام بني الخطّتني.
يف نفس السياق وافقت رئاسة املكومة عىل استقالة الوزير املعتمد لدر رئيس
الحكومة املكلف باإلصالح متعللة بأن “مبدأ إنشاء هيئة مركزية للتفقد اإلداري
واملايل يتطلب تقييام مس ّبقا للمنظومة الرقاب ّية الحال ّية التي تشمل  23هيكال بني
 163نفس املرجع السابق
 164ضحى طليق« ،الوزير املعتمد لدى رئيس الحكومة املكلف باإلصالح اإلداري السيد محمد عبو‹ :التوظيف ومقاومة
الفساد والرقابة ،ملفات ال بد من معالجتها “ ،موجود عىل الرابط التايل http://www.turess.com/alfajrnews/102089
منشور بتاريخ .2012 – 01 - 30
165
Elodie Beth, Sana Al-Attar, Marijana Trivunovic, PETER Pease, Évaluation du cadre d’intégrité
dans le secteur public Tunisie, L’organisation de la Coopération et du Développement Économiques,
décembre 2012. p.40.
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رقابة عا ّمة وتفقديات وزاريّة ودراسة ملجاالت التداخل يف املشموالت واالزدواج ّية
يف االختصاص بني هذا الهيكل املقرتح إنشاؤه واملنظومة الرقاب ّية القامئة”,
و أضافت ”:أن تكليف طرف واحد باإلرشاف عىل هذا الهيكل املقرتح إحداثه
سينتج عنه تداخل يف املهام والصالح ّيات املسندة إىل مصالح الوزير لدى رئيس
الحكومـة املكلف بالحوكمــة ومقاومة الفســــاد وسيفيض من الناحيـة العمل ّيــة
رصف
إىل الجمع بني وظائف ال يجوز الجمع بينها يف مستوى املسؤول ّية ّ
تخص الت ّ
والرقابة واملتابعة وميكن أن تؤدي إىل إنشاء آلية رقاب ّية مستحدثة قد تنتج عنها
166
مساءلة وزراء آخرين وهو أمر ال يعود إالّ لرئيس الحكومة”.
يف هذا الترصيح ميكن أن نجد تفسريا للتخيل عن مهام الوزير املعتمد لدى
رئيس الحكومة املكلف باإلصــــــالح و الوزير املعتمد لدى وزير الداخلية املكلف
باإلصالح.

 | 2.1.2خطة وزير حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية
أحدثت وزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية مبقتىض األمر  22لسنة 2011
املؤرخ يف  19جانفي  2011املتعلق بإحداث و ضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان
و العدالة االنتقالية.167
منذ إحداثها القت الوزارة عديد االنتقادات بحجة أن مسار العدالة االنتقالية
يعني عدم تدخل الدولة فيه .يف املقابل يرى بعض الخرباء الدوليني انه ال مانع من
تدخل الدولة يف مسار العدالة االنتقالية إن كان دورها يقترص عىل األدوار التي
168
تحدث عنها النص القانوين املحدث لها.
و يأيت إحداثها يف إطار إرادة رسمية يف تفعيل العدالة االنتقالية و جعلها ممؤسسة.
و يعترب إحداث وزارة للعدالة االنتقالية يف تونس سابقة يف تجارب العدالة االنتقالية
رغم التحفظات التي تتلخص يف تخوف أطراف املجتمع املدين من احتكار السلطة
مللف العدالة االنتقالية و أن يتم إقصاء مكونات املجتمع املدين خاصة و أن كل
 166رئاسة الحكومة توضح أسباب استقالة «عبو» ،موجود عىل الرابط التايل http://www.attounissia.com.tn/
details_article.php?t=64&a=63667
 167الرائد الرسمي عدد  6الصادر يف  20جانفي  ،2012ص.383.
168
Howard Varney, « upholding transitional justice through constitutionalism », communication
présentée lors du Séminaire intitulée, Promotion du dialogue national La justice transitionnelle en
Tunisie: Pour un processus participatif et consensuel Tunis, 7-9 Mars 2012,
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تجارب العدالة االنتقالية الناجحة ترتكز باألساس عىل الدور العام و الفعال ملكونات
املجتمع املدين.
إال أن الوزارة “و تحديدا الوزير “ حاول تربير هذه املخاوف بالتأكيد عىل أن دور
الوزارة سيكون دعم مسار العدالة االنتقالية و التنسيق بني كل األطراف املتدخلة،
حكومية كانت و مدنية.
و بالرجوع إىل األمر املنظم للوزارة ميكن أن نضبط مجاالت تدخلها كام ييل :

أ | مشموالت و صالحيات الوزارة
• املشموالت العامة للوزارة

ينص األمر املنظم لوزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية عل انه يعود للوزارة
ّ
169
“تنمية مجموعة من الخيارات ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض” .
هذه الخيارات ،و بالرجوع إىل نفس الفصل  2تقوم عىل “املسائلة و املحاسبة و
املصالحة وفقا ملعايري العدالة االنتقالية املقررة وطنيا و ذلك قصد تعزيز االنتقال
الدميقراطي و تحقيق املصالحة الوطنية”.
هذا الفصل من األمر املنظم للوزارة يعكس بوضوح الفهم الرسمي ملسالة العدالة
االنتقالية و هو فهم يلتقي مع روح العدالة االنتقالية من ناحية و مع مكوناتها من
ناحية أخرى.
فالطرح الذي يقدمه األمر عدد  22لسنة  2011يتوافق مع الغاية الرئيسية إلرساء
مسار العدالة االنتقالية أال وهو تحقيق املصالحة و االنتقال الدميقراطي مبا يتضمنه
من آليات تجنب العودة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان.
إال أن هذه الغاية ال ميكن إدراكها إال بإرساء مسار للعدالة متكامل .و بالرجوع
إىل مقومات العدالة االنتقالية حسب النص املحدث للوزارة نالحظ أن النص يكتفي
بالحديث عن املساءلة و املحاسبـــــــــــة و املصالحة وهي عنارص أساسية يف مسار
العدالة االنتقالية .إال أن النص اغفل مقومات أساسية من مقومات العدالة االنتقالية
و هي البحث عن الحقيقة من ناحية و التقدم باقرتاح اإلصالحات الرضورية لالنتقال
الدميقراطي و تجنب العودة إىل االنتهاكات من ناحية أخرى.
هذه الرؤية املنقوصة نوعا ما ملقومات العدالة االنتقالية عىل مستوى الصالحيات
169
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العامة للوزارة حاول النص تداركها عندما عرض املشموالت التفصيلية للوزارة.
• املشموالت التفصيلية للوزارة
للوزارة مشموالت عديدة ميكن أن نحوصلها يف نوعني اثنني:
• مشموالت املتعلقة باإلعداد و التخطيط و االقرتاح:
مبقتىض الفصل الخامس من األمر املحدث للوزارة يعود للوزارة تنظيم استشارات
حول اإلطار القانوين للعدالة االنتقالية و سبل إرسائها .و تشمل هذه االستشارات
الجهات الحكومية و املجتمع املدين .و يعود للوزارة تطبيقا لذلك اقرتاح مشاريع
النصوص القانونية املتعلقة بها.
و لتتمكن من تحقيق كل هذه املشموالت فإنه يعود للوزارة انجاز البحوث و
االستشارات حول العدالة االنتقالية و تطوير املناهج املتصلة بتحليل البيانات و
اإلحصائيات و وضعها يف قاعدة بيانات لالستفادة منها يف انجاز مهامها. 170
• مشموالت عملية و مبارشة
تتمثل هذه املشموالت يف املساعدة عىل كشف الحقيقة و تحديد املسؤولية
إضافة إىل اقرتاح التدابيــــــر و اإلجراءات العاجلة املتعلقة بجرحى الثورة و
بعائالت شهداءها  .و تقوم الوزارة بهذه املهام بالتنسيق مع الوزارات و الهياكل
املعنية .و أخريا تساهم الوزارة يف إعادة تأهيل ضحايا االنتهاكات و مساعدتهــم و
إدماجهم يف املجتمع و اسرتداد حقوقهم و رد االعتبار إليهم.171
إن هذه املهام تجعل من الوزارة الفاعل الحكومي الرئييس يف مجال العدالة
االنتقالية .إال أن طريقة صياغة مشموالت الوزارة و صالحياتها تجعل منها أيضا
املنسق الرئييس لعمل الحكومة يف مجال العدالة االنتقالية.
و يتطلب هذا العمل االتصال بكل الجهات الحكومية و الرسمية التي لها عالقة
مبسائل العدالة االنتقالية عىل غرار الوزارات خاصة املكلفة بالتشغيل و األمن و
بالدفاع و بالصحة و الشؤون االجتامعية .كذلك مختلف الهيئات العمومية كلجنة
تقيص الحقائق حول انتهاكات حقوق اإلنسان  ،اللجنة العليا لحقوق اإلنسان و
الحريات األساسية ،لجنة تقيص الحقائق حول الرشوة و الفساد و املحاكم التي
تتعهد بامللفات ...كذبك االتصال مبختلف مكونات املجتمع املدين املرتبط نشاطها
170
171
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بالعدالة االنتقالية خاصة وقد تعددت الجمعيات و املبادرات يف هذا الصدد.172
و أخريا االتصال مبختلف مكونات املجتمع السيايس و خاصة األحزاب السياسية و
الشخصيات الوطنية ملعرفة توجهاتها و موقفها من مسار العدالة االنتقالية و كيفية
إرسائه و األولويات يف هذا املجال.
هذا العمل األسايس و األ ّويل و الذي يعود للوزارة القيام به و يتطلب وقتا طويال و
عمال شاقا خاصة بتعدد األطراف املتدخلة يف هذا املجال و تباين املواقف و املصالح
خاصة مع الضغط الكبري الذي ميارسه الضحايا و الجمعيات التي متثلهم و مختلف
مكونات املجتمع املدين و السيايس.
يف هذا املجال رشعت الوزارة منذ نهاية شهر جانفي 2012يف االستامع إىل مكونات
املجتمع املدين ثم بداية من شهر مارس  2012يف التشاور مع األحزاب السياسية
لتدعو إىل الندوة الوطنية إلطالق الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية يوم 14
افريل .2012
إن الضغط الذي ميارسه الضحايا و عائالتهم و ممثليهم بلغ ذروته يوم الثالثاء 3
افريل  2012عندما تم التصادم بني عدد من جرحى الثورة و عائالتهم مع قوات
األمن مام أدى إىل  9جرحى منهم  4أعوان امن.173
هذا العمل الكبري الذي تعهدت به الوزارة املكلفة بالعدالة االنتقالية يتوجب
إمكانيات مادية و برشية هامة إىل جانب هيكلة إدارية مناسبة و متأقلمة مع
متطلبات العدالة االنتقالية.

ب | تنظيم الوزارة و مواردها

تزامن إصدار األمر عدد  22لسنة  2011املؤرخ يف  19جانفي  2011املتعلق
بإحداث و ضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية مع إصدار
األمر عدد  23لسنة  2011و املتعلق بتنظيم الوزارة 174وهي نقطة ايجابية متكن من
معرفة هيكلة الوزارة و مختلف أقسامها املتدخلة يف العدالة االنتقالية و إن كانت
كافية و مناسبة ملا ينتظر من هذه الوزارة .
172
173
174

انظر الحقا دور املجتمع املدين يف إرساء العدالة االنتقالية
انظر كل الصحف الصادرة يوم االربعاء  4افريل  2012عىل غرار الصباح يف الصفحة 4
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ت | هيكلة الوزارة

كغريها من الوزارات التونسية تتكون الوزارة من مصالح مشرتكة و أخرى
متخصصة إذ ال يجب أن يغيب عنا أن الوزارة مكلفة يف نفس الوقت بحقوق
اإلنسان و بالعدالة االنتقالية.
و رغم نقاط االلتقاء العديدة بني امللفني إال إن االختالفات أيضا عديدة و هو
ما حتم إدارتني عامتني تختص واحدة منها مبلف العدالة االنتقالية و األخرى مبلف
حقوق اإلنسان.
بالنسبة ملشموالت الديوان و املصالح امللحقة به فإن هذا األخري يضطلع بدفع
التعاون الدولــــــي و ربط الصلة مع املنظامت الحكومية و غري الحكومية الناشطة
يف مجال حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية.175
كام يقوم مكتب الكفاءات امللحقة بالديوان بإعداد بنك معلومات تخص
الكفاءات الوطنية و الكفاءات التونسية بالخارج يف مجال حقوق اإلنسان و العدالة
االنتقالية.176
أما املصالح املتخصصة يف مجال العدالة االنتقالية فقد نص اآلمر عدد  23لسنة
177
 2011عىل إنشاء اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية
هذه اإلدارة تعنينا مبارشة ال لكونها تعتني مبارشة بالعدالة االنتقالية فقط بل
خاصة ألنها ستمكننا من تحديد الرتجمة اإلدارية ملهام الوزارة يف ما يتعلق بالعدالة
االنتقالية.178
فعىل مستوى الهيكلة اإلدارية فإن اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية تشمل إدارة
الدراســــــــــــــــات و الربمجــــــــــة و تتكون من ثالث إدارات فرعية:
 األوىل تعنى باإلحصاء و التحليل و الربمجة الثانية تعنى خاصة بالدراسات الثالثة متخصصة يف االستشارة و العالقات العامة.إىل جانب اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية نجد اإلدارة التي تعني بالترصف و
املتابعة .كام ميكن للوزير أن يقرتح إحداث وحدات ترصف حسب األهداف إلنجاز
مهام او مشاريع محددة يف الزمن.
175
176
177
178

الفصل  3من األمر عدد  23لسنة .2011
الفصل  10من األمر عدد  23لسنة 2011
الفصل  26من األمر عدد  23لسنة 2011
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إن هذه الرتكيبة اإلدارية للوزارة ال تعكس بوضوح و بالدقة املطلوبة املهام و
األهداف التي نص عليها األمر عدد  22لسنة  2011و املتعلق بإحداث و ضبط
مشموالت الوزارة.
فهذه الهيكلة ال تبني بوضوح تخصيص مصالح تعنى باملسائل العاجلة فيام يتعلق
بالجرحـــــــــى و ضحايا الثورة و عائالتهم من عدمه آو وجود هيكل مختص
يف إعادة تأهيل ضحايا االنتهاكــات و إدماجهم يف املجتمع من عدمها و كذلك
مصالح تعنى باألساس يف البحث يف أنجع الوسائل من اإلجراءات الالزم إتباعها يف
كل املسائل السابقة الذكر.
إن عدم هيكلة الوزارة بصفة تتامىش مع مقومات العدالة االنتقالية و مع
خصائصها من شأنه أن تجعل عملها معرضا لالنتقاد الشديد و يؤدي حتام إىل
الضغط عليها و حتى رفضها.
كذلك فإن عدم وضوح مهـام الوزارة و عدم التعريف و اإلعالم الكافيني بذلك
أدىإىل خلط كبري لدى الجميع و خاصة لدى عائالت الشهداء و الجرحى مام دفع بهم
إىل االلتجاء دامئا إىل مقر الوزارة للمطالبة بحقوقــــــــــهم و تسوية وضعياتهم
كذلك الشأن بالنسبة للمستفيدين من مرسوم العفو و الذين يعودون دامئا ملقر
الوزارة لتقديم مطالبهم:
لتجنب هذا كان من األجدر الرتويج إعالميا بالقدر الالزم للدور الفعيل للوزارة
إليضاح أنها وزارة تنسيق و اقرتاح يف مادة العدالة االنتقالية و ليست وزارة قرار أو
إسداء خدمات حتى تستجيب الوزارة للمطالب العديدة و االحتجاجات و االعتصام
أمام مقرها.
ال يتوقف الدور الذي قامت به وزارة حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية عىل ما
سبق ذكره فقد قامت مبتابعة ملفات الشهداء و الجرحى اثر االحتجاجات العديدة
أمام مفرها و قد أحدثت لجنة وزارية مهمتها متابعة ملفات الجرحى و الشهداء
الغرض بقرار مؤرخ يف  28نوفمرب.179 2012
كام أحدثت الوزارة لجنة طبية مكلفة بدراسة امللفات اسرتجاع مصاريف العالج و
متابعة الحاالت الحرجة ملصايب الثورة و ذلك مبقتىض قرار وزير املؤرخ يف 26
179
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فيفري .180 2013
إىل جانب ذلك قامت الوزارة مبقتىض اآلمر عدد  2799لسنة  2013املؤرخ يف
 8جويلية املتعلق ضبط صيغ و إجراءات النظر يف مطالب التعويض ذات الصبغة
االستعجالية املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام بالنظر يف مطالب
التعويض ،181بإحداث لجنة استشارية يف الغرض تكفلت بدراسة امللفات املتعلقة
بالتعويض ذات الصبغة االستعجالية ملن شملهم العفو العام.
كذلك تم مبقتىض قرار وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ يف  28نوفمرب
 2012إحداث لجنة مختصة بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلفة بإعداد
مرشوع قانون أسايس ينظم إحداث اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب
واملامرسات املهينة 182و قد انتهى عمل هذه اللجنة بإعداد مرشوع القانون األسايس
عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر  2013املتعلق بإحداث الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب.

 | 2.2الهيئات اإلدارية املستقلة الجديدة

183

بعد  14جانفي  2011تم إحداث هيئات إدارية مستقلة مهمتها السهر عىل
مختلف جوانب العدالة االنتقالية كالجرائم الخطرية لحقوق اإلنسان ،الجرائم
االقتصادية ،اسرتجاع األموال املكتسبة بطريقة غري مرشوعة سواء داخل البالد أو
خارجها.
مل يقترص هذا التوجه عىل ملف العدالة االنتقالية بل أحدثت هيئة مستقلة من
اجل إعداد انتخابات املجلس الوطني التأسييس و هيئة من اجل إصالح اإلعالم.
نظرا إىل املزايا العديدة التي يوفرها إنشاء هذه الهيئات من تحقيق لحياد الدولة
إىل الفاعلية يف معالجة بعض امللفات184اتبعت الحكومات املنتخبة من قبل املجلس
التأسييس بعد  23اكتوبر  2011نفس النهج.
 180الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  19لسنة  2013الصادر يف  5مارس  .2013ص.938.
 181الفصل الرابع  »:تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلفة بالنظر يف مطالب
التعويض ذات الصبغة االستعجالية املقدمة من قبل األشخاص املنصوص عليهم بالفصل  2من هذا األمر كام تبدي رأيها
يف جميع املسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية».
 182الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  96لسنة  2012الصادر يف  4ديسمرب  ،2012ص.3389.
 183لن يقع التعرض إىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات و ألننا سنخصها مببحث خاص يتناولها يف هذا التقرير.
184
Nassereddine Harzallah, Administration en période de transition (14 janvier - 23 octobre 2011),
Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master en droit public et financier, Faculté des Sciences
Juridiques Politiques et Sociales de Tunis, 2012-2013, pp. 45-55.
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يف هذا اإلطار تم إحداث هيئات من اجل مقاومة الفساد املايل و اإلداري ()1
الهيئة العليا املستقلة للقطاع السمعي البرصي ( )2الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل
القضاء العديل ( )3الهيئات املتعلقة بالتصـــــــــــدي و التقيص حول الجرائم
الخطرية لحقوق اإلنسان (.)4

 | 1.2.2إحداث هيئات من اجل مقاومة الفساد املايل و اإلداري
إىل جانب وجود خطة وزارية تعنى مبلف الحوكمة و مقاومة الفساد عرف النسيج
املؤسسايت التونيس بعد انتخابات املجلس الوطني التأسييس تضخام مؤسساتيا غري
مسبوق فيام يخص مسالة مقاومة الفساد املايل و اإلداري باإلدارة التونسية.
رغم هذه الرقابة املتعددة الجهات ،فإن الرتتيب العاملي لتونس وفق معيار
مؤرشات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية قد انحدر ليصبح  77من
جملة  177دولة سنة  .2013و يجب اإلشارة إىل أن ترتيب تونس يف انحدار منذ 14
جانفي.1852011
ميكن تقسيم الهيئات املتدخلة يف مقاومة الفساد إىل هيئات تتمتع بالشخصية
القانونية (ا) و أخرى تفتقر لها (ب).

أ | الهيئات املتمتعة بالشخصية القانونية
تتمثل الهيئات املتمتعة بالشخصية القانونية و التي تفرض رقابة يف إطار مقاومة
الفساد املايل و اإلداري يف اإلدارة التونسية يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والهيئة
العامة ملتابعة الربامج العمومية و لألكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة.

• الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

عند النظر يف الفصل  12من املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف
 18نوفمبـــر  2011و املتعلق مبكافحة الفساد نجد أن الهيئة تتمتع بالشخصية
القانونية و باالستقالل املايل.
لكن االستقاللية الفعلية ال تتوقف عىل وجود هذين النقطتني بل تتعدى ذلك إىل
وجوب وجود ضامنات اكرب لتحقيق استقاللية عضوية و استقاللية وظيفية.
« Corruption, Classement Transparency International :La Tunisie fait du sur place », disponible
sur http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/12/03/indice-de-perception-de-la-corruption-latunisie-au-77e-rang-mondial/.
185
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يف هذا الصدد فان الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تتمتع باستقاللية فعلية لوجود
رصيح لدعائم االستقاللية العضوية و يف االستقاللية الوظيفية .فالهيئة مسرية تسيريا
ذاتيا و يسهر عىل ذلك رئيس الهيئة.186
كام تتمتع مبيزانية مستقلة ملحقة مبيزانية الوزارة األوىل .187يف نفس اإلطار
يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة من التتبعات فيام يتعلق باملهام املوكولة لهم.188
و ألهمية املهام املوكولة للهيئة فان أهلية األشخاص بعضوية الهيئة أمر مهم
لضامن استقاللية فعلية للهيئة و هنا يجب وضع معايري الختيار أعضاء مثل هذه
الهيئات.
و قد قامت اللجنة منذ بداية عملها بالنظر يف امللفات التي كانت بعهدة اللجنة
الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة و الفساد و التي مل تنظر فيها هذه اللجنة و
إحالتها عىل القضاء و قد بلغ عددها  .500و يبلغ عدد امللفات التي بحوزتها 11
إلف و  500ملف.

• الهيئة العامة ملتابعة الربامج العمومية

عىل منوال الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد تتمتع الهيئة العامة ملتابعة الربامج
العمومية بالشخصية القانونية و االستقاللية املالية كام نص عىل ذلك الفصل األول
من األمر عدد  1333لسنة  2013املؤرخ يف  12مارس  2013املتعلق بإحداث الهيئة
العامة ملتابعة الربامج العمومية.
أتت هذه الهيئة لتحل محل وحدة برئاسة الحكومة مكلفة مبتابعة و مراقبة برامج
الحكومة كام أوضح ذلك الفصل السادس من األمر  1333لسنة 2013فإحداثها إذا
سعي من السلطة الرتتيبية يرتجم إرادة يف ضامن الحياد يف مراقبة النشاط الحكومي.
و خالفا للمرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011حدد األمر عدد  1333يف الفصل
 5فقرة  2النظام القانوين ألعوان الهيئة لكنه أعطى للسلطة التنفيذية يف الفقرة
ينسب استقاللية
األوىل من الفصل  5تحديد التنظيم اإلداري و املايل للهيئة و هو ما ّ
الهيئة.
يف غياب نص ينظم عملها تم إصدار األمر عدد  3232لسنة  2013مؤرخ يف
 12أوت  2013يتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
وبضبط النظام األسايس الخاص بأعضائها .هنا يطرح السؤال عن سبب اإلبقاء عىل
 186الفصل  19من املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة 2011
 187الفصل 17
 188الفصل 26
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هذه الوحدة إىل جانب الهيئة العامة ملتابعة الربامج العمومية أو التساؤل حول
سبب إحداث هذه األخرية.
و يذكر يف هذا اإلطار انه مل يصدر أي أمر يتعلق بتسمية أعضاءها مام يجعلنا
نتساءل عن مدى الشفافية يف عمل هذه الهيئة.

• األكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة
إىل جانب هذه الهيئات الرقابية فقد أحدثت األكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة
و هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
ينص عىل ذلك الفصل األول من األمر عدد  3803لسنة  2013مؤرخ
املايل حسب ما ّ
يف  17سبتمرب  2013يتعلق بإحداث وتنظيم األكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة
بتونس.
عىل خالف الهيئات التي وقع التطرق إليها فيام سبق ال تتمتع هذه املؤسسة بأي
دور رقايب إذ أن دورها حسب ما يبينه الفصل الثاين من األمر املحدث لها استباقي
و وقايئ يتمثل يف:
− −تنظيم دورات تكوينية،
− −القيام بالبحوث والدراسات للتجديد يف مجال الحوكمة الرشيدة،
− −تكوين ورشات يف مجاالت خصوصية ذات عالقة مبجال اهتاممها،
− −تبادل الخربات والتجارب،
− −دعم التواصل بني الخربات التونسية واألجنبية يف مجال الحوكمة،
− −ربط عالقات رشاكة وتعاون مع الهياكل والهيئات املامثلة،
− −تنظيم تربصات ودورات تكوينية بالخارج،
− −تنظيم ندوات وملتقيات علمية.
و تتمتع األكادميية مبقومات االستقاللية حسب ما يبينه الفصالن 189 8و  1909من
 189الفصل  ‹ :8يكون لألكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس نظاما داخليا يضبط إجراءات عملها وسري هياكلها.
يتخذ النظام الداخيل مبقتىض مقرر من مدير األكادميية يصادق عليه الوزير املكلف بالحوكمة.”.
 190الفصل  « :9تتكون موارد األكادميية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس من:
االعتامدات واملنح التي ميكن أن تسندها لها الدولةأو الذوات املعنوية األخرى أو غريها من الهيئات أو املنظامت
الوطنية والدولية،
املداخيل املتأتية من معاليم التسجيل والرتسيم وعقود التكوين والبحث والدراسات واالختبارات ومن مبيعات منشوراتها
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األمر املحدث لها .لكن هذه الهيئة مل تنطلق بعد يف تقديم الدروس التكوينية و
تنظيم الدورات التكوينية حتّي أنها يف انتظار سن األمر الذي ينظم عملها و سن
نظامها الداخيل

ب | الهيئات املفتقرة للشخصية القانونية

إىل جانب الهيئات املتمتعة بالشخصية القانونية وقع إحداث هيئات متدخلة يف
ملف مقاومة الفســـــــــــاد و الرشوة لكنها ال تتمتع بالشخصية القانونية.
و تتمثل هذه الهيئات يف القطب القضايئ و يف املجلس األعىل للتصدي للفساد
واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها.

• القطب القضايئ

عند دراسة مدى استقاللية هيئة ما يبحث يف النص املحدث لها عن مقومات
االستقاللية لكن يطرح التساؤل عن جدوى الحديث عن استقاللية يف غياب نص
محدث لها أصال.
يف هذا اإلطار يتنزل تناول القطب القضايئ بالدرس .فهذا الهيكل الغري موجود
قانونا املحدث بإعالن من وزارة العدل بتاريخ  19فيفري  2013سيسهر عىل قضايا
الفساد املايل .رغم أهمية املهام املوكولة لهذا الهيكل فان االنتقادات الكبرية التي
تعرض لها تستوجب التوقف عندها.
أوال ما الداعي من وجود هذا الهيكل يف ظل وجود الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد؟ ثانيا ملاذا هذا الخرق للفصل  6من القانون التأسييس عدد  6املؤرخ يف
للسلط الذي يعطي للمرشع وحده
 16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت ّ
إمكانية إحداث هيئات قضائية؟
هو إذا هيكل خارج عن القانون حسب ما يصفه البعض 191و يتسبب هذا
ومن أية خدمات أخرى تسديها األكادميية،
الهبات والوصايا.
يخضع الترصف يف ميزانية األكادميية إىل القواعد املقررة بالترشيع الجاري به العمل واملنطبق عىل املؤسسات العمومية
اإلدارية.
يف صورة حل األكادميية تعود ممتلكاتها للدولة التي تتوىل تنفيذ التزاماتها.
 191محمود داوود« ،القطب القضايئ املايل :هل هو هيكل خارج عن القانون؟» ،موجود عىل الرابط التايل �http://mai
 tremahmoudyacoub.blogspot.com/2013/08/blog-post.htmlمنشور بتاريخ  6أوت .2013
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الغموض حول طبيعة الهيكـــــل و حول اإلجراءات املتبعة أمامه خرقا فادحا
ملبادئ املحاكمة العادلة.
و من امللفات املهمة التي عهدت اىل القطب القضايئ ملف وزير الخارجية
السابق يف حكومة السيد حامدي الجبايل و التي وجه فيها عميد القضاة بالقطب
القضايئ رسميا تهمة استغالل موظف عمومي لصفته الستخالص فائدة ال وجه
لها لنفسه أو لغريه واإلرضار باإلدارة و تهمة مخالفة الرتاتيب املعمول بها وتهمة
ترصف موظف عمومي بدون وجه يف أموال وضعت تحت يده مبقتىض وظيفته
طبق الفصلني  96و 99من املجلة الجزائية إىل الوزير املذكور
و قد تعهد القطب القضايئ بهذا امللف مبقتىض قرار قايض التحقيق باملكتب عدد
 12باملحكمة االبتدائية بتونس .وقد تم استئناف هذا القرار من قبل املدعي عليه
و حكمت دائرة االتهام لصالحه مام حتم تعقيب القرار من قبل محامي مجموعة
 25وهي الطرف املدعي يف هذه القضية.
و يف غياب أي نص قانوين ينظم هذا الهيكل قامت وزارة العدل بتنظيم دورة
تكوينية لفائدة قضاة التّحقيق وقضاة ال ّنيابة العمومية القطب القضايئ من 16
إىل  20ديسمرب  2013بالتّعاون مع املنظّمة ال ّدولية لقانون التّنمية و ذلك مبق ّر
البنك املركزي بالقطب القضايئ املايل ،وذلك بإرشاف الخبري ال ّدويل ريربيلوسارموند .
()Riberolles Armand

• املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة
والترصف فيها
أما بخصوص املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة
والترصف فيه فهو هيكل استشاري محدث مبقتىض األمر عدد  1425لسنة 2012
املؤرخ يف  31أوت  2012املتعلق بتنقيـــــح و إمتام األمر عدد  3080لسنة 2010
املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
عند النظر يف الفصل  25مكرر الجديد من األمر عدد  3080نجد أن املهام
املوكولة للمجلس هي أيضا من مهام عديد الهيئات األخرى عىل غرار مهام الوزير
املعتمد لدى الوزير األول املكلف بالحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد و مبهام
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لجان اسرتداد األموال بالخارج املحدثة منذ  2011و هذا يسبب تضخام مؤسساتيا
و ترقيعا يف مصاريف الدولة.
و يف إجابة عىل هذا أكد وزير الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد يف أول اجتامع
للمجلس يف  30أكتوبر  2012أن إحداث اللجنة هو سعي إىل تفادي تشتت عمل
اللجان والهيئات املعنية باسرتجاع األموال واملمتلكات املكتسبة بطرق غري رشعية
الراجعة للدولة ومكافحة الفساد.192
كام أكد أن للمجلس اقرتاح اآلليات القانونية التي من شأنها تحسني تيسري
مهام الهيئات التي تدخل يف هذه املادة وتقديم مقرتحات تضمن حسن الترصف
يف األموال واملمتلكات التي متت مصادرتها.193و عند النظر يف تركيبة املجلس
نجدها ترتاوح بني أطراف منتمني إىل الحكومة ،من رؤساء بعض الهيئات اإلدارية
املستقلة194و من أعضاء مجلس نواب .195و يجدر التساؤل هنا عن الجدوى من
هذه الرتكيبة خصوصا و أن يف الحكومة وزارة للحوكمة الرشيـــدة و أن ألعضاء
مجلس النواب الرقابة عن طريق املسائلة.
 192انظر» انعقاد االجتامع األول للمجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد ممتلكات الدولة والترصف فيها» املوجود
عىل الرابط التايل &http://www.radiotataouine.tn/index.php?option=com_content&view=article
 id=66771:2012-10-30-15-17-58&catid=115:2010-03-19-16-52-05&FontSize=font-smallمنشور بتاريخ
 30أكتوبر .2012
 193نفس املرجع السابق.
 194الفصل  25ثالثا –يرتكّب املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها من األعضاء
اآليت ذكرهم:
الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،
وزير العدل،
وزير الداخلية،
وزير الشؤون الخارجية،
الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
الوزير املكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية،
وزير املالية،
رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
رئيس اللجنة الوطنية السرتجاع األموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصورة غري رشعية،
رئيس اللجنة الوطنية ملصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
رئيس اللجنة الوطنية للترصف يف األموال واملمتلكات املعنية باملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة،
خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة الترشيعية يتم تعيينهم باقرتاح منه.
 195األمر عدد  2765لسنة  2012املؤرخ يف  19نوفمرب  2012املتعلق بتسمية أعضاء ممثليني عن مجلس نواب يف املجلس
األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها.
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 | 2.2.2الهيئة العليا املستقلة لإلرشاف عىل القطاع السمعي البرصي
أحدثت الهيئة العليا املستقلة للقطاع السمعي البرصي مبقتىض الفصل السادس
من املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ يف  2نوفمرب  2011يتعلق بحرية االتصال
السمعي والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبرصي .و قد
سمي أعضاءها مبقتىض القرار الجمهوري عدد  156لسنة  2013املؤرخ يف  27ماي
.2013
و عىل غرار الهيئات املتمتعة بالشخصية القانونية التي سبق التعرض لها تتمتع
الهيئة العليا املستقلة للقطاع السمعي البرصي بالشخصية القانونية و باالستقاللية
املالية.
و قد نصت الفقرة الثانية من الفصل السادس املحدث للهيئة متارس مهامها
«باستقاللية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه التأثري يف أعضائها أو
ينص الفصل الثامن عىل انه “ميارس أعضاء
نشاطاته” و لتعزيز هذه االستقاللية ّ
الهيئة مهامهم يف كنف االستقاللية والحياد وعىل أساس خدمة املصلحة العامة دون
غريها .وال ميكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم ملهامهم إال يف الحاالت
التالية و مبقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد متكني املعني من حقه يف الدفاع
عن نفسه”...:
هذا التنصيص يعكس االستقاللية الوظيفية التي تتمتع بها الهيئة التي يسريها
مجلس الهيئة حسب الفصل التاسع و هي ضامنة أخرى لالستقاللية الوظيفية.
و يدخل يف مهام الهيئة العليا املستقلة للقطاع السمعي البرصي حسب الفصلني
 15و  16مهام رقابيـــــة و تقريرية مكنتها من إصدار أربعة كراسات رشوط يأيت
إحداثها يف إطار “إطار إرساء مشهد إعالمي سمعي وبرصي تعددي ومتنوع ومتوازن
يكرس مبادئ الحرية واملساواة ونرش قيم املواطنة والدميقراطية” و يف إطار “ تنمية
الربمجة والبث من أجل اإلسهام الفعيل يف تحقيق الدميقراطية من خالل ضامن
196
التنوع الثقايف وحرية التعبري ملختلف االتجاهات الفكرية واإلبداعية ”.
و رغم هذا فقد القت هذه الكراسات انتقادات كبرية خاصة من قبل نقابة
أصحاب املؤسسات اإلعالمية.
196

هذا ما اىت يف املوقع الرسمي للهيئة يف تقدميها لكراسات الرشوط املذكورة.
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 | 3.2.2الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل
منذ  14جانفي  2011تصدر مطلب إصالح القضاء قامئة مطالب جميع أطراف
املجتمع املدنـــــــــــــي و السيايس و أحيانا حتى مطالب املواطن العادي.
متاشيا مع هذا وقع إنشاء لجنة داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و
اإلصالح السيايس و االنتقال الدميقراطي كام تم إنشاء لجنة يف الغرض داخل وزارة
العدل.
رغم هذا فإصالح الجهاز القضايئ مل يتحرك البتة حتى أن غياب منهجية و سياسة
واضحة قد غلبت عىل محاسبة القضاة من خالل إعفاء أكرث من  70قاضيا دفعة
واحدة من قبل وزير العدل يف الحكومة األوىل بعد انتخابات املجلس الوطني
التأسييس.
كذلك فقد نظمت استشارة وطنية إلصالح القضاء مل يقع تفعيل ما متخضت عن
أعاملها بعد عىل ارض الواقع.
لكن ما ميكن تسجيله هو إحداث الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل يف
خطوة أوىل للتحرر من التبعية إىل الجهاز التنفيذي مبقتىض القانون األسايس عدد
 13لسنة  2013املؤرخ يف  2ماي  2013يتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلرشاف عىل
القضاء العديل.
تتمتع الهيئة باالستقاللية اإلدارية و باالستقاللية املالية حسب الفقرة األوىل من
الفصل األول من القانون كام أسندت لها الحرية يف ضبط نظامها الداخيل حسب
الفقرة الثانية من الفصل األول.
و ما يسجل يف هذا القانون هو وقع قرارات الهيئة تحت رقابة املحكمة اإلدارية و
انتهاج االنتخابات يف تركيبة الهيئة حيث يعني  10أعضاء من أصل  15بعد انتخابات
حسب ما نص عليه الفصل  5من القانون كام يوجد  5أعضاء غري القضاة كاألساتذة
الجامعيني و غريهم .و يراعى التمثيل النسايئ داخل الهيئة.
و قد القى هذا استنكار نقابة القضاء التونسيني الذين عربوا عن رفضهم لوجود
أعضاء من غري القضاة يف تركيبة الهيئة و ذلك مبقاطعتهم النتخابات الهيئة من
خالل عدم الرتشح و عدم االقرتاع.
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رغم احتكار الهيئة لكل املهام الداخلة يف املسار املهني للقايض فقد حاولت
السلطة التنفيذية التدخل يف مهام الهيئة مبحاولة تعيني أكرث من  500من املحامني
و األساتذة الجامعيني قضاة
و قد لقى هذا ردة فعل عنيفة من القضاة و طلبة الحقوق و العلوم القانونية
لخرقه الفادح ملقتضيات القانون األسايس عدد  13لسنة  2013املؤرخ يف  2ماي 2013
يتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل.
كام حاولت السلطة التنفيذية التدخل يف مهام الهيئة من خالل قراراها إجراء
حركة جزئية شملت سبعة قضاة .يف ردها عىل هذا قررت الهيئة الوقتية للقضاء
العديل لدى اجتامعها يف جلسة طارئة عدم تنفيذ قرار وزير العدل ملخالفته أحكام
الفصل  14من القانون املحدث للهيئة والذي يقتيض أن تتم التسميات بناء عىل قرار
ترشيح من الهيئة.
و عمال بإحكام الفضل  2فقرة  2من القانون عدد  13لسنة  2013املؤرخ يف 2
ماي  2013املتعلق بإحداث الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل ،قام املجلس
التأسييس بطلب استشارة الهيئة بخصوص مرشوع القانون عدد  44لستة 2014
إحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر يف قضايا الشهداء و الجرحى .و تجدر اإلشارة
إىل أن الهيئة قد عربت عن رفضها إلحداث هذه الدوائر لخرقه الفصلني  108و 110
من دستور  27جانفي .2014

 | 4.2.2الهيئات املتعلقة بالتصـــــــــــدي و التقيص حول الجرائم
الخطرية لحقوق اإلنسان
تتمثل هذه الهيئات يف الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (ا) و الهيئة الحقيقة
و الكرامة (ب).

أ | الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

أحدثت الهيئة مبقتىض القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر
 2013املتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
تتمتع الهيئة عمال بالفصل األول من القانون املحدث لها بالشخصية القانونية
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و باالستقالل املالــــــــــــي و اإلداري .وقد وضع املرشع جملة من الضامنات
األخرى التي تسهل املهمة الدقيقة و الحساسة لهذه الهيئة بان أعطى الحصانة
ألعضائها 197و بان ألزم كل الهيئات و السلط املعنية بعل الهيئة بالتعاون معها و
تسهيل عملها.198
كام مكن الفصل  16الهيئة بضامنات االستقاللية الوظيفية بان جعل تسيريها بيد
رئيس الهيئة الذي يرأس مجلسها.
و رغم إحداثها منذ شهر أكتوبر فانه مل يقع تسمية أعضاء الهيئة إىل حد أالن.199
فأجال الرتشح لعضوية الهيئة فتحت منذ  13نوفمرب  2013مبقتىض قرار رئيسة
لجنة الحقوق و الحريات و العالقات الخارجية باملجلس التأسييس املؤرخ يف 13
نوفمرب 2013و قد تم متديدها يف مناسبتني األوىل مبقتىض رئيسة اللجنة املذكورة
سلفا بتاريخ  12ديسمرب  2014و الثانية مبقتىض قرارها املؤرخ يف  31مارس .2014

ب | هيئة الحقيقة و الكرامة

أحدثت هذه الهيئة مبقتىض الفصل  16من القانون األسايس عدد  53لسنة 2013
املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و تنظيمها .و متتد املدة املعنية بعمل الهيئة من
جوان  1955إىل حني  24ديسمرب 2013وهي ملزمة مبعالجة جميع امللفات يف اجل
 4سنوات عىل اقل تقدير مع إمكانية متديد مدة عملها بسنة .
تتمتع الهيئة باالستقاللية املالية و اإلدارية و بالشخصية القانونية كام بني ذلك
رصاحة الفصــــــــــل  16و الفصل  38بصفة ضمنية.
و عىل غرار لجان الحقيقة املحدثة باملرسومني  7و  8لسنة  2011ال تتمتع هيئة
الحقيقة و الكرامة بوظيفة قضائية إذ هي ملزمة بإحالة ما توصلت إليه من أبحاث
إىل القضاء للبت فيها.
هنا يطرح التساؤل ما مدى التالؤم بني عمل الهيئة و مبدأ حجية األمر املقيض به
؟ فمن املعلوم أن عديد امللفات قد بت فيها القضاء فكيف للهيئة إعادة التحقيق
200
يف مالبساتها؟
197
198
199
200

الفصل 12
الفصل 13
متت كتابة هذه الفقرة بتاريخ  24افريل 2014
انظر يف ما سييل يف هذا التقرير يف القسم املتعلق بدراسة القانون املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و بتنظيمها.
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و سيدوم عمل الهيئة ملدة  5سنوات قابلة لتمديد مرة واحدة بسنة واحدة .و
قد فتحت أبواب الرتشح لهذه الهيئة منذ جانفي  2014مبقتىض قرار رئيس املجلس
الوطني التأسييس املؤرخ يف  17جانفي  2014املتعلق بفتح باب الرتشّ حات إىل هيئة
الحقيقة و الكرامة.
و قد قدمت وزارة العدل و حقوق اإلنسان و العدالة االنتقالية بتقديم معايري
اختيار أعضاء الهيئة مبناسبة مائدة مستديرة نظمت يف الغرض.201إىل حد أالن
مل يتم بعد اختيار األعضاء بصفة نهائية إذ أن القامئة املنشورة باملوقع الرسمي
للمجلس الوطني التأسييس بتاريخ  22افريل  2014هي قامئة التي أتت اثر الفرز
التقني للملفات أي الفرز الذي يتثبت من اكتامل امللفات من الوثائق املطلوبة
فهو فرز شكيل.

 | 5.2.2الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

يكاد يجمع جل املراقبني والخرباء يف الشأن السيايس والقانوين بأن االنتخابات
تشكل أه ّم محطة يف املسار الدميقراطي ،وتزداد أهميتها خصوصا لدى ال ّدول التي
تشهد حراكا اجتامعيا قد يرتقي يف بعض األحيان إىل مرتبة االنتفاضة أو ما يس ّمى
بالثورات ،وأيّا كانت التسميات ،فإن النتيجة لتلك املتغريات هي إرساء نظام جديد
بعد عهد من الديكتاتورية .وحتى ال تعود هذه األخرية إىل الظهور من جديد ،ال ب ّد
من توافر عديد العوامل وتظافر كل الجهود ،ليت ّم إرساء نظام دميقراطي يقوم عىل
التعددية والشفافية ،والتداول عىل السلطة ،وتكريس حقوق اإلنسان يف شموليتها
وكونيتها .وهنا تكمن أهم ّية االنتخابات نظرا لكونها الرشط األسايس والرضوري
أي مسار أو انتقال دميقراطي.
لنجاح ّ
بعد  14جانفي  ،2011سعت الحكومة االنتقالية إىل القطع مع النظام السابق
وميثل تكليف هيئة عليا مستقلة باإلرشاف عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس
أه ّم مظاهر القطع مع هذا النظام مبا يضمن عدم احتكار أي من األطراف إلدارة
الشأن االنتخايب مبا يف ذلك الحكومة القامئة زمن االنتخابات .وقد كان إحداث
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مثرة توافق بني مختلف األطراف داخل الهيئة
تجسد يف
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطيّ ،
 201انظر تقرير حول املائدة املستديرة حول «معايري اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة» موجود عىل الرابط التايل
 http://www.e-justice.tn/index.php?id=1601منشور بتاريخ األربعاء  12مارس .2014
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مرحلة أوىل من خالل إصدار املرسوم عدد  27لسنة  2011املؤ ّرخ يف  18أفريل
 2011املتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات ويف مرحلة ثانية ،من خالل
تنصيص املرسوم عدد  35املؤرخ يف  10ماي  2011عىل تويل الهيئة اإلعداد النتخابات
املجلس الوطني التأسييس .واإلرشاف عليها ومراقبتها.
جل
ويع ّد نجاح الهيئة يف تنظيم االنتخابات ،حسب ما توافقت عليه تقارير ّ
املالحظني ،مثرة مجهودات مشرتكة بذلتها عديد األطراف منها الحكومة املؤقتة
واملجتمع املدين والسيايس يف ال ّدعم واملساعدة واإلرادة القويّة إلنجاح املسار
االنتخايب ويف التعاون والتفهم والثقة يف قدرة الهيئة عىل تنظيم انتخابات ح ّرة
وشفافة ونزيهة هي األوىل من نوعها.
وكذلك الشأن بالنسبة إىل العاملني بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الذين أبدوا
تفانيا يف أداء مهامهم.
ولكن برغم هذا النجاح ،ارتأى املجلس التأسييس أ ّن يبدأ من جديد ،فينشئ هيئة
عليا مستقلة لالنتخابات ،ويتخل ّـى بالتايل عن تجربة ها ّمة وناجحة إىل ح ّد بعيد.
لذلك فإنه من امله ّم مبكان أن نحاول أن نفهم أسباب التخيل عن الهيئة من جهة ،و
أن تبينّ  ،من جهة أخرى ،مدى نجاح املجلس يف إرساء هيئة مستقلة فعليا ،وقادرة
عىل الخروج بالبالد من الفرتة االنتقالية الثانية.
وسنقوم مبقارنة الهيئتني السابقة والحالية ،وذلك عىل مستوى الطبعة القانونية
(أ) ،الرتكيبة (ب) ،مهام الهيئة (ت) ،سري عملها (ث) و متويلها (ج).

أ |عىل مستوى الطبيعة القانونية
تخص النصني املحدثني لكل
ال ب ّد من أن نسوق يف هذا املستوى مالحظة شكليةّ ،
من الهيئتني أال وهي قلة الفصول املضمنة بقانون هيئة  2011مقارنة بهيئة 2012
والتي تركزت فعليا يف  ،2014وهذه القلة عىل مستوى الفصول ،ميكن أن ترتجم
رغبة واضعي املرسوم عدد  ،27يف عدم التدخل يف عمل الهيئة وتنظيمها ،والرغبة
يف التنصيص فقط عىل املواد الرضورية إلرساء الهيئة ،مع ترك املجال لهذه األخرية
يف إرساء نظامها الداخيل .إال أن ّـنا نلمس بالنسبة للهيئة الحالية الرغبة يف التدخل
يخص الهيئة.
رشع يف كل ما ّ
من قبل امل ّ
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ينص املرسوم عدد
لكن يشرتك النصني يف التنصيص عىل استقاللية الهيئة ،حيث ّ
 27لسنة  2011مؤرخ يف  18أفريل  2011واملتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة
لالنتخابات يف فصله  1عىل أنه “تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى “الهيئة العليا
لالنتخابات” ترشف عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس”.
نص القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤ ّرخ يف  20ديسمرب 2012
ومن جهته ّ
واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف فصله األول كذلك عىل انه “تحدث
هيئة عمومية مستقلة ودامئة تس ّمى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات” تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل ومقرها تونس العاصمة”.

ب | عىل مستوى الرتكيبة
يالحظ يف تركيبة الهيئة الجديدة أنه ت ّم التخفيض يف عدد األعضاء من  16عضوا
يف هيئة  2011إىل  9أعضاء فقط بالنسبة للهيئة الحالية .مع مالحظة أن هذا العدد
ت ّم تجاوزه إبّان تركيز ع ّدة هيئات أخرى خالل الفرتة االنتقالية ،من ذلك الهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب والتي أحدثت مبقتىض القانون األسايس عدد  43لسنة
 2013مؤرخ يف  21أكتوبر  2013واملتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
والتي ترتكب حسب الفصل  5من  16عضوا.
وكذلك األمر بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة والتي ترتكب من  15عضوا ...ورغم
أ ّن العدد ليس معيارا موضوعيا ،حيث توجد تركيبات مختلفة حسب البلدان  :ففي
لبنان مثال  17عضوا .ويف دول أخرى ميكن أن ترتكب من  3أو  4أعضاء.
إ ّن األصل يف الرتكيبة هو أن تكون متك ّونة إ ّما من شخصيات وطنية ،أو من
قطاعات مهنية مثل تركيبة الهيئة السابقة .وبالنسبة للهيئة الحالية ،وبالرغم من
النص قاموا بإقصاء بعض القطاعات املهنية مثل
كون تركيبتها قطاعية .إال أن واضعي ّ
عدول اإلشهاد وعدول التنفيذ مبقتىض الفصل  5من قانون عدد  ،23كام ت ّم إقصاء
رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين والتي كانت ممثلة يف
الهيئة العليا مبقتىض الفصل  ،8حيث “تض ّم الهيئة املركزية ستة عرش عضوا تقع
تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالتايل :
 عضوان ميثالن املنظامت غري الحكومية املختصة يف مجال حقوق اإلنسان تختارهاالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي من بني
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قامئة ترشحات تقدمها املنظامت املعنية إىل الهيئة”.
وإىل جانب هذا اإلقصاء من قبل املجلس التأسييس ،نالحظ أن العضوية أصبحت
مضاعفة بالنسبة للقضاة واملحامني وهو ما يطرح عديد التساؤالت حول هذا
االختيار.
وعىل مستوى الرتكيبة أيضا ،نالحظ أن الهيئة السابقة كانت تتك ّون حسب الفصل
 5من املرسوم عدد  27من “هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة ،ومن
هيئات فرعية عىل مستوى الدوائر االنتخابية تكون مقراتها مبراكز الواليات ومبقرات
البعثات الديبلوماسية”.
ولكن هذه الهيئات والتي كانت متثل عنرص توازن بالنسبة للهيئة املركزية ت ّم
التخيل عنها بطريقة ملتوية صلب الفصل  21حيث أصبحت مجرد إمكانية “للهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات مبناسبة االنتخابات أو االستفتاءات أن تحدث هيئات
فرعية لها تتوىل مساعدتها عىل القيام مبهامها املبينة بهذا القانون” .وهو عكس ما
ت ّم من خالل املرسوم عدد  27والذي كان قد أق ّرها قانونا.
كام ت ّم تعويض الهيئات الفرعية باإلدارة :سواء من خالل االلتجاء إىل موظفني
من اإلدارات بطريقة وقتية وهي طريقة الوضع عىل الذمة :ومن مساوئها ارتباط
املوظف بإدارته كالوايل أو الوزير أو من خالل صالحيات الجهاز التنفيذي .وال ب ّد
ينص عىل
من اإلشارة يف هذا املستوى إىل أن الفصل  4من القانون األسايس عدد ّ 23
أنه “تتك ّون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية
ومن جهاز تنفيذي”.
وإذا ما تأملنا مليّا يف الفصل  27من ذات القانون ،نجد أ ّن املدير التنفيذي
يتمتع بصالحيات واسعة بالنسبة ملدير تنفيذي ذلك أن صالحياته تجعل منه موازيا
لرئيس الهيئة.
وهذا يع ّد أمرا غري مقبول ذلك أن هذه االزدواجية عىل مستوى قيادة هيئة
االنتخابات ميكن أن يكون لها األثر السيئ عىل استقاللية الهيئة ومردودها.
الخاصة لعضوية الهيئة :فنالحظ اختالفا بني الهيئتني ،ففي
يخص الرشوط
ّ
أما فيام ّ
حني اشرتط املرسوم عدد  27إىل جانب صفة الناخب أو الناخبة:
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 الكفاءة والحياد واالستقاللية والنزاهة التفرغ ملامرسة املهام صلب الهيئة ...يف حني اعتمد الفصل  7من القانون األسايس عدد  23عىل  4معايري وهي  :سن
املرتشح ،شهائده العلمية ،خربته يف اختصاصه األصيل ،ومشاركته يف املجال االنتخايب.
يخص رشوط الرتشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فيشرتط
فيام ّ
أن تكون فيه :
 صفة الناخب.تقل عن  35سنة.
 سن ال ّ النزاهة واالستقاللية والحياد. الكفاءة والخربة. أن ال يكون عضوا منتخبا يف إحدى الهيئات املهنية. عدم االنخراط أو النشاط يف أي حزب سيايس خالل الخمس سنوات السابقةلتاريخ فتح الرتشحات.
املنحل أو
ّ
 عدم تح ّمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الدميقراطيمناشدة رئيس الجمهورية املخلوع للرتشح مل ّدة رئاسية جديدة.
 عدم تح ّمل مسؤولية يف الحكومة أو تقلد منصب وايل أو كاتب عام والية أومعتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس األسبق زين العبدين بن عيل.
خاصة صلب املجلس
ويف حني أق ّر الفصل  6من القانون املذكور اعاله إنشاء “لجنة ّ
الترشيعي ترشف عىل دراسة ملفات الرتشح وفرزها” ،وهو نفس الدور الذي لعبته
يف االنتخابات السابقة الهيئة العليا لإلصالح السيايس وذلك مبقتىض الفصل  8من
املرسوم عدد .27
ينص الفصل  6من القانون عدد  23لسنة  2012عىل أنه تتوىل اللجنة الخاصة
كام ّ
كل مرتشح باعتامد رشوط العضوية املق ّررة بالفصل السابع
التداول عىل ضوء ملف ّ
الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع
ومقتضيات حسن أداء الهيئة ملهامها وتقوم اللجنة ّ
الخاصة.
اعتامده لدراسة ملفات املرتشحني يت ّم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة
ّ
حسب الفصل  6من القانون األسايس تتوىل اللجنة الخاصة اختيار ستة وثالثني
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مرشحا عىل أساس أربعة عن كل صنف من األصناف املذكورة بالفصل الخامس
من هذا القانون باعتامد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء
اللجنة يف دورات متتالية بنفس األغلبية إىل جانب اكتامل العدد.
وتتول ّـى الجلسة العا ّمة االستامع إىل املرشحني الستة والثالثني قبل التصويت.
كام يختار كل عضو يف املجلس الترشيعي تسعة أعضاء من قامئة املرشحني باعتامد
الرتكيبة املنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب املرشحون املحرزون عىل أغلبية
املتحصل عليها.
الثلثني من األعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد األصوات
ّ
و يجدر بنا أن نذكر بأن املسار االنتخايب شهد منذ نشأته  3أزمات كربى ومتتالية:
تتمثل األزمة األوىل يف تقديم قضية بتاريخ  26مارس  2013من قبل محامني ترمي
لإلذن بإيقاف تنفيذ قرار رئيس املجلس الوطني التأسييس مؤرخ يف  20فيفري 2013
واملتعلق بفتح باب الرتشح لعضوية مجلس الهيئة العليا وقراره املؤرخ يف  6مارس
 2013املتعلق بتمديد آجال الرتشح لعضويتها.
واعتربت املحكمة يف القضية عدد  415685بتاريخ  14ماي  ،2013أ ّن دراسة
امللفات وفرزها يت ّم “عىل ضوء رشوط الرتشح املح ّددة بالفصل  7من القانون
األسايس عدد  23لسنة  2012سالف اإلشارة دون جواز التوسع فيها أو إضافة
رشوط جديدة”.
وحيث يتبني باالطالع عىل السلم التقييمي املعتمد من قبل اللجنة الخاصة
لفرز الرتشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وامللحق بقرار
رئيس املجلس الوطني التأسييس املؤرخ يف  20فيفري  ... 2013أنه أضاف بخصوص
املشاركة يف املجال االنتخايب ،كام تض ّمن بخصوص رشط السن ترتيبا رقم ّيا حسب
األصناف وحسب الرشائح العمرية والحال أ ّن الفصل  7من القانون األسايس عدد
 23لسنة  2012اقترص عىل أن تتوفـّر يف جميع املرتشحني مهام كانت أصنافهم سن
تقل عن  35سنة”.
ال ّ
مماّ نتج عنه اإلذن بتوقيف تنفيذ السلم التقييمي املعتمد من قبل اللجنة الخاصة
لفرز الرتشحات لعضوية مجلس الهيئة.
كام نجم عن هذا القرار ،قرار رئيس املجلس الوطني التأسييس بتكوين لجنة
من رجال القانون املنتمني للجنة الفرز ،يكونون مدعومني بلجنة من الخرباء إلعادة
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النظر يف السلم التقييمي ،وهو ما أ ّدى يف  28ماي  ،2013إىل اعتامد سلم تقييمي
جديد يعتمد عىل األقدمية يف االختصاص والخربة يف املجال االنتخايب مع التخيل عن
السن والكفاءة العلمية.202
ثم تم اعتامد سلم تقييمي جديد بتاريخ  28ماي  2013ومتت بناء عليه عملية
اختيار األعضاء ،إال أن استقالة كامل بن مسعود احد ابرز املرشحني لرئاسة الهيئة،
ثم اغتيال النائب محمد الرباهمي أعادت تأجيل عملية إرساء الهيئة.
و بتاريخ  19سبتمرب  2013شهد املسار أزمته الثالثة حيث صدرت  6أذون إيقاف
العمل بالسلم التقييمي  ،من بينها القضية عـــــــدد  4061052و التي تقدم بها
معز بوراوي 203حيث طرحت مسألة املصلحة يف القيام فكان ر ّد املحكمة “وحيث
لنئ مل يثبت من ملف القضية ترشح املدعني لعضوية مجلس الهيأة العليا املستقلة
لالنتخابات ،فإن تعلق األمر برتشيحه للهيئة املذكورة باعتبارها رهانا وطنيا ذي
أهمية قصوى ،يجعلهم يكتسبون رشط الصفة واملصلحة يف الطعن يف قرار فتح باب
الرتشح لعضويتها”.
ويف طلباتها ،متسكت جمعية “عتيد” بخرق للفصل  6من القانون عدد  :23بحيث
مل يتم احرتام الرتتيب التفاضيل للملفات إبّان التصويت.
وكنتيجة لذلك ت ّم “اإلذن بتوقيف تنفيذ القرار عن رئيس اللجنة الخاصة باملجلس
الوطني التأسييس املكلفة بدراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية مجلس الهيئة.
و يف األخري مل يكن هناك بد من اللجوء للحوار الوطني أين تم االتفاق عىل إيجاد
مخرج سيايس لهذه األزمة وتم التوافق عىل األعضاء برئاسة االستاذ محمد شفيق
رصصار.

ت | مهام الهيئة
حسب الفصل الثامن من القانون األسايس “تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
عىل ضامن انتخابات واستفتاءات دميقراطية وح ّرة وتع ّددية ونزيهة وشفافية”.
لعل أه ّمها هو:
كام ع ّدد الفصل  3مهام يف  18نقطة ّ
 مسك سجل الناخبني وتحيينه.202
203
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بكل انتخابات أو استفتاء ومراجعتها عند
 ضبط قامئات الناخبني الخاصة ّخاصة عىل املوقع االلكرتوين الرسمي للهيئة ويف آجال
االقتضاء وإشهارها ّ
يح ّددها القانون االنتخايب.
 وضع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات وإشهارها وتنفيذها مبا يتفق مع املدداملقررة بالدستور والقانون االنتخايب.
 وضع آليات التنظيم واإلدارة والرقابة الضامنة لنزاهة االنتخابات واالستفتاءاتوشفافيتها.
 فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاءات. مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية ووسائلها املضبوطة بالترشيعاالنتخايب وفرض احرتامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
 مراقبة متويل الحمالت االنتخابية واتخاذ القرارات الالزمة يف شأنه مع ضامناملساواة بني كل املرتشحني يف التمويل العمومي.
هذا وقد أك ّـد الفصل  19عىل رضورة أن يتول ّـى مجلس الهيئة وضع الرتاتيب
الالزمة لتنفيذ الترشيع االنتخايب وتنفيذ املهام املوكولة للهيئة ميضيها رئيس الهيئة
وتنرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ث | سري عمل الهيئة
يخضع رئيس الهيئة وأعضائها لواجب الحياد والتحفظ ،كام يتوجب عليهم حضور
جلسات مجلس الهيئة والتفرغ الكيل ملامرسة املهام املوكلة إليهم ،إىل جانب عدم
تقل عن
الرتشح ألية انتخابات طيلة م ّدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها مل ّدة ال ّ
خمس سنوات .هذا باإلضافة إىل وجوب الترصيح بكل تضارب مصالح طيلة فرتة
العضوية بالهيئة.204
تقوم الهيئة حسب الفصل  3بإعداد نوعني من التقارير:
خاص حول سري كل عملية انتخابية أو استفتائية يف اجل أقصاه  3أشهر
 تقرير ّمن تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية ،ويعرض عىل رئيس الجمهورية ورئيس
 204حسب الفصل  13يع ّد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مبارشة أو غري مبارشة تؤثر عىل التزام العضو املعني
بالرشوط والواجبات املحمولة عليه وعىل حسن أداء الهيئة ملهامها
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املجلس الترشيعي ورئيس الحكومة.
 كام تع ّد تقريرا سنويّا حول نشاط الهيئة للسنة املنقضية وبرنامج عملها للسنةالتي تليها يعرض عىل الجلسة العا ّمة للمجلس الترشيعي مبناسبة التصويت
عىل امليزانية السنوية للهيئة.
هذا وينرش كال التقريرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعىل املوقع
االلكرتوين الخاص بالهيئة.

ج | متويل الهيئة
مخصصة من
تتك ّون موارد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من اعتامدات سنوية ّ
ميزانية ال ّدولة .وتتمثل نفقات ميزانية الهيئة يف:
 نفقات تسيري الهيئة، نفقات التجهيز، نفقات االنتخابات واالستفتاءات .205وجدير بالذكر بان املدير التنفيذي للهيئة هو الذي يع ّد التنظيم اإلداري واملايل
والفني للهيئة ،كام يقوم بإعداد مرشوع ميزانية الهيئة السنوي ويعرضه عىل
مجلسها للمصادقة بأغلبية األعضاء ،هذا باإلضافة إىل متابعة املدير الفني لتنفيذ
امليزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.206
ويف حني تعفى نفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من الرقابة املسبقة
للمصاريف العمومية فإنها تخضع إىل الرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات .كام يتو ّجب
عىل الهيئة إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية واملالية واملحاسبية تضمن
سالمة القوائم املالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانني الجاري بها العمل
وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يرتأسها خبري محاسب.
عقدت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يوم األربعاء  26مارس  2014ندوة
صحفية تم اإلعالن خاللها عن أهم اإلنجازات التي قامت بها منذ أداء اليمني
يف  15جانفي  2014كام بينت   الخطوات العملية التي درستها و أعدتها إلرساء
مسار انتخايب حر و نزيه و شفاف و مناسب للموعد االنتخايب القادم.
205
206

فصل 20
الفصل 27
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و بني رئيس الهيئة أن املجلس قام باتخاذ عدد من النصوص لرتكيز الهيئة ،وهو
بصدد إعداد جزء آخر من هذه النصوص الرتتيبية   ،وقد حرص مجلس الهيئة عىل
تركيز الجهاز التنفيذي باتباع قواعد الكفاءة والشفافية والنجاعة ،وقد ضبط خطة
لإلنتدابات من املفروض أن تتواصل خالل شهر أفريل من سنة  .2014و بخصوص
املعوقات التي تعرتض عمل الهيئة أقر رئيسها بصعوبة املهمة خاصة يف ظل وجود
اكراهات قانونية وواقعية من شأنها أن تستنزف عمل الهيئة خاصة منها املتعلقة
بعدم وجود مقرات مخصصة للهيئة سواء وطنيا أو جهويا .كام أكد رئيس الهيئة أنه
ال جديد يذكر حول ما كانت قد وعدت به رئاسة الحكومة من متكني الهيئة من مقر
التجمع املنحل ،كام دعا رئيس الهيئة اىل تعديل قانون الصفقات العمومية و الذي
يتعارض مع مهام الهيئة.
عىل مستوى آخر ،تم التخطيط لتطوير مختلف مراحل العملية االنتخابية من
تسجيل الناخبني ،مرورا بيوم االقرتاع ،و وصوال إىل اإلعالن عن النتائج.
وقد قامت الهيئة بعملية تشخيص للنقاط التي يجب العمل عىل تطويرها ،من
خالل تجربة أعضائها والعديد من التقارير الدولية ،وأعدت تصورات للتقدم بالعملية
االنتخابية ،ورشعت يف اإلعداد لتجسيد الحلول عرب االتصال مبختلف املتدخلني يف
هذا املجال :املركز الوطني لإلعالمية ،مركز السالمة ملعلوماتية ،املطبعة الرسمية،
الهيئة العليا التصال السمعي البرصي ،الوزارات ..إلخ
كام أك ّد رئيس الهيئة أن أشغالها قد متت باعتامد مقاربة مقارنة متثلت يف العديد
من ال ّدراسات املع ّمقة لتجارب دولية متشابهة .إال أن عدم صدور القانون االنتخايب
من شانه ان يعطل عمل الهيئة.
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رؤية تشاركية ملسار قانون العدالة
االنتقالية
الحضور الهام للمجتمع املدين
بعد خروج بن عيل وتعليق العمل بدستور  ،1959ومع ظهور مفهوم العدالة
االنتقالية وإبراز أهميته يف الدول التي تشهد انتقاال دميقراطيا ،بدأت بعض مك ّونات
املجتمع املدين يف الحديث عن جدوى إرساء آليات العدالة االنتقالية من خالل
تشكيل جمع ّيات متخصصة يف العدالة االنتقالية ،كان أبرزها مركز تونس للعدالة
االنتقالية والتنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية والشبكة الوطنية للعدالة
االنتقالية وأكادميية العدالة االنتقالية التابعة ملركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية
ومركز تونس لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية .كام كان للجمعيات واملنظامت
املمثلة للضحايا وعائالتهم دور كبري يف تدعيم نشاط تلك الجمعيات وذلك من
خالل امللتقيات والندوات واملحارضات وورش العمل عىل بلورة مشاريع وتصورات
إلرساء آليات للعدالة االنتقالية كان أهمها مسودة مرشوع قانون العدالة االنتقالية
الذي قدمته التنسيقية الوطنية ومرشوع الهيئة الوطنية للمحامني ومرشوع الجمعية
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وبذلك أصبح املجتمع املدين مك ّونا أساسيا ملسار إعداد وصياغة مسودة مرشوع
العدالة االنتقالية وهو ما تأكّد حتى بعد إحداث وزارة العدالة االنتقالية.207هذه
الوزارة التي جلب إحداثها العديد من االنتقادات واعترب البعض بأنها ستحتكر ملف
 - 207وحيد الفرشييش “ ،مرشوع قانون العدالة االنتقالية يف تونس :تجربة فريدة من نوعها” ،املفكرة القانونية30 ،
جانفي .2013
< >http://www.legal-agenda.com/article.php?id=258&lang=ar#.U0xIxfmSySo
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العدالة االنتقالية ،وستُغيب املجتمع املدين عن هذا املسار .ولدرء كل هذه املخاوف،
بادرت الوزارة من جهتها إىل إطالق ندوة الحوار الوطني للعدالة االنتقالية يف 14
208
أفريل . 2012
اقتىض الفصل  3من األمر عدد  22لسنة  2012املؤ ّرخ يف  19جانفي  2012املتعلّق
بإحداث وزارة للعدالة االنتقال ّية وضبط مشموالتها بأن تتولىّ وزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية تنمية مجموعة من الخيارات ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان
يف املايض تقوم عىل املسائلة واملحاسبة واملصالحة وفقا ملعايري العدالة االنتقال ّية مبا
يع ّزز االنتقال الدميقراطي ويساهم يف تحقيق املصالحة الوطن ّية . 209
ومبا أنّه ليس للعدالة االنتقال ّية تعريفا واحدا بل أ ّن أغلب التعريفات تتفق
عىل آل ّياتها  .ويعترب تعريف األمني العام لألمم املتحدة السيد كويف عنان أحد أهم
التعريفات لهذا املصطلح ،فعرف العدالة االنتقالية بأنها “اآلليات التي يجب أن
يقوم بها املجتمع للتعامل مع تركة تجاوزات املايض واسعة النطاق ،بغية كفالة
املساءلة وإقامة العدالة وتحقيق املصالحة الوطنية” .210ويف نفس اإلطار عرفها
املركز الدويل للعدالة االنتقالية “تُشري العدالة االنتقالية إىل مجموعة التدابري
القضائية وغري القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته
من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .وتتض ّمن هذه التدابري املالحقات القضائية،
ولجان الحقيقة ،وبرامج جرب الرضر وأشكال متن ّوعة من إصالح املؤسسات .وليست
“خاصا” من العدالة ،إنمّ ا مقاربة لتحقيق العدالة يف فرتات
العدالة االنتقالية نو ًعا
ًّ
االنتقال من النزاع و/أو قمع الدولة .ومن خالل محاولة تحقيق املحاسبة والتعويض
عن الضحايا ،تق ّدم العدالة االنتقالية اعرتافاً بحقوق الضحايا وتش ّجع الثقة املدنية،
وتق ّوي سيادة القانون والدميقراطية”.211
إ ّن اختالف ال ّرؤى والتص ّورات حول مسار العدالة االنتقاليّة يف تونس بني مختلف
مك ّونات املجتمع التونيس من أحزاب سياسيّة  ،وجمعيّات حقوقيّة والجمعيّات
 - 208أنظر املرجع السابق.
 - 209أمر عدد  22لسنة  2012املؤ ّرخ يف  19جانفي  2012متعلّق بإحداث وضبط مشموالت وزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقال ّية  ،الرائد ال ّرسمي عدد  6بتاريخ  20جانفي  ، 2012ص . 280 – 279
 - 210ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣم ﺍﻟﻌﺎﻡ لألمم املتحدة ﻟﻌﺎﻡ  2004ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺼﺍﻉ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺼﺍﻉ ، S/2004/616, 23 ،أوت  ،2004ص.4.
..>ICTJ 2008, en ligne,< www.ictj.org- 211
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املمثّلة للضّ حايا  ،ومبا أن اإلنتقال الدميقراطي يحمل يف طياّته أبعادا سياسية
واجتامعية و يف إطار ترشيك املجتمع يف رسم تصوراته لهذا االنتقال فإن مبادرة
كتابة قانون العدالة االنتقال ّية كانت صادرة عن املجتمع املدين وليس تحت سقف
السلطة التّرشيع ّية واملخ ّول لها وحدها إعداد النصوص
املجلس التأسييس بصفته ّ
القانونية .
ويف هذا اإلطار ت ّم إطالق الحوار الوطني بتاريخ  14أفريل  2014تحت إرشاف
الرئاسات الثالث (رئيس الجمهوريّة ورئيس املجلس الوطني التّأسييس ورئيس
الحكومة) وبحضور مختلف مك ّونات املجتمع املدين من جمع ّيات وشخص ّيات
وطن ّية إىل جانب حضور ممثّيل األحزاب السياس ّية والهيئات املهن ّية واإلعالم ّيني
والخرباء الدول ّيني وذلك بغاية التوصل إىل توافق شامل من كامل املك ّونات حول
تص ّورات مسار العدالة االنتقال ّية بتونس .
وكام ت ّم تنظيم يوم مفتوح مع الجمعيّات يف  28أفريل  2012الّذي انتهى
بتوصية متثّلت يف إحداث لجنة وطنيّة لإلرشاف عىل الحوار الوطني ( )1تنتهي
مهامها بتسليم نسخة من مرشوع قانون العدالة االنتقاليّة إىل وزير حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقال ّية ()2

 | 1إحداث اللّجنة الفن ّية لإلرشاف عىل الحوار الوطني حول
العدالة االنتقال ّية
بقرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة املؤ ّرخ يف  09أكتوبر 2012212
ت ّم إحداث اللجنة الفنيّة والّتي ترتكّب حسب الفصل  3من القرار من  6أعضاء
قا ّرين و 6أعضاء مناوبني وهم:
 ممثّل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية ممثّل عن الشبكة التونسيّة للعدالة االنتقاليّة ممثّل عن أكادميية العدالة االنتقالية/مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية 212قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية مؤ ّرخ يف  09أكتوبر  2012باإلرشاف عىل الحوار الوطني حول
العدالة االنتقاليّة ،الرائد الرسمي لسنة  ،2012عدد  081مؤ ّرخ يف  ،12/10/2012ص .2463 – 2462
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 ممثل عن مركز تونس للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان ممثّل عن مركز تونس للعدالة االنتقال ّية ممثّل عن التنسيقيّة الوطنيّة املستقلّة للعدالة االنتقاليّة . ومق ّرر للّجنة من الوزارة.وال ّ
خاصة وأ ّن اإلرشاف عىل
شك أ ّن هذه اللجنة غري قادرة عىل العمل لوحدها ّ
الحوار يف كامل تراب الجمهوريّة يحتاج إىل دعم لوجيستي وف ّني  .و كانت بذلك
كل من املركز الدويل للعدالة االنتقال ّية وبرنامج األمم
األطراف الداعمة لهذا املسار ّ
املتّحدة اإلمنايئ واملف ّوض ّية السامية لحقوق اإلنسان .
هذا إىل جانب تدعيم خربات أعضاء اللجنة يف مجال العدالة االنتقال ّية من قبل
خرباء دول ّيني يف إطار دورات تكوين ّية مبساندة األطراف الداعمة.213
للنص املحدث للّجنة وبالتّحديد الفصل  2منه نستخلص منه أ ّن مهام
بالرجوع ّ
اللجنة ترتكز عىل محورين املحور األ ّول وهو تنظيم الحوار الوطني واإلرشاف عليه
يف كامل تراب البالد التونسيّة ( )1-1وصياغة التقرير النهايئ للحوار مع صياغة
مرشوع قانون العدالة االنتقاليّة (. )1-2

 | 1.1اإلرشاف عىل الحوار الوطني وتنظيمه
كانت الغاية األساس ّية من إطالق الحوار الوطني حول ال ّرؤى والتّصورات حول
مسار العدالة االنتقال ّية يف تونس هو تفعيل التشاور بني مختلف املتدخلني والفاعلني
يف هذا املسار 214إليجاد إطار توافقي بني كل األطياف حول كيف ّية إنجاح مسار
السابق من موروث انتهاكات
العدالة االنتقال ّية يف تونس ومجابهة ما تركه النظام ّ
حقوق اإلنسان .
إ ّن أهم ّية الوعي بأهم ّية إنجاح هذا املسار يف تونس تكمن يف جعله مسارا مرنا
التوصل يف األخري إىل “ إفراز
وقابال للتكييف حسب سياق االنتقال الدميقراطي أي ّ
215
السياق الوطني “
عدالة انتقال ّية مك ّيفة مع ّ
 - 213وكان أه ّم الخرباء هاورد فارين  ،راوول كونزالس وروبن كرانزا .
 214وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية ،العدالة االنتقال ّية يف تونس ،التقرير الختامي للحوار الوطني حول العدالة
االنتقاليّة ،أكتوبر .2013
 215أمني غايل  ،املدير التنفيذي الكواكبي للتح ّوالت الدميقراطيّة  :املسار الدميقراطي للعدالة االنتقاليّة يف تونس ،2013
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والسيايس
يعترب الحوار الوطني مجاال لفتح الحوار أمام ّ
كل مك ّونات املجتمع املدين ّ
األمر الّذي يضمن مشاركة األحزاب السياسيّة واملنظّامت والجمعيّات يف رسم مالمح
العدالة االنتقاليّة هذا من جانب  ،أ ّما من جانب آخر فيعترب الحوار الوطني
خاصة وأ ّن
أ ّول مجال مكّن ضحايا االنتهاكات من تقديم شهاداتهم أمام العموم ّ
جلسات االستامع اعتربت يف العديد من التّجارب املقارنة من أوىل الخطوات لر ّد
اعتبار الضّ حايا .
لكل األلوان
كل التص ّورات ّ
ولنئ كانت الغاية من الحوار الوطني هو جمع ّ
كل اآلراء حول مسار
السياس ّية ومك ّونات املجتمع املدين والوصول إىل توافق بني ّ
وخاصة بتمكني الضّ حايا من التعبري عن آرائهم وعن تص ّوراتهم
العدالة االنتقال ّية
ّ
حول العدالة االنتقال ّية الّذين ميثّلون فيها دورا ها ّما  ،فقد تح ّول يف بعض األحيان
إىل جلسة استامع عوض أن تكون جلسة نقاش تروي فيها الضحية ماذا تعرضت له
السابق .فقد كرر أغلب الضّ حايا حاجتهم لجلسات يُسمع
من انتهاكات بيد ال ّنظام ّ
فيها صوتهم ،فرسد ما تع ّرضوا له يجعلهم يحسون بال ّراحة النفس ّية وأن جزء من
كرامتهم قد تم اسرتدادها.
مرحلة أوىل من الحوار يقع تجميع أكرب عدد من اآلراء املختلفة وتنظيمها حسب
األولوية وذلك بهدف صياغتها يف شكل تص ّور عام ملرشوع قانون العدالة االنتقال ّية
التوصل إىل تص ّور توافقي يريض جميع األطياف املشاركة
ومن ث ّم يف مرحلة ثانية هي ّ
يف الحوار ببعث لجان جهوية يف كامل الرتاب التونيس والتّوصل إىل صياغة مرشوع
يستجيب النتظارات املجتمع التونيس يف هذه املرحلة االنتقال ّية.

• بعث اللجان الجهوية

ليك يشمل الحوار الوطني جميع األطياف من كامل الرتاب التونيس  ،تو ّجب أن يقع
تنظيم جلسات عىل املستوى الجهوي وذلك محاولة من اللجنة الفنيّة من التوصل إىل
لكل األفكار من الجنوب إىل الشامل  .ولتحقيق ذلك اعتمدت
آراء مختلفة وشاملة ّ
اللجنة يف تنفيذ اسرتاتيجيتها عىل تكوين لجان إقليميّة ترشف عىل الحوار يف الجهات
مع االلتزام بنفس منهجيّة اللّجنة املعتمدة يف الجلسات الوطنيّة .
ت ّم اختيار أعضاء اللّجان الجهويّة من قبل أعضاء اللّجنة الفن ّية وذلك عىل أساس
مركز الكواكبي للتح ّوالت الدميقراطيّة  ،2013 ،ص . 2
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معايري مضبوطة أه ّمها املستوى التعليمي ومكان اإلقامة مع رضورة استقاللهم
كل تو ّجه سيايس هذا إىل جانب إملامهم مبحتوى ومفهوم العدالة
وحيادهم عن ّ
االنتقال ّية  .أ ّما بال ّنسبة لطريقة االختيار فت ّمت عن طريق إصدار بالغ صحفي يتعلّق
بالرتشح لعضويّة اللّجان اإلقليم ّية سواء إن كانت الرتشّ حات تتم بصفة فرديّة أو عن
طريق ترشيح بعض الجمع ّيات التي لها صلة بالعدالة االنتقال ّية ألحد أعضائها.
ورد عىل اللّجنة يف اآلجال القانون ّية  418مطلبا ت ّم اختيار  99عضو منهم .216ومن
ث ّم ت ّم إضافة سبعة أعضاء آخرين لتسديد الشّ غور يف بعض الجهات (القرصين ،
باجة  ،زغوان وقبيل) ليصبح بذلك العدد ال ّنهايئ  106عضو.
يف إطار تنفيذ اسرتاتيج ّية الحوار الوطني ارتأت اللّجنة الفن ّية توزيع أعضاء اللّجان
الجهويّة عىل  6أقاليم وهي كاآليت :
 اإلقليم األ ّول  :تونس  ،أريانة  ،بن عروس  ،م ّنوبة وبنزرت . اإلقليم الثّاين  :باجة  ،جندوبة  ،الكاف  ،وسليانة . اإلقليم الثّالث  :سوسة  ،املنستري  ،املهديّة ونابل اإلقليم ال ّرابع  :القريوان  ،القرصين  ،سيدي بوزيد وزغوان . اإلقليم الخامس  :صفاقس  ،قابس  ،مدنني وتطّاوين .السادس  :قفصة  ،توزر وقبليّ .
 اإلقليم ّوكام ت ّم تدريب وتكوين أعضاء اللّجان الجهويّة حول آل ّيات العدالة االنتقال ّية مع
متكني املشاركني من مهارات إدارة الحوار وصياغة التّقارير  ،وقد استعانت اللّجنة
217
الفن ّية يف إطار هذا التكوين بعدد من الخربات الدول ّية.

• جلسات الحوار الوطني

وقبل انطالق الحوار الوطني يف الجهات ويف إطار تكريس املقاربة التشارك ّية يف
ملف العدالة االنتقال ّية قامت اللّجنة الفن ّية بتنظيم جملة من جلسات
التعاطي مع ّ
الحوار عىل املستوى الوطني .
 - 216وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية  ،العدالة االنتقال ّية يف تونس  :التقرير الختامي للحوار الوطني حول
العدالة االنتقال ّية  ،مرجع سابق  ،ص10.
حبيب نصار أحمد شوقي Clara Ramirez ،و 217 - Muddel Kully ، Anne Massage ، Robbin Carranza
Lucie Versanez .بالنيوب و
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جلسة لقاء مع األحزاب السياس ّية  218مبق ّر وزارة حقوق اإلنسان والعدالة
االنتقال ّية انبثقت عنها جملة من التوصيات أه ّمها:
 إدراج العدالة االنتقاليّة يف باب األحكام االنتقاليّة صلب ال ّدستور وإحداث هيئة مستقلّة للعدالة االنتقال ّية متك ّونة من أعضاء مشهود لهمبالحياد وال ّنزاهة تقوم بالكشف عن حقيقة االنتهاكات من بداية االستقالل
إىل حدود سقوط ال ّنظام مع توسيع مفهوم االنتهاكات إىل الحقوق االقتصاديّة
واالجتامع ّية
 إحداث صندوق وطني للتعويض والفصل بني مسار العدالة االنتقال ّية ومسألةالعفو الترشيعي يف مجال التعويض.
اللّقاء الثّاين كان مع املنظّامت الوطن ّية والهيئات املهن ّية مبق ّر الوزارة  219التي
انبثق عنه مجموعة من التوص ّيات أه ّمها :
 العمل عىل ترشيك كافّة مك ّونات املجتمع املدين والتّأكيد عىل حضورهم يفالحوار حول مسار العدالة االنتقاليّة
 األخذ بعني االعتبار مختلف التّجارب املقارنة يف العدالة مع رضورة تخصيصمساحات إعالم ّية للتّوعية والتحسيس بأهم ّية عمل اللّجنة الفن ّية قصد إعالم
ال ّرأي العام بأهم ّية املوضوع وبدعوته للمشاركة يف صياغة املسار .
كام أكّد ممثّلو املنظّامت الوطنيّة والهيئات املهنيّة بأهميّة تحييد مسار العدالة
كل التجاذبات السياسيّة واإليديولوجيّة .
االنتقاليّة عن ّ
وقد أشار بعضهم إىل أهم ّية توفري الحامية القانون ّية للشّ هود يف القضايا التي
ستعالجها هيئة العدالة االنتقال ّية مع رضورة حفظ الذّاكرة ور ّد االعتبار لضحايا
االنتهاكات وذلك باقرتاح يوم وطني للتّذكري بانتهاكات الحقوق والحريّات يف العهد
السابق.
ّ
اللّقاء الثّالث كان مع الجمع ّيات الحقوق ّية وجمع ّيات الضّ حايا  220يف مق ّر الوزارة
 218يوم  09أوت ( 2012حزب حركة النهضة ،حزب التكتل ،الحزب الجمهوري).
 16 219أوت ( 2012اإلتحاد التونيس للشغل ،الهيئة الوطنية للمحامني.)...
 25 220أوت  (. 2012جمعية كرامة للسجني السيايس ،التنسيقية الوطنية للعدالة اإلنتقالية ،جمعية الدفاع عن الحريات
الفردية)...
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 .فقد ت ّم ال ّنقاش حول تعريف مصطلح العدالة االنتقال ّية وكيف ّية إنجاح هذا املسار
يف تونس وانتهى هذا الحوار بجملة من االقرتاحات والتوصيات كانت أه ّمها:
 رضورة التّنصيص صلب القانون األسايس العدالة االنتقال ّية عىل كشف الحقيقةكل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان من جوان  1955إىل غاية يوم
لتحديد ّ
 14جانفي .2011
 التّنصيص عىل مبدأ املساءلة وعدم اإلفالت من العقاب رضورة التّنصيص عىل جرب الضرّ ر ور ّد االعتبار وتأمني الحصول عىل تعويضاتعادلة وذلك بإحداث صندوق لتعويض األرضار
باملؤسسات وتقديم اقرتاحات
 إحداث لجان قطاع ّية تعمل عىل تحديد ال ّنقائص ّلإلصالح املؤسسايت
 العمل عىل إحداث متحف وطني ومتاحف جهويّة وإحياء اليوم الوطنيللثّورة
 إحداث لجنة مستقلّة تعنى بالكشف عن الحقيقة ومتكينها بالصالح ّياتوخاصة الولوج إىل األرشيف الوطني والخاص.
الالّزمة لتحقيق ذلك
ّ

• حملة التحسيس والتوعية

يف إطار التحسيس والتعريف مبها ّمها قامت اللّجنة الفن ّية بالعديد من ال ّندوات
الصحف ّية هذا إىل جانب تقديم وعرض ومضات تحسيس ّية حول العدالة االنتقال ّية
بجميع وسائل اإلعالم من راديو وقنوات محل ّية  .وتتمحور هذه الومضات حول آل ّيات
املؤسسات
العدالة االنتقال ّية من كشف الحقيقة  ،املساءلة  ،جرب الضرّ ر  ،إصالح ّ
واملصالحة .

• جلسات الحوار الجهوية
ويف إطار املرحلة الثّانية من الحوار وهي مرحلة الحوار عىل املستوى الجهوي
 ،فقد عقدت اللّجان الجهويّة ال ّندوات يف كافّة واليات الجمهوريّة بإرشاف اللّجنة
الفن ّية للوقوف عند أه ّم تطلّعات املشاركني من العدالة االنتقال ّية .
وتستغرق ال ّندوة يوما واحدا يف كل والية ويكون بذلك قد امت ّد الحوار الوطني
 24يوما .انطلق الحوار يوم  16سبتمرب  2012بتونس وانتهى يوم  06أكتوبر 2012
بتطّاوين .
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بالنسبة لطريقة تنظيم يوم الحوار فهو ينقسم إىل فرتتني  ،الفرتة الصباح ّية تكون
لتقديم وتعريف العدالة االنتقال ّية ومك ّوناتها ومن ث ّم فتح ال ّنقاش حول التص ّورات
والرؤى  ،و أما الفرتة املسائ ّية فيقع دعوة املشاركني إىل اختيار أحد الورشات
لتقديم توص ّيات .و قد متثّلت هذه الورشات يف ورشة الكشف عن الحقيقة  ،ورشة
املؤسسايت وورشة املصالحة .
املساءلة  ،ورشة التّعويض  ،ورشة اإلصالح ّ
ورشة املصالحة كانت الورشة الوحيدة التي بها عدد قليل ج ّدا من املشاركني
أو حتّى معدومة  ،فمثال يف جلسة الحوار بوالية م ّنوبة ت ّم رفض املشاركة يف هذه
الورشة عىل اعتبارات املصالحة غري مطروحة أبدا يف الوقت الحايل بتونس وأ ّن
املؤسسايت.
املصالحة هي نتيجة املحاسبة والتّعويض والكشف عن الحقيقة واإلصالح ّ
رافق الحوارات الجهوية توزيع استبيان تم إعداده ملعرفة مواقف املشاركني
وآرائهم من مختلف مك ّونات العدالة االنتقالية ،حيث تم توزيع أكرث من 2000
استبيان اعتمد منها أكرث من  1800وتم الغاء قرابة  200منها .هذا االستبيان مل يكن
املوجه األسايس لعمل اللجنة بل قضت أهميته باالستئناس بنتائجه.
كل املقرتحات وت ّم صياغة تقرير
طيلة جلسات الحوار ت ّم العمل عىل توثيق ّ
كل ما جاء بالحوار ليقع تالوته عىل املشاركني يف آخر اليوم من الحوار وتقديم
عن ّ
ملحوظاتهم إن وجدت .ومثلت هذه التّقارير املصدر األسايس الّتي لصياغة التقرير
ال ّنهايئ للحوار.

 | 1.2رغم الصعوبات متت صياغة ال ّتقرير ال ّنهايئ للحوار الوطني
حول العدالة االنتقال ّية
لنئ شاب الحوار الوطني بعض ال ّنقائص والسلب ّيات إالّ أنّه مت ّيز بالتوصل إىل نظرة
شمول ّية للعدالة االنتقال ّية يف تونس .
متثّلت أه ّم ال ّنقائص والسلب ّيات يف خروج جلسات الحوار عن موضوعها يف بعض
األحيان فقد تح ّولت بعض الجلسات إىل مجرد جلسات استامع للضّ حايا  ،أما يف
بعض الجلسات األخرى فقد غلبت مشاركة ضحايا ت ّيار معينّ أكرث من ضحايا
خاصة مع
آخرين هذا إىل جانب مت ّيز بعض الجلسات بنوع من التوتر والتصدع ّ
مشاركة بعض جمعيات متثل أعضاء حكومات ونظام الرئيس األسبق ممثّلني سيام
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جمعيات الضحايا التي رفضت مشاركة جمعيات متثل رموز النظام السابق يف هذه
الحوارات . 221
هذا إىل جانب مناقشة الحكومة مرشوع قانون يتعلق بالتعويض للمساجني
السياسيني الذي اعتربته اللجنة محاولة إلفراغ مسار العدالة االنتقالية املرتقب من
محتواه وطالبت بلقاء مع الوزير املكلّف بالعدالة االنتقالية وعبرّ ت عن رفضها ملثل
هذه اإلجراءات التي من شأنها إرباك املسار وجعل اللجنة مجرد واجهة أمامية بينام
تواصل الحكومة عملها الفعيل يف مسار العدالة االنتقالية.222
خاصة مع نجاحه يف جمع العديد
ولكن يبقى الجانب اإليجايب للحوار هو األهم ّ
من املقرتحات والتص ّورات حول ال ّنقاط التّي يطرحها مسار العدالة االنتقاليّة يف
السياق التونيس .فقد مكّنت التّقارير الجهويّة اللّجنة الفنيّة من معرفة التص ّور
التّوافقي ملسار العدالة االنتقاليّة وقد ت ّم كتابة تقرير شامل يعرض أه ّم املقرتحات
223
وهي:

* يف كشف الحقيقة وحفظ ال ّذاكرة :

 اإلرساع بتجميع األرشيف وحاميته ألهم ّية األرشيف يف كشف حقائق ال ّنظامالسابق.
ّ
 إعادة كتابة التّاريخ من الحركة التحريريّة ورضورة مراجعة تاريخ الحركةالوطن ّية ملعرفة ما حصل يف املايض من انتهاكات.
السابق مع
 اعرتاف ال ّدولة مبا حصل من انتهاكات حقوق اإلنسان يف العهد ّتقديم االعتذار للضّ حايا .
 بعث لجنة مستقلّة مال ّيا وإداريّا متك ّونة من خربات يف ميادين مختلفة يقعاختيارهم من املجلس التّأسييس ومتكّن اللّجنة من الصالح ّيات الالّزمة للوصول
إىل الحقيقة مبا يف ذلك سهولة ال ّنفاذ إىل األرشيف واملجال ال ّزمني للبحث عن
«حق الردّ» وهي جمعية تدافع عن حقوق
 221مثال حضور أول جلسة للحوار الوطني للعدالة االنتقالية عضو جمعية ّ
املسؤولني السياسيني يف النظام السابق هالة قريرة التي تحدثت عن مسار العدالة االنتقالية »و التي دعت خالل مداخلتها
إىل وجوب الفصل بني من أعطى أوامر رصيحة ومبارشة وبني من نفذ تلك األوامر ،وهو ما أثار غضب بعض الحارضين
الذين قاطعوها واعتربوا حضورها استفزازيا ،حيث استنكر املحتجون ترشيك الجالد والضحية يف نفس الجلسة قبل أن
تت ّم املحاسبة.
 222وحيد الفرشييش  « ،مرشوع قانون العدالة االنتقالية يف تونس :تجربة فريدة من نوعها» ،مرجع سابق- .
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الحقيقة هو من جوان  1955إىل تاريخ إنشاء الهيئة.
 تنظيم جلسات استامع علن ّية يشارك فيها العموم ملعرفة حقيقة وجسامة ماوقع من انتهاكات .
كل أعامل اللّجنة يف تقرير ينرش للعموم.
 -تضمني ّ

* يف املساءلة واملحاسبة :

 وجوب أن تشمل املحاسبة جميع املجاالت واملستويات سواء كانت انتهاكاتفرديّة أو جامع ّية كذلك يجب أن يشمل مفهوم االنتهاك انتهاك الحقوق
االقتصاديّة واالجتامع ّية.
 رضورة ضبط مقاييس موضوع ّية لتحديد األشخاص الّذين ستت ّم محاسبتهم. يجب أن تكون املحاسبة عن طريق هيئات قضائ ّية مستقلّة وإبعاد امللفّات عناملؤسسة مل تنصف الشّ هداء وال عائالتهم.
أنظار القضاء العسكري باعتبار أ ّن هذه ّ
 املحاسبة لها  3أشكال :قضائ ّية ،وإداريّة وسياس ّية .القضائ ّية مبحاسبة املجرمني،السابق.
اإلداريّة بعزل الفاسدين وسياس ّية بإقصاء رجال ال ّنظام ّ
 مراجعة قانون انقضاء ال ّدعوى العموم ّية مبرور ال ّزمن يف جرائم التّعذيب.السابقني لتسهيل تق ّدم
 ال ّدعوة الشّ املة إىل االعرتاف التّلقايئ من طرف املجرمني ّمسار العدالة االنتقال ّية.
متخصص يف العدالة
 بال ّنسبة آلل ّيات املحاسبة فتكون إ ّما بإيجاد جهاز قضايئّ
مختصة ومستقلّة تابعة للقضاء
االنتقال ّية لل ّنظر يف االنتهاكات أو إحداث دوائر
ّ
اإلداري أو القضاء العديل .

* يف جرب الضرّ ر املا ّدي واملعنوي :

 تفعيل العفو التّرشيعي العا ّم وترتيب األثر عليه بالنسبة للعمل وال ّدراسةوالحقوق املدن ّية .
 إحداث صندوق مايل لجرب الضرّ ر . اإلدماج االجتامعي والص ّحي وال ّنفيس للضّ حايا وعائالتهم. إحياء يوم وطني لضحايا االنتهاكات واالعتذار علنا عنها. إحداث التّوازن بني الجهات وتوزيع الثرّ وات بشكل عادل ور ّد االعتبار للجهاتاملحرومة.
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 تعامل خاص مع الضّ حايا من نساء وأطفال.خاص للحاالت االستعجال ّية يؤ ّمن الحاج ّيات الرضوريّة
 تخصيص صندوق ّرضرين .
للمت ّ

املؤسسات :
* يف إصالح ّ

السابق للمامرسة
املؤسسات الّتي اعتمد عليها ال ّنظام ّ
 رضورة الترّ كيز عىل إصالح ّاالستبداد كاألمن والقضاء واإلعالم.
 نرش ثقافة العدالة االنتقال ّية يف املدارس واملعاهد والجمع ّيات.املؤسسات.
 -إحداث هيئة تعنى بإصالح ّ

* يف املصالحة :

 املصالحة هي نتيجة مسار العدالة االنتقال ّية فال مصالحة دون املرور باملحاسبةاملؤسسات.
والكشف عن الحقيقة وإصالح ّ
 استبعاد املصالحة يف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان كالقتل واالغتصاب. إمكان ّية املصالحة يف الجرائم االقتصاديّة .حق مخ ّول للضح ّية فقط.
الحق يف املصالحة هو ّ
 ّ الدعوة إىل إنشاء مجلس تحكيم ومصالحة يتع ّهد بالنظر يف طلبات ضحايااالستبداد والفساد م ّمن يقبلون بالصلح.

* يف إحداث هيئة للعدالة االنتقا ّيل :

 أن تكون تركيبة الهيئة توافق ّية تض ّم شخص ّيات مستقلّة ذات كفاءة . متتيع الهيئة باالستقالل ّية املال ّية واإلداريّة . ترشيك الضحايا يف عمل الهيئة. تتولىّ الهيئة كشف الحقيقة واالستامع والتوثيق.رس املهني.
 متكني الهيئة من النفاذ إىل املعلومة واألرشيف وعدم مجابهتها بال ّاملتخصصة.
 تتع ّهد الهيئة امللفات وميكن أن تحيلها إىل الهيئات القضائيّةّ
تضمني عمل الهيئة يف تقرير ينرش للعموم وتكون توصياتها ملزمة للدولة.
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 | 2صياغة مرشوع القانون وتقدميه للمجلس التأسييس
خاصة مع محاولة إيجاد
تعترب مرحلة صياغة مرشوع القانون هي األكرث تعقيدا ّ
لكل من شارك يف
أفكار توافق ّية مبا يستجيب إىل التطلعات املختلفة واملتن ّوعة ّ
الحوار الوطني .بعد انتهاء املرحلة التمهيديّة لصياغة املرشوع وهي مرحلة الحوار
الوطني ،انبثقت عن اللجنة الفن ّية للحوار الوطني لجنة صياغة تك ّونت من ستة
أعضاء عهد إليها بصياغة املرشوع.
قامت اللجنة بتجميع كل املعلومات وقامت بتبويبها بحسب مبادئ وآليات
وتفاصيل العدالة االنتقالية وكانت املشاريع املقدمة من قبل الهيئة الوطنية
للمحامني والتنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية والحزب الجمهوري
والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية قد ساعدت اللجنة كثريا يف صياغة
مرشوعها.
ان مسألة صياغة مرشوع قانون ليست باألمر الهينّ خاصة مع رغبة اللجنة يف أن
تكون وفية لتوقعات املشاركني يف الحوارات الوطنية وخاصة الجهوية منها .وأهم
هذه الصعوبات يف أن العديد من هذه التوقعات والتصورات ال تعكس إال رؤية
ضيقة وشخصية ملسألة العدالة االنتقالية .هذا إىل جانب تداخل آليات العدالة
االنتقالية وآليات العدالة العادية وصعوبة التوفيق والفصل بينها وتجنب التداخل
بينها خاصة وأن األغلبية الساحقة من املشاركني يف الحوارات كانت تؤكد عىل دور
القضاء العادي يف املساءلة واملحاسبة.
أمام تن ّوع واختالف التطلّعات حول العدالة االنتقال ّية اعتمدت لجنة الصياغة عىل
تو ّجه يقيض بإفراد باب من القانون يتعلّق باملبادئ العا ّمة للعدالة االنتقال ّية لتكون
أي قانون الحق يعنى بجانب من جوانب العدالة
مبثابة املرجع ّية الّتي سيحرتمها ّ
االنتقال ّية  224وباب ثاين يهت ّم بالتنظيم القانوين للجنة الحقيقة .
استأنست لجنة الصياغة بالتجارب الدول ّية يف العدالة االنتقال ّية وبالخربات الدول ّية
حول منهج ّية صياغة القوانني وحول املبادئ واملرجع ّيات الدول ّية الواجبة احرتامها
عند صياغة القانون وبعد انتهاء اللّجنة من صياغة املسو ّدة األوىل ت ّم عرضها عىل
224

التقرير الختامي للحوار الوطني حول العدالة االنتقاليّة ،مرجع سابق ص .46
171

الخرباء القانون ّيني  225الوطنيني  226والدول ّيني وبتاريخ  01نوفمرب  2012ت ّم تقديم
مرشوع القانون للس ّيد وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال ّية  227وقد تناولت هذه
النسخة األوىل من القانون أه ّم النقاط التّالية :
تعريف العدالة االنتقاليّة عىل أنّها “ مسار متكامل من اآلليّات والوسائل
املعتمدة لفهم ومعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان لكشف حقيقتها ومحاسبة
املسؤولني عنها وجرب رضر الضّ حايا ور ّد االعتبار لهم مبا يحقّق املصالحة الوطنيّة
ويحفظ الذّاكرة الجامعيّة .228 “ ...
كل
ويف إطار تحديد املجال املوضوعي للحقيقة  ،ت ّم تعريف االنتهاكات بأنّها “ ّ
حق من حقوق اإلنسان صادر عن أجهزة ال ّدولة أو
اعتداء جسيم أو ممنهج عىل ّ
رصف باسمها  229أ ّما بال ّنسبة للمجال ال ّزمني للكشف عن
مجموعات أو أفراد تت ّ
230
الحقيقة فتمثّل من  01جانفي  1955إىل حني صدور قانون العدالة االنتقال ّية .
أ ّما بالنسبة لالنتهاكات الجسيمة التي ستعهد األجهزة القضائ ّية بالتت ّبع فيها فقد
اعتمدت ال ّنسخة األوىل من القانون عىل التعاريف املعتمدة طبقا للمواثيق الدول ّية
خاصة مع اكتشاف  ،خالل
وجعلت من قامئة االنتهاكات مفتوحة وغري حرصيّة ّ
الحوار الوطني  ،تع ّدد وتن ّوع االنتهاكات التي طالت الضّ حايا.
ومبا أ ّن العدالة االنتقال ّية هي عدالة استثنائ ّية ال تستجيب للمبادئ املعتمدة يف
إطار العدالة العاديّة ومن بني هذه املبادئ مبدأ سقوط ال ّدعوى العموم ّية مبرور
ال ّزمن م ّدة مع ّينة من ال ّزمن حسب نوع الجرمية  231فقد استثنى مرشوع القانون
هذا املبدأ واعترب أ ّن ال ّدعاوى ال تسقط مبرور ال ّزمن إذا تعلّقت بالجرائم املنصوص
عليها بالقانون.
متخصصة صلب املحاكم العدليّة باملحاسبة  .أ ّما يف ما
وكام عهد املرشوع لدوائر
ّ
يتعلّق بإنشاء الهيئة الّتي تم االت ّفاق عىل تسميتها هيئة الحقيقة والكرامة ،فطبقا
 225غازي الجريبي – قيس سعيد – حافظ بن صالح– نائلة شعبان – فاخر القفيص – مح ّمد العيادي – مح ّمد شفيق
رصصار – سمري العنايب – مح ّمد العسكري .
 226شوقي بنيوب – هاورد فارين – ادواردو قونزالس – روبن كرانزا .
 227انظر امللحق عدد .1
 228الفصل  ،1انظر امللحق عدد .1
 229الفصل  ، 3انظر امللحق عدد . 1
 230الفصل  ،18انظر امللحق عدد .1
 231الفصل  ، 5من م  .ا  .ج .
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للقانون هي هيئة ترتكّب من  15عضوا عىل أن ال تقل نسبة متثيل أحد الجنسني
عن الثلث .232وتتك ّون من ممثّالن عن الضّ حايا وممثّالن عن الجمعيّات الحقوقيّة
الصلة بالعدالة االنتقاليّة كالقانون
ويكون باقي األعضاء ذوي االختصاصات ذات ّ
والطب واألرشيف.
والعلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة
ّ
أ ّما بالنسبة لعمل ّية اختيار األعضاء فتكون عن طريق املجلس الوطني التّأسييس
وذلك من قبل لجنة تس ّمى بلجنة الفرز تتك ّون من رؤساء الكتل ورئيس املجلس
الوطني التّأسييس وتقع املصادقة عىل القامئة أمام الجلسة العا ّمة بأغلب ّية األعضاء
الحارضين .233
عند االنتهاء من صياغة مسودة املرشوع ،تم عرضه من جديد عىل الجمعيات
النص وتحسني صياغته ومضمونه ،وتم إدراج
الحقوقية يف يوم درايس لتقييم ّ
املالحظات املقدمة يف صلب نص مرشوع القانون .يف نهاية هذا املطاف ،نرشت
اللجنة املرشوع عىل موقعها ويف وسائل إعالم عدة ليتسنى للمهتمني بهذا الشأن
االطالع عليه وابداء مالحظاتهم.
مل تكن هذه ال ّنسخة من القانون هي ال ّنسخة التي عرضت عىل املجلس التّأسييس
 ،فبعد عرض املرشوع عىل وزير حقوق اإلنسان  ،قام هذا األخري بعرضه عىل رئاسة
الحكومة وبق ّية الوزارات ( 19وزارة) إلبداء ملحوظاتها ليت ّم يف مرحلة ثانية إدخال
بعض التغيريات عليه وتكون بذلك ال ّنسخة الثّانية من مرشوع القانون 234ت ّم تقدميها
إىل رئاسة املجلس التّأسييس يوم  22جانفي  ، 2013ومتثّلت أه ّم التغيريات التي
شملتها ال ّنسخة الثّانية من املرشوع يف باب املحاسبة  ،إذ مل يقع استبعاد املحاكم
العسكريّة من ال ّنظر يف القضايا املتعلّقة بالعدالة االنتقال ّية  ،هذا إىل جانب استبعاد
متخصصة واالكتفاء فقط باختيار قضاة وتكوينهم يف مجال
مسألة إحداث دوائر
ّ
العدالة االنتقال ّية .
كام وقع حرص قامئة االنتهاكات التي ستنظر فيها هذه املحاكم األمر الذي جعل من
هذا املرشوع مع ّرض لالنتقادات الحا ّدة واعتباره أنّه ال يستجيب النتظارات املجتمع
خاصة مع إقصاء انتهاكات الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة .
املدين والضّ حايا ّ
 232الفصل  ، 20انظر امللحق عدد . 01
 233الفصل  ،24انظر امللحق عدد 01
 234انظر امللحق عدد .02
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أ ّما ال ّنقطة الثّانية يف التحويرات فتمثّلت يف تحديد املجال ال ّزمني للعدالة االنتقال ّية
يف تونس والذي ميت ّد حسب ال ّنسخة الثّانية من  20مارس  1956إىل حني صدور هذا
خاصة العتبار
القانون .إالّ أ ّن هذا الفصل تع ّرض بدوره إىل العديد من االنتقادات ّ
أنّه ال ميكن لتاريخ إيجايب يف تاريخ تونس وهو عيد االستقالل أن يكون نقطة بداية
البحث عن مايض االنتهاكات.

 | 3تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة
والجرب وضامنات عدم التكرار حول مسار العدالة االنتقالية
يف تونس
بدعوة من الحكومة التونسية ،ﻗﺎﻡ املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة
وضامنات عدم التكرار “بابلودي غريف بزيارة رسمية إىل تونس من  11-16نوفمرب
 . 2012و يف تقريره اعترب أن تونس تجربة فريدة من نوعها خاصة مببادرتها بالبحث
عن الحقيقة من خالل بعث لجنتي تقيص حول انتهاكات حقوق اإلنسان وحول
الرشوة والفساد رغم الصعوبات التي واجهتها من غموض يف مهامها وعدم كفاية
املوارد املالية .أما بالنسبة لجرب الرضر ورد اعتبار الضحايا فقد اعترب املقرر الخاص
أن مرسوم العفو الترشيعي العام و مرسوم التعويض لشهداء وجرحى الثورة عنت
أشخاص معينني دون غريهم وهمشت ضحايا آخرين أهمهم ضحايا الحوض املنجمي
وبالتايل تقسيم الضحايا األمر الذي يجعل من االنتقال الدميقراطي أصعب لتونس
هذا إىل جانب إعطاء شهداء الثورة وجرحاها أولوية خاصة ومتكينهم من التسبقات
ميكن أن يجعل من العدالة االنتقالية تنحرص يف مجرد التعويض ويحجب املحاسبة
ومعرفة هوية الجاين عند تربير توفري الجرب .235كام حذر املقرر العام من أن حرص
جرب الرضر يف” تعويضات مالية ،دون القيام عىل نحو منهجي بالبحث عن الحقيقة
و تحقيق العدالة و إجراء مختلف جوانب اإلصالح املؤسيس ،فضال عن تقديم
الضامنات األخرى بعدم التكرار ،ميكن أن ينال من طابع هذه األمور بصفتها تدابري
عدالة ،وقد يصبح يف نظر العديد رم ًزا للتعويض الذي مينح ﺑﻬدف إسكات الضحايا”.
 235مجلس حقوق اإلنسان،تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم التكرار ،بابلو دي
غريف 30 ،جويلية  ،2013ص.9.
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أما بالنسبة لقانون العدالة االنتقالية ومسار صياغته فقد ث ّنى املقرر الخاص عىل
جهود اللجنة الفنية والوزارة يف إنشاء إطار قانوين يتضمن العنارص األربعة للعدالة
االنتقالية ولكن أعترب ان هذا املرشوع ال يخلو من النقد ويحتاج إىل بعض التغيريات
قبل عرضه عىل مصادقة املجلس التأسييس.
فمثال اعترب تعهد لجنة الحقيقة بصالحيات طموحة للتعامل مع الفساد وهي
إنشاء لجنة للتحكيم واملصالحة وأنها ستجد صعوبات كبرية يف تحقيق ذلك .وكام
اعترب املقرر أن “بعض الوظائف التي يعهد ﺑﻬا مرشوع القانون إىل اللجنة ،كإدارة
التعويضات ومعالجة ملفات الفساد ،يرجح أن يثقل كاهل اللجنة ،وسيلهيها
بالتايل عن مهمتها األساسية بصفتها لجنة لتقيص الحقائق”.236هذا إىل جانب
اختيار أعضائها سيكون من قبل هيئة سياسية وهي املجلس الوطني التأسييس
وبالتايل تسيس مسار العدالة االنتقالية .وقد أكد املقرر غياب اسرتاتيجية واضحة
يف محاسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان من ذلك احالة قضايا شهداء
وجرحى الثورة عىل القضاء العسكري أو عزل عدد من القضاة دون احرتام حقوق
الدفاع .وأن االستقالل املؤسيس للقضاة العسكريني ال يزال محل شك ،نظرا إىل أن
وزير الدفاع يرأس املجلس القضايئ العسكري.
وكام اعترب وأن التجربة التونسية مل تتخذ بعد أي ضامنات لعدم التكرار وعدم
الوعي بأهمية وضع مؤسسات وإجراءات تحول دون تكرار حدوث انتهاكات
صارخة لحقوق اإلنسان .أما بالنسبة ملسألة اإلصالح املؤسيس فقد أشار املقرر
إىل أن مبادرات الغربلة يجب أن ال تتخذ بصورة تعسفية وجزئية ،بل يف إطار
اسرتاتيجية شاملة  ،تحرتم املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .وكام ركز املقرر يف
التقرير عىل أهمية إصالح املنظومة األمنية التي مل يحدث أي تقدم يف شأنها ال من
الناحية الترشيعية وال الهيكلية األمر الذي يزيد يف تأخر نجاح املسار بأكمله.
وكام قدم توصيات من أجل إنجاح املسار وأهمها:

	•ضامن فعالية اعتامد سياسة شاملة بحق ،تشمل العنارص األربعة
للعدالة االنتقالية  -وهي الحقيقة والعدالة الجنائية والجرب وضامنات
عدم التكرار  -وتفادي فرط االستناد إىل أي عنرص عىل حساب العنارص
األخرى؛
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	•ضامن مشاركة الضحايا بفعالية يف جميع مجاالت العدالة االنتقالية إىل
جانب إتاحة خطط الحامية الكافية
	•ضامن اسرتشاد تصميم جميع تدابري العدالة االنتقالية وتنفيذها
مبفهوم حقوق اإلنسان؛ وكفالة أن يشكل انتهاك حقوق اإلنسان،
بصورة خاصة ،سببا كافيا لالستفادة من تدابري الجرب بدل اعتبارات
أخرى تتصل باالرتباط بقضية ما أو املساهمة فيها أو معارضتها ،أو أي
ظرف طارئ آخر؛
	•تيسري اعتامد اسرتاتيجية مقاضاة متسقة ومنهجية ال تسمح بتوجيه ﺗﻬم
ضيقة جدا أو ظرفية أو منحازة سياسيا؛ وينبغي لالسرتاتيجية أن ترمي
إىل تحديد سلسلة القيادة الكاملة املسؤولة عن االنتهاكات الجسيمة
أثناء الثورة ويف الفرتات السابقة لها؛
	•اعتامد ﻧﻬج قائم عىل حقوق اإلنسان عند تصميم مخططات الجرب
وتنفيذها وينبغي لنفس أنواع االنتهاكات أن ت ُعاَلج بنفس اإلمكانات
وأشكال الجرب املامثلة؛

 | 4جلسة املصادقة عىل القانون
منذ تعهد املجلس التأسييس بالنظر يف مرشوع قانون العدالة االنتقالية بتاريخ 10
ماي  ،2013قامت كل من لجنة الترشيع العام ولجنة الحقوق والحريات والعالقات
الخارجية مبناقشة املرشوع مع أعضاء اللجنة الفنية والعديد من خرباء محليني و
دوليني يف مجال العدالة االنتقالية يف عديد الجلسات وكانت أبرز النقاط التي متت
مناقشتها هي تركيبة هيئة الحقيقة وكيفية اختيار أعضائها ،املجال الزمني موضوع
الحقيقة املراد الكشف عنها وخاصة بدايتها ،صالحيات الهيئة.
وأخريا وبتاريخ 14ديسمرب انطلق النقاش العام حول قانون العدالة االنتقالية
أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسييس الذي دامت يومني كاملني (13
و14ديسمرب ،)2013وقبل انطالق الجلسة انسحب نواب املعارضة الذين قد عادوا
خصيصاً ملناقشة القانون وغادرو الجلسة محت ّجني وتعبريا عن رفضهم
اىل املجلس ّ
مناقشة قانون آخر قبله وهو القانون املتعلق باملصادقة عىل اتفاقية القرض املربمة
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بني حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.237
وكان هذا الرفض عىل أساس ان املجلس مل يناقش إدراج مرشوع القانون املتعلق
باملصادقة عىل االتفاقية يف الجلسة املخصصة ملرشوع قانون العدالة االنتقالية.
كام تم بيانه سابقا فإن هذا القانون الذي انتهت اللجنة الفنية املكلفة من
صياغته منذ نوفمرب  2012وسلّمته للحكومة ،عرف منذ ذلك التاريخ اإلضافات
والتنقيحات التي صبغته بالبعد السيايس (ويف بعض الحاالت الحزيب) ،ما انعكس
سلبياً عىل بعض فصوله وأحكامه .238خاصة وأن املرشوع مبروره عىل الحكومة ثم
لجان املجلس التأسييس ثم الجلسة العامة اكتسب شحنة سياسية يف كل مرحلة مر
بها ،تذكّر دامئاً بالتوازنات والتجاذبات ويف بعض الحاالت التوافقات الحاصلة.
افتتح رئيس املجلس الجلسة بحضور كل من وزير العدل 239ووزير حقوق االنسان
والعدالة االنتقالية 240وعرب فيه عن طول انتظار الشعب التونيس لهذا القانون
خاصة وأنه قانون يعترب استحقاق شعبي ومطلب من مطالب الثورة كام أشار
السيد مصطفى بن جعفر اىل االهمية التي يكتسيها هذا القانون لصبغته التشاركية
وتطابقه مع املواثيق الدولية وكام أكد عىل أهمية منظومة العدالة االنتقالية
ورضورة مرور تونس بها وذلك إلعادة الثقة وانجاز املصالحة بعد املحاسبة.241
كام اعترب رئيس املجلس بأن مرشوع القانون املعروض عىل الجلسة العامة يرسم
مسارا متكامال من اآلليات والوسائل ملعالجة االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة
الحاصلة يف فرتة ما قبل الثورة وذلك بكشف حقيقتها ،مبعرفة أسباب وظروف
اقرتافها ومع مساءلة املسؤولني عنها وجرب الرضر للضحايا ورد االعتبار لهم مبا يحقق
املصالحة الوطنية.
مل يكن مرشوع القانون محل توافق بني االعضاء الحارضين والجلسة فأعترب
بعضهم بان هذا القانون سيكون مقربة قانون تحصني الثورة ذلك بأن القانون
سيمكن رموز الفساد من االفالت من العقاب 242وأكد عىل رضورة املصادقة عىل
 237جريدة الرشوق اإللكرتونية  13 ،ديسمرب .2013
 238وحيد الفرشييش “ ،التأسييس يقر قانون العدالة االنتقالية يف تونس” ،املفكرة القانونية 13،فيفري ،2014
< >http://www.legal-agenda.com/article.php?id=642&lang=ar#.U0xIvfmSySo
 239السيد نذير بن عمو
 240السيد سمري ديلو.
 241جريدة املغرب اإللكرتونية ”،إن إتطالق النظر يف قانون العدالة اإلنتقالية:قانون تحصني الثورة ش ّوش عىل مسار
العدالة اإلنتقالية” 15 ،ديسمرب .2013
 - 242رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني.
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قانون تحصني الثورة قبل الرشوع يف العدالة االنتقالية.
ولكن من جهة أخرى ،أشاد أحد النواب بأهمية التط ّرق يف هذه املرحلة الحرجة
التي تعيشها تونس ،واعترب ان صدور “الكتاب االسود” 243وما تبعه من االنتقادات
ساهمت يف اخراج مرشوع قانون العدالة االنتقالية من االدراج مؤكدا عىل رضورة
املحاسبة ومن ثم الوصول اىل املصالحة.244
وقد رأى نواب حركة وفاء ان قانون العدالة االنتقالية ال يجب تركه يف االدراج
كام حصل مع لقانون تحصني الثورة وأكد عىل أهمية إدراج قانون تحصني الثورة
يف قانون العدالة االنتقالية وذلك الن قانون التحصني هو أساس القطع مع النظام
السيايس السابق وكام أشار اىل رضورة إصالح القضاء واألمن واإلعالم وإال سيكون
القانون غري ذى جدوى.245
إن مسار العدالة االنتقالية قد سقط يف التجاذبات السياسية واملحاصصات الحزبية
ولعل أكرب دليل هو تأخر وتعطيل املصادقة عىل القانون ألكرث من سنة ما أثر سلبا
يف هذا املسار خاصة من ناحية محاسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان
ورد االعتبار للضحايا.
أمام االنتقادات التي طالت قانون العدالة االنتقالية إال أنه ميكن القول بأن القانون
ال يخلو من نقاط قوة عىل غرار نقاط الضعف .فأما األوىل فإن القانون يؤسس
أحكامه رصاحة عىل منظومة حقوق اإلنسان كام عمل عىل إرساء املنظومة عىل
املبادئ األساسية للعدالة االنتقالية من كشف حقيقة ومسائلة وجرب الرضر وحفظ
الذاكرة .كذلك عهد بالكشف عن الحقيقة وجرب الرضر إىل هيئة مستقلة تتمتع
بصالحيات هامة .أما بالنسبة لنقاط الضعف فتتمثل أساسا يف التسييس املتك ّرر
ملرشوع قانون العدالة االنتقالية خاصة من ناحية التغيريات التي طرأت عليه منذ
إنهاء اللجنة الفنية عملها كذلك اعتامد النص مفاهيم واسعة من شأنها إغراق
الهياكل التي سترشف عىل العدالة االنتقالية (مفهوم الضحية  ،مفهوم االنتهاك).246
 - 243يحمل هذا الكتاب عنوان “منظومة الدعاية لحكم بن عيل “ وصدر عن دائرة االعالم والتواصل لرئاسة الجمهورية
يف نوفمرب .2013
 - 244النائب بشري النفزي عن حزب املؤمتر من أجل الجمهورية.
 - 245النائب أزاد بادي عن حزب املؤمتر من أجل الجمهورية.
 - 246أنظر الجزء املتعلق بقانون العدالة اإلنتقالية.
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وصدر قانون العدالة االنتقال ّية!
كتجسيم ملخرجات الحوار الوطني و مراعاة للمعايري الدولية للعدالة االنتقالية
متت صياغة مرشوع القانون االسايس للعدالة االنتقالية يف أواخر شهر أكتوبر 2012
من قبل اللجنة الفنية لإلرشاف عىل الحوار الوطني.
طال االنتظار حتى شهر ديسمرب  2013يك يرى القانون النور ،حيث متت املصادقة
عليه بعد يومني فقط من النقاش .و بدا جليا الرغبة امللحة يف إصداره و االنتهاء من
هذه املسألة يف وقت اعترب شق هام من املجتمع املدين أن الترسع يف املصادقة مل
يساهم يف تحسني املضمون.
و مع ذلك ،فإنه ميكن اعتبار املصادقة عىل القانون خطوة هامة و جدية ( )1رغم
ما به من هنات وعيوب(.)2

 | 1نقاط قوة عديدة
إن القانون عدد  53لسنة  2013واملتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها
خصص العنوان األول لتعريف
احتوى عىل  70فصال موزعة عىل عنوانني كبريين ّ
العدالة االنتقالية وضبط مجاالتها ّ
وخصص الثاين لهيئة الحقيقة والكرامة .مماّ
يجعل إحدى نقاط قوة هذا القانون هي ارساؤه لرؤية متكاملة للعدالة االنتقالية
( )1.1وانشاؤه لهيكل سيرشف عىل قطاع واسع يف مجال العدالة االنتقالية (.)1.2

 | 1.1التأسيس لرؤية متكاملة للعدالة االنتقالية
بوضعه عنوان كامل لتعريف العدالة االنتقالية وضبط مجاالتها ( الفصول  1اىل
 )16وضع القانون الصادر يف  14ديسمرب /كانون األول  2013رؤيته املتكاملة للعدالة
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االنتقالية حيث ع ّرفها (أ) وبينّ أسسها ( ب) ومبادئها (ت) ومجاالت انطباقها (ث).

أ | تعريف يتواءم مع املعايري الدول ّية

بتعريفه للعدالة االنتقالية يف فصله األول بكونها “ :مسار متكامل من اآلليات
والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها
ومساءلة ومحاسبة املسؤولني عنها وجرب رضر الضحايا ور ّد االعتبار لهم مبا يحقق
املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجامعية ويوثقها ويريس ضامنات عدم تكرار
االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إىل نظام دميقراطي يساهم يف تكريس
منظومة حقوق اإلنسان”.
اعتمد القانون التعريف املتوافق عليه دوليا والذي أكّده األمني العام لألمم املتحدة
يف  .2004هذا االستناد إىل التعريف االممي يبينّ ان تأسيس املنظومة التونسية
للعدالة االنتقالية يف غالبيتها قامئة عىل املبادئ واملعايري املضمنة يف املنظومة الكونية
لحقوق اإلنسان.

ب | التأسيس عىل املنظومة الكونية لحقوق اإلنسان
إن قانون  14ديسمرب /كانون األول  2013يؤسس أحكامه رصاحة عىل منظومة
حقوق االنسان وذلك سواء بصفة شاملة أو بالنسبة لبعض املسائل التفصيلية.
فبصفة عامة نالحظ أنه ومنذ تعريف العدالة االنتقالية يضع النص أسسها عىل
“ حقوق اإلنسان” وعىل “منظومة حقوق اإلنسان”( .الفصل )1هذه املرجعية
الحقوقية تنعكس أيضا يف عديد املسائل التفصيلية.
فتعريف االنتهاك يف الفصل الثالث يقوم عىل كل انتهاك جسيم أو ممنهج “
لحق من حقوق اإلنسان” كذلك الجرائم املنصوص عليها يف الفصل  8من الجرائم
املعتمدة يف املواثيق الدولية املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.247
باستثناء جرمية تزوير االنتخابات والفساد املايل واالعتداء عىل املال العام والدفع إىل
الهجرة االضطرارية ألسباب سياسية وهي انتهاكات متت إضافتها يف الجلسة العامة
التي تم التصويت فيها عىل القانون يف  14ديسمرب  /كانون الثاين  ،2013وهو ما
يشري إليه رصاحة الفصل  8بإحالتنا عىل ‘ االتفاقيات الدولية املصادق عليها” كام
النص “ املعايري الدولية املعتمدة” فيام يتعلّق بعمل لجنة التحكيم التي
يعتمد ّ
 247وهو ما سنعود إليه الحقا.
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ستنظر يف إمكانية املصالحة (الفصل .)15
أما فيام يتعلق بخصوصية النساء فقد نص عليها القانون يف كافة املسائل التي
تستوجب أخذها بعني االعتبار سواء عند الكشف عن الحقيقة ( الفصل  )4وعند
رضر ( الفصل  )11وعند توفري العناية الفورية ( الفصل  )12وعند تنظيم
جرب ال ّ
جلسات االستامع ( الفصل  .)3هذا األخذ بالخصوصية يرسي أيضا ويف نفس املجاالت
عىل “ االشخاص كبار السن واالطفال واملعوقني وذوي االحتياجات الخاصة واملرىض
والفئات الهشة” ( الفصول 4و12و11و  .)53وتجدر اإلشارة هنا إىل أن عبارة الفئات
“الهشة” ع ّوضت العبارة التي اقرتحها املجتمع املدين يف الصيغة األصلية للمرشوع
والذي نص عىل “ الفئات املهمشة” ويف ذلك اختالف وابتعاد عن روح الفكرة
األصلية وهي التهميش وليس الهشاشة فقط.

ت | إرساء املنظومة عىل املبادئ األساسية للعدالة االنتقالية
عمد القانون عدد  53لسنة  2013إىل تأسيس منظومة العدالة االنتقالية عىل أهم
مبادئ العدالة االنتقالية املتوافق عليها .حيث يعترب القانون كشف الحقيقة “حق
يكفله القانون” ( الفصل  )2وكذلك “ حفظ الذاكرة حق لكل االجيال املتعاقبة”
( الفصل )5و “ جرب رضر الضحايا...حق” (الفصل  .)11وإىل جانب اقراره لهذه
الحقوق يق ّر قانون العدالة االنتقالية مبدأ عدم االفالت من العقاب ( الفصول  6و
 9و )15ولتفعيل مبدأ عدم االفالت من العقاب أقر القانون عدد  53لسنة  2013أنه
ال تسقط مبرور الزمن ال ّدعاوى الناجمة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
والتي نص عليها الفصل  8من القانون ( الفصل  )9ومبدأ املسؤولية العامة للدولة يف
حفظ الذاكرة ( الفصل  )5ويف جرب الرضر ( الفصل  )11والعناية الفورية بفئات من
الضحايا ( الفصل  )12وتح ّملها ملصاريف التقايض ( الفصل  .)13وهذه املسؤولية
العامة للدولة من شأنها طأمنة كل األطراف وخاصة الضحايا الذين سيكون لهم
دامئا الحق يف االنتصاف ويف التعويض وجرب الرضر حتى وإن تعذر تحديد املسؤولية
عن الرضر الذي لحقهم بصفة دقيقة.
كام يؤسس القانون جميع أحكامه تقريبا عىل مبدأ أسايس يتعلق بصون كرامة
األشخاص وخاصة الضحايا وعدم املساس باملعطيات الشخصية املتعلقة بهم.
(الفصول  2و  4و  11و  12و  )40وهو ما يؤسس ملبدأ حامية الذات البرشية.
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ج | شمولية قانون العدالة االنتقالية لجميع مجاالتها بصفة متفاوتة
سيشمل قانون العدالة االنتقالية كل مك ّونات مسار العدالة النتقالية مبا فيها
من كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة واملساءلة واملحاسبة وجرب الرضر ورد االعتبار
واصالح املؤسسات واملصالحة .هذا االملام بكل مك ّونات املسار يستوجب وضع
آليات مؤسس ّية متكّن من تنفيذ هذا املسار يف كل مكوناته

 | 1.2إحداث هيكل له صالحيات شاملة
خصص القانون عدد  53لسنة  2013عنوانه الثاين لهيئة الحقيقة والكرامة (
ّ
الفصول  16إىل  )70وهي الهيئة التي سترشف عىل مسار العدالة االنتقالية ،إال أنه
يجب التذكري منذ البداية أن هيئة الحقيقة والكرامة لن تكون املتدخل الوحيد يف
املسار بل سترشف عىل املسار كمتدخل رئييس إىل جانب أطراف أخرى ستعود لها
قطاعات كاملة من العدالة االنتقالية .248وبالنظر يف هذا القانون نالحظ أنه حدد
طبيعتها القانونية (أ) وضبط مهامها (ب) وصالحياتها (ت).

أ | طبيعة الهيئة  “ :هيئة مستقلة”!
نص القانون عىل أنها هيئة مستقلة تتمتع
بإحداثه هيئة الحقيقة والكرامة ّ
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري( .الفصل  )16وبهذا التنصيص تكون
الهيئة من صنف الهيئات العمومية املستقلّة والتي ال تكون امتدادا ألي سلطة أخرى
يف الدولة سواء الترشيعية أو القضائية وخاصة التنفيذية .ولذلك يؤكد الفصل 38
من القانون عىل أن الهيئة متارس “ مهامها وصالحياتها بحيادية واستقاللية تامة...
وال يحق ألي كان التدخل يف أعاملها أو التأثري يف قراراتها”( .الفصل  )38إال أن هذه
االستقاللية تتطلب وضع الضامنات واآلليات التي متكن من العمل وفقا ملبادئ
الحياد واالستقاللية ولكن يجب أيضا أن تخضع الهيئة لنوع من الرقابة واملساءلة
رصف وهو ما ميكن أن يؤدي إىل االنحراف عن مهامها .إال أن
حتى ال تنفرد بالت ّ
القانون مل ينص عىل مثل هذه الرقابة ويبقى األمر مرتوكا إذا للترشيع الجاري به
العمل فيام يتعلق بالرقابة اإلدارية والقضائية عىل الهيئات العليا العمومية املستقلة.
 248سنعود لذلك الحقا.
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ب | اتساع مهام الهيئة وشموليتها

ينص القانون عىل مجموعة كربى من املهام التي تعود للهيئة والتي ميكن أن
نقسمها إىل مهام واسعة تعود تقريبا بصفة كلية للهيئة ومهام تشارك فيها الهيئة
ويبقى الدور الرئييس فيها لغريها من املتدخلني اآلخرين يف مجال العدالة االنتقالية.
 فبالنسبة للمهام التي تعود بصفة تكاد تكون حرصية للهيئة نالحظ انّها تشملباألساس الكشف عن الحقيقة والتعويض وجرب الرضر.
فكشف الحقيقة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يعود للهيئة بصفة تكاد
تكون شاملة حيث “يغطي عمل الهيئة الفرتة املمتدة من األول من شهر جويلية /
متوز  1955إىل حني صدور القانون “ أي  31ديسمرب /كانون األول ( .2013الفصل
 )16وهي فرتة طويلة تشمل أكرث من  58سنة يعود فيها للهيئة بذلك ...“ :تحديد
كل االنتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات املحيطة بها
والنتائج املرتتبة عليها ويف حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء القرسي معرفة مصري
الضحايا وأماكن وجودهم وهويّة مرتكبي األفعال التي أدت إليها واملسؤولني عنها”
(الفصل  )4ولذلك تكون الهيئة مطالبة مبوجب القانون أن تع ّد تقاريرها السنوية
والختامية والتي توثق فيها “الحقائق التي توصلت إليها وتحديد املسؤوليات
واالسباب التي ادت إىل االنتهاكات ( ”...الفصل  )67هذا العمل الهام الذي سيعود
للهيئة القيام ميكن أن يتداخل مع ما تقوم به مراكز البحث والدراسات التاريخية
والسياسية.
فيام يتعلق بالتعويض يعود للهيئة صالحيات واسعة جدا تجعل منها بحق الهيئة
املكلفة بالتعويض وجرب األرضار حيث يعود لها “ ضبط املعايري الالزمة لتعويض
الضحايا وتحديد رصف التعويضات واتخاذ إجراءات اإلحاطة والتعويض الوقتية
والعاجلة للضحايا “( .الفصل  )39هذا العمل سيحتاج من الهيئة عمال شاقا ستكون
ملزمة يف إطاره مبراعاة “ التقديرات املخصصة للتعويض” ( الفصل )39
خاصة وانها ستكون املترصفة يف صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا
االستبداد” ( الفصل  249 )41هذا الصندوق من شانه رصد االعتامدات التي سيتم
استعاملها يف التعويضات وجرب الرضر ورد االعتبار إال أن أحد أهم املعوقات أمام
 249تم إدراج فصل خاص بصندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد يف قانون امليزانية العامة للدولة .لسنة 2014
وقد أثار ذلك جدال واسعا داخل الطيف السيايس.
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تفعيل منظومة التعويض ستكون اإلمكانيات واملقدرات املتوفرة خاصة وأن الفصل
 11من القانون ينص عىل انه “ يؤخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املتوفرة لدى الدولة
عند التنفيذ”.
إىل جانب هذه املهام الواسعة يعود للهيئة أيضا أن تقدم ما تشاء من التوصيات
واالقرتاحات والتدابري الواجب اتخاذها “ لحامية حقوق األفراد وعىل األخص حقوق
النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة والتوصيات
واإلجراءات التي تعزز البناء الدميقراطي وتساهم يف بناء دولة القانون واملتعلقة
باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية واإلعالمية والرتبوية
والثقافية وغريها ( ”...الفصل  )67ويبقى اإلشكال مطروحا فيام يتعلق بكيفية
تفعيل هذه التوصيات واملقرتحات خاصة وان الهيئة تنهي عملها بعد م ّدة أقصاها
خمس سنوات من تاريخ تسمية أعضائها( .الفصل . )18
هذه املهام الواسعة تقابلها مهام تتقاسمها الهيئة مع غريها من املتدخلني يف
مسار العدالة االنتقالية وخاصة القضاء.
 املهام املشرتكة مع القضاء وتتمثل أساسا يف املهام املتعلقة بالتتبع واملساءلةواملتعلقة بالتحكيم .ذلك أن املساءلة واملحاسبة هي من “ اختصاص الهيئات
والسلطات القضائية واالدارية حسب الترشيعات الجاري بها العمل “ ( الفصل
 )7وفيام يتعلق بقضايا انتهاك الحقوق االنسان ينص القانون عىل احداث دوائر
قضائية متخصصة ( الفصل  .)8ولذا ال يعود لهيئة الحقيقة والكرامة إال أن
تحيل عىل النيابة العمومية “ امللفات التي ثبتت لها فيها ارتكاب انتهاكات
جسيمة لحقوق االنسان (الفصل  .)42إال أنه ويف مجال التحكيم يعود للهيئة
من خالل لجنة التحكيم واملصالحة التي تحدث داخل الهيئة ( الفصل  .)45أن
تبت يف املصالحة املتعلقة مبلفات الفساد املايل ( بتوفر رشوط ضبطها الفصل
 )46ويرتتب عن تنفيذ بنود املصالحة إيقاف املحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة
عىل أن يستأنف التتبع او املحاكمة أو العقوبة إن ثبت أن مقرتف االنتهاك قد
تعمد إخفاء الحقيقة ( الفصل .)45
أما فيام عدى ذلك من االنتهاكات األخرى فإن قرار لجنة التحكيم واملصالحة ال
يحول دون مساءلة مرتكبي االنتهاكات عىل أن يؤخذ قرارها بعني االعتبار عند تقدير
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العقاب ( الفصل  .250)45هذه املهام الكثرية تتطلب أن يكون للهيئة صالحيات واسعة
متكنها من القيام بها.

ت | صالحيات هامة

تتمتع هيئة الحقيقة والكرامة مبوجب القانون بصالحيات واسعة وهامة تتامىش
مع مهامها وتتوافق معها .ولذا فإنه فيام يتعلق بالكشف عن الحقيقة والتعويض
وجرب الرضر للهيئة صالحيات واسعة وتقل هذه الصالحيات فيام عدى ذلك من
املهام.
 فعىل مستوى التحقيق يف االنتهاكات يعود للهيئة الولوج إىل األرشيف واالطالععليه ،عموميا كان أو خاصا وجعل القانون للهيئة الصالحية املطلقة ومل يقيدها،
بل رفع عنها أي قيد قانوين ميكن أن يحول دونها ودون الوصول إىل الوثائق
املطلوبة وذلك “ بقطع النظر عن كل التحاجري الواردة بالترشيع الجاري به العمل
( الفصل  )40وهو ما يجعلها نافذة إىل األرشيف العسكري خاصة وان هذا األخري
ميكن أن يحتوي عىل معطيات الهامة يف مجال االنتهاكات وسياقاتها.
ويف نفس إطار عملها للتحقيق يف االنتهاكات يعود للهيئة أن تتطلع عىل كل
الوثائق اإلدارية والقضائية حيث يعود لها “ مطالبة السلط القضائية واإلدارية
والهيئات العمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي مب ّدها بالوثائق أو املعلومات
التي بحوزتهم” ولها “ االطالع عىل القضايا املنشورة أمام الهيئات القضائية واألحكام
أو القرارات الصادرة عنها “ (الفصل .)40
هذه الصالحية املمنوحة للهيئة تجعل منها ذات سلطة هامة متكنها من الوصول
إىل املعلومة مهام كان مصدرها أو موضوعها أو درجة رسيتها وهو ما مل يقربه
القانون التونيس لغريها من السلط إال للقضاء أو بأذن قضايئ يف غريها من الحاالت
وهو ما يق ّرب هيئة الحقيقة والكرامة من الهيئات القضائية وهو ما يتدعم من خالل
عديد الصالحيات األخرى.

• صالحيات الضابطة العدلية
يعود للهيئة مبوجب القانون أن تقوم بإجراء املعاينات باملحالت العمومية والخاصة
والقيام بأعامل التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت واألدوات املستعملة ذات الصلة
باالنتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محارض يف أعاملها ولها يف ذلك نفس صالحيات
250

أنظر يف هذا الصدد عفيف الجعيدي ،املفكرة القانونية العدد  7يناير  2013ص.18
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الضابطة العدلية مع توفري الضامنات اإلجرائية القضائية الالزمة يف هذا الشأن .ولها
يف هذا اإلطار االستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها املتصلة بالتقيص
والتحقيق والحامية ( الفصل .)40

• صالحيات “ قضائية”

يعود للهيئة “ التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة بأحكام القانون بجميع
الوسائل واآلليات التي تراها رضورية مع ضامن حقوق الدفاع” ويف هذا السياق
لها صالحية “ استدعاء كل شخص ترى فائدة يف سامع شهادته أو التحقيق معه
وال يجوز مجابهتها بالحصانة” وهي صالحية هامة ال تستوجب إجراءات رفع
الحصانة املتعارف عليها حتى ميكن للهيئة لالستامع لألشخاص .ونظرا ألهمية هذه
الصالحيات وخطورة مهامها وإمكانية تعويض األشخاص املستمع إليهم للخطر
أقر القانون للهيئة “ اتخاذ كافة التدابري املناسبة لحامية الشهود والضحايا والخرباء
وكل الذين تتوىل سامعهم مهام كان مركزهم ( مبا يف ذلك األشخاص املضنون يف
كونهم قاموا باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان) بخصوص االنتهاكات املشمولة
بالقانون وذلك بضامن االحتياطات األمنية والحامية من االعتداءات والحفاظ عىل
الرسيّة وذلك بالتعاون مع املصالح والهياكل املختصة”.
هذه الصالحيات الواسعة ج ّدا تتدعم أكرث مبا أقره القانون للهيئة من الحق يف
“ االلتجاء إىل أي إجراء أو آلية متكنها من كشف الحقيقة” .ذلك أن اإلقرار للهيئة
باللجوء إىل أي إجراء أو آلية من شأنه أن يجعل من الهيئة السلطة العليا والتي
من شأنها اتخاذ كل اإلجراءات تجاه غريها من السلط والهياكل واملؤسسات وهو
ما ميكن أن يخلق عوائق أمام عملها ورفض السلط والهياكل األخرى للتعامل معها
وهو ما قد يؤثر سلبا عىل عمل الهيئة والقبول بها.

 | 2نقاط ضعف القانون ونقائصه
تعود نقاط ضعف القانون ونقائصه إىل بعض االعتبارات ومن أهمها:
الرغبة يف أن يكون القانون شامال لكل عنارص العدالة االنتقالية وهو ما أث ّرعىل التوازنات داخل النص نفسه بني ما هو مج ّرد مبادئ عامة خالية من أي
صبغة إلزامية وبني القواعد القانونية املشفوعة باإللزامية والتي سينجر عنها
حتام مجموعة من الحقوق ومن الواجبات ،مام أضعف بعض مواد القانون.
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الرغبة يف أن يحل القانون جميع املشاكل العالقة وذات الصلة بالعدالةاالنتقالية من مشاكل التعويض وحرص قامئات الضحايا وإقرار الحقوق
االقتصادية واالجتامعية ومحاسبة ومساءلة املسؤولني عن االنتهاكات إىل جانب
إرساء املصالحة الوطنية وهو ماال ميكن لنص قانوين واحد أن يقدم له حلوال إال
إذا تح ّول إىل مجلة قانونية.
الرغبة يف حل مشاكل رجال األعامل املتهمني باالستفادة من النظام السابقرصفني
خاصة وأن ايقافهم عىل ذمة التحقيق أو منعهم من السفر وتسمية مت ّ
قضائيني عىل أمالكهم ومشاريعهم أثر عىل مؤسساتهم من ناحية وعىل قطاع
هام من االقتصاد الوطني وعىل عديد الجوانب االجتامعية املرتبطة بالتشغيل.
التسييس املتك ّرر ملرشوع قانون العدالة االنتقالية :منذ إنهاء اللجنة الفنيةلعملها وإحالة مرشوع القانون عىل الحكومة والتي غريت فيه بعض النقاط ،ثم
تدخل لجان املجلس التأسييس عند إعدادها للمرشوع الذي عرض عىل الجلسة
العامة وكذلك تدخل الجلسة العامة عند نقاشها للمرشوع واملصادقة عليه:
طرأ عىل مرشوع قانون العدالة االنتقالية عديد التغيريات التي كانت تهدف
باألساس إىل إخضاع النص إىل التوازنات السياسية السائدة اليوم والتي تطبع
املشهد السيايس والذي ينعكس بوضوح يف تركيبة املجلس الوطني التأسييس.
كل هذه العوامل جعلت قانون العدالة االنتقالية التي متت املصادقة عليه يف 14
ديسمرب  2013ونرش يف  31من نفس الشهر يشكو العديد من النقائص واملعيقات.

 | 2.2تبني النص ملفاهيم واسعة قد تعيق عمل الهيئات التي سترشف
عىل العدالة االنتقالية
لقد تنب قانون العدالة االنتقالية مفاهيم واسعة ج ّدا من شأنها أن تعيق عمل
كل املتدخلني يف مجال العدالة االنتقالية وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة من ناحية
والدوائر املتخصصة يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان.

أ | مفهوم الضح ّية

بالرغم من استناد تعريف الضحية يف قانون العدالة االنتقالية عىل املعايري
املعتمدة يف القانون الدويل ويف فقه العدالة االنتقالية بتضمني كل “ من لحقه
رضر جراء تعرضه النتهاك عىل معنى القانون سواء كان فردا أو جامعة أو شخصا
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معنويا “ إىل جانب اعتبار ضحية “ كل منطقة تعرضت للتهميش أو اإلقصاء املمنهج
“ وهو اعتبار هام من شأنه إنصاف األفراد واملجموعات واملناطق .وهو يف ح ّد ذاته
اعتبار من شأنه أن يجعل عدد الضحايا مرتفع جدا وسيحفز الهيئة لوضع معايري
دقيقة بإمكانها أن توضح معنى الضحية حتى ال تغرق يف الكم الهائل من الشكاوى
واملطالب الذي سريفع لها .إال أن القانون مل يكتفي بذلك و أضاف إىل مفهوم الضحية
“ أفراد االرسة الذين لحقهم رضر لقرابتهم بالضح ّية وكل شخص حصل له رضر أثناء
تدخله ملساعدة الضحية أو ملنع تع ّرضه لالنتهاك” ( الفصل  .)10هذا التنصيص
سيجعل عدد امللفات التي ستصل مرتفع جدا و سيثري مشكل التعويض املناسب لهم
ومدى قدرة املجموعة الوطنية عىل ذلك :وتعترب هذه االضافة من اإلضافات التي
من شأنها إرضاء طرف أسايس يف املشهد السيايس التونيس اليوم وهي األطراف ذات
التوجه االسالمي ويعكس بعض التسييس إلحكام القانون وهو ما يتدعم أيضا بالنظر
يف مفهوم االنتهاك.

ب | مفهوم االنتهاك
يعرف الفصل  3من القانون االنتهاك عىل أنه “ كل اعتداء جسيم أو ممنهج عىل
حق من حقوق اإلنسان ”...ويضيف الفصل  8من القانون تعهد الدوائر املتخصصة “
باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل معنى االتفاقيات الدولية املصادق عليها
ومن هذه االنتهاكات خاصة :القتل العمد ،االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف
الجنيس ،التعذيب ،االختفاء القرسي واإلعدام دون توفر ضامنات املحاكمة العادلة”.
هذه القامئة األوىل الهامة جدا والتي تتوافق مع مفهوم االنتهاك الجسيم لحقوق
اإلنسان ليست بقامئة حرصية .فحسب النص هي أمثلة عن االنتهاكات التي ستنظر
فيها الدوائر املتخصصة ولذا ستطول القامئة إذا ما اعتربنا أن انتهاكات حقوق اإلنسان
هي عديدة جدا وستطال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل جانب
الحقوق املدنية والسياسية .ومع ذلك مل يكتف الفصل  8بذلك بل أضاف إىل قامئة
االنتهاكات التي يتوجب عىل الدوائر املتخصصة أن تتطرق إليها وأن تتعهد بها
 “ :االنتهاكات املتعلقة بتزوير االنتخابات وبالفساد املايل واالعتداء عىل املال العام
والدفع إىل الهجرة االضطرارية ألسباب سياسية املحالة عليها من الهيئة”.
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هذه اإلضافة األخرية والتي تم إدراجها داخل النص عند مروره باملجلس
التأسييس تبدو سياسية خاصة فيام يتعلق بتزوير االنتخابات والهجرة االضطرارية.

ت | مفهوم املنتهكني لحقوق اإلنسان
يف تحديده ملفهوم املنتهكني لحقوق اإلنسان عىل معنى القانون توجه القانون
عدد  53لسنة  2013إىل مفهوم واسع يضم” أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد
ترصفوا باسمها أو تحت حاميتها وإن مل تكن لهم الصفة أو الصالحية التي تخول
لهم ذلك “ كام يشمل مفهوم املسؤول عن االنتهاك “ املجموعات املنظمة”
(الفصل  )3هذا التوسع يف قامئة املسؤولني عن االنتهاك وإن كان هاما عىل مستوى
معرفة الحقيقة وتحديد سياقات املسؤولني عن االنتهاك وإن كان هاما عىل
مستوى معرفة الحقيقة وتحديد سياقات االنتهاكات وأسبابها إال أنه ستكون له
أيضا آثار هامة عىل مستوى املتابعة الجزائية من ناحية وعىل التعويضات من
ناحية أخرى خاصة فيام يتعلق بتحديد مفهوم املجموعات املنظمة .
إن هذه املفاهيم الواسعة جدا والتي من شأنها أن تعيق عمل املتدخلني
الرئيسني يف مسار العاملة االنتقالية (هيئة الحقيقة والكرامة الدوائر الجزائية
املتخصصة) تقتيض تحديدها وضبطها من خالل أعامل هذين املتدخلني دون
إقصاء لنص القانون وذلك بوجوب تحديد معايري مضبوطة متكن من تحديد هذه
املفاهيم وستكون كل من الدوائر املتخصصة وهيئة الحقيقة والكرامة مجربتني
عىل النظر يف التجارب املقارنة واالستئناس بها يف السياق او السياقات التونسية
وهو ما يرشط استقاللية هذه الهياكل وحيادها.

 | 2.3مسائل قد تعيق استقاللية هياكل العدالة االنتقالية
من املالحظ أن القانون عدد  53لسنة  2013اشرتط يف عدة مواضع استقاللية
ونزاهة وحيادية األشخاص الذين سيرشفون ويكونون الهياكل والهيئات التي
سترشف عىل مسار العدالة االنتقالية وهو ما نالحظه سواء يف هيئة الحقيقة
والكرامة أو يف الدوائر القضائية املتخصصة.
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أ | جدل حول استقاللية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة
إن اشرتاط االستقاللية والنزاهة والحياد يجب أن ينعكس عىل مستوى اختيار
األعضاء وطريقة االختيار .وبالرجوع إىل النص نالحظ أن الفصل  23من القانون
ينص عىل إنشاء لجنة خاصة من أعضاء املجلس التأسييس يرتأسها رئيسه أو
من ينوبه تتوىل قبول الرتشحات وفرزها واختيار املرتشحني وعرضهم عىل تصويت
الجلسة العامة .وأهم مسألة ميكن أن تؤثر عىل استقاللية األعضاء هي أن لجنة
الفرز تتشكل من أعضاء يعكسون تركيبة املجلس التأسييس الحايل أي يعكسون
النسب والتوجهات السياسية داخله مام سيجعل إمكانية املحاصصة السياسية
واردة فيام يتعلق باختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ويجب يف هذا اإلطار
عىل مكونات املجتمع املدين أن تحرص عىل متابعة هذا االختيار وأن تفرض عىل
املجلس أن يتوخى قواعد الشفافية يف إختيار األعضاء ومعايري االختيار.

ب | إحداث الدوائر القضائية املتخصصة

هذه الدوائر التي ستحدث يف املحاكم االبتدائية املنتصبة مبقار محاكم
االستئناف (عددها اليوم  )12ستحدث حسب الفصل  3من القانون مبقتىض أمر
(صادر عن رئيس الحكومة ) وتتكون من قضاة يقع اختيارهم من بني القضاة الذين
مل يشاكوا يف محاكامت ذات صبغة سياسية ويتم تكوينها تكوينا خصوصيا يف
مجال العدالة االنتقالية.
هذا الفصل املقتضب جدا مل يوضح طريقة اختيار هؤالء القضاة هل سيفتح
باب الرتشحات الفردية للقضاة ؟ هل سيشارك الهيكل املكلف باإلرشاف عىل
القضاة (اآلن الهيئة الوقتية أو املجلس األعىل للقضاة إن أحدث ) يف هذا
االختيار؟ هل ستستشار كل من جمعية القضاة ونقاباتهم يف هذا االختيار؟ كل
هذه املسائل مل يحسمها النص القانوين وقد تعود الحقا لألمر الذي سيحدث هذه
الدوائر ليضبطها وهو ما قد يؤثر عىل هذه الدوائر تركيبتها عند إختيار القضاة.
غياب الوضوح يف معايري االختيار والرتشيح والقبول قد يؤثر سلبا عىل هذه
الهياكل خاصة وأنها مجربة عىل العمل معا ومع غريها من املتدخلني يف مسار
العدالة االنتقالية.
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 | 2.4إمكانية التداخل بني هياكل العدالة االنتقالية
بالرغم من أن االنطباع الغالب هو أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة العدالة
االنتقالية إال أن هذا االنطباع األويل خاطئ ومنقوص ذلك أن القانون عدد53
إىل جانب إحداث لهيئة الحقيقة والكرامة  ،نص عىل إحداث دوائر قضائية
متخصصة يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان ومل يوضح يف عديد املناسبات عالقة
هذين الهيكلني فيام بينهام وخاصة عالقة هيئة الحقيقة والكرامة بغريها من
املتدخلني.

أ | تداخل عمل هيئة الحقيقة والكرامة و عمل الدوائر القضائية
املتخصصة
بالرغم من محاولة القانون عدد  53تحديد مجال اختصاص كل من الهيئة
والدوائر اال أنه أبقى عىل عديد الثغرات والنقائص التي ميكن أن تثري عدة مشاكل
عند بدء عمل كل من الهيئة والدوائر خاصة و انه ميكن أن يتم إحداث الهيئة
قبل الدوائر والتي (الدوائر) حتى وإن أحدثت يجب أن يتم تكوين (تدريب)
قضاتها تدريبا خصوصيا يف مجال العدالة االنتقالية مام سيستغرق وقتا تكون
الهيئة هي التي تتقبل فيه الشكاوي وامللفات والعرائض والدعاوي ،وتتعهد
بالتحقيق فيها إىل أن تحدث الدوائر وتحيل عليها الهيئة كل ما توصلت به من
ملفات .و باستثناء هذه الوضعية فإن عالقة الهيئة بالقضاء تبقى غري واضحة.
فمن ناحية يعود للهيئة التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة بالقانون بجميع
الوسائل واآلليات الرضورية (الفصل )40إال أنها تكون مطالبة مبقتىض الفصل 42
بأن «تحيل إىل النيابة العمومية امللفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات
جسيمة لحقوق اإلنسان « ويطرح السؤال يف هذا اإلطار هل أن عمل الهيئة
سيؤخذ بعني االعتبار وتواصل النيابة العمل عىل أساسه أم أن النيابة ستعيد العمل
منذ البداية ؟ وما مدى حجية ما قامت به الهيئة عندئذ خاصة وأنها زارت
املواقع وتحفظت عىل الوثائق واستمعت إىل الشهود والضحايا والخرباء  ..أليس
يف ذلك تكرار لنفس العمل أو مضيعة لوقت مثني كان ميكن للنيابة أن توفره؟
ومن ناحية ثانية كيف سيكون تأثري ما ستقوم به الدوائر املتخصصة193

والقرارات التي ستصدرها عىل قرارات الهيئة خاصة إذا كانت نتائج عمل
كل منهام مختلفة أو متعارضة متاما خاصة فيها يتعلق بإثبات االنتهاك وما
يرتتب عنه من تحديد الرضر وتعويض املترضرين ؟
و من ناحية ثالثة تتداخل أعامل كل من الهيئة ومن القضاء عىل مستوىملفات التحكيم خاصة وأنه يف ملفات الفساد املايل يكون للهيئة الكلمة
الفصل إذا ما تم إبرام اتفاقية التحكيم وبدأ تنفيذها وبذلك يتوقف التتبع
أو يوقف تنفيذ الحكم القضايئ أما يف غريها من االنتهاكات فإن رأي الهيئة
ال يلزم القضاء بل يكون لهذا األخري الحرية التامة يف أخذه بعني االعتبار عند
تقديره للعقوبة.
هذا التداخل يعكس عدم القدرة عىل حسم كل العنارص املكونة للعدالة
االنتقالية والتنسيق بينها وهو ما ينعكس أيضا عىل عالقة الهيئة مع الهياكل
العمومية األخرى.

ب | تداخل الهيئة مع الهيئات والهياكل العمومية

لهيئة الحقيقة والكرامة ارتباط وثيق بالهيئات والهياكل العمومية وذلك عىل
مستويني:
عالقة الهيئة بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد :حيث تتلقى هيئة الحقيقةوالكرامة ملفات الفساد املايل التي تحليها عليها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
بناء عىل اتفاقية تحكيم ومصالحة بني األطراف املعنية ،هذه اإلحالة مل يحدد
القانون إجراءاتها فهل تكون اإلحالة بصفة آلية ،هل يكون ذلك طبق نفس
إجراءات التعهد التي نص عليها الفصل  46فيام يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة؟
ال يشء يف نص القانون يؤدي إىل هذا االفرتاض! وال يشء أيضا يف املرسوم املنظم
لهيئة مكافحة الفساد يتع ّرض لهذه املصالحة أو التحكيم!
عالقة الهيئة باإلدارة يف إطار عملها للفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات يعودلهيئة الحقيقة والكرامة تقديم مقرتحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات التي
تستوجب ذلك ويف هذا اإلطار “ تصدر اللجنة الخاصة (داخل هيئة الحقيقة
والكرامة وهي لجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات) للجهات املختصة
توصيات باإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة عىل التقاعد الوجويب يف حق كل شخص
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يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة مبا يف ذلك الوظائف القضائية” ( الفصل
.)43
 هذه املهمة التي متت إضافتها من قبل املجلس الوطني التأسييس ومل تكنمن اقرتاحات املجتمع املدين ومل تتضمنها الصبغة األوىل ملرشوع القانون تعترب
من شأنها أن تغرق الهيئة بامللفات خاصة وانها ستفحص ملفات ال تعلم ماهي
إجراءات إحالتها عىل اللجنة وال كيف ستتعهد اللجنة بهذه امللفات خاصة وأن
القانون جاء مبعايري إدانة لهؤالء األشخاص فيها جدل كبري يتعلق أساسا بتسييس
هذه املعايري وإمكانية استغاللها الحقا لرضب أو تدجني الوظائف العليا للدولة و
أسالك القضاء ،ذلك أن الغربلة ميكن أن تشمل األشخاص الذين قدموا تقارير أو
معلومات للحزب الحاكم السابق أو للبوليس السيايس نتج عنها رضر أو انتهاك
لحقوق اإلنسان أو قاموا بعمل قصدي نتج عنه مساندة أو مساعدة لألشخاص
الخاضعني ألحكام املرسوم املتعلق باملصادرة يف االستيالء عىل املال العام أو ثبتت
مسؤوليتهم يف االنتهاكات الجسيمة.
هذه املهمة التي عهد بها لهيئة الحقيقة والكرامة والتي تكتفي بتقديم التوصيات
بينام يعود “ للجهات املختصة” اتخاذ القرار من شأنه أن يؤثر عىل الهيئة وان يورطها
النص القانوين مل يح ّدد هذه
يف إمكانية تصفية الحسابات السياسية أساسا .خاصة وان ّ
الجهات املختصة.
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خامتة
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هل من ضامنات لنجاعة مسار
العدالة اإلنتقالية ؟
ينتهي تقريرنا وقد صدر قانون العدالة االنتقالية و انتخب أعضاء هيئة الحقيقة و
الكرامة وصدرت أيضاً أحكام القضاء يف “قضايا شهداء و جرحى الثورة” التي خيبت
آمال أهايل الشهداء والجرحى و خيبت آمال الجميع يف الكشف عن الحقيقة ،و دخل
أهايل الشهداء و الجرحى يف إرضاب جوع منذ 25أفريل  ، 2014مطالبني بإعادة
املحاكامت ،أما املؤسسات فالزالت عىل حالها و ال يوجد أي برنامج شامل إلصالحها
و يغيب أي برنامج أو رؤية متكاملة ملسار العدالة االنتقالية بكل مكوناتها .فهل
سيكون تفعيل قانون العدالة االنتقالية و انطالق عمل هيئة الحقيقة و الكرامة
نقطة انطالق االسرتاتيجية املتكاملة للعدالة االنتقالية؟
إن القانون عدد  53لسنة  2013وإن تضمن من اإليجابيات ونقاط القوة العديد
وإن احتوى أيضا عىل جملة كبرية من نقاط الضعف ومن النقائص يطرح إشكاال
هاما يتعلق مبدى توفريه لضامنات نجاح ونجاعة مسار العدالة االنتقالية يف تونس؟
 | 1عىل مستوى صالحيات الهيئة  ،نالحظ انه وإن كان للهيئة الحق يف
الحصول عىل أي معلومة أو وثيقة تريد وأن تستمع وتحقق مع أي شخص إال أن
الفصل  66من القانون ال يرتب إال عقوبة جزائية (ملدة أقصاها  6أشهر سجنا
وخطية قدرها ألفا دينار) عن كل شخص يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد أوال
ميتثل عمدا لدعوة الهيئة لإلدالء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إىل الوثيقة أو
املعلومة املطلوبة واكتفى النص بالعقوبة الجزائية ومل يبحث عن أساليب أخرى
متكن الهيئة من الحصول عىل املعلومة وهوما قد يؤثر سلبا عىل حصولها عىل
الوثائق واملعلومات التي تحتاجها يف عملها
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 | 2عىل مستوى متابعة عمل الهيئة وتنفيذ توصياتها فإننا نفرق بني:
 متابعة أعامل الهيئة وهي الزالت قامئة ،حيث يعود للهيئة أن تتابع بنفسهاما كانت اقرتحته أو أوصت القيام به  ،إال أن القانون مل مينحها أي وسيلة للضغط
يف اتجاه تنفيذ توصياتها من ذلك أنه عندما تحيل الهيئة امللفات عىل النيابة
العمومية فإنه ومبوجب الفصل  “ 42يتم إعالمها بكل اإلجراءات التي يتم
اتخاذها الحقا من قبل السلطة القضائية” و ال يرتب القانون أي إجراء عن
عدم إعالم الهيئة كذلك الشأن بالنسبة ملتابعة توصياتها لإلدارة وألجهزة الدولة
األخرى حيث ال وجود ألي إجراء أو تدبري يجعل من الهيئة ومن توصياتها نافذة
ومحرتمة.
متابعة أعامل الهيئة بعد انتهاء مهامها :تتوىل الحكومة خالل سنة من تاريخ
صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات
واملقرتحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الحكومة الخطة والربامج إىل املجلس النيايب
ملناقشتها ويعود للمجلس النيايب إحداث لجنة برملانية خاصة ملتابعة وتفعيل
توصيات ومقرتحات الهيئة مستعينة بالجمعيات ذات الصلة هذا التنصيص عىل
دور الحكومة والربملان ومشاركة الجمعيات ذات الصلة فيه الكثري من اإليجابيات
حيث يعود للحكومة الجهاز التنفيذي األهم يف الدولة وإىل الربملان ممثل صاحب
السيادة متابعة وتنفيذ توصيات الهيئة إال أن الخشية تكون نابعة من إمكانية
تسيس هذا املسار وإخضاعه الحقا للتجاذبات والرصاعات السياسية بني مختلف
القوى والحساسيات السياسية وخاصة الحزبية وهو ما ميكن أن يؤدي إىل تعطيل
تنفيذ تلك التوصيات ولذا كان من األفضل أن يعهد باملتابعة لجهاز أو هيكل
عمومي مستقل كالهيئة العليا لحقوق اإلنسان لتجنيب املسار مخاطر التسييس
واالبتعاد به عن التوظيف واالستغالل السيايس .
 .3عىل مستوى ميزانية الهيئة ومتويلها ينص الفصل  64من القانون عدد 53
عىل أن للهيئة ميزانية مستقلة تعدها بنفسها وتعرضها عىل الجهة الحكومية
املختصة قبل إحالتها عىل املجلس الترشيعي هذا التنصيص هام جدا حيث
يجعل الهيئة يف استقالل مايل خاصة وأنها تقبل التربعات والهبات والعطايا املمنوحة
من املنظامت الوطنية أو الدولية إال أن املالحظ هو أنه وبدخول القانون حيز
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التنفيذ ميكن أن تشكل الهيئة يف بداية  2014ومع ذلك مل يتم التنصيص عىل أي
موازنة للهيئة ضمن ميزانية سنة  2014بينام تم التنصيص عىل إحداث صندوق
الكرامة ضمن هذا القانون فكان من األجدر التنصيص عىل موازنة الهيئة نفسها
وليس ميزانية الصندوق الذي سترشف الهيئة الحقا عىل الترصف فيه للتعويض
وجبز أرضار ضحايا االنتهاكات ولتدارك ذلك ميكن لقانون امليزانية التكمييل
لسنة  2014أن يضمن ميزانية الهيئة حتى ميكن لها أن تكون فاعلة.
باملحصلة  ،إن قانون العدالة االنتقالية بصدوره يعترب حدثا هاما بالرغم من
نقائصه ومعوقاته وبإمكانه إن تم تفعيله بصفة جدية بعيدة عن التنصيص
والتحزيب أن يؤثر فعال يف اإلنتقال الذي تعرفه تونس وأن يساهم يف معالجة
تركة املايض واإلعداد ملستقبل أفضل إال أن ذلك يبقى رهني عديد املسائل وأهمها :
أن يكون اختيار أعضاء الهيئة بعيدا عن كل رغبة سياسية يف السيطرة عليها أن يكون ألعضائها من االستقاللية والنزاهة والحياد ومن املصداقية ما يجنبالهيئة مخاطر التوظيف وفقدان املصداقية ولذا يتوجب يف أعضائها وخاصة
رئيستها أن تكون من القوة والوزن املعنوي الكبريين لتثبيت الهيئة وفرضها،
 أن يبقى املجتمع املدين يقظا ومتابعا للهيئة بكل دقة وبصفة مالصقة لهاحتى يجنبها مخاطر االنزالق وتحفظ روح العدالة االنتقالية القامئة أساسا عىل
العدل واإلنصاف وقيم حقوق اإلنسان.
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 2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي عدد  87لسنة
.2013
قانون أسايس عدد  52لسنة  2013مؤرخ يف  28ديسمرب  2013يتعلق بتنقيحوإمتام القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب 2012
واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي عدد  104لسنة
.2013
 قانون أسايس عدد  14لسنة  2014مؤرخ يف  18أفريل  2014يتعلق بالهيئةالوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ،الرائد الرسمي عدد  32لسنة .2014
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املالحق
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مرسوم عدد  1لسنة  2011مؤرخ يف  19فيفري  2011يتعلق بالعفو العام
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
باقرتاح من وزير العدل
بعد االطالع عىل الفصلني  28و 57من الدستور،
وعىل القانون عدد  154لسنة  1959املؤرخ يف  7نوفمرب 1959املتعلق بالجمعيات كام تم تنقيحه
وإمتامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون األسايس عدد  25لسنة  1992املؤرخ يف  2أفريل ،1992
وعىل القانون األسايس عدد  32لسنة  1988املؤرخ يف  3ماي  1988املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية،
وعىل القانون األسايس عدد  48لسنة  2004املؤرخ يف  14جوان  2004املتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس املستشارين وعالقتهام ببعضهام كام تم إمتامه بالقانون األسايس عدد  32لسنة 2006
املؤرخ يف  22ماي  2006وخاصة الفصل  32منه،
وعىل املجلة الجزائية الصادرة مبقتىض األمر العيل املؤرخ يف  9جويلية  1913كام تم تنقيحها وإمتامها
بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  40لسنة  2010املؤرخ يف  26جويلية ،2010
وعىل مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة مبقتىض األمر املؤرخ يف  10جانفي  1957كام
تم تنقيحها وإمتامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  56لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان ،2000
وعىل مجلة الشغل الصادرة مبقتىض القانون عدد  27لسنة  1966املؤرخ يف  30أفريل  1966كام
تم تنقيحها وإمتامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  19لسنة  2007املؤرخ يف  2أفريل ،2007
وعىل مجلة اإلجراءات الجزائية والنصوص املنقحة لها،
وعىل القانون عدد  4لسنة  1969املؤرخ يف  24جانفي  1969املتعلق باالجتامعات العامة واملواكب
واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر،
وعىل مجلة الصحافة الصادرة مبقتىض القانون عدد  32لسنة  1975املؤرخ يف  28أفريل  1975كام
تم تنقيحها وإمتامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون األسايس عدد  1لسنة  2006املؤرخ يف  9جانفي
،2006
وعىل القانون عدد  48لسنة  1997املؤرخ يف  21جويلية  1997املتعلق بالتمويل العمومي لألحزاب
السياسية كام تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  11لسنة  2008املؤرخ يف  11فيفري
،2008
وعىل مجلة االتصاالت الصادرة مبقتىض القانون عدد  1لسنة  2001املؤرخ يف  15جانفي  2001كام
تم تنقيحها وإمتامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  1لسنة  2008املؤرخ يف  8جانفي ،2008
وعىل القانون عدد  75لسنة  2003املؤرخ يف  10ديسمرب 2003املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة
اإلرهاب ومنع غسل األموال كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد  65لسنة  2009املؤرخ يف  12أوت
،2009
وعىل القانون عدد  5لسنة  2011املؤرخ يف  9فيفري  2011املتعلق بالتفويض إىل رئيس الجمهورية
املؤقت يف اتخاذ مراسيم طبقا للفصل  28من الدستور،
وعىل رأي وزير الداخلية،
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وعىل رأي وزير الدفاع الوطني.
يصدر املرسوم اآليت نصه :
الفصل األول | ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضايئ لدى املحاكم عىل
اختالف درجاتها وأصنافها ،قبل  14جانفي  2011من أجل الجرائم التالية :
 االعتداء عىل أمن الدولة الداخيل املنصوص عليه بالباب الثاين من الجزء األول من الكتاب الثاينمن املجلة الجزائية،
 خرق أحكام القانون عدد  75لسنة  2003املؤرخ يف  10ديسمرب  2003املتعلق بدعم املجهودالدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وذلك فيام يتعلق منه بدعم املجهود الدويل ملكافحة
اإلرهاب،
 خرق األحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم املرتكبة ضد الخواص، خرق األحكام الخاصة باالجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر، خرق األحكام الخاصة بالجمعيات واألحزاب السياسية ومتويلها، خرق أحكام الفصول  387و 388و 390من مجلة الشغل وأحكام الفصول  107و  136و 137مناملجلة الجزائية،
 خرق أحكام الفصول  121و 121مكرر و 121ثالثا من املجلة الجزائية، خرق أحكام الفصول  131و 132و 133و 134و 135من املجلة الجزائية إن كانت التتبعات متتعىل أساس نشاط نقايب أو سيايس،
 خرق أحكام الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل  123من مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية،ـ خرق أحكام الفصلني  84و 86من مجلة االتصاالت إن كانت التتبعات متت عىل أساس نشاط نقايب
أو سيايس،
 الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غري نقاط العبور إذا كانالشخص محل تتبع أو محكوم عليه من أجل إحدى الجرائم األخرى املرتبطة بإحدى الجرائم املذكورة
أعاله،
ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت
التتبعات متت عىل أساس نشاط نقايب أو سيايس.
الفصل  | 2لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا املرسوم الحق يف العودة للعمل ويف طلب
التعويض.
ويقع النظر يف مطالب التعويض املقدمة من قبل األشخاص املنتفعني بالعفو العام طبقا إلجراءات
وصيغ يحددها إطار قانوين خاص.
الفصل  | 3كل خالف حول تطبيق هذا املرسوم يرفع إىل هيئة تتألف من الرئيس األول ملحكمة
التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
وعىل كل من يهمه األمر أن يرفع الدعوى مبقتىض مطلب كتايب مصحوب مبا لديه من مؤيدات.
وعىل رئيس هذه الهيئة أن يحيل امللف حاال إىل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم
طلباته يف أجل أقصاه عرشة أيام.
وتبت الهيئة املذكورة يف املوضوع خالل أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.
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وقرارات تلك الهيئة ال تقبل الطعن بأي وجه.
الفصل  | 4يف صورة حصول الخالف املنصوص عليه بالفصل  3من هذا املرسوم أمام سلطة قضائية،
فإن تقديم املطلب الكتايب يستوجب توقيف النظر يف األصل إىل أن يقع البت يف ذلك الخالف من قبل
الهيئة املذكورة.
الفصل  | 5وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفون ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا
املرسوم الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  19فيفري .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع

مـرسـوم عدد  97لسنة  2011مؤرخ يف  24أكتوبر  2011يتعلق بالتعويض لشهداء
ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
إن رئيس الجمهورية املؤقت
وفاء ألرواح شهداء ثورة  14جانفي  ،2011واعرتافا لهم مبا قدموه من تضحيات يف سبيل كرامة
الشعب التونيس وحريته،
وحيث إن حق شهداء ومصايب ثورة  14جانفي  2011يف تعويضات عادلة عن األرضار املادية
واملعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم يف اندالع الثورة ونجاحها ،حق مرشوع ومحمول
عىل الدولة واملجموعة الوطنية،
وبعد االطالع عىل املرسوم عدد  8لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري  2011املتعلق بإحداث اللجنة
الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب  2010إىل حني
زوال موجبها،
وعىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  21مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية،
وعىل املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل مداولة مجلس الوزراء.
يصدر املرسوم اآليت نصه :
• الباب األول
أحكـام عــــامة
الفصل األول | تشيّد الدولة معلام لتخليد ذكرى ثورة  14جانفي 2011يتضمن قامئة لشهداء الثورة،
شهداء الوطن.
الفصل  | 2تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها الستخالص العرب وتأمينا للذاكرة
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الوطنية.
الفصل  | 3تسند الجامعات املحلية أسامء الشهداء إىل األنهج والشوارع والساحات العامة.
الفصل  | 4يتم إحياء ذكرى ثورة  14جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا ملا يتصل
بها من معان سامية.
الفصل  5ـ يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة  14جانفي  2011يف كتب التاريخ الخاصة بالربامج
املدرسية.
• الباب الثاين
الحقوق واالستحقاقات
الفصل  | 6يقصد بشهداء الثورة ومصابيها عىل معنى هذا املرسوم األشخاص الذين خاطروا بحياتهم
من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدين من جراء ذلك ابتداء من 17
ديسمرب  2010إىل  19فيفري .2011
تتوىل إعداد القامئة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق االنسان
والحريات األساسية تسمى «لجنة شهداء الثورة» ترتكب من رئيس ومثانية أعضاء يعينون بقرار من
الوزير األول كاآليت:
ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية  :رئيس.
ـ ممثل عن الوزارة األوىل :عضو.
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني :عضو.
ـ ممثل عن وزارة الداخلية :عضو.
ـ ممثالن عن وزارة الشؤون االجتامعية :عضوان.
ـ ممثل عن وزارة املالية :عضو.
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية :عضو.
ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان :عضو.
تتخذ لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية األصوات ويف صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتضبط القامئة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها املشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل عىل ضوء
التقرير النهايئ للجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من 17
ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها ،املحدثة مبقتىض املرسوم عدد  8لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري
 2011املشار إليه أعاله.
الفصل  | 7يتم تقدير السقوط البدين الذي يخول االنتفاع بأحكام هذا املرسوم من قبل لجنة فنية
تحدث لدى وزارة الشؤون االجتامعية وتضبط تركيبتها وسري عملها بأمر.
الفصل  | 8تتمثل املنافع املخولة مبقتىض هذا املرسوم لفائدة شهداء الثورة يف :
أوال :جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر ترصف لفائدة:
* القرين ما مل يتزوج من جديد.
* أبناء الشهيد يف صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق يف الجراية إىل حني بلوغهم سن  18سنة
أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
* أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غري متزوج.
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ثانيا :الحق يف مجانية العالج بالهياكل العمومية للصحة وباملستشفى العسكري بالنسبة للقرين
واألبناء إىل حني بلوغهم سن  18سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
ثالثا :الحق يف مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين واألبناء إىل حني بلوغهم سن
 18سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.
الفصل  | 9تتمثل املنافع املخولة مبقتىض هذا املرسوم لفائدة مصايب الثورة يف:
أوال :الحق يف جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر يف صورة اإلصابة بسقوط بدين بنسبة تحددها
اللجنة الفنية املنصوص عليها بالفصل  7من هذا املرسوم،
ثانيا :الحق يف مجانية العالج بالهياكل العمومية للصحة وباملستشفى العسكري .
ثالثا :الحق يف مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة لألشخاص الذين لهم سقوط بدين.
الفصل  | 10عالوة عىل املنافع املنصوص عليها بالفصلني  8و 9من هذا املرسوم وبرصف النظر عن
التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل األول من املرسوم عدد  40لسنة  2011املشار إليه
أعاله ،ميكن للجنة شهداء الثورة يف الحاالت التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة
الشهداء أو املصابني يضبط مقدارها بقرار من الوزير األول.
الفصل  | 11يف حالة قيام املعني باألمر لدى القايض املختص بقضية لجرب الرضر يتعني عىل القايض
أن يأخذ بعني االعتبار التعويضات التي أسندت إليه مبقتىض أحكام املرسوم عدد  40لسنة  2011املشار
إليه أعاله وأحكام هذا املرسوم.
الفصل  | 12تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات املالية اإلضافية املنصوص عليها بهذا
املرسوم.
يتوىل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية رصف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق
كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات املمنوحة.
يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغيريات التي تطرأ عىل حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم
تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.
الفصل  | 13يضاف إىل الفصل  38من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل
الرشكات عدد  22هذا نصه :
 . 22الجرايات املنصوص عليها باملرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق
بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
الفصل  | 14تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا املرسوم بأمر.
الفصل  | 15ينرش هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  24أكتوبر .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع
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أمر عدد  2799لسنة  2013مؤرخ يف  9جويلية  2013يتعلق بضبصيغ وإجراءات النظر
يف مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني
بالعفو العام
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون عدد  1لسنة  2012املؤرخ يف  16ماي  2012املتعلق بقانون املالية التكمييل لسنة
،2012
وعىل القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012واملتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف
القطاع العمومي،
وعىل القانون عدد  25لسنة  2012املؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام
القانون عدد  1لسنة  2012املؤرخ يف  16ماي  2012املتعلق بقانون املالية التكمييل لسنة ،2012
وعىل القانون عدد  27لسنة  2012املؤرخ يف  29ديسمرب  2012املتعلق بقانون املالية لسنة ،2013
وعىل املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011واملتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل
 2منه،
وعىل األمر عدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
وعىل األمر عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بتنظيم وزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية،
وعىل األمر عدد  833لسنة  2012املؤرخ يف  20جويلية  2012املتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام
القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع
العمومي،
وعىل األمر عدد  3256لسنة  2012املؤرخ يف  13ديسمرب  2012املتعلق بضبط إجراءات العودة إىل
العمل وتسوية الوضعية اإلدارية لألعوان العموميني املنتفعني بالعفو العام،
وعىل األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس  2013املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف  6أوت  2012املتعلق بتحديد النسب املخصصة لالنتدابات
املبارشة طبقا لألمر عدد  833لسنة  2012املؤرخ يف  20جويلية  2012املتعلق بضبط كيفية تطبيق
أحكام القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف
القطاع العمومي،
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وعىل قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف  14سبتمرب  2012املتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسري عمل
اللجنة املشرتكة املكلفة بالنظر يف ملفات املرتشحني لالنتداب من أفراد عائالت شهداء ومصايب الثورة
واملنتفعني بالعفو العام،
وعىل قرار وزير املالية املؤرخ يف  16أكتوبر  2012املتعلق بفتح حساب أموال املشاركة عدد  1تحت
مسمى «حساب متويل جرب ضحايا االستبداد من املنتفعني بالعفو العام»،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
ق ّرر ما ييل :
الفصل  | 1يضبط هذا األمر صيغ وإجراءات النظر يف مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية
املقدمة من طرف األشخاص املنتفعني بالعفو العام طبقا ألحكام املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ
يف  19فيفري  2011واملتعلق بالعفو العام ،ومنحهم تسبقات إىل حني وضع اإلطار القانوين الخاص
بالتعويض املنصوص عليه بالفصل  2من املرسوم املذكور.
الفصل  | 2يقصد مبطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية املطالب املقدمة من طرف األشخاص
املنتفعني بالعفو العام عىل معنى أحكام املرسوم عدد  1لسنة  2011املشار إليه أعاله أو أويل الحق
منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق
اإلنسان والعدالة االنتقالية بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية املنصوص عليها بالفصل  4من هذا األمر.
الفصل  | 3تقدم مطالب االنتفاع بالتعويض ذات الصبغة االستعجالية عىل ورق عادي باسم وزير
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية تتضمن وجوبا االسم الثاليث للطالب وعنوانه وترفق املطالب بالوثائق
التالية :
نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
مضمون يف الحالة املدنية،
مضامني والدة األبناء يف الكفالة،
نسخة من معرف الهوية البنكية أو الربيدية لصاحب املطلب،
ترصيح عىل الرشف حول صحة املعطيات والبيانات املرصح بها طبقا لألمنوذج املعد من طرف وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية معرف عليه باإلمضاء من طرف صاحب املطلب.
تودع املطالب بصفة مبارشة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ويسلم
للمعني باألمر وصل يف ذلك .كام ميكن توجيه املطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم
بالبلوغ إىل الوزارة املذكورة.
ويتم إعالم طالبي االنتفاع مبآل مطالبهم مبقتىض مراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ عىل
العنوان املبني مبطالبهم.
الفصل  | 4تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلفة بالنظر يف
مطالب التعويض ذات الصبغة االستعجالية املقدمة من قبل األشخاص املنصوص عليهم بالفصل  2من
هذا األمر كام تبدي رأيها يف جميع املسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
الفصل  | 5تتكون اللجنة االستشارية من :
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ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية :رئيس،
ممثل عن رئاسة الحكومة :عضو،
ممثل عن وزارة العدل :عضو،
ممثل عن وزارة املالية :عضو،
ممثل عن وزارة الشؤون االجتامعية :عضو،
ممثل عن وزارة الصحة :عضو،
ممثل عن وزارة شؤون املرأة واألرسة :عضو،
ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام باملجلس الوطني التأسييس  :عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية  :عضو،
ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية :مقرر.
وميكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة يف حضوره.
وتتوىل اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مهام كتابة اللجنة.
يتم تعيني أعضاء اللجنة مبقتىض قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية باقرتاح من الجهات
املعنية.
الفصل  | 6ترفع اللجنة مقرتحاتها لوزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بصفة دورية وكلام طلب
منها ذلك.
الفصل  | 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلام دعت الحاجة إىل
ذلك وتوضع عىل ذمتها الوسائل البرشية واملادية التي متكنها من القيام مبهامها يف أحسن الظروف.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعامل جلساتها وتاريخ انعقادها ويتوىل تسيريها .وال تكون مداوالتها
قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها .ويف صورة عدم اكتامل النصاب ،يتوىل رئيس اللجنة الدعوة لجلسة
ثانية يف ظرف أربع وعرشين ساعة من تاريخ الجلسة األوىل وتكون صحيحة مهام كان عدد الحارضين.
ويتعني عىل مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعامل كل جلسة إىل كافة األعضاء قبل يوم من تاريخ
انعقادها بواسطة الربيد اإللكرتوين أو بكل وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقرتاحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت باألغلبية املطلقة لألعضاء
الحارضين ويف صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة .وال يحق ملقرر اللجنة املشاركة يف عملية
التصويت.
وتضمن مداوالت اللجنة مبحارض جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع األعضاء الحارضين وتعرض
عىل وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية للتأشري عليها.
الفصل  | 8تتوىل الكتابة القارة للجنة باإلدارة العامة للعدالة االنتقالية إعداد امللفات والتثبت من
توفر الوثائق املنصوص عليها.
وميكن للجنة عند دراسة امللفات املعروضة طلب وثائق إضافية أو االستامع إىل شهادات إذا رأت
رضورة يف ذلك الستكامل النظر يف تلك امللفات ،كام ميكنها القيام بجميع األعامل التي متكنها من التثبت
من صحة املعطيات املضمنة لها.
الفصل  | 9تقرتح اللجنة مبلغ التسبقة عىل التعويض يف شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صربة واحدة
أو عرب دفعات بحسب الصيغ التي تقرتحها اللجنة ويقررها وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
وتراعي اللجنة عند إقرار املبلغ الجميل حالة املعني باألمر االجتامعية واملدنية والصحية .ويؤخذ مبلغ
التسبقة بعني االعتبار عند التعويض النهايئ.
الفصل  | 10تحمل التسبقات عىل حساب أموال املشاركة عدد  1املسمى “حساب متويل جرب رضر
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ضحايا االستبداد من املنتفعني بالعفو العام”.
الفصل  | 11تنتهي أعامل اللجنة بإقرار نظام نهايئ للتعويض.
الفصل  | 12وزير العدل ووزير املالية ووزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ووزير الصحة ووزير
الشؤون االجتامعية ووزيرة شؤون املرأة واألرسة مكلفون ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  9جويلية .2013

القانون عدد  26لسنة  2012مؤرخ يف  24ديسمرب  2012يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم
عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14
جانفي  2011ومصابيها.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اآليت نصه :
الفصل األول | يعدل عنوان املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011كام ييل :
“املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية
والكرامة :
 17ديسمرب  2010ـ  14جانفي  2011ومصابيها”.
الفصل  | 2تلغى أحكام الفصل  6والفصل  7والفصل  8والفقرة الثانية والثالثة من الفصل  9من
املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي
 2011ومصابيها وتعوض مبا ييل :
الفصل ( 6جديد) يقصد بشهداء الثورة ومصابيها عىل معنى هذا املرسوم األشخاص
الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا
بسقوط بدين من جراء ذلك ابتداء من  17ديسمرب  2010إىل  28فيفري .2011
تتوىل إعداد القامئة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها عىل معنى التعريف الوارد بالفقرة األوىل من هذا
الفصل لجنة تحدث لدى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية تسمى “لجنة شهداء الثورة
ومصابيها” ترتكب من رئيس وأربعة عرش عضوا يتم تعيينهم بأمر من رئيس الحكومة كاآليت :
ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية  :رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية  :عضو،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل  :عضو،
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ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون االجتامعية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة املالية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصحة  :عضو،
ـ ممثلني عن اللجنة املكلفة بالشهداء والجرحى باملجلس الوطني التأسييس يختارهام رئيس املجلس
الوطني التأسييس  :عضوين،
ـ ممثل عن اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من 17
ديسمرب  2010إىل حني زوال موجبها  :مقرر،
ـ شخصيتان متثالن الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق اإلنسان يختارهام رئيس اللجنة  :عضوان.
تضبط طرق سري أعامل “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” بأمر من رئيس الحكومة.
وتضبط القامئة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها املشار إليها بهذا الفصل عىل ضوء التقرير النهايئ
للجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب  2010إىل
حني زوال موجبها املحدثة مبقتىض املرسوم عدد  8لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري  2011مع مراعاة
األحكام الواردة بالفقرة األوىل من الفصل  7من هذا املرسوم.
الفصل ( 7جديد)  :يتم تقدير السقوط البدين الذي يخول االنتفاع بأحكام هذا املرسوم من قبل لجنة
فنية تحدث لدى وزارة الشؤون االجتامعية تعمل بالتنسيق مع “لجنة شهداء الثورة ومصابيها” وتضبط
تركيبتها وطرق سري أعاملها بأمر من رئيس الحكومة.
وال يتمتع بالحق املنصوص عليه بالفقرة األوىل من الفصل  9من هذا املرسوم إال من لحقه سقوط
بدين بنسبة ال تقل عن  6باملائة.
ويعتمد يف تقدير التعويض املستحق عىل نظام الجرايات العسكرية للسقوط فيام ال يتعارض مع
األحكام الواردة بهذا املرسوم.
الفصل ( 8جديد)  :تتمثل املنافع املخولة مبقتىض هذا املرسوم لفائدة أويل الحق من شهداء الثورة
املذكورين بالفصل  7مكرر يف
أوال  :جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر.
وتوزع الجراية املستحقة ألبناء الشهيد ووالديه وقرينه عىل النحو التايل :
ـ  10%لكل واحد من الوالدين،
ـ  40%للقرين،
ـ  40%ألبناء الشهيد بالتساوي بينهم.
يف صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهام عىل قيد الحياة بالنسبة املخصصة للمتوىف .ويف
صورة وفاة قرين الشهيد يتمتع األبناء بالنسبة املخصصة له ،كام يتمتع القرين بالنسبة املخصصة لألبناء
عند انفراده.
ويف صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة املخصصة للقرين واألبناء تؤول لوالديه بالتساوي.
يف صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن الجراية تؤول إىل اإلخوة
بالتساوي بينهم.
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ويف صورة زواج القرين ال يسقط حقها يف االنتفاع
يف صورة وفاة الوالدين كليهام تعود النسبة املخصصة لهام إىل األبناء.
ثانيا  :الحق يف مجانية العالج واإلقامة بالهياكل العمومية للصحة وباملستشفى العسكري.
ثالثا :الحق يف مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.
الفصل ( 9فقرتني ثانية وثالثة جديدتني)
الحق يف مجانية العالج واإلقامة بالهياكل العمومية للصحة وباملستشفى العسكري.
الحق يف مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.
الفصل  | 3يضاف إىل املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض
لشهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها فصل  7مكرر هذا نصه :
الفصل  7مكرر  :أولوا الحق من شهداء الثورة املستحقون للمنافع املنصوص عليها بالفصل  8من هذا
املرسوم هم القرين وأبناء الشهيد ووالداه وإخوته وأخواته.
يبقى حق أبناء الشهيد يف استحقاق املنافع املنصوص عليها بهذا املرسوم قامئا إىل حني بلوغهم سن
 18سنة أو إىل نهاية مراحل تعلمهم عىل أن ال يتجاوزوا الخامسة والعرشين من أعامرهم وتبقى البنت
مستحقة لها إذا مل يتوفر لها كسب أو مل تجب نفقتها عىل زوجها.
ويستمر استحقاق األبناء املعوقني العاجزين عن الكسب للمنافع املذكورة بقطع النظر عن سنهم.
الفصل  | 4تعوض عبارة “الوزير األول” أينام وردت باملرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف 24
أكتوبر  2011بعبارة “رئيس الحكومة” .تعوض عبارة “لجنة شهداء الثورة” أينام وردت باملرسوم عدد
 97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011بعبارة “لجنة شهداء الثورة ومصابيها”.
تعوض عبارة “ثورة  14جانفي” أينام وردت باملرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف
 24أكتوبر  2011بعبارة “ثورة الحرية والكرامة”  17 :ديسمرب  14 2010-جانفي .”2011
ينرش هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  24ديسمرب .2012
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

أمر عدد  4356لسنة  2011مؤرخ يف  3ديسمرب  2011يتعلق باستقالة الوزير األول
وأعضاء الحكومة املؤقتة
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
بعد اإلطالع عىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت
للسلط العمومية،
وعىل األمر عدد  187لسنة  2011املؤرخ يف  27فيفري  2011املتعلق بتسمية الوزير األول،
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وعىل األمر عدد  926لسنة  2011املؤرخ يف  14جويلية  2011املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبناء عىل تقديم الوزير األول وأعضاء الحكومة املؤقتة استقالتهم.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | تقبل استقالة الوزير األول وأعضاء الحكومة املؤقتة بداية من يوم األربعاء  23نوفمرب
.2011
الفصل  | 2يكلف الوزير األول وأعضاء الحكومة املؤقتة بترصيف األعامل الجارية إىل حني تسمية
وزير أول وأعضاء حكومة مؤقتة جديدة.
تونس يف  3ديسمرب .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع

أمر عدد  4796لسنة  2011مؤرخ يف  29ديسمرب  2011يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القرار الجمهوري عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف  14ديسمرب  2011املتعلق بتكليف السيد
حامدي الجبايل بتشكيل الحكومة،
وعىل القرار الجمهوري عدد  2لسنة  2011املؤرخ يف  24ديسمرب  2011املتعلق بتعيني رئيس
الحكومة،
وعىل مداولة املجلس الوطني التأسييس بتاريخ  23ديسمرب  2011املتعلقة مبنح الثقة للحكومة.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | يس ّمى :
ـ السيد نور الدين البحريي ،وزيرا للعدل،
ـ السيد عبد الكريم الزبيدي ،وزيرا للدفاع الوطني،
ـ السيد عيل لعريض ،وزيرا للداخلية،
ـ السيد رفيق عبد السالم ،وزيرا للشؤون الخارجية،
السيد سمري ديلو ،وزيرا لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة،
ـ السيد خليل الزاوية ،وزيرا للشؤون االجتامعية،
ـ السيد حسني الدميايس ،وزيرا للاملية،
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ـ السيد نور الدين الخادمي ،وزيرا للشؤون الدينية،
ـ السيد عبد اللطيف عبيد ،وزيرا للرتبية،
ـ السيد مهدي مربوك ،وزيرا للثقافة،
ـ السيد منصف بن سامل ،وزيرا للتعليم العايل،
ـ السيد محمد األمني الشخاري ،وزيرا للصناعة والتجارة،
ـ السيد إلياس الفخفاخ ،وزيرا للسياحة،
ـ السيد محمد بن سامل ،وزيرا للفالحة،
ـ السيدة مامية البنا ،وزيرة للبيئة،
ـ السيدة سهام بادي ،وزيرة لشؤون املرأة واألرسة،
ـ السيد عبد الوهاب معطر ،وزيرا للتكوين املهني والتشغيل،
ـ السيد رياض بالطيب ،وزيرا لالستثامر والتعاون الدويل،
ـ السيد سليم بن حميدان ،وزيرا ألمالك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيد جامل الدين الغريب ،وزيرا للتنمية الجهوية والتخطيط،
ـ السيد طارق ذياب ،وزيرا للشباب والرياضة،
ـ السيد محمد سلامن ،وزيرا للتجهيز،
ـ السيد عبد الكريم الهاروين ،وزيرا للنقل،
ـ السيد عبد اللطيف امليك ،وزيرا للصحة،
ـ السيد منجي مرزوق ،وزيرا لتكنولوجيا املعلومات واالتصال،
ـ السيد عبد الرزاق كيالين ،وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعالقة مع املجلس الوطني
التأسييس،
ـ السيد رضا السعيدي ،وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بامللفات االقتصادية،
ـ السيد محمد عبو ،وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا باإلصالح اإلداري،
السيد عبد الرحامن األدغم ،وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالحوكمة ومقاومة الفساد،
ـ السيد بشري زعفوري ،وزيرا معتمدا لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة والصناعات
التقليدية،
ـ السيد سعيد مشييش ،كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا باإلصالح،
ـ السيد عبد الله الرتييك ،كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالعامل العريب وإفريقيا،
ـ السيد التوهامي عبدويل ،كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون األوروبية،
ـ السيد الهادي بن عباس ،كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بأمريكا وآسيا،
ـ السيد سليم بسباس ،كاتب دولة لدى وزير املالية مكلفا باملالية،
ـ السيد حسني الجزيري ،كاتب دولة لدى وزير الشؤون االجتامعية مكلفا بالهجرة والتونسيني
بالخارج،
ـ السيد علية بالطيب ،كاتب دولة لدى وزير االستثامر والتعاون الدويل مكلفا بالتعاون الدويل،
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ـ السيد األمني الدغري ،كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلفا بالتخطيط،
ـ السيد الحبيب الجميل ،كاتب دولة لدى وزير الفالحة،
ـ السيدة شهيدة بن فرج بوراوي ،كاتبة دولة لدى وزير التجهيز مكلفة باإلسكان،
ـ السيد هشام بن جامع ،كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.
الفصل  | 2ينرش هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 24
ديسمرب .2011
تونس يف  29ديسمرب .2011
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  1372لسنة  2013مؤرخ يف  15مارس  2013يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القرار الجمهوري عدد  31لسنة  2013املؤرخ يف  19فيفري  2013املتعلق بقبول استقالة
الحكومة،
وعىل القرار الجمهوري عدد  36لسنة  2013املؤرخ يف  22فيفري  2013املتعلق بتكليف السيد عيل
لعريّض بتشكيل الحكومة،
وعىل القرار الجمهوري عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  14مارس  2013املتعلق بتعيني السيد عيل
لعريّض رئيسا للحكومة،
وعىل مداولة املجلس الوطني التأسييس بتاريخ  13مارس  ،2013املتعلقة مبنح الثقة للحكومة.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | يس ّمى :
ـ السيد نور الدين البحريي  :وزيرا لدى رئيس الحكومة.
ـ السيد رشيد الصباغ :وزيرا للدفاع الوطني.
ـ السيد نذير بن عمو  :وزيرا للعدل.
ـ السيد لطفي بن جدو  :وزيرا للداخلية.
ـ السيد عثامن الجرندي  :وزيرا للشؤون الخارجية.
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ـ السيد سمري ديلو  :وزيرا لحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
ـ السيد رضا السعيدي :وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون االقتصادية.
ـ السيد عبد الرحامن األدغم  :وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالحوكمة ومكافحة الفساد.
ـ السيد إلياس الفخفاخ  :وزيرا للاملية.
ـ السيد عبد اللطيف امليك  :وزيرا للصحة.
ـ السيد خليل الزاوية  :وزيرا للشؤون االجتامعية.
ـ السيد نور الدين الخادمي  :وزيرا للشؤون الدينية.
ـ السيدة سهام بادي  :وزيرة لشؤون املرأة واألرسة.
ـ السيد منصف بن سامل  :وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي.
ـ السيد عبد الكريم الهاروين  :وزيرا للنقل.
ـ السيد مهدي مربوك  :وزيرا للثقافة.
ـ السيد عبد الوهاب معطر  :وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية.
ـ السيد محمد بن سامل  :وزيرا للفالحة.
ـ السيد سليم بن حميدان  :وزيرا ألمالك الدولة والشؤون العقارية.
ـ السيد محمد سلامن  :وزيرا للتجهيز والبيئة.
ـ السيد منجي مرزوق  :وزيرا لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
ـ السيد طارق ذياب  :وزيرا للشباب والرياضة.
ـ السيد جامل قمرة  :وزيرا للسياحة.
ـ السيد ملني الدغري  :وزيرا للتنمية والتعاون الدويل.
ـ السيد سامل لبيض  :وزيرا للرتبية.
ـ السيد نوفل الجاميل  :وزيرا للتكوين املهني والتشغيل.
ـ السيد مهدي جمعة  :وزيرا للصناعة.
ـ السيد سعيد املشييش  :كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالشؤون الجهوية والجامعات املحلية.
ـ السيدة ليىل بحرية  :كتابة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
ـ السيد الشاذيل العابد  :كاتب دولة لدى وزير املالية.
ـ السيد حسني الجزيري  :كاتب دولة لدى وزير الشؤون االجتامعية مكلفا بالهجرة والتونسيني
بالخارج.
ـ السيد الحبيب الجميل  :كاتب دولة لدى وزير الفالحة.
ـ السيدة شهيدة بن فرج بوراوي  :كاتبة دولة لدى وزير التجهيز والبيئة مكلفة باإلسكان.
ـ السيد الصادق العمري  :كاتب دولة لدى وزير التجهيز والبيئة مكلفا بالبيئة.
ـ السيد فتحي التوزري  :كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة.
ـ السيد نور الدين الكعبي  :كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدويل.
ـ السيد نضال الورفيل  :كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلفا بالطاقة واملناجم.
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الفصل  | 2ينرش هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 14
مارس .2013
تونس يف  15مارس .2013
رئيس الحكومة
عيل لعريّض

مرسوم إطاري عدد  120لسنة  2011مؤرخ يف  14نوفمرب  2011يتعلــق مبكافحـة الفســاد
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
بعد اإلطالع عىل املجلة الجزائية الصادرة مبقتىض األمر العيل املؤرخ يف  9جويلية  1913وعىل جميع
النصوص التي نقحتها أو متمتها،
وعىل مجلة املرافعات املدنية والتجارية الصادرة مبقتىض القانون عدد  130لسنة  1959املؤرخ يف 5
أكتوبر  1959وعىل جميع النصوص التي نقحتها أو متمتها،
وعىل مجلة املرافعات الجزائية الصادرة مبقتىض القانون عدد  23لسنة  1968املؤرخ يف  24جويلية
 1968وعىل جميع النصوص التي نقحتها أو متمتها،
وعىل املرسوم عدد  6لسنة  1970املؤرخ يف  26سبتمرب  1970واملتعلق بضبط القانون األسايس ألعضاء
دائرة املحاسبات املصادق عليه بالقانون عدد  46لسنة  1970املؤرخ يف  20نوفمرب  1970واملنقح
باملرسوم عدد  18لسنة  1974املؤرخ يف  24أكتوبر  1974وبالقانون عدد  3لسنة  1981املؤرخ يف 23
جانفي  1981وبالقانون عدد  76لسنة  1986املؤرخ يف  28جويلية  1986وبالقانون األسايس عدد 83
لسنة  1990املؤرخ يف  29أكتوبر  1990والقانون األسايس عدد  37لسنة  2001املؤرخ يف  24جويلية
 2001وجميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  90لسنة  2011املؤرخ يف  29سبتمرب
،2011
وعىل القانون عدد  17لسنة  1987املؤرخ يف  10أفريل  1987املتعلق بالترصيح عىل الرشف مبكاسب
أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميني،
وعىل املرسوم عدد  7لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري  2011املتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقيص
الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل  2منه،
وعىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء.
يصدر املرسوم اآليت نصه :
• الباب األول
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أحكــام عـامـة
الفصل األول | يهدف هذا املرسوم اإلطاري إىل مكافحة الفساد يف القطاعني العام والخاص وذلك
خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسري كشفه وضامن تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم املجهود الدويل
للحد منه وتقليص آثاره والعمل عىل اسرتجاع عائداته.
الفصل  | 2يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا املرسوم :
الفساد  :سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول عىل منفعة شخصية .ويشمل الفساد
خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها يف القطاعني العام والخاص واالستيالء عىل األموال العمومية أو
سوء الترصف فيها أو تبديدها واستغالل النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعاملها واإلثراء غري املرشوع
وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات املعنوية وغسل األموال.
النزاهة  :مجموعة من املبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد مبقتضيات القانون ومقاصده و
تجنب تضارب املصالح واالمتناع عن أي عمل من شأنه املساس بثقة العموم يف صحة وسالمة األداء أو
السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.
الشفافية  :نظام يقوم بصورة خاصة عىل التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة مبا من
شأنه أن يتيح توفري معطيات صحيحة وكاملة يف الوقت املناسب وبأيرس السبل تساعد أصحاب الشأن
عىل التعرف عىل كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه التخاذ املواقف واإلجراءات
املناسبة قصد الحفاظ عىل مصالحهم وفسح املجال أمامهم ملساءلة األشخاص املعنيني عند االقتضاء
دون حواجز أو عراقيل.
املساءلة  :إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه إلحدى جرائم الفساد
للمسؤولية الجزائية واملدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.
عائدات الفساد  :األموال بكل أنواعها سواء مادية أو غري مادية ،منقولة أو غري منقولة وكذلك
املستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها املتأتية أو املتحصل عليها بشكل مبارش
أو غري مبارش من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد مبا يف ذلك الثامر و املداخيل بكل أنواعها.
الهيئة :الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد املنشأة مبقتىض هذا املرسوم
الفصل  | 3تضمن الدولة إدراج مكافحة الفساد كمحور رئييس يف برامج التنمية البرشية واالقتصادية
واالجتامعية بناء عىل منهج:
 شمويل يغطي كافة مجاالت تدخلها بصورة مبارشة أو غري مبارشة، تشاريك يسمح بتجنيد كل طاقات املجتمع من أفراد ومنظامت وقطاعات عامة وخاصة، تفاعيل ميكن من تبادل املعلومات بني مختلف املتدخلني وتنسيق جهودهم.الفصل  | 4تضمن الدولة تنفيذ سياستها يف مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية
والرتتيبية املستوجبة واآلليات التي تضمن احرتامها وباتخاذ التدابري واإلجراءات العملية لتعزيز النزاهة
والشفافية واملساءلة واحرتام القانون.
الفصل  | 5تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط اإلجراءات اإلدارية و تعصريها خاصة عن
طريق اعتامد تكنولوجيات االتصال واملعلومات يف إسداء الخدمات اإلدارية وترشيد الترصف يف املوارد
والنفقات واملشرتيات العمومية.
الفصل  | 6عىل الهياكل العمومية واألشخاص املكلفني بتسيري مرفق عمومي اعتامد :
 مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،223

 أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح رشوط و إجراءات إسداء الخدمات، مبادئ توجيهية ملنع الفساد ونظم مالمئة ملكافحته طبقا إلطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة .الفصل | 7عىل الدولة اعتامد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد
والتقييم والتعديل ودعمها ومتكينها من الوسائل املادية والبرشية الرضورية ألداء مهامها يف مجال
مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية.
الفصل  | 8تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية ألداء السلط والهياكل العمومية
بهدف تطوير مساهمتها يف مكافحة الفساد وإجراء املراجعة الرضورية عند االقتضاء.
الفصل  | 9يخضع القطاع الخاص إىل واجب املساهمة يف جهود الدولة الرامية إىل مكافحة الفساد
بتصور وتنفيذ اآلليات الكفيلة بالحد من املامرسات التي من شأنها أن تشجع عىل تفيش الفساد
يف القطاع العام وإخضاع مامرسة مختلف األنشطة االقتصادية واملعامالت واملبادالت التجارية بني
مؤسسات القطاع الخاص إىل مبادئ املنافسة املرشوعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة يف الترصف
والتسيري مبؤسسات القطاع الخاص.
الفصل  | 10يتمثل واجب ترشيك أفراد املجتمع يف مكافحة الفساد يف القطاعني العام والخاص
خاصة فيام ييل :
 نرش الوعي والتحسيس مبخاطر الفساد ورضورة مكافحته، نرش املعلومات املتعلقة بالفساد و آليات مكافحته، تطوير وظيفة اإلصغاء إىل املواطن ومتكينه من حق التعبري عن مواطن الفساد، تطوير أداء اإلعالم، تعزيز قدرات مك ّونات املجتمع املدين وخاصة منها املنظامت املعنية مبكافحة الفساد.الفصل  | 11تضمن الدولة يف إطار سياستها ملكافحة الفساد التشجيع عىل التبليغ عن حاالت الفساد
بنرش الوعي االجتامعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي متنع كشفه وإثباته و
إقرار تدابري لحامية الضحايا والشهود واملبلغني.
• الباب الثاين
يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
الفصل  | 12تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد” تتمتع بالشخصية
املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل.
الفصل  | 13تتوىل الهيئة القيام خاصة باملهام التالية:
 1اقرتاح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات املعنية، 2إصدار املبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات املعنية ملنع الفساد ونظم مالمئةلكشفه،
 3الكشف عن مواطن الفساد يف القطاعني العام والخاص، 4تلقي الشكاوى واإلشعارات حول حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها عىل الجهاتاملعنية مبا يف ذلك القضاء.
 5إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة مبكافحة الفساد، 6تيسري االتصال بني مختلف املصالح والجهات املعنية مبكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيام224

بينها،
 7جمع املعطيات والبيانات واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث قاعدة بيانات بهدفاستغاللها يف إنجاز املهام املوكولة إليها،
 8نرش الوعي االجتامعي مبخاطر الفساد عن طريق الحمالت التحسيسية وإقامة الندواتواللقاءات وإصدار النرشيات واألدلة وتنظيم الدورات التدريبية واإلرشاف عىل برامج التكوين،
 9إنجاز البحوث والدراسات ذات العالقة مبكافحة الفساد أو املساعدة عىل إنجازها.الفصل  | 14تعمل الهيئة عىل التعاون مع نظرياتها بالدول األجنبية واملنظامت الدولية املختصة ولها
أن تربم معها اتفاقات تعاون يف مجال اختصاصها .كام تسعى إىل تبادل الوثائق والدراسات واملعلومات
معها مبا من شأنه أن يكفل اإلنذار املبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.
الفصل  | 15عىل املصالح والهياكل العمومية املختصة أن تساعد الهيئة عىل جمع املعلومات
واإلحصائيات حول املسائل املرتبطة مبهامها وتنفيذ إجراءات حامية الضحايا والشهود واملبلغني.
واستثناء من أحكام الفصل  5من القانون عدد  17لسنة  1987املؤرخ يف  10أفريل  1987املتعلق
بالترصيح عىل الرشف مبكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميني ميكن للهيئة أن
تطلب من دائرة املحاسبات االطالع عىل التصاريح عىل الرشف باملكاسب املودعة لديها.
الفصل  | 16تتكون املوارد املالية للهيئة من االعتامدات املالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة
وكذلك املنح والهبات و املساعدات التي تتحصل عليها مبوافقة مجلس الهيئة.
الفصل  | 17تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق مبيزانية الوزارة األوىل ويكون رئيس الهيئة آمر
الرصف.
وال تخضع قواعد رصفها ومسك حساباتها إىل مجلة املحاسبة العمومية.
ويعني مجلس الهيئة مراقب حسابات ملدة ثالث سنوات يقع اختياره من بني الخرباء املحاسبني
املرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني بالبالد التونسية.
وتخضع الهيئة إىل مراقبة دائرة املحاسبات.
الفصل  | 18ترتكب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقيص وكتابة عامة.
الفصل  | 19يعينّ رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقرتاح من الحكومة من بني الشخصيات الوطنية املستقلة
ذات الخربة القانونية املتميزة.
يسهر رئيس الهيئة عىل سري أعاملها ويرأس جلساتها وميثلها لدى الغري ويحفظ وثائقها.
ميارس الرئيس يف نطاق املهام املوكولة إليه الصالحيات التالية :
 1اإلرشاف اإلداري واملايل عىل الهيئة واملوظفني فيها، 2إعداد مرشوع امليزانية السنوية، 3اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه عىل مصادقة مجلس الهيئة ، 4طلب إلحاق موظفني أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للترشيع الجاريبه العمل،
 5تعيني كاتب عام للهيئة يتوىل تدوين مداوالتها ويسهر عىل تسيريها اإلداري تحت إرشافالرئيس .
للرئيس حق تفويض البعض من صالحياته كتابيا لنائبه أو ألي عضو بجهاز الوقاية والتقيص.
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الفصل  | 20يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كام ييل :
 1سبعة أعضاء عىل األقل من سامي املوظفني وممثلني عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقدوالتقييم،
 2سبعة أعضاء عىل األقل عن منظامت املجتمع املدين والهيئات املهنية من ذوي الكفاءة والخربةيف املسائل ذات العالقة مبهام الهيئة ،
 3قاض عديل وقاض من املحكمة اإلدارية وقاض من دائرة املحاسبات، 4عضوين عن قطاع اإلعالم واالتصال.و ال ميكن أن يتجاوز العدد األقىص ألعضاء املجلس ثالثني عضوا.
يعني أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء عىل اقرتاح من الحكومة بعد التشاور مع األطراف املعنية.
وال يحول عدم تعيني عضو أو أكرث باملجلس دون تكوينه.
مدة النيابة يف مجلس الهيئة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل .وميكن لرئيس الهيئة أن يدعو املجلس
لالنعقاد يف جلسات استثنائية كلام دعت الرضورة إىل ذلك.
يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقيص يف املداوالت والتصويت  .ولرئيس
اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخربة واالختصاص لحضور اجتامعات املجلس قصد االستئناس
برأيه يف املسائل املعروضة عليه.
وتجري مداوالت املجلس بحضور نصف أعضائه عىل األقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند االقتضاء
بأغلبية الحارضين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي.
ويف صورة عدم اكتامل النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن نصف
االعضاء.
الفصل  | 21يتعهد مجلس الهيئة بالنظر يف التوجهات األساسية لعملها ويبدي رأيه يف املهام املوكولة
إليها و املبينة باألعداد  1و 2و  5و  8و 9من الفصل  13من هذا املرسوم.
كام يتوىل إقرار النظام الداخيل للهيئة واملصادقة عىل تقريرها السنوي.
الفصل  | 22يتألف جهاز الوقاية والتقيص من رئيس الهيئة وأعضاء ال يقل عددهم عىل عرشة
يعينون بأمر بناء عىل اقرتاح من الحكومة من بني الخرباء املشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يف اختصاصات
القانون واملالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغريها من االختصاصات ذات العالقة
مبهام الهيئة.
مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقيص ست سنوات غري قابلة للتمديد ويتجدد نصف
األعضاء كل ثالث سنوات.
يختار رئيس الهيئة نائبا له من بني أعضاء جهاز الوقاية والتقيص يعوضه عند التعذر أو الغياب.
الفصل  | 23يتوىل جهاز الوقاية والتقيص إدارة الهيئة ويتمتع يف نطاق مامرسة املهام املوكولة إليه
بالصالحيات التالية :
 1اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه عىل مجلس الهيئة للمصادقة عليه، 2إعداد مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية الخاصة بعمل الهيئة، 3إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها يف قرار اإلحداث،226

 4املوافقة عىل مرشوع ميزانية الهيئة وعرضه عىل مجلس الهيئة للمصادقة عليه.الفصل | 24عىل رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقيص التفرغ للعمل بها.
وتحدد االمتيازات واملنح التي يتمتعون بها بأمر.
الفصل  | 25يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقيص قبل مبارشة مهامهم اليمني التالية أمام
رئيس الدولة “ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحرتم الدستور والقوانني و أن أقوم
مبهامي باستقاللية وأمانة “.
الفصل  | 26يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقيص بالحصانة ضد التتبعات فيام يتعلق
مبامرسة املهام املوكولة إليهم.
وميكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقيص بعد استدعاء املعني باألمر لسامعه.
الفصل  | 27يتعني عىل كل عضو بالهيئة إعالم رئيسها كتابيا بـام ييل:
 1ـ املهام التي بارشها قبل ثالث سنوات من تسميته بالهيئة،
 2ـ كل نيابة بارشها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ثالث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.
كام يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إىل واجب الترصيح عىل الرشف باملكاسب
طبقا للترشيع الجاري به العمل.
الفصل  | 28ال ميكن ألي عضو بالهيئة املشاركة يف مداوالتها يف مسألة تتعلق بشخص مادي أو
معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من االلتزامات أو العقود.
كام مينع عىل عضو الهيئة املشاركة يف مداوالتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو قرابة
خالل الفتـرة الالحقة إلحالة امللف عىل السلطة القضائية.
الفصل  | 29يجب عىل كل عضو بالهيئة املحافظة عىل الرس املهني يف كل ما بلغ إىل علمه من وثائق
أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة
الفصل  | 30ميكن ألي شخص مادي أو معنوي له مصلحة يف ذلك أن يقدح يف أي عضو من أعضاء
جهاز الوقاية والتقيص وذلك مبكتوب معلل يوجه إىل رئيس الهيئة.
الفصل  | 31يتعهد جهاز الوقاية و التقيص بالبحث يف جرائم الفساد.
ويتوىل يف هذا اإلطار تجميع املعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن متكن من تقيص
الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص أو أي
تنظيم أو جمعية أو هيئة مهام كانت طبيعتها والتثبت يف املعلومات والوثائق املجمعة ومدى صحتها
قبل إحالتها عىل السلط القضائية املختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم .ولها أن تقوم بأعامل
التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت بكل املحالت املهنية والخاصة التي ترى رضورة تفتيشها وذلك دون
إجراء آخر .وتعتمد املحارض والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقيص عند مبارشة أعامل التقيص
يف جرائم الفساد حججا ال ميكن الطعن فيها إال بالزور.
الفصل  | 32ميكن تتبع الذوات املعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها يف ارتكاب جرائم الفساد .
وال مينع تتبع الذات املعنوية من توقيع العقوبات عىل ممثليها أو مسرييها أو الرشكاء فيها من ذوي
النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه األفعال.
الفصل  | 33ميكن لرئيس الهيئة بناء عىل مداولة لجهاز الوقاية والتقيص و عند وجود أدلة جدية
حول اقرتاف جرائم فساد أن يطلب من السلط املختصة اتخاذ اإلجراءات التحفظية املناسبة ضد
املشتبه يف ارتكابهم تلك الجرائم ملنع إحالة األموال واملمتلكات موضوع الجرمية أو تبديلها أو الترصف
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فيها أو نقلها أو إتالفها.
كام ميكن لرئيس الهيئة بناء عىل مداولة لجهاز الوقاية والتقيص أن يطلب من السلط املختصة اتخاذ
اإلجراءات التحفظية املناسبة عند وجود خرق واضح للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل.
الفصل  | 34يتعني عىل مصالح الدولة وبصفة خاصة املصالح اإلدارية ومختلف مصالح وهيآت الرقابة
والتفقد والتدقيق والجامعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية واملنشآت ذات املساهامت
العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه يف قيامها
أو مبناسبة قيامها مبهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه
األخرية عىل القيام باملهام املنوطة بعهدتها عىل أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مبارشة ومببادرة من املصالح والهياكل املذكورة إىل رئيس الهيئة أو
بطلب منه عند االقتضاء.
الفصل  | 35عىل كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح
حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن
مهام الهيئة.
الفصل  | 36ملحافظ البنك املركزي التونيس ورئيس هيئة السوق املالية ورئيس بورصة األوراق املالية
ورئيس مجلس املنافسة وكل الهيئات األخرى املعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات
وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجامعي
ورشكات االستثامر والرشكات املدرجة بالبورصة وتوحي بوجود مامرسات فساد.
تقدم هذه البيانات والوثائق مبارشة ومببادرة منهم إىل رئيس الهيئة.
وعىل السلط والهيئات املشار إليها بالفقرة األوىل م ّد الهيئة بطلب من رئيسها باملعلومات والوثائق
ذات الصلة باختصاص الهيئة.
االفصل  | 37برصف النظر عن النصوص الخاصة املخالفة ،ال يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة
للحصول عىل معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ عىل الرس املهني وذلك مهام كانت طبيعة أو صفة
الشخص املادي أو املعنوي الذي توجد لديه املعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة.
الفصل  | 38كل قيام أمام الهيئة يعترب عمال قاطعا للتقادم وآلجال سقوط حق القيام.
الفصل  | 39تنرش قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة املتعلقة مبجال اختصاصها بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
الفصل  | 40تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتض ّمن خاصة اقرتاحاتها وتوصياتها .
تنرش الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله عىل رئيس الجمهورية وعىل السلطة الترشيعية.
كام ميكن للهيئة إصدار بالغات أو تقارير خاصة حول نشاطها.
• الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل  | 41تحل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الفساد
املحدثة مبوجب املرسوم عدد  7لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري  2011وتحال إليها ملفاتها ووثائقها.
الفصل  | 42تلغى أحكام املرسوم عدد  7لسنة  2011املؤرخ يف  18فيفري  2011املتعلق بإحداث
لجنة وطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من استكامل إجراءات تكوين الهيئة.
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الفصل  | 43ينرش هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  14نوفمرب .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع

مرسوم عدد  32لسنة  2011مؤرخ يف  27أفريل  2011يتعلق بأحكام استثنائية
لالنتداب يف القطاع العمومي بعنوان سنة 2011
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
باقرتاح من الوزير األول،
وعىل القانون عدد  20لسنة  1967املؤرخ يف  31ماي  1967واملتعلق بضبط القانون األسايس العام
للعسكريني وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  47لسنة  2009املؤرخ يف
 8جويلية ،2009
وعىل القانون عدد  29لسنة  1967املؤرخ يف  14جويلية  1967واملتعلق بنظام القضاء واملجلس
األعىل للقضاء والقانون األسايس للقضاة وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون
عدد  81لسنة  2005املؤرخ يف  4أوت ،2005
وعىل املرسوم عدد  6لسنة  1970املؤرخ يف  26سبتمرب  1970واملتعلق بضبط القانون األسايس
ألعضاء دائرة املحاسبات واملصادق عليه بالقانون عدد  46لسنة  1970املؤرخ يف  20نوفمرب  1970وعىل
جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  77لسنة  2001املؤرخ يف  24جويلية ،2001
وعىل القانون عدد  67لسنة  1972املؤرخ يف أول أوت  1972واملتعلق بتسيري املحكمة اإلدارية
وضبط القانون األسايس ألعضائها وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد 78
لسنة  2001املؤرخ يف  24جويلية ،2001
وعىل القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ يف  6أوت  1982واملتعلق بالنظام األسايس العام لقوات
األمن الداخيل وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  58لسنة  2006املؤرخ
يف  28جويلية ،2006
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983واملتعلق بضبط النظام األسايس
العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع
النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب ،2007
وعىل القانون عدد  78لسنة  1985املؤرخ يف  5أوت  1985واملتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والرشكات التي متتلك الدولة
أو الجامعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مبارشة وكليا وعىل جميع النصوص التي نقحته أو
متمته وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب ،2007
وعىل القانون عدد  46لسنة  1995املؤرخ يف  15ماي  1995واملتعلق بالنظام األسايس العام ألعوان
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الديوانة وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  58لسنة  2006املؤرخ يف
 28جويلية ،2006
بعد االطالع عىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت
للسلط العمومية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء.
يصدر املرسوم اآليت نصه :
الفصل األول | يتم تنفيذ برنامج االنتدابات يف القطاع العمومي املرخص فيها بعنوان سنة 2011
وفقا لألحكام االستثنائية الواردة بهذا املرسوم.
الفصل  | 2تجرى االنتدابات املنصوص عليها بالفصل األول من هذا املرسوم عن طريق مناظرات
خارجية بامللفات.
وميكن للجنة االنتداب عند االقتضاء أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية يف الحاالت التي
تقتيض طبيعة االختصاص أو رتبة االنتداب ذلك.
وتفتح هذه املناظرات لفائدة املرتشحني العاطلني عن العمل وفقا لرشوط االنتداب املنصوص عليها
باألنظمة األساسية الخاصة وللرتاتيب ذات العالقة.
الفصل  | 3تتوىل لجنة يعني أعضاؤها بقرار من الوزير أو رئيس املؤسسة املعني ترتيب املرتشحني
عىل أساس :
ـ سنة التخرج،
ـ سن املرتشح،
ـ الوضعية العائلية،
ـ مالحظة الشهادة العلمية،
ـ الرتبصات التكوينية غري املندرجة ضمن سنوات الدراسة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذا الفصل.
الفصل  | 4يتم مبقتىض أمر ضبط اإلطار العام لكيفية تنظيم املناظرات الخارجية املنصوص عليها
بالفصل  2من هذا املرسوم.
الفصل  | 5يجرى العمل باألحكام االستثنائية الواردة بهذا املرسوم خالل املدة الالزمة لتنفيذ برنامج
االنتدابات املرخص فيها بعنوان سنة .2011
الفصل  | 6الوزير األول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا املرسوم الذي
ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  27أفريل .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع
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قانـــون عدد  4لسنــة  2012مؤرخ يف  22جوان  2012يتعلق بأحكام استثنائية
لالنتداب يف القطاع العمومي
باسم الشعب،
و بعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
نصه :
يصدر رئيس الجمهورية القانون اآليت ّ
الفصل األول | يتم تنفيذ برنامج االنتدابات يف القطاع العمومي طيلة فرتة نفاذ هذا القانون عن
طريق مناظرات خارجية بامللفات وباالختبارات لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلني عن العمل.
ـ املرتشحني الذين ميارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم.
الفصل  | 2تجرى املناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات املنصوص عليها بالفصل األول من هذا
القانون وفقا ملا ييل :
1ـ  % 70كحد أدىن من الخطط املراد سد شغورها كام ييل :
* املرحلة األوىل  :يتم ترتيب املرتشحني وفقا ملقيايس سن املرتشح وسنة التخ ّرج.
* املرحلة الثانية  :تتم دعوة املرتشحني الحاصلني عىل مجموع نقاط يضبط مبقتىض أمر إىل إجراء
اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة االختيارات.
2ـ  % 30كحد أقىص من الخطط املراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو
متعددة االختيارات بالنسبة إىل بقية املرتشحني.
تنطبق هذه النسب عىل الخطط املفتوحة لالنتداب و املتبقية بعد االنتداب املقرر بالفصل املوايل.
الفصل  | 3ال تنطبق صيغة املناظرة الخارجية بامللفات وباالختبارات عىل :
 االنتدابات املبارشة املخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائالت شهداء الثورة وكذلكلفائدة مصايب الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا ملؤهالتهم ووفقا لقامئة
الشهداء واملصابني التي يتم إعدادها من قبل الجهات املختصة .ويقصد بأحد أفراد العائلة األصول أو
الفروع أو األخوة أو القرين.
ـ االنتدابات املبارشة للمنتفعني بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري
 2011واملتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهالتهم .وعند التعذر ،يتم انتداب فرد واحد من أفراد
عائلة املنتفع بالعفو العام .ويقصد بأحد أفراد العائلة األصول أو الفروع أو القرين .وتعترب حالة تعذر
تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.
ـ االنتدابات املنجزة سنويا وفقا ألحكام الباب السابع من القانون عدد  83لسنة  2005املؤرخ يف 15
أوت  2005واملتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني وحاميتهم.
ـ االنتدابات املنجزة يف قطاع الوظيفة العمومية واملتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قامئتها بأمر عىل
أساس خصوصيتها.
الفصل  | 4يوضع برنامج خصويص لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل،
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وذلك يف حدود  5%من الخطط املفتوحة لالنتداب .وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل مبقتىض األمر
املنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.
الفصل  | 5مع مراعاة الرشوط العامة والخاصة لالنتداب املنصوص عليها باألنظمة األساسية العامة
واألنظمة األساسية الخاصة مينح إعفاء يف السن ملدة أقصاها  10سنوات لكل املرتشحني من حاميل
الشهادات العليا للمناظرات الخارجية ،عىل أال يتجاوز سن املرتشح  50سنة يف غرة جانفي من سنة
فتح املناظرة باستثناء املنتفعني بالعفو العام املشار إليهم باملطة الثانية من الفصل  3من هذا القانون.
مع مراعاة األحكام الرتتيبية والترشيعية الجاري بها العمل يرخّص بصفة استثنائية للمنتدبني وفق
هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فرتة الرتبص املطلوبة الستحقاق
جراية تقاعد يف استمرار مبارشة نشاطهم إىل حدود سن  65سنة.
الفصل  | 6تتوىل لجان يعني أعضاؤها مبقرر من الوزير أو رئيس الجامعة املحلية أو رئيس املؤسسة
أو املنشأة العمومية املعنية اإلرشاف عىل املناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات .وميكن لرؤساء
اإلدارات والهياكل املذكورة أعاله الرتخيص ملمثلني عن النقابات أو الجمعيات أو املنظامت لحضور
أعامل اللجان وتدوين مالحظاتهم .كام ميكن ألعضاء املجلس الوطني التأسييس حضور أعامل اللجان
املذكورة بعد إعالم رئيس اإلدارة أو الهيكل اإلداري املعني.
الفصل  | 7يرتتب عن كل ترصيح مغالط منع املرتشح من املشاركة يف املناظرات يف القطاع العمومي
ملدة  3سنوات ويف صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف الترشيع
الجاري به العمل.
الفصل  | 8تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.
مبيض سنة من دخوله ح ّيز التنفيذ.
الفصل  | 9ينتهي العمل باألحكام االستثنائية الواردة بهذا القانون ّ
ينرش هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  22جوان .2012
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

امر عدد  833لسنة  2012مؤرخ يف  20جويلية  2012يتعلق بضبط كيفية تطبيق
أحكام القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012املتعلق بأحكام استثنائية
لالنتداب يف القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد اإلطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون عدد  20لسنة  1967املؤرخ يف  31ماي  1967واملتعلق بضبط القانون األسايس العام
للعسكريني وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  47لسنة  2009املؤرخ يف
 8جويلية ،2009
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وعىل القانون عدد  29لسنة  1967املؤرخ يف  14جويلية  1967واملتعلق بنظام القضاء واملجلس
األعىل للقضاء والقانون األسايس للقضاة وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون
األسايس عدد  81لسنة  2005املؤرخ يف  4أوت ،2005
وعىل املرسوم عدد  6لسنة  1970املؤرخ يف  26سبتمرب  1970واملتعلق بضبط القانون األسايس
ألعضاء دائرة املحاسبات واملصادق عليه بالقانون عدد  46لسنة  1970املؤرخ يف  20نوفمرب  1970وعىل
جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  90لسنة  2011املؤرخ يف  29سبتمرب ،2011
وعىل القانون عدد  67لسنة  1972املؤرخ يف أول أوت  1972واملتعلق بتسيري املحكمة اإلدارية
وبضبط القانون األسايس ألعضائها وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون األسايس
عدد  78لسنة  2001املؤرخ يف  24جويلية ،2001
وعىل القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ يف  6أوت  1982واملتعلق بضبط القانون األسايس العام
لقوات األمن الداخيل وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  69لسنة 2011
املؤرخ يف  29جويلية ،2011
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983واملتعلق بضبط النظام األسايس
العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع
النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب 2011
وعىل القانون عدد  78لسنة  1985املؤرخ يف  5أوت  1985واملتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والرشكات التي متتلك الدولة
أو الجامعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مبارشة وكليا وعىل جميع النصوص التي نقحته أو
متمته وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب ،2007
وعىل القانون عدد  46لسنة  1995املؤرخ يف  15ماي  1995واملتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الديوانة وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  58لسنة  2006املؤرخ
يف  28جويلية ،2006
وعىل القانون التوجيهي عدد  83لسنة  2005املؤرخ يف  15أوت  2005واملتعلق بالنهوض باألشخاص
املعوقني وحاميتهم،
وعىل القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012واملتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف
القطاع العمومي،
وعىل املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011واملتعلق بالعفو العام،
وعىل املرسوم عدد  70لسنة  2011املؤرخ يف  29جويلية  2011واملتعلق بتنظيم القضاء العسكري
وضبط النظام األسايس الخاص بالقضاة العسكريني،
وعىل املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14
جانفي  2011ومصابيها،
وعىل األمر عدد  1229لسنة  1982املؤرخ يف  2سبتمرب  1982واملتعلق بأحكام إستثنائية خاصة
باملشاركة يف مناظرات اإلنتداب الخارجية ،مثلام ت ّم إمتامه باألمر عدد  1551لسنة  1992املؤرخ يف 28
أوت ،1992
وعىل األمر عدد  1031لسنة  2006املؤرخ يف  13أفريل  2006واملتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد
السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكني حاميل الشهادات العليا من املشاركة يف املناظرات
الخارجية أو مناظرات الدخول إىل مراحل التكوين لإلنتداب يف القطاع العمومي،
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وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011واملتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل رأي وزير الداخلية،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي وزير الرتبية،
وعىل رأي وزير الصحة،
وعىل رأي وزير الشؤون االجتامعية
وعىل رأي وزير التكوين املهني والتشغيل،
وعىل رأي وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
وعىل رأي وزير الشباب والرياضة،
وعىل رأي املحكمة االدارية،
وعىل مداوالت مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | يهدف هذا األمر إىل ضبط اجراءات تنفيذ برنامج االنتدابات يف القطاع العمومي
طبقا للقانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012املتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف
القطاع العمومي.
ويتم تنفيذ برنامج االنتدابات عن طريق مناظرات خارجية بامللفات وباالختبارات تفتح لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلني عن العمل املسجلني مبكاتب التشغيل والعمل املستقل وذلك بعد
االستظهار بشهادة تسجيل مل ميض عىل تاريخ تسليمها أكرث من ثالثة أشهر.
ـ املرتشحني الذين ميارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك
بعد اإلستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط أو بشهادة يف األجر مل ميض عىل تاريخ تسليمها أكرث من 3
أشهر يف تاريخ ختم الرتشحات.
الفصل  | 2ال تنطبق صيغة املناظرة الخارجية بامللفات وباالختبارات عىل :
ـ االنتدابات املبارشة املخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائالت شهداء الثورة،
وكذلك لفائدة مصايب الثورة ،وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهالتهم
ووفقا لقامئة شهداء وجرحى الثورة املعدة يف الغرض من قبل الجهات املختصة .ويقصد بأحد أفراد
العائلة األصول أو الفروع أو اإلخوة أو القرين.
ـ االنتدابات املبارشة لفائدة املنتفعني بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف
 19فيفري  2011وذلك حسب مؤهالتهم .وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة املنتفع
بالعفو العام.
ويقصد بأحد أفراد العائلة األصول أو الفروع أو القرين.
وتعترب حالة تعذّر املشار إليها باملطتني أعاله بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.
ـ االنتدابات املنجزة سنويا لفائدة حاميل اإلعاقة وفقا ألحكام الباب السابع من القانون التوجيهي
عدد  83لسنة  2005املؤرخ يف  15أوت  2005واملتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني وحاميتهم وذلك
يف حدود  % 1من مجموع الخطط املعروضة لالنتداب.
ويتم تحديد النسب املخصصة لالنتدابات املبارشة املشار إليها أعاله مبقتىض قرار من رئيس الحكومة.
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الفصل  | 3ال تنطبق أحكام هذا األمر عىل االنتدابات املنجزة يف القطاع العمومي واملتعلقة بالرتب
املنتمية إىل األسالك التالية :
 1ـ أسالك العسكريني وقوات األمن الداخيل والديوانة،
 2ـ أسالك القضاة من الصنف العديل والقضاة العسكريني ودائرة املحاسبات واملحكمة اإلدارية،
 3ـ أسالك املدرسني الباحثني التابعني للجامعات واألسالك املوازية واملدرسني التكنولوجيني،
 4ـ أسالك األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والبياطرة واألسالك شبه الطبية،
 5ـ أسالك مدريس الرتبية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة،
 6ـ أسالك رجال التعليم الراجعني بالنظر لوزارات الرتبية ،والشؤون االجتامعية والشباب والرياضة
وشؤون املرأة واألرسة،
 7ـ السلك الدبلومايس لوزارة الشؤون الخارجية،
 8ـ خريجي مدارس التكوين املصادق عليها.
غري أن االنتدابات املنجزة لفائدة أسالك التعليم الراجعة بالنظر إىل وزارة الرتبية املذكورة باملطة
السادسة املشار إليها أعاله ،فيمكن إنجازها ،عند االقتضاء ،عن طريق املناظرات الخارجية بامللفات
املنصوص عليها بالفصل  8من هذا األمر.
الفصل  | 4تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشرتكة بني مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية تتوىل النظر يف ملفات املرتشحني لإلنتداب من أفراد عائالت شهداء وجرحى الثورة
واملتمتعني بالعفو العام وفقا ألحكام املطتني األوىل والثانية من الفصل  2املذكور أعاله ،وتضبط تركيبة
هذه اللجنة وتنظيمها وسري عملها بقرار من رئيس الحكومة.
يتم ترتيب املرتشحني لالنتداب بالنسبة ألفراد عائالت شهداء وجرحى الثورة واملتمتعني بالعفو
العام حسب األولوية كام ييل :
ـ القرين ما مل يتزوج من جديد،
ـ اإلبن أو البنت،
ـ أحد الوالدين،
ـ األخ أو األخت األكرب سنا بالنسبة ألفراد عائالت شهداء وجرحى الثورة.
يتوىل وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية املصادقة عىل القوائم االسمية للمنتفعني وموافاة
املصالح املختصة برئاسة الحكومة بها إلمتام إجراءات االنتداب.
الفصل  | 5تحدث لدى الوزير املكلف بالتشغيل لجنة مشرتكة بني وزاريت الشؤون االجتامعية
ووزارة التكوين املهني والتشغيل ،تتوىل تحديد قوائم اسمية ،موزعة حسب الواليات ،للمعنيني
باالنتفاع بالربنامج الخصويص لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل عىل
معنى الفصل  4من القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان  2012املتعلق بأحكام استثنائية
لالنتداب يف القطاع العمومي.
يتم ترتيب املنتفعني بهذا الربنامج الخصويص وفقا للمعايري التالية :
ـ الحالة االجتامعية،
ـ عدد أفراد العائلة،
ـ عدد حاميل الشهادات العليا بالعائلة.
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وميكن للجنة اعتامد معايري إضافية لرتتيب املنتفعني وذلك حسب امللفات املعروضة عليها.
يتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املصادقة عىل القوائم االسمية للمنتفعني وموافاة املصالح املختصة
برئاسة الحكومة بها إلمتام إجراءات االنتداب.
الفصل  | 6يجب أن تتوفر يف املرتشح لالنتداب يف القطاع العمومي الرشوط العامة والخاصة لإلنتداب
املنصوص عليها باألنظمة األساسية العامة والخاصة.
مينح إعفاء يف السن ملدة أقصاها  10سنوات لكل املرتشحني من حاميل الشهادات العليا للمناظرات
الخارجية ،عىل أن ال تتجاوز سن املرتشح  50سنة يف غرة جانفي من سنة فتح املناظرة.
يف كل الحاالت ال ينطبق رشط السن القصوى لالنتداب عىل املنتفعني بالعفو العام.
ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبني وفق القانون عدد  4لسنة  2012املشار إليه أعاله ،والذين
سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فرتة الرتبص املطلوبة الستحقاق جراية تقاعد ،يف مواصلة
مبارشة نشاطهم إىل حدود سن  65سنة.
الفصل  | 7تجرى املناظرات الخارجية لالنتداب بالقطاع العمومي بامللفات وباالختبارات طبقا
لألحكام االستثنائية املنصوص عليها بالفصل األول من القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ يف  22جوان
 2012املتعلق بأحكام استثنائية لإلنتداب يف القطاع العمومي يف حدود  % 70كحد أدىن من الخطط
املراد س ّد شغورها عن طريق امللفات و % 30كحد أقىص عن طريق االختبارات.
مع مراعاة أحكام الفصل  3من هذا األمر ،تنطبق هذه النسب عىل عدد الخطط املفتوحة لالنتداب
واملتبقية بعد تسديد االنتدابات املبارشة وفق النسب املحددة بقرار رئيس الحكومة املشار إليه يف
الفصل  2من هذا األمر.
الفصل  | 8تجرى املناظرات الخارجية بامللفات يف حدود  70%كحد أدىن من الخطط املراد س ّد
شغورها عىل مرحلتني :
مرحلة أوىل  :يت ّم ترتيب املرتشحني وفقا ملقيايس سن املرتشح وسنة التخرج املوافقة للمستوى العلمي
املطلوب للخطة املعروضة للتناظر وذلك عىل النحو التايل :
الصيغة
العدد األقىص
املقاييس
 4نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج
 60نقطة
سنة التخرج
نقطتني ( )2عن كل سنة فوق سن العرشين
 40نقطة
س ّن املرتشح
ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة يف تاريخ ختم الرتشحات.
املجموع 100نقطة
ـ مرحلة ثانية  :تتم دعوة املرتشحني يف حدود ضعف عدد الخطط املعروضة للتناظر إلجراء اختبارات
شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة االختيارات مبقتىض مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجامعة
املحلية أو رئيس املؤسسة أو املنشأة العمومية.
مينح لالختبار الشفاهي أو التطبيقي أو األسئلة متعددة االختيارات عدد يرتاوح بني  0و.20
تتوىل لجنة املناظرة ترتيب املرتشحني تفاضليا وفقا لألعداد املتحصل عليها يف االختبارات املذكورة ويف
حالة التساوي بني املرتشحني تعطى األولوية لألكرب سنا.
الفصل  | 9تجرى املناظرات الخارجية باالختبارات يف حدود %30كحد أقىص من الخطط املراد سد
شغورها بعد الترصيح بنتائج املناظرات بامللفات لفائدة بقية املرتشحني.
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ويضبط مقرر صادر عن رئيس اإلدارة طبيعة االختبارات والتي ميكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية
أو أسئلة متعددة االختيارات.
تتوىل لجنة املناظرة ترتيب املرتشحني تفاضليا وفقا لألعداد املسندة يف االختبارات املذكورة  ،ويف
حالة التساوي بني املرتشحني تعطى األولوية لألكرب سنا.
الفصل  | 10تفتح املناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات املنصوص عليها بالفصلني  8و 9من
هذا األمر مبقرر من رئيس اإلدارة املعني ويضبط هذا املقرر :
ـ عدد الخطط املعروضة للتناظر وتوزيعها حسب صيغة املناظرة طبقا للنسب املذكورة بالفصلني
 8و 9من هذا األمر،
ـ تاريخ ختم الرتشحات،
ـ تاريخ إجراء املناظرات الخارجية بامللفات و باالختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الرتشحات أو عناوين إرسالها بواسطة الربيد مضمون الوصول أو عن بعد.
يتم اإلعالن عن تاريخ إجراء املناظرات الخارجية باالختبارات يف أجل أقصاه شهر من تاريخ الترصيح
النهايئ بنتائج املناظرات الخارجية بامللفات.
ويضبط املقرر كيفية إجراء االختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو األسئلة متعدد االختبارات املتصلة
بطبيعة اختصاص املرتشح.
وتصدر الوزارات أو الجامعات املحلية أو املؤسسات أو املنشآت العمومية املعنية بالغات للعموم
يف الغرض.
الفصل  | 11يجب عىل املرتشحني للمناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات تقديم ملفاتهم
وإيداعها مبكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند االقتضاء ،وتتضمن
الوثائق التالية :
أ ـ عند إيداع مطلب الرتشح :
 1ـ إستامرة ترشح يت ّم تعمريها عن بعد من قبل املرتشح،
 2ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
 3ـ سرية ذاتية،
 4ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إىل الشهائد األجنبية بنسخة من شهادة املعادلة،
 5ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل مل ميض عىل
تاريخ تسليمها أكرث من ثالثة أشهر يف تاريخ ختم الرتشحات،
 6ـ وثيقة تثبت النشاط املهني أو شهادة يف األجر بالنسبة للمرتشحني الذين ميارسون نشاطا مهنيا
مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية مل ميض عىل تاريخ تسليمها أكرث من  3أشهر
يف تاريخ ختم الرتشحات.
كام ميكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية املعنية أن تطلب وثائق أخرى رشيطة أن يتم التنصيص
عىل ذلك باملقرر الوارد ذكره بالفصل  10من هذا األمر.
ب ـ بعد النجاح يف املناظرة وقبل مبارشة العمل :
يجب عىل كل مرتشح إمتام ملفه بالوثائق التالية :
 1ـ مضمون من سجل السوابق العدلية مل ميض عىل تاريخ تسليمه أكرث من سنة،
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 2ـ مضمون والدة مل ميض عىل تاريخ تسليمه أكرث من سنة،
 3ـ شهادة طبية ( األصل ) مل ميض عىل تاريخ تسليمها أكرث من ثالثة أشهر تثبت أن املرتشح تتوفر
فيه املؤهالت البدنية والذهنية املفروضة ليامرس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
 4ـ نسخة مشهود مبطابقتها لألصل من الشهائد العلمية ،مصحوبة بالنسبة إىل الشهائد األجنبية
بنسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة.
وال ميكن إنتداب املرتشح إذا مل يتضمن ملفه الوثائق املنصوص عليها بالفقرة “أ” و بالفقرة “ب”
أعاله.
الفصل  | 12يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قامئة الرتشحات ويعتمد ،حسب الحالة،
تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم الربيد أو تاريخ التسجيل مبكتب الضبط كدليل عىل ذلك.
الفصل  | 13ترشف عىل املناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها مبقرر من الوزير أو رئيس الجامعة
املحلية أو رئيس املؤسسة أو املنشأة العمومية املعني الذي ميكن له الرتخيص ملمثل عن النقابات
أو الجمعيات أو املنظامت لحضور أعامل اللجان وتدوين مالحظاته عند اإلقتضاء .كام ميكن ألعضاء
املجلس الوطني التأسييس حضور أعامل اللجان املذكورة بعد إعالم رئيس اإلدارة أو الهيكل اإلداري
املعني.
وميكن لرئيس اللجنة ،عند االقتضاء ،أن يك ّون عدة لجان فرعية.
الفصل  | 14تضبط قامئة املرتشحني املخول لهم حق املشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس اإلدارة
وذلك بعد دراسة ملفات الرتشح من قبل لجنة املناظرة.
الفصل  | 15تقرتح اللجنة قامئة يف املرتشحني الذين ميكن قبولهم بصفة نهائية يف حدود املراكز
املعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القامئة بصفة نهائية من قبل رئيس اإلدارة.
الفصل  | 16تتوىل اإلدارة املعنية الترصيح بقامئة املرتشحني الناجحني نهائيا ونرشها يف موقعها
االفرتايض الرسمي واستدعاءهم لاللتحاق مبراكز تعيينهم.
وتقوم اإلدارة املعنية ،بناء عىل اقرتاح من لجنة املناظرة ،إعداد قامئة تكميلية يف حدود خمسني باملائة
( )% 50عىل أقىص تقدير من عدد املرتشحني املسجلني بالقامئة األصلية لتمكني الوزارة أو املؤسسة
العمومية املعنية ،عند االقتضاء ،من تعويض املرتشحني املسجلني بالقامئة األصلية والذين مل يلتحقوا
مبراكز تعيينهم.
بعد انقضاء شهر عىل أقىص تقدير بداية من تاريخ الترصيح بقامئة الناجحني يتعني عىل الوزارة
أو املؤسسة العمومية املعنية ،ومبقتىض مكتوب مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ ،التنبيه عىل
املرتشحني الذين مل يلتحقوا مبراكز تعيينهم برضورة االتصال باإلدارة املعنية يف أجل أقصاه خمسة عرش
( )15يوما أو يتم الشطب عىل أسامئهم من قامئة املرتشحني الناجحني نهائيا يف املناظرة.
الفصل  | 17يرتتب عن كل ترصيح مغالط منع املرتشح من املشاركة يف مناظرات القطاع العمومي
ملدة  3سنوات .ويف صورة اكتشاف املغالطة بعد عملية اإلنتداب ،فإنه يت ّم عزله عن الوظيف مع مراعاة
اإلجراءات املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل.
الفصل  | 18ينتهي العمل بأحكام هذا األمر بانتهاء العمل بأحكام القانون عدد  4لسنة  2012املؤرخ
يف  22جوان .2012
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الفصل  | 19رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي
ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  20جويلية .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  2749لسنة  2012مؤرخ يف  13نوفمرب  2012يتعلق بحل املدرسة التحضريية
لألكادمييات العسكرية بسوسة.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الدفاع الوطني،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون عدد  20لسنة  1967املؤرخ يف  31ماي  1967املتعلق بضبط النظام األسايس العام
للعسكريني ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته ،وخاصة القانون عدد  47لسنة  2009املؤرخ
يف  8جويلية 2009
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،وعىل جميع النصوص
التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب ،2011
وعىل القانون عدد  98لسنة  1991املؤرخ يف  31ديسمرب  1991املتعلق بقانون املالية لسنة 1991
وخاصة الفصل  86منه املتعلق بإحداث املدرسة التحضريية لألكادمييات العسكرية،
وعىل القانون عدد  22لسنة  2002املؤرخ يف  14فيفري  2002املتعلق بالتعليم العايل العسكري،
وعىل األمر عدد  380لسنة  1972املؤرخ يف  6ديسمرب  1972املتعلق بضبط النظام األسايس الخاص
للعسكريني ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  3034لسنة  2009املؤرخ
يف  12أكتوبر ،2009
وعىل األمر عدد  671لسنة  1975املؤرخ يف  25سبتمرب  1975واملتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع
الوطني،
وعىل األمر عدد  735لسنة  1979املؤرخ يف  22أوت  1979املتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،
وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  301لسنة  2008املؤرخ يف  15سبتمرب
،2008
وعىل األمر عدد  108لسنة  1989املؤرخ يف  11جانفي  1989املتعلق بضبط النظام األسايس الخاص
باملوظفني املدنيني للتعليم العايل العسكري ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة األمر
عدد  1553لسنة  1994املؤرخ يف  18جويلية  1994واألمر عدد  2076لسنة  2003املؤرخ يف  14أكتوبر
،2003
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وعىل األمر عدد  1552لسنة  1994املؤرخ يف  18جويلية  1994املتعلق بتنظيم املدرسة التحضريية
لألكادمييات العسكرية،
وعىل األمر عدد  1004لسنة  2002املؤرخ يف  29أفريل  2002املتعلق بتغيري تسمية مؤسسة تعليم
عايل عسكري،
وعىل األمر عدد  2262لسنة  2003املؤرخ يف  4نوفمرب  2003املتعلق بضبط اإلطار العام املنظم
ملراحل التكوين األسايس للضباط مبؤسسات التعليم العايل العسكري،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | يقع حل املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني
واملسامة “املدرسة التحضريية لألكادمييات العسكرية بسوسة” يف تاريخ  30جوان .2012
الفصل  | 2وزير الدفاع الوطني ووزير املالية مكلفان ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  13نوفمرب .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عـدد  626لسنـة  2011مـؤرخ فـي  25ماي  2011يتعلق بإسناد منحة شهرية إىل
املجندين ألداء الخدمة الوطنية.
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
باقرتاح من وزير الدفاع الوطني،
بعد اإلطالع عىل مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة باألمر املؤرخ يف  10جانفي ،1957
وعىل جميع النصوص التي نقحتها أو متمتها وخاصة القانون عدد  56لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان
،2000
وعىل القانون عدد  20لسنة  1967املؤرخ يف  31ماي  1967املتعلق بضبط النظام األسايس العام
للعسكريني ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  47لسنة  2009املؤرخ
يف  8جويلية ،2009
وعىل القانون عدد  101لسنة  1974املؤرخ يف  25ديسمرب  1974املتعلق بقانون املالية لترصف 1975
وخاصة الفصلني  80و 81منه واملحدثني لصندوق الخدمة الوطنية،
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بضبط النظام األسايس العام
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ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،وعىل جميع النصوص
التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب  2007املتعلق بحفز
املبادرة االقتصادية،
وعىل القانون عدد  75لسنة  1985املؤرخ يف  20جويلية  1985املتعلق بالنظام املنطبق عىل أعوان
التعاون الفني ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  66لسنة  2007املؤرخ
يف  18ديسمرب ،2007
وعىل القانون عدد  78لسنة  1985املؤرخ يف  5أوت  1985املتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والرشكات التي متتلك الدولة
والجامعات املحلية رأس مالها بصفة مبارشة أو كليا ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة
القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب  2007املتعلق بحفز املبادرة االقتصادية،
وعىل القانون عدد  1لسنة  2004املؤرخ يف  14جانفي  2004املتعلق بالخدمة الوطنية ،وعىل جميع
النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  17لسنة  2010املؤرخ يف  20أفريل ،2010
وعىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية،
وعىل األمر عدد  380لسنة  1972املؤرخ يف  6ديسمرب  1972املتعلق بضبط النظام األسايس الخاص
للعسكريني ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته ،وخاصة األمر عدد  3034لسنة  2009املؤرخ
يف  12أكتوبر ،2009
وعىل األمر عدد  105لسنة  1973املؤرخ يف  16مارس  1973املتعلق بضبط رواتب الرقباء ورقباء
البحرية من الصنف الثاين والجنود وجنود جيش البحر املبارشين بعد املدة القانونية،
وعىل األمر عدد  671لسنة  1975املؤرخ يف  25سبتمرب  1975املتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع
الوطني،
وعىل األمر عدد  96لسنة  1979املؤرخ يف  11جانفي  1979املتعلق بضبط أجور العسكريني الذين ال
تدفع أجورهم حسب شبكة األجور الشهرية ألعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش ،وعىل
جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة األمر عدد  2935لسنة  2010املؤرخ يف  9نوفمرب ،2010
وعىل األمر عدد  452لسنة  1979املؤرخ يف  9ماي  1979املتعلق بضبط القانون األسايس الخاص
بأعوان الجيش املبارشين للخدمة العسكرية أثناء املدة القانونية وبأعوان جيش اإلحتياط كام تم إمتامه
باألمر عدد  1588لسنة  1988املؤرخ يف  2سبتمرب ،1988
وعىل األمر عدد  516لسنة  2004املؤرخ يف  9مارس  2004املتعلق بضبط تراتيب تعيني املجندين
ألداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات املسلحة ونسبة املساهمة املالية الشهرية املحمولة عىل
املجندين يف نطاق التعيينات الفردية ويف إطار التعاون الفني ،كام تم تنقيحه باألمر عدد  1681لسنة
 2010املؤرخ يف  5جويلية ،2010
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية.
يصدر األمر اآليت نصه:
الفصل األول | تلغى أحكام املطة الثانية من الفصل األول من األمر عدد  96لسنة  1979املؤرخ يف
 11جانفي  1979املشار إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية :
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الفصل األول (مطة ثانية جديدة) ـ
ـ نظام منحة شهرية.
الفصل  | 2تلغى أحكام الفصل  3من األمر عدد  96لسنة  1979املؤرخ يف  11جانفي  1979املشار
إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية :
الفصل ( 3جديد) | تسند املنحة الشهرية إىل املجندين ألداء الخدمة الوطنية يف أحد الشكلني التاليني
:
ـ خدمة عسكرية مبارشة،
ـ خدمة وطنية خارج وحدات القوات املسلحة لدى الوزارات والجامعات املحلية واملؤسسات
العمومية.
وترصف املنحة املذكورة طيلة املدة القانونية وملدة ال تتجاوز سنتني بالنسبة إىل املجندين الذين يتم
إبقاؤهم تحت السالح بعد املدة القانونية.
حدد مبلغ املنحة الشهرية كام ييل :
مبلغ املنحة الشهرية
الوضعية
متحصل عىل شهادة عليا  200دينار
مجند
غري متحصل عىل شهادة عليا  100دينار
مجند
الفصل  | 3تعوض بالفصلني  5و 7من األمر عدد  96لسنة  1979املؤرخ يف  11جانفي  1979املشار
إليه أعاله عبارة “الراتب الخاص” بعبارة “املنحة الشهرية”.
الفصل  | 4تلغى أحكام الفصل  11من األمر عدد  516لسنة  2004املؤرخ يف  9مارس  2004املشار
إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية:
الفصل ( 11جديد)| تحمل نفقات املجندين املعينني ألداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجامعات
املحلية واملؤسسات العمومية عىل وزارة الدفاع الوطني.
الفصل  | 5يجري العمل بهذا األمر ابتداء من غرة جويلية .2011
الفصل  | 6وزير الدفاع الوطني ووزير املالية مكلفان ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  25ماي .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع
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أمر عدد  3178لسنة  2013مؤرخ يف  31جويلية  2013يتعلق باملصادقة عىل مذكرة
تفاهم بني حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل مذكرة التفاهم بني حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري ،املربمة بالدوحة يف  19نوفمرب ،2012
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | متت املصادقة عىل مذكرة التفاهم بني حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة
قطر بشأن التعاون العسكري ،امللحقة بهذا األمر ،املربمة بالدوحة يف  19نوفمرب .2012
الفصل  | 2وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس يف  31جويلية .2013
رئيس الحكومة
عيل لعريّض

قانون تأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011يتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية
الحمد لله وحده،
نحن أعضاء املجلس الوطني التأسييس املنتخبني يوم  23أكتوبر .2011
سعيا منا لتجسيد مبادئ الثورة املجيدة وتحقيق أهدافها ،ووفاء ألرواح الشهداء وتضحيات التونسيني
عىل مر األجيال ،وحرصا عىل إنجاح املسار التأسييس الدميقراطي وضامن الحريات وحقوق اإلنسان،
وبعد االطالع عىل قرار املجلس القومي التأسييس املؤرخ يف  25جويلية  1957والقايض بإعالن
الجمهورية،
وبعد االطالع عىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت
للسلط العمومية،
وباعتبار املجلس الوطني التأسييس السلطة الرشعية األصلية واملكلفة من الشعب التونيس بإعداد
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دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وباإلرشاف عىل إدارة شؤون البالد إىل حني إقرار الدستور وإرساء
مؤسسات دامئة،
نصدر باسم الشعب التونيس القانون التأسييس املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية :
الفصل األول | تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيام مؤقتا وفقا ألحكام هذا القانون
إىل حني وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومبارشة املؤسسات املنبثقة عنه ملهامها.
• الباب األول
مهام املجلس الوطني التأسييس
الفصل  | 2يتوىل املجلس الوطني التأسييس بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية ،كام
يتوىل أيضا بالخصوص املهام التالية :
 1ـ مامرسة السلطة الترشيعية.
 2ـ انتخاب رئيس املجلس الوطني التأسييس.
 3ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
 4ـ الرقابة عىل عمل الحكومة.
• الباب الثاين
السلطة التأسيسية
الفصل  | 3يصادق املجلس الوطني التأسييس عىل مرشوع الدستور فصال فصال باألغلبية املطلقة
من أعضائه ،ثم تتم بعد ذلك املصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثني من أعضاء املجلس ،وإن تعذر ذلك
فبذات األغلبية يف قراءة ثانية يف أجل ال يزيد عن شهر من حصول القراءة األوىل ،وإن تعذر ذلك
مجددا يتم عرض مرشوع الدستور برمته عىل االستفتاء العام للمصادقة اإلجاملية عليه وذلك بأغلبية
املقرتعني.
• الباب الثالث
السلطة الترشيعية
الفصل  | 4ميارس املجلس الوطني التأسييس السلطة الترشيعية طبقا لهذا القانون.
للحكومة أو عرشة أعضاء عىل األقل من املجلس الوطني التأسييس حق اقرتاح مشاريع القوانني.
يصادق املجلس الوطني التأسييس عىل القوانني األساسية باألغلبية املطلقة من أعضائه.
ويصادق عىل القوانني العادية بأغلبية األعضاء الحارضين عىل أن ال تقل نسبة املوافقني عن ثلث
أعضاء املجلس الوطني التأسييس.
الفصل  | 5ميكن للمجلس الوطني التأسييس إعفاء رئيسه من مهامه مبوافقة األغلبية املطلقة من
أعضائه عىل األقل بناء عىل طلب معلل يقدم ملكتب املجلس من ثلث األعضاء عىل األقل .وعىل املجلس
برئاسة النائب األول للرئيس املعفى يف أجل أسبوع من اإلعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة االنتخاب
الواردة بالفصل العارش من هذا القانون ،ويتوىل النائب األول لرئيس املجلس الوطني التأسييس مهام
رئاسة املجلس مؤقتا إىل حني انتخاب رئيس جديد.
الفصل  | 6تتخذ شكل قوانني أساسية النصوص املتعلقة بـ :
* املصادقة عىل املعاهدات،
* تنظيم القضاء،
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* تنظيم اإلعالم والصحافة والنرش،
*تنظيم األحزاب السياسية ومتويلها والجمعيات واملنظامت غري الحكومية والهيئات املهنية،
* تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري،
* تنظيم قوات األمن الداخيل باستثناء األنظمة األساسية الخاصة التي تصدر بأمر،
* النظام االنتخايب،
* الحريات وحقوق اإلنسان وحق الشغل والحق النقايب،
* الحالة الشخصية.
تتخذ شكل قوانني عادية النصوص املتعلقة بـ :
* األساليب العامة لتطبيق القانون التأسييس املنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانني
األساسية.
* الجنسية وااللتزامات،
* اإلجراءات أمام مختلف أصناف املحاكم،
* ضبط الجنايات والجنح والعقوبات املنطبقة عليها وكذلك املخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة
لعقوبة سالبة للحرية،
* العفو الترشيعي،
* ضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه ما مل يعط تفويض يف ذلك إىل رئيس الحكومة
مبقتىض قوانني املالية أو القوانني ذات الصبغة الجبائية،
* نظام إصدار العملة،
* القروض والتعهدات املالية للدولة،
* الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني.
ويضبط القانون املبادئ األساسية لـ :
* نظام امللكية والحقوق العينية،
* التعليم والبحث العلمي والثقافة،
* الصحة العمومية،
* قانون الشغل والضامن االجتامعي،
* التحكم بالطاقة،
* البيئة والتهيئة العمرانية.
والنصوص املتعلقة ببقية املجاالت تدخل ضمن السلطة الرتتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون يف
شكل أوامر ترتيبية.
الفصل  | 7إذا طرأ ظرف استثنايئ مينع السري العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من املتعذر
رصح بتحقق ذلك الظرف
عىل املجلس الوطني التأسييس مواصلة عمله العادي ،فله بأغلبية أعضائه أن ي ّ
ويف ّوض اختصاصه الترشيعي أو جزء منه لرئيس املجلس الوطني التأسييس ورئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة.
وميارس الرؤساء الثالثة االختصاص املف ّوض إليهم عرب إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
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ويجتمع املجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسرّ اجتامعه إلعالن إنهاء التفويض
بأغلبية أعضائه ،ثم ينظر يف املراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.
الفصل  | 8ال ميكن تتبع عضو املجلس الوطني التأسييس أو إيقافه أو محاكمته ألجل آراء أو اقرتاحات
يبديها أو أعامل يقوم بها ألداء مهام نيابته.
وال ميكن تتبع أو إيقاف أحد األعضاء طيلة نيابته يف تهمة جنائية أو جناحية ما مل يرفع عنه املجلس
الحصانة ،أما يف حالة التلبّس بالجرمية فإنه ميكن إيقافه ويعلم املجلس حاال عىل أن ينتهي كل إيقاف
إذا طلب املجلس ذلك.
• الباب الرابع
السلطة التنفيذية
القسم األول
 /رئيس الجمهورية
الفصل  | 9يشرتط يف املرتشح أو املرتشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلام غري حامل
لجنسية أخرى مولودا ألبوين تونسيني بالغا من العمر عىل األقل خمسا وثالثني سنة.
يتخىل رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كام يتخىل عن عضويته باملجلس الوطني
التأسييس إن كان عضوا به وذلك مبجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التايل أمام املجلس التأسييس :
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ عىل استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحرتم
القانون التأسييس املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحامية مصالح الوطن وضامن
قيام دولة القانون واملؤسسات وفاء ألرواح الشهداء وتضحيات التونسيني عىل مر األجيال وتجسيدا
ألهداف الثورة”.
الفصل  | 10يختار املجلس الوطني التأسييس رئيس الجمهورية باالنتخاب الرسي باألغلبية املطلقة
من أعضائه من بني مرشحني يقوم برتشيح كل منهم خمسة عرش عضوا عىل األقل من املجلس الوطني
التأسييس ،وذلك مبارشة بعد املصادقة عىل هذا القانون.
وال يجوز ألي عضو من أعضاء املجلس الوطني التأسييس أن يرشح أكرث من شخص واحد.
ويف حالة عدم حصول أي من املرشحني عىل األغلبية املطلقة من أعضاء املجلس يف الدورة األوىل
تنظم مبارشة دورة ثانية بني املرشحني الحاصلني عىل الرتبة األوىل والثانية عىل قاعدة األغلبية ،ويف حالة
تساوي عدد األصوات بني املرشحني يقدم األكرب سنا.
الفصل  | 11يختص رئيس الجمهورية باملهام التالية :
 1ـ متثيل الدولة التونسية ويتوىل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية
للدولة بالتشاور والتوافق بينهام.
 2ـ ختم ونرش القوانني التي يصدرها املجلس الوطني التأسييس يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما من
تاريخ اإليداع لدى مصالحه وإذا مل يحصل الختم والنرش يف األجل املذكور يعاد املرشوع إىل املجلس
الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة املصادقة األوىل ويف هذه الحالة يختمه رئيس املجلس الوطني
التأسييس.
 3ـ تعيني رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عرش من هذا القانون ،وتؤدي الحكومة اليمني أمامه.
 4ـ تعيني مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
 5ـ القيادة العليا للقوات املسلحة.
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 6ـ إشهار الحرب وإعالن السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء املجلس الوطني التأسييس.
 7ـ إعالن األحكام والتدابري االستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السري العادي لدواليب السلط
العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس املجلس الوطني التأسييس وعدم معارضتهام يف
ذلك.
 8ـ ختم املعاهدات املصادق عليها من املجلس الوطني التأسييس يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما
من تاريخ اإليداع لدى مصالحه وإذا مل يحصل الختم تعاد املعاهدة إىل املجلس الذي يصادق عليها
من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون ويف هذه الحالة يتوىل رئيس املجلس
الوطني التأسييس ختم املعاهدة.
 9ـ مامرسة العفو الخاص.
 10ـ التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
 11ـ التعيينات يف الوظائف العليا يف رئاسة الجمهورية.
 12ـ قبول اعتامد ممثيل الدول والهيئات واملنظامت الدولية واإلقليمية لديه.
 13ـ التعيينات يف الوظائف السامية بوزارة الخارجية ويف البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى
الدول واملنظامت اإلقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
 14ـ إصدار قرار جمهوري إلدخال أحكام مشاريع قوانني املالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثالثة أشهر
إذا مل تتم املصادقة عىل قانون املالية يف أجل أقصاه  31ديسمرب.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
الفصل  | 12املقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إال أنه ميكن يف الظروف
االستثنائية نقله مؤقتا إىل أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل  | 13ميكن للمجلس الوطني التأسييس أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه مبوافقة األغلبية
املطلقة من أعضاء املجلس عىل األقل بناء عىل طلب معلل يقدم لرئيس املجلس من ثلث األعضاء عىل
األقل.
وعىل املجلس يف أجل خمسة عرش يوما من تاريخ اإلعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة
بالفصل العارش من هذا القانون .ويتوىل رئيس املجلس الوطني التأسييس مهام رئاسة الجمهورية طيلة
الفرتة املمتدة من اإلعفاء إىل انتخاب رئيس جديد.
الفصل  | 14لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام مبهامه بصفة وقتية أن يف ّوض سلطاته إىل رئيس
الحكومة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس املجلس الوطني التأسييس بتفويضه املؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قامئة إىل أن يزول هذا
التعذر ولو تعرضت إىل الئحة لوم.
وعند تجاوز مدة التعذر ثالثة أشهر أو عند حصول شغور يف منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو
وفاة أو استقالة يتوىل رئيس املجلس الوطني التأسيس مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إىل حني انتخاب
رئيس جمهورية جديد يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العارش من هذا
القانون.
القسم الثاين
 /الحكومة
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الفصل  | 15يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل عىل
أكرب عدد من املقاعد يف املجلس الوطني التأسييس بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة املكلف طبق الفقرة األوىل بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعامله إىل رئيس
الجمهورية يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن امللف تركيبة الحكومة وبيانا
موجزا حول برنامجها.
عىل رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة عىل رئيس املجلس الوطني التأسيس فور بلوغه
إليه.
يتوىل رئيس املجلس الوطني التأسييس الدعوة إىل جلسة عامة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ
توصله مبلف تشكيل الحكومة ملنحها الثقة باألغلبية املطلقة من األعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عرش يوما دون تشكيل الحكومة أو يف حالة عدم الحصول عىل ثقة املجلس
الوطني التأسييس يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النيابية
لتكليف الشخصية األقدر عىل تشكيل حكومة بنفس اإلجراءات ويف نفس اآلجال السابقة.
الفصل  | 16عىل رئيس الحكومة بعد نيل ثقة املجلس الوطني التأسييس أن يستقيل من عضوية
املجلس إن كان عضوا به.
وباستثناء رئيس الحكومة ميكن الجمع بني عضوية الحكومة وعضوية املجلس الوطني التأسييس غري
أنه ال يجوز يف هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا مبكتب املجلس أو بأحد اللجان القارة كام ال
يجوز له املشاركة يف التصويت عندما يتعلق األمر بالئحة لوم أو بقانون املالية.
الفصل  | 17تختص الحكومة مبامرسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة عىل تنفيذ القوانني ويصدر رئيسها األوامر ذات الصبغة الرتتيبية والفردية التي
ميضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة عالوة عىل ما سبق بـ :
 1ـ رئاسة مجلس الوزراء.
 2ـ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها بعد مداولة
مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
 3ـ إحداث وتعديل املؤسسات واملنشآت العمومية واملصالح اإلدارية وضبط اختصاصاتها وصالحياتها
بعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
 4ـ تأشري القرارات التي يتخذها الوزراء.
 5ـ التعيينات يف الوظائف املدنية العليا بالتشاور مع الوزير املعني ومع مجلس الوزراء.
الفصل  | 18تسهر الحكومة عىل إدارة أعامل الدولة وعىل ضامن السري العادي للمرافق العمومية
وتسيري دواليب اإلدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر عىل تسيري اإلدارة املركزية واإلرشاف عىل
املؤسسات واملنشآت العمومية واإلدارات واملصالح الجهوية واملحلية تحت إرشاف رئيس الحكومة
وطبقا للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل.
الفصل  | 19ميكن التصويت عىل الئحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس
املجلس الوطني التأسييس من ثلث األعضاء عىل األقل.
ويشرتط لسحب الثقة موافقة األغلبية املطلقة من أعضاء املجلس.
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يف صورة عدم تحقق األغلبية املذكورة ،ال ميكن أن تعاد الئحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب
الثقة من نفس الوزير إال بعد ثالثة أشهر.
ويف صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعترب مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية األقدر
لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول عىل ثقة املجلس الوطني التأسييس يف نفس اآلجال وبنفس
اإلجراءات املنصوص عليها بالفصل الخامس عرش من هذا القانون.
ويف صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعترب مستقيال ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى
يقدمها للمجلس الوطني التأسييس للحصول عىل ثقته يف نفس اآلجال وبنفس اإلجراءات املنصوص
عليها بالفصل الخامس عرش من هذا القانون ويرسي ذلك عىل صورة الشغور.
وال تكون االستقالة نافذة إال بعد مبارشة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور يف منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتوىل رئيس الجمهورية تكليف
مرشح الحزب الحاصل عىل أكرب عدد من املقاعد يف املجلس الوطني التأسييس للقيام مبهام رئيس
الحكومة طبقا ألحكام الفصل الخامس عرش من هذا القانون.
القسم الثالث
 /يف تنازع االختصاص
الفصل  | 20ترفع النزاعات املتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إىل
املجلس الوطني التأسييس الذي يبت يف النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة
للمحكمة اإلدارية بناء عىل طلب يرفع إىل املجلس الوطني التأسييس من األحرص من الجهتني.
القسم الرابع
 /الجامعات املحلية
الفصل  | 21متارس املجالس البلدية والنيابات الخصوصية واملجالس الجهوية والهياكل التي مينحها
القانون صفة الجامعة املحلية مهامها حسبام يضبطه القانون إىل حني مراجعته من املجلس الوطني
التأسييس ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس املجلس الوطني التأسييس ونواب
الجهة يف املجلس الوطني التأسييس حل املجالس أو النيابات القامئة أو تعيني نيابات جديدة أو التمديد
للنيابات املحدثة كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
• الباب الخامس
السلطة القضائية
الفصل  | 22متارس السلطة القضائية صالحياتها باستقاللية تامة.
بعد التشاور مع القضاة يصدر املجلس الوطني التأسييس قانونا أساسيا ينشئ مبوجبه هيئة وقتية
ممثلة يحدد تركيبتها وصالحياتها وآليات تكوينها لإلرشاف عىل القضاء العديل تحل محل املجلس األعىل
للقضاء.
يسن املجلس الوطني التأسييس قوانني أساسية يتوىل من خاللها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة
املجالس القضائية العليا العدلية واإلدارية واملالية وضبط أسس إصالح املنظومة القضائية طبق املعايري
الدولية الستقالل القضاء.
الفصل  | 23متارس املحكمة اإلدارية ودائرة املحاسبات صالحياتهام طبقا للقوانني والرتاتيب الجاري
بها العمل واملتعلقة بضبط تنظيمهام ومشموالت أنظارهام واإلجراءات املتبعة لديهام.
• الباب السادس
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العدالة االنتقالية
الفصل  | 24يسن املجلس الوطني التأسييس قانونا أساسيا ينظم العدالة االنتقالية ويضبط أسسها
ومجال اختصاصها.
• الباب السابع
هيئة االنتخابات
الفصل  | 25يسن املجلس الوطني التأسييس قانونا يحدث مبوجبه هيئة عمومية مستقلة دامئة
تكلف بإدارة وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات واإلرشاف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم
الهيئة الذكورة.
• الباب الثامن
أحكام تخص البنك املركزي التونيس
الفصل  | 26يعني محافظ البنك املركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بني رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة وال يكون التعيني نافذا إال بعد املصادقة عليه بأغلبية الحارضين من أعضاء املجلس الوطني
التأسييس عىل أن يتخذ القرار يف أجل ال يتجاوز خمسة عرش يوما من تاريخ تقديم الطلب إىل رئيس
املجلس الوطني التأسييس.
ويعني نائب محافظ البنك املركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بني رئيس الجمهورية ورئيس
املجلس الوطني التأسييس ورئيس الحكومة بناء عىل اقرتاح مقدم من محافظ البنك املركزي.
ويعني أعضاء مجلس إدارة البنك املركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بني رئيس الجمهورية ورئيس
املجلس الوطني التأسييس ورئيس الحكومة.
ويتم إعفاء محافظ البنك املركزي من مهامه بنفس الصيغة املعتمدة يف تعيينه بالفقرة األوىل من
هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس الوطني التأسييس.
ويتم إعفاء نائب محافظ البنك املركزي وأعضاء مجلس اإلدارة بنفس الصيغ املعتمدة يف تعيينهم
بالفقرتني الثانية والثالثة من هذا الفصل.
• الباب التاسع
أحكام ختامية
الفصل  | 27يقر املجلس الوطني التأسييس ما تم من تعليق العمل بدستور األول من جوان 1959
ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسييس.
ينتهي العمل بكل القوانني التي تتعارض مع هذا القانون التأسييس وباملرسوم عدد  14لسنة 2011
املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي ال
تتعارض مع هذا القانون التأسييس سارية املفعول.
االفصل  | 28يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور املصادقة عليه من املجلس الوطني التأسييس.
ينرش هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
قرطاج يف  16ديسمرب .2011
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

250

أمر عدد  4252لسنة  2011مؤرخ يف  24نوفمرب  2011يتعلق بحل كافة املجالس الجهوية.
إن رئيس الجمهورية املؤقت،
باقرتاح من وزير الداخلية،
بعد االطالع عىل القانون األسايس عدد  11لسنة  1989املؤرخ يف  4فيفري  1989املتعلق باملجالس
الجهوية املتمم بالقانون األسايس عدد  119لسنة  1993املؤرخ يف  27ديسمرب  1993وخاصة الفصل 9
منه،
وعىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية،
وعىل األمر عدد  342لسنة  1975املؤرخ يف  30ماي  1975املتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية
املنقح باألمر عدد  1454لسنة  2001املؤرخ يف  15جوان ،2001
وعىل تقرير وزير الداخلية املؤرخ يف  14سبتمرب  2011واملتضمن بيان األسباب الداعية لحل كافة
املجالس الجهوية.
يصدر األمر التايل نصه :
الفصل األول | تم حل املجالس الجهوية القامئة بكامل تراب الجمهورية.
الفصل  | 2وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  24نوفمرب .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع

أمر عدد  1378لسنة  2013مؤرخ يف  8مارس  2013يتعلق بتنقيح األمر عدد  395لسنة
 2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات برتاب
الجمهورية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الداخلية،
بعـد االطـالع علـى القانـون التأسييس عدد  6لسنـة  2011املـؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق
بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل  21منه،
وعىل القانون األسايس للبلديات الصادر مبقتىض القانون عدد  33لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي 1975
وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة القانون األسايس عدد  57لسنة  2008املؤرخ يف 4
أوت ،2008
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وعىل األمر عدد  395لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض
البلديات برتاب الجمهورية التونسية،
وعىل األمر عدد  910لسنة  2012املؤرخ يف  2أوت  2012املتعلق بالتمديد يف مدة تعيني النيابات
الخصوصية لبعض البلديات برتاب الجمهورية التونسية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس املجلس الوطني التأسييس ونواب الجهة املعنية يف املجلس الوطني التأسييس.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | تع ّوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سكرة بالرتكيبة التالية ،وذلك إىل حني إجراء
االنتخابات البلدية :
ـ املربوك امليموين  :رئيس،
ـ املهدي بن عياد  :عضو،
ـ البشري املثلويث  :عضو،
ـ رشيد بن حسن  :عضو،
ـ شكري الدين جبالوي  :عضو،
ـ املنجي الطالبي  :عضو،
ـ املختار العجنقي  :عضو،
ـ سيف الدين بن عصامن  :عضو،
ـ منية حمداين  :عضو،
ـ سامي اللوز  :عضو،
ـ سمرية رشيعة  :عضو،
ـ هيامن كمون  :عضو،
ـ هشام الورتتاين  :عضو،
ـ إلياس الدرويش  :عضو،
ـ صربي العون  :عضو،
ـ الشاذيل سوقة  :عضو،
ـ عائدة برقاوي  :عضو،
ـ منري الساحيل  :عضو،
ـ الجودي نويوي  :عضو،
ـ الحسني زيتوين  :عضو،
ـ محمد رياض الرتييك  :عضو،
ـ مختار بوسنينة  :عضو،
ـ دلندة بوشهيوة  :عضو،
ـ سلمى العياري  :عضو.
الفصل  | 2وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  8مارس .2013
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل
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أمر عدد  228لسنة  2012مؤرخ يف  20أفريل  2012يتعلق بتنقيح األمر عدد 395
لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات
برتاب الجمهورية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الداخلية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل  21منه،
وعىل األمر عدد  394لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بحل بعض املجالس البلدية
برتاب الجمهورية التونسية،
وعىل األمر عدد  395لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض
البلديات برتاب الجمهورية التونسية،
وعىل رأي رئيس الجمهورية،
وعىل رأي رئيس املجلس الوطني التأسييس،
وعىل رأي نواب جهة والية أريانة يف املجلس الوطني التأسييس.
يصدر األمر التايل نصه :
الفصل األول | يع ّوض السيد هشام املسعودي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سكرة املعني مبوجب
أحكام الفصل األول من األمر عدد  395لسنة  2011املؤرخ يف  12أفريل  2011بالسيد الهادي بن صالح.
الفصل  | 2وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  20أفريل .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  1122لسنة  2012مؤرخ يف  10أوت  2012يتعلق بتسمية نيابات خصوصية
لكافة املجالس الجهوية.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الداخلية،
بعـد اإلطـالع علـى القانـون التأسييس عدد  6لسنـة  2011املـؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق
بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل  21منه،
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وعىل القانون األسايس عدد  11لسنة  1989املؤرخ يف  4فيفري  1989املتعلق باملجالس الجهوية،
املتمم بالقانون األسايس عدد  119لسنة  1993املؤرخ يف  27ديسمرب  ،1993وخاصة الفصل  10منه،
وعىل األمر  342لسنة  1975املؤرخ يف  30ماي  1975املتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية،
املنقح باألمر عدد  1454املؤرخ يف  15جوان ،2001
وعىل األمر عدد  4252لسنة  2011املؤرخ يف  24نوفمرب  2011املتعلق بحل كافة املجالس الجهوية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس املجلس الوطني التأسييس ونواب الجهات املعنية يف املجلس الوطني التأسييس،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | تسمى نيابات خصوصية لكافة املجالس الجهوية.
الفصل  | 2ترتكب كل نيابة خصوصية من :
1 )1الوايل  :رئيسا.
 )2النواب املنتخبني عن الوالية باملجلس الوطني التأسييس  :أعضاء.
 )3املندوب الجهوي للفالحة  :عضو.
 )4املدير الجهوي للتجهيز  :عضو.
 )5املدير الجهوي للتنمية  :عضو.
 )6املدير الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقارية  :عضو.
الفصل  | 3وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  10أوت .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل
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أمر عدد  2364لسنة  2012مؤرخ يف  11أكتوبر  2012يتعلق بتنقيح األمر عدد 694
لسنة  2011املؤرخ يف  9جوان  2011املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات
برتاب الجمهورية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقرتاح من وزير الداخلية،
بعـد اإلطـالع علـى القانـون التأسييس عدد  6لسنـة  2011املـؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق
بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل  21منه،
وعىل األمر عدد  383لسنة  2011املؤرخ يف  8أفريل  2011املتعلق بحل بعض املجالس البلدية برتاب
الجمهورية التونسية،
وعىل األمر عدد  694لسنة  2011املؤرخ يف  9جوان  2011املتعلق بتنقيح األمر عدد  384لسنة 2011
املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات برتاب الجمهورية التونسية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس املجلس الوطني التأسييس ونواب الجهة املعنية يف املجلس الوطني التأسييس.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | تع ّوض تركيبة النيابة الخصوصية التي متت تسميتها ببلدية صفاقس للقيام مبهام
املجلس البلدي مبقتىض أحكام الفصل األول من األمر عدد  694لسنة  2011املؤرخ يف  9جوان 2011
املشار إليه أعاله بالرتكيبة املبينة بالجدول امللحق بهذا األمر وذلك إىل حني إجراء االنتخابات البلدية.
الفصل  | 2وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  11أكتوبر .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  129لسنة  2012مؤرخ يف  5أفريل  2012يتعلق بتسمية رئيس الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد
مبقتىض أمر عدد  129لسنة  2012مؤرخ يف  5أفريل .2012
س ّمي السيد سمري العنايب رئيسا للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وذلك بداية من  29مارس 2012
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أمر عدد  2394لسنة  2013مؤرخ يف  4جوان  2013يتعلق بتسمية أعضاء مجلس
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف  14نوفمرب  2011املتعلق مبكافحة الفساد،
وعىل األمر عدد  129لسنة  2012املؤرخ يف  5أفريل  2012املتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد،
وعىل القرار الجمهوري عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  14مارس  2013املتعلق بتعيني السيد عيل
لعريض رئيسا للحكومة،
وعىل األمر عدد  1372لسنة  2013املؤرخ يف  15مارس  2013املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | س ّمي أعضاء مبجلس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد السيدات والسادة اآليت ذكرهم :
ـ السيّد صالح الدين الزحاف،
ـ الس ّيد محمد العيادي،
ـ السيّد محمد الطرابليس،
ـ الس ّيد عامد الدرويش،
ـ السيّد عبد النارص بن حميدة،
ـ الس ّيد خالد العــذاري،
ـ السيّد رمــزي جــالل،
ـ الس ّيد يونس املصمــودي،
ـ السيّدة نجاة السويســي،
ـ الس ّيد خـالد العربــي،
ـ السيّد نجيب العبيـــدي،
ـ الس ّيدة عفيفــة النابـــيل،
ـ السيّد املولدي الجنــدويب،
ـ الس ّيد محمد النارص الجلجلــي،
ـ السيّد عبد املجيد الزار،
ـ الس ّيد منيـر قراجـــه،
ـ السيّد أمين زريبـــــة،
ـ الس ّيد لسعـد بن أحمــد،
ـ السيّد عبد اللطيف الفرايت،
ـ الس ّيد عيل اللواتـــــي،
256

ـ السيّد زهري الهاشمـــي،
ـ الس ّيد احميدة بن عزيــــز،
ـ السيّد توفيق الشامري،
ـ الس ّيد األسعد املساهلــي،
ـ السيّد اسكندر الســـالمي،
ـ الس ّيدة نجوى بوعصيــدة.
الفصل  | 2ينرش هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  4جوان .2013
رئيس الحكومة
عيل لعريّض

أمر عـدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012يتعلق بإحداث وضبط مشموالت
وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
إنّ رئيــس الحكومـة،
باقرتاح من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد اإلطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العموم ّية،
وعىل املرسوم عدد  1لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011املتعلق بالعفو العام،
وعىل املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14
جانفي  2011ومصابيها،
وعىل األمر عدد  3152لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق
اإلنسان،
وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ ٍيف  29ديسمرب  2011املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل رأي وزير املاليـــة،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
نصــه :
يُصــدر األمــر اآليت ّ
الفصل األول | تحدث مبقتىض هذا األمر وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
الفصل  | 2تتوىل وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية اقرتاح ومتابعة تنفيذ السياسة املتعلقة
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بحقوق اإلنسان.
كام تتوىل يف نطاق دورها التنسيقي واالستشاري مع بقية الوزارات والهياكل واملنظامت والجمعيات
املعنية املشاركة يف حامية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونرش ثقافتها وضامن مامرستها وفقا للترشيع
الوطني واملواثيق والصكوك الدولية ذات العالقة.
الفصل  | 3وتتوىل الوزارة تنمية مجموعة من الخيارات ملعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض
تقوم عىل املساءلة واملحاسبة واملصالحة وفقا ملعايري العدالة االنتقالية املقررة وطنيا مبا يعزز االنتقال
الدميقراطي ويسهم يف تحقيق املصالحة الوطنية.
الفصل  | 4تكلف الوزارة يف مجال حقوق اإلنسان بالخصوص باملشموالت التالية :
ـ املساهمة يف تطوير منظومة حقوق اإلنسان واآلليات الكفيلة بحاميتها.
ـ بلورة سياسة إسرتاتيجية يف مجال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
ـ اقرتاح وإعداد مشاريع النصوص القانونية املتصلة بحقوق اإلنسان وإبداء الرأي يف ما يعرض
عليها من نصوص قانونية ذات العالقة وتوفري االستشارات حول املسائل واملشاريع املتعلقة بامليادين
الخاضعة ملشموالتها ومتابعة إعداد التقارير الوطنية املتضمنة خاصة االلتزامات الوطنية.
 دراسة املعاهدات الدولية واإلقليمية الثنائية ومتعددة األطراف ذات الصلة بحقوق اإلنسانوالقانون الدويل اإلنساين واقرتاح املصادقة عليها والعمل عىل مالءمة الترشيع الوطني ملقتضياتها.
ـ اقرتاح وإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتكوين والتأطري يف مجال حقوق اإلنسان.
ـ التنسيق مع الوزارات املعنية وكافة الهياكل واملؤسسات الوطنية املتدخلة يف مجال حقوق اإلنسان.
ـ دفع العمل الشبيك يف مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع الجمعيات والهيئات واملنظامت الوطنية
والدولية الحكومية وغري الحكومية وجميع الخربات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان يف الداخل والخارج.
ـ تطوير الرشاكة والتبادل مع الهياكل املعنية بحقوق اإلنسان بالوزارات واملنظامت والجمعيات
الناشطة يف املجال.
ـ إنجاز البحوث والدراسات واالستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق اإلنسان وتطوير املناهج
املتصلة بتحليل البيانات واإلحصائيات ووضعها يف قاعدة بيانات الستغاللها من قبل الجهات املعنية
ونرشها للعموم باستعامل مختلف الوسائط.
ـ رصد مشاريع التعاون الدويل يف مجال حقوق اإلنسان وتجميع إمكانيات الدعم واملساندة املمكنة.
الفصل  | 5تكلف الوزارة يف مجال العدالة االنتقالية بالخصوص باملشموالت التالية:
ـ تنظيم استشارات حول اإلطار القانوين للعدالة االنتقال ّية وسبل إرسائها تشمل الجهات الحكوم ّية
املعن ّية واملجتمع املدين واقرتاح مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بها.
ـ إنجاز البحوث والدراسات واالستشارات حول العدالة االنتقالية وتطوير املناهج املتصلة بتحليل
البيانات واإلحصائيات ووضعها يف قاعدة بيانات لالستفادة منها يف إنجاز مهامها.
ـ اقرتاح التدابري واإلجراءات العاجلة املتعلقة بجرحى الثورة وبعائالت شهدائها وذلك بالتنسيق مع
الوزارات والهياكل املعنية.
ـ املساعدة عىل كشف الحقيقة وتحديد املسؤولية.
ـ املساهمة يف إعادة تأهيل ضحايا االنتهاكات ومساعدتهم وإدماجهم يف املجتمع واسرتداد حقوقهم
ورد االعتبار إليهم.
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الفصل  | 6تلغى أحكام الفصول  32و 33و 34و 35من األمر عدد  3152لسنة  2010املؤرخ يف األول
من ديسمرب  2010املشار إليه أعاله.
الفصل  | 7وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية والوزراء املعنيون مكلفون ،كل فيام يخصه،
بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  19جانفي .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عـدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012يتعلّق بتنظيم وزارة حقوق
اإلنسان والعدالة اإلنتقال ّيـــة.
إنّ رئيــس الحكومـة،
باقرتاح من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد اإلطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
للسلط العموم ّية،
املؤقت ّ
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بضبط النظام األسايس العام
ألعوان الدولة والجامعات املحلية
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريّة كام ت ّم تنقيحه أو إمتامه
ّ
وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب ،2011
ّ
وعىل األمر عدد  843لسنة  1976املؤرخ يف  23سبتمرب  1976املتعلق بضبط النظام املنطبق عىل
أعضاء الدواوين الوزارية كام ت ّم تنقيحه وإمتامه
وخاصة األمر عدد  2251لسنة  2009املؤرخ يف 31
ّ
جويلية ،2009
وعىل األمر عدد  526لسنة  1980املؤرخ يف  8ماي  1980املتعلق بالنظام املنطبق عىل املكلفني
مبأمورية يف الدواوين الوزارية كام ت ّم تنقيحه باألمر عدد  1182لسنة  2000املؤرخ يف  22ماي ،2000
وعىل األمر عدد  1549لسنة  1993املؤرخ يف  26جويلية  1993املتعلق بإحداث مكاتب العالقات
مع املواطن وعىل جميع النصوص التي نقحته ومتمته
وخاصة األمر عدد  1152لسنة  1998املؤرخ يف
ّ
 25ماي ،1998
وعىل األمر عدد  49لسنة  1996املؤرخ يف  16جانفي  1996واملتعلق بضبط محتوى مخططات
تأهيل اإلدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعىل األمر عدد  1236لسنة  1996املؤرخ يف  6جويلية  1996واملتعلق بإحداث وحدات الترصف
حسب األهداف،
وعىل األمر عدد  1245لسنة  2006املؤرخ يف  24أفريل  2006املتعلق بضبط نظام إسناد الخطط
الوظيفية باإلدارة املركزية واإلعفاء منها،
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وعىل األمر عدد  3152لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق
اإلنسان،
وعىل األمر عدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
وعىل رأي وزير املاليـــة،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعالم رئيس الجمهورية.
نصــه :
يُصــدر األمــر اآليت ّ
• الباب األول
أحكام عامة
الفصل األول | تشتمل وزارة حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية عىل :
ـ ال ّديوان،
ـ التفقديّة العا ّمة،
ـ املصالح املشرتكة،
ـ املصالح الخصوصية،
ـ املصالح الخارجية.
الفصل  | 2ميكن كلّام دعت الحاجة لذلك إحداث لجان لل ّدراسات والبحوث والتفكري يعهد إليها
القيام مبهامت ظرفية تدخل يف نطاق مشموالت الوزارة إلعداد أو دراسة موضوع أو متابعة مسألة
وذلك مبقتىض قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
• الباب الثاين
الدّ يـــوان
الفصل  | 3يقوم ال ّديوان بإنجاز األعامل التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة مبا ييل :
ـ النظر يف املسائل املعروضة عىل الوزير ومتابعتها.
ـ إحاطة الوزير علام بال ّنشاط العام للوزارة.
ـ إبالغ قرارات الوزير إىل املسؤولني التابعني للوزارة والحرص عىل تنفيذها ومتابعتها.
الصلة مع املنظّامت الدوليّة الحكوميّة وغري الحكوميّة ال ّناشطة يف
ــ دفع التّعاون ال ّدويل وربط ّ
مجال حقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقال ّية.
ـ التّنسيق بني مصالح الوزارة وكافة الهيئات واملنظامت الوطنية ووسائل اإلعالم لتسهيل تعاملها مع
الوزارة.
يسيرّ ال ّديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون مبأمورية وملحقو ديوان.
الفصل  | 4تلحق بال ّديوان الهياكل التالية :
ـ مكتب الضّ بط املركزي.
ـ مكتب الدراسات والتخطيط والربمجة.
ـ مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء واملجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعالقات مع
املجلس الوطني التأسييس.
ـ مكتب العالقات مع املواطن.
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ـ مكتب الشّ ؤون القانونية.
ـ مكتب الكفاءات.
ـ مكتب اإلعالم واإلستقبال والعالقات العا ّمة.
السالمة واإلستمرار.
ـ مكتب ّ
الفصل  | 5يكلف مكتب الضبط املركزي خاصة بـ :
ـ قبول املراسالت وتسجيلها وإرسالها.
ـ توزيع املراسالت ومتابعتها.
يُسيرّ مكتب الضبط املركزي كاهية مدير إدارة مركزيّة.
الفصل  | 6يكلف مكتب ال ّدراسات والتخطيط والربمجة خاصة بـ :
ـ جمع إحصائيات الوزارة وتحليلها وتوزيعها.
ـ املشاركة يف إعداد برامج واسرتاتيجيات الوزارة.
ـ املساهمة يف إعداد املخططات العامة للوزارة.
ـ القيام بالدراسات التي تدخل يف مجال اختصاص الوزارة بالتعاون مع الهياكل املعنية.
ـ تقييم نتائج مخططات التنمية املتعلقة بامليادين التابعة ملشموالت الوزارة واقرتاح املشاريع
والربامج إلدراجها ضمن هذه املخططات.
يسيرّ مكتب الدراسات والتخطيط والربمجة عضو من ال ّديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية
ورئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل  | 7يُكلّف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء واملجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية
والعالقات مع املجلس الوطني التأسييس خاصة بـ :
ـ إعداد امللفات املتعلقة باملجالس الوزارية والعالقات مع املجلس الوطني التأسييس.
ـ متابعة تنفيذ قرارات املجالس الوزارية املتعلقة بأنشطة الوزارة واملؤسسات الراجعة لها بالنظر.
ـ إعداد تقارير دوريّة حول تنفيذ هذه القرارات.
ـ إعداد ملفات جلسات املجلس الوطني التأسييس ومناقشة القوانني ومتابعتها.
يسيرّ مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء واملجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعالقات
مع املجلس الوطني التأسييس عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.
الفصل  | 8يكلف مكتب العالقات مع املواطن خاصة بـ :
ـ قبول املواطنني وتقبل شكاياتهم ودراستها مع املصالح املعنية قصد إيجاد الحلول املالمئة لها.
ـ إجابة املواطنني مبارشة أو عن طريق الربيد.
ـ إرشاد املواطنني بخصوص اإلجراءات واملسالك اإلدارية املعمول بها يف إسداء مختلف الخدمات
إليهم مبارشة.
ـ تجميع امللفات الواردة من املوفق اإلداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة إليجاد الحلول
املالمئة.
ـ تحديد التعقيدات يف مستوى اإلجراءات اإلدارية من خالل تحليل عرائض املواطنني واقرتاح
اإلصالحات املستوجبة.
يُعينّ املسؤول عن مكتب العالقات مع املواطن طبقا ملقتضيات الفصل  5من األمر عدد  1549لسنة
 1993املؤرخ يف  26جويلية  1993املشار إليه أعاله.
الفصل  | 9يكلّف مكتب الشّ ؤون القانون ّية بـ :
ـ دراسة املسائل القانونيّة التي يكلّفه بها الوزير.
261

ـ جمع املعطيات وتحليلهــا.
ـ اإلجابة عن استشارات مختلف مصالح الوزارة يف الشؤون ذات الصبغة القانون ّية.
ـ املساهمة مع املصالح املعنيّة يف إعداد مشاريع النصوص القانونيّة املتعلّقة بنشاط الوزارة.
ـ معالجة ومتابعة القضايا العدل ّية واإلداريّة بالتعاون مع مصالح املكلف العام بنزاعات الدولة.
يُسيرّ مكتب الشؤون القانونية عضو من الديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة
إدارة مركزية.
الفصل  | 10يُكلّف مكتب الكفاءات خاصة بـ :
ـ إعداد بنك معلومات يخص الكفاءات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج يف مجال حقوق اإلنسان
والعدالة اإلنتقالية.
ـ مسك قامئة يف الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق اإلنسان ومتابعة التقارير الدورية لهذه
الجمعيات وبرامج نشاطها.
ـ متابعة الندوات الدولية يف تونس.
يسيرّ مكتب الكفاءات عضو من الديوان.
الفصل  | 11يكلف مكتب اإلعالم واإلستقبال والعالقات العامة خاصة بـ :
ـ إرساء العالقات مع وسائل اإلعالم وتنظيمها.
ـ جمع املعلومات الصحفية التي ته ّم أنشطة الوزارة وتحليلها ونرشها.
ـ ضامن أنشطة اإلستقبال والعالقات العامة.
يسيرّ مكتب اإلعالم واإلستقبال والعالقات العامة عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.
خاصة بـ :
السالمة واإلستمرار ّ
الفصل  | 12يكلف مكتب ّ
السالمة الداخل ّية للوزارة.
 التّرصف يف شؤون ّ ضامن استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها.يسيرّ مكتب السالمة واإلستمرار رئيس مصلحة إدارة مركزية.
• الباب الثالث
التفقديّة العامة
الفصل  | 13تكلّف التفقدية العامة خاصة بـ :
ـ إنجاز مهام املراقبة والتفقد يف مادة الترصف اإلداري واملايل للمصالح املركزية واملصالح الخارجية
للوزارة واملؤسسات الراجعة لها بالنظر.
ـ إعداد تقارير حول نتائج مهامها عند كل عملية تفقد وعرضها عىل الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات
الناتجة عنها.
ـ القيام باألبحاث اإلدارية والتأديبية التي يُق ّرر الوزير تكليفها بها.
ـ إبداء الرأي حول مشاريع النصوص املتعلقة بالتنظيم اإلداري واملايل التي يُحيلها عليه الوزير.
املؤسسات الراجعة لها بالنظر وذلك يف
ـ تقديم املشورة للمصالح املركزية والجهوية للوزارة وكذلك ّ
خصوص ترصفها اإلداري واملايل.
الفصل  | 14تض ّم التفقديّة العامة إطار املتفقّدين التاليني :
ـ متفقد عام له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
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ـ متفقد أول له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
 متفقدان أوالن مساعدان لهام رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.ـ أربعة متفقدين إداريني وماليني لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ويُعني أعضاء التفقدية مبقتىض أمر باقرتاح من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية طبقا ألحكام
األمر عدد  1245لسنة  2006املؤرخ يف  24أفريل  2006املشار إليه أعاله.
• الباب ال ّرابع
املصالح املشرتكة
الفصل  | 15تكلّف اإلدارة العا ّمة للمصالح املشرتكة بالتنسيق بني كافة اإلدارات الراجعة لها بالنظر
ومراقبة نشاطها.
يسيرّ اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل  | 16تشتمل اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة عىل :
 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية. إدارة اإلعالمية والتنظيم والتوثيق. اإلدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز.الفصل  | 17تكلف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بالخصوص بـ :
ـ الترصف يف املوارد البرشية ومتابعة املسار املهني لألعوان.
ـ تسيري األنشطة اإلجتامعية والثقافية.
ـ تنسيق مهام التكوين والتأطري.
ـ رصف مرتبات وأجور أعوان الوزارة.
ـ إعداد ومتابعة ورصف ميزان ّيتي الترصف والتجهيز بالوزارة.
رصف يف املع ّدات والتجهيزات الالزمة لحسن سري مصالح الوزارة.
ـ الرشاء والت ّ
ـ إعداد صفقات األدوات واملعدات.
الفصل  | 18تشتمل إدارة الشؤون اإلدارية واملالية عىل :
 اإلدارة الفرعية للشّ ؤون اإلداريّة يسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية و تتض ّمن :* مصلحة الترصف يف املوارد البرشية.
* مصلحة االنتدابات والتكوين.
* مصلحة العمل االجتامعي والثقايف.
 اإلدارة الفرعية للشّ ؤون املالية يسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية وتتض ّمن :* مصلحة األجور واملرتبات والتدخل العمومي.
* مصلحة إعداد امليزانية ومتابعتها.
* مصلحة املحاسبة.
* مصلحة الكتابة القا ّرة للجنة الوزاريّة للصفقات العموميّة.
الفصل  | 19تكلّف إدارة اإلعالمية والتنظيم والتوثيق خاصة بـ :
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ـ تطوير استعامل اإلعالم ّية وإعداد مخطط للغرض وإنجازه ومتابعته.
ـ معالجة املعطيات اإلعالم ّية واستغاللها.
ـ صيانة التجهيزات وبرامج اإلعالم ّية.
ـ سالمة الشبكات اإلعالميّة.
ـ هيكلة متيش اإلدارة اإللكرتونية مبختلف مصالح الوزارة وتركيزها.
ـ الترصف يف وثائق الوزارة وتوخي أساليب جديدة لتطوير الترصف اإلداري.
ـ دراسة واقرتاح اإلجراءات الكفيلة بتحسني التنظيم اإلداري للوزارة.
ـ حفظ أرشيف الوزارة وإعداد دليل ملختلف املنشورات وتوزيعها.
الفصل  | 20تشتمل إدارة اإلعالمية والتنظيم والتوثيق عىل :
ـ اإلدارة الفرع ّية لإلعالمية وتتض ّمن :
* مصلحة االستغالل.
* مصلحة الصيانة والتطوير.
ـ اإلدارة الفرعية للتنظيم وتتض ّمن :
* مصلحة التنظيم واألساليب وجودة الخدمات اإلداريّة.
ـ اإلدارة الفرعية للتوثيق وتتض ّمن :
والصيانة والتّطوير.
* مصلحة الحفظ ّ
الفصل  | 21تكلف اإلدارة الفرع ّية للبناءات والتجهيز بـ :
ـ مراقبة الترصف يف البناءات واملعدات.
ـ إعداد ملفات طلبات العروض املتعلّقة باقتناء تجهيزات الوزارة.
ـ إعداد ملفات الصفقات املربمة مع املزودين.
ـ القيام بدراسات فن ّية قصد إعداد ملفات طلبات عروض ملشاريع البناء.
ـ إبرام صفقات البناءات والتجهيزات.
ـ السهر عىل املحافظة عىل األجهزة والبناءات.
الفصل  | 22تشتمل اإلدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز عىل :
ـ مصلحة الدراسات واملتابعة.
ـ مصلحة البناءات والتجهيزات.
• الباب الخامس
املصالح الخصوصية
الفصل  | 23تتكون املصالح الخصوصية من اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان واإلدارة العامة للعدالة
االنتقالية واإلدارة العامة للعالقات العامة والتعاون الدويل.
خاصة :
الفصل  | 24تتوىل اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان ّ
ـ تطوير منظومة حقوق اإلنسان واآلليات الكفيلة بحاميتها،
ـ املساهمة يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتكوين املتدخلني يف املجال.
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ــ إعداد واقرتاح مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
ــ إبداء الرأي فيام يُعرض عليها من نصوص قانونية ذات الصلة مبجال حقوق اإلنسان.
ــ التنسيق والتعاون مع مكونات املجتمع املدين يف املجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
الفصل  | 25تشتمل اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان عىل :
ـ إدارة الدراسات والتقييم وتتض ّمن :
ـ اإلدارة الفرعية لتطوير الترشيع املتعلق بحقوق اإلنسان وتشتمل عىل :
* مصلحة تجميع النصوص والتوثيق و البحوث والدراسات.
ـ اإلدارة الفرعية للتقييم ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ إدارة الترصف واملتابعة وتتضمن :
ـ اإلدارة الفرعية للترصف وتشتمل عىل :
* مصلحة العرائض والشكايات والتوجيه.
* مصلحة التعاون والتنسيق مع الجمعيات.
ـ اإلدارة الفرعية للمتابعة وتشتمل عىل :
* مصلحة املتابعة و التنسيق والتعاون مع الوزارات ذات الصلة.
الفصل  | 26تتوىل اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية خاصة :
ـ تنظيم استشارات وندوات يف مجال العدالة االنتقالية،
ـ إعداد واقرتاح مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بالعدالة االنتقالية.
الفصل  | 27تشتمل اإلدارة العامة للعدالة االنتقالية عىل :
ـ إدارة الدراسات والربمجــة وتضم :
ـ اإلدارة الفرعية لإلحصاء والتحليل والربمجة ،ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس
مصلحة إدارة مركزية.
ــ اإلدارة الفرعية للدراسات يف مجال العدالة االنتقاليـة ،ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية
ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ـ اإلدارة الفرعية لالستشارة والعالقات العامة ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس
مصلحة إدارة مركزية.
ـ إدارة التصـرف واملتابعــة و تض ّم :
ـ اإلدارة الفرعيـة للتصـرف ،ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة
مركزية.
ـ اإلدارة الفرعيـة للمتابعة واإلرشاد ويسيرّ ها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة
إدارة مركزية.
وميكن للوزير ،إن اقتىض األمر ،اقرتاح إحداث وحدات ترصف حسب األهداف إلنجاز مهام أو
مشاريع محددة يف الزمن.
الفصل  | 28تتوىل اإلدارة العامة للعالقات والتعاون الدويل خاصة :
ـ التعاون مع الهيئات واملنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان.
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ـ اقرتاح املصادقة عىل املعاهدات الدولية ذات الصلة.
ـ إعداد وتنظيم الندوات وامللتقيات الدولية.
ـ متابعة وإعداد التقارير الوطنية والدولية ذات العالقة.
الفصل  | 29تشتمل اإلدارة العامة للعالقات والتعاون الدويل عىل :
ـ إدارة التعاون الدويل مع املنظامت وتض ّم :
* اإلدارة الفرعية للمنظامت األمميّــة.
* اإلدارة الفرعية للمنظامت اإلقليمية.
* اإلدارة الفرعية للمنظامت غري الحكوميــة.
ـ إدارة التعاون مع الدول وتضم :
* اإلدارة الفرعية للتعاون الثنايئ،
* اإلدارة الفرعية للتعاون متعدد األطراف.
• الباب السادس
املصــالح الخارجيــة
الفصل  | 30تحدث مصالح خارجية مبقتىض أمر باقرتاح من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
الفصل  | 31وزير املالية ووزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلفان ،كل فيام يخصه ،بتنفيذ
هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  19جانفي .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ يف  28نوفمرب  2012يتعلق
بإحداث لجنة وزارية مكلفة مبتابعة ملف شهداء الثورة ومصابيها وضبط تركيبتها وسري
عملها.
إن وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011املتعلق بالتعويض لشهداء  14جانفي
 2011ومصابيها،
وعىل األمر عدد  790لسنة  2011املؤرخ يف  27جوان  2011املتعلق بضبط صيغ وإجراءات ورشوط
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تطبيق أحكام املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف  7جانفي  2012املتعلق بضبط املبلغ التكمييل للتعويضات
لفائدة شهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها.
قرر ما ييل :
الفصل األول | تحدث لدى وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية لجنة وزارية مكلفة مبتابعة ملف
شهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها ويشار إليها صلب هذا القرار باللجنة.
الفصل  | 2يهدف إحداث هذه اللجنة إىل مزيد إحكام التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة
وتتوىل يف هذا اإلطار القيام خاصة باملهام اآليت ذكرها :
ـ التنسيق بني مختلف املصالح اإلدارية والهيئات واللجان الوطنية املتدخلة يف ملف شهداء وجرحى
الثورة ومتابعة تنفيذ التدابري والقرارات املتخذة،
ـ اقرتاح الحلول ملعالجة اإلشكاالت املتعلقة باملتابعة الصحية والنفسية للجرحى وتوفري اإلمكانيات
اإلدارية واملالية الالزمة،
ـ متابعة الوضعيات االجتامعية واإلنسانية والصحية للجرحى وعائالت الشهداء،
ـ اقرتاح آليات وصيغ لتمويل املصاريف االجتامعية والتدخالت املتعلقة بها والتنسيق مع الراغبني يف
اإلسهام املادي واملعنوي يف ملف الشهداء والجرحى داخل البالد وخارجها.
الفصل  | 3يرتأس اللجنة ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وترتكب كام ييل :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون االجتامعية  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة التكوين املهني والتشغيل  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة النقل  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصحة  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  :مقرر.
تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية باقرتاح
من الوزراء املعنيني.
الفصل  | 4تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وكلام دعت الحاجة إىل ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب
من ثالثة من أعضائها عىل األقل وذلك بحضور األغلبية املطلقة لألعضاء ،ويف صورة عدم اكتامل النصاب،
تتم الدعوة إىل جلسة ثانية بعد يومني من تاريخ الجلسة األوىل وتكون مداوالتها صحيحة مهام كان
عدد األعضاء الحارضين.
ويتعني عىل رئيس اللجنة أن يوجه جدول أعامل كل جلسة إىل كافة األعضاء قبل يوم عىل األقل من
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تاريخ انعقادها بأية وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين ويف
صورة التساوي يرجح صوت الرئيس .وال يحق ملقرر اللجنة املشاركة يف عملية التصويت.
الفصل  | 5ميكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة يف حضوره أشغال اللجنة دون أن
يشارك يف عملية التصويت.
الفصل  | 6يضبط رئيس اللجنة جدول أعاملها وتضمن املداوالت والقرارات املتخذة ضمن محرض
ميىض من قبل رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحارضين.
الفصل  | 7ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقرتاحاتها بصورة دورية لجميع الوزراء املمثلني بها.
الفصل  | 8تحل اللجنة مبجرد إرساء آلية قانونية دامئة ملتابعة هذا امللف.
الفصل  | 9ينرش هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  28نوفمرب .2012
وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  /سمري ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ يف  26فيفري  2013يتعلق
بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات اسرتجاع مصاريف العالج ومتابعة الحاالت
الحرجة ملصايب الثورة وضبط تركيبتها وسري عملها.
إن وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف
 12ديسمرب  1983املتعلق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات
العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد 89
لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب ،2011
وعىل القانون عدد  12لسنة  1985املؤرخ يف  5مارس  1985املتعلق بنظام الجرايات املدنية
والعسكرية للتقاعد والباقني عىل قيد الحياة يف القطاع العمومي ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو
متمته وخاصة املرسوم عدد  48لسنة  2011املؤرخ يف  4جوان ،2011
وعىل القانون عدد  78لسنة  1985املؤرخ يف  5أوت  1985املتعلق بضبط النظام األسايس العام
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ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والرشكات التي متتلك الدولة
أو الجامعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مبارشة وكليا ،وعىل جميع النصوص التي نقحته أو
متمته وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007املؤرخ يف  27ديسمرب ،2007
وعىل القانون عدد  71لسنة  2004املؤرخ يف  2أوت  2004املتعلق بإحداث نظام التأمني عىل املرض،
وعىل املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل املرسوم عدد  97لسنة  2011املؤرخ يف  24أكتوبر  2011واملتعلق بالتعويض لشهداء ثورة
الحرية والكرامة  17 :ديسمرب  2010ـ  14جانفي  2011ومصابيها كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون عدد
 26لسنة  2012املؤرخ يف  28ديسمرب ،2012
وعىل األمر عدد  1155لسنة  1993املؤرخ يف  17ماي  1993املتعلق مبجلة واجبات الطبيب،
وعىل األمر عدد  790لسنة  2011املؤرخ يف  27جوان  2011املتعلق بضبط صيغ وإجراءات ورشوط
تطبيق أحكام املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011املتعلق بجرب األرضار الناتجة عن
االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البالد،
وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل األمر عدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
وعىل األمر عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بتنظيم وزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية،
وعىل قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف  7جانفي  2012املتعلق بضبط املبلغ التكمييل للتعويضات
لفائدة شهداء ثورة  14جانفي  2011ومصابيها،
وعىل قرار وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية املؤرخ يف  28نوفمرب  2012املتعلق بإحداث لجنة
وزارية مكلفة مبتابعة ملف شهداء الثورة ومصابيها وضبط تركيبتها وسري عملها،
وعىل رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون االجتامعية ووزير املالية ووزير
الصحة.
قرر ما ييل :
الفصل األول | تحدث لدى الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية لجنة طبية مكلفة
بدراسة ملفات اسرتجاع مصاريف العالج ومتابعة الحاالت الحرجة ملصايب “ثورة الحرية والكرامة 17 :
ديسمرب  2010ـ  14جانفي  ”2011ومتابعة كل امللفات الطبية ذات العالقة مبصايب الثورة والتي يكلفها
بها الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
الفصل  | 2ترتكب اللجنة من تسعة ( )9أعضاء كام ييل :
ـ طبيب ( )1ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ صيدالين ( )1ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ طبيب ( )1ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ طبيب ( )1ممثل عن وزارة الشؤون االجتامعية،
ـ طبيبان ( )2ممثالن عن وزارة الصحة،
ـ طبيب نفيس ( )1ممثل عن وزارة الصحة،
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ـ صيدالنيان ( )2ممثالن عن وزارة الصحة.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بناء عىل
اقرتاحات الوزارات املعنية.
يختار أعضاء اللجنة يف أول جلسة رئيسا بأغلبية األصوات.
تتوىل الوحدة املكلفة بالشهداء ومصايب الثورة بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية كتابة اللجنة
وتنظيم عملها.
الفصل  | 3تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرة كل أسبوع وكلام دعت الحاجة إىل ذلك بدعوة
من رئيسها أو بطلب من ثالثة من أعضائها عىل األقل وذلك بحضور األغلبية املطلقة لألعضاء .ويف صورة
عدم اكتامل النصاب ،تتم الدعوة إىل جلسة ثانية بعد يومني من تاريخ الجلسة األوىل وتكون مداوالتها
صحيحة مهام كان عدد األعضاء الحارضين.
تبدي اللجنة رأيها باإلجامع وإن تعذر فباألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين ،ويف صورة التساوي
يرجح صوت الرئيس.
الفصل  | 4ميكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة يف حضوره أشغال اللجنة دون أن
يشارك يف عملية التصويت.
الفصل  | 5يضبط رئيس اللجنة جدول أعاملها ،وتضمن مداوالتها وما تبديه من آراء يف امللفات
والحاالت املعروضة عليها يف محرض ميىض من قبل رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحارضين.
االفصل  | 6تبدي اللجنة الطبية رأيها يف وجود عالقة سببية بني العالجات التي تابعها املصاب والتي
انجرت عنها املصاريف املطالب باسرتجاعها واإلصابة التي كانت األساس يف اعتباره “مصاب ثورة”،
ويتوىل الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية إعداد مقررات فردية يف املبالغ التي رصفت
يف العالجات التي أثبتت اللجنة عالقتها باإلصابة ،ثم يرفعها إىل رئيس الحكومة للموافقة النهائية عليها.
كام تتوىل اللجنة الطبية متابعة الحاالت الحرجة ملصايب “ثورة الحرية والكرامة  17 :ديسمرب 2010
ـ  14جانفي  ،”2011واقرتاح ما تراه من العالجات والفحوصات والتحاليل والتدخالت الطبية التي
تقتضيها حالتهم الصحية مبا يف ذلك اإليواء بالهياكل الصحية العمومية وباملصحات الخاصة بتونس أو
بالخارج.
الفصل  | 7يقع تأجري أعضاء اللجنة عىل حساب صندوق أموال املشاركة عدد .6
الفصل | 8ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقرتاحاتها بصورة دورية للوزير املكلف بحقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية.
الفصل  | 9ينرش هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  26فيفري .2013
وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقايل  /سمري ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل
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قرار من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مؤرخ يف  28نوفمرب  2012يتعلق
بإحداث لجنة مختصة بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلفة بإعداد مرشوع
قانون أسايس ينظم إحداث اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب واملامرسات املهينة.
إن وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل املرسوم عدد  5لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011املتعلق باملوافقة عىل انضامم
الجمهورية التونسية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وعىل األمر عدد  551لسنة  2011املؤرخ يف  14ماي  2011املتعلق باملصادقة عىل انضامم الجمهورية
التونسية إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011املتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل األمر عدد  22لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
وعىل األمر عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  19جانفي  2012املتعلق بتنظيم وزارة حقوق اإلنسان
والعدالة االنتقالية.
قرر ما ييل :
الفصل األول | تحدث لجنة مختصة بوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية تكلف بإعداد مرشوع
قانون أسايس ينظم إحداث اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب واملامرسات املهينة .ويشار إليها
صلب هذا القرار بعبارة “اللجنة”.
الفصل  | 2تتمثل مهمة اللجنة يف صياغة مرشوع قانون أسايس يتعلق بإحداث اآللية الوقائية
الوطنية ملناهضة التعذيب واملامرسات املهينة املنصوص عليها صلب الربوتوكول االختياري.
الفصل  | 3ترتكب اللجنة من تسعة ( )9أعضاء ،أربعة ( )4منهم ميثلون الوزارات وخمسة ( )5ميثلون
هياكل املجتمع املدين :
منسق،
ـ ممثل عن وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  :عضو ّ
ـ ممثل عن وزارة العدل  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني  :عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية  :عضو،
ـ خمسة ( )5ممثلني عن هياكل املجتمع املدين  :أعضاء.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة مبقرر من وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية بناء عىل اقرتاحات
الجهات املعنية.
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ميكن دعوة رئيس لجنة الحقوق والحريات باملجلس الوطني التأسييس لحضور أشغال هذه اللجنة
دون أن يشارك يف عملية التصويت.
منسقها أو
الفصل  | 4تجتمع اللجنة دوريا مرة كل أسبوع وكلام دعت الحاجة إىل ذلك بدعوة من ّ
من ثالثة من أعضائها وبحضور النصف عىل األقل .ويف صورة عدم اكتامل النصاب ،يتوىل املنسق الدعوة
لجلسة ثانية يف ظرف أربع وعرشين ساعة من تاريخ األوىل وتكون صحيحة مهام كان عدد الحارضين.
منسق اللجنة أن يوجه جدول أعامل كل جلسة إىل كافة األعضاء قبل يوم من تاريخ
ويتعني عىل ّ
انعقادها بواسطة الربيد اإللكرتوين.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين ويف
صورة التساوي يرجح صوت املنسق.
الفصل  | 5ميكن ملنسق اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة يف حضوره دون أن يشارك يف
عملية التصويت.
الفصل  | 6تنتهي أعامل اللجنة مبجرد االنتهاء من صياغة مرشوع القانون األسايس املتعلق بإحداث
اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب واملامرسات املهينة وإحالته إىل الجهات املختصة.
الفصل  | 7ينرش هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  28نوفمرب .2012
وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  /سمري ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  1333لسنة  2013مؤرخ يف  12مارس  2013يتعلق بإحداث الهيئة العامة
ملتابعة الربامج العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل  17منه،
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف 12ديسمرب  1983واملتعلق بضبط النظام األسايس
العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ،وعىل جميع
النصوص التي نقحته أو متمته وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب ،2011
وعىل األمر عدد  118لسنة  1970املؤرخ يف  11أفريل  1970واملتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األوىل
كام تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد  133لسنة  1971املؤرخ يف  10أفريل  1971واألمر
عدد  1299لسنة  1987املؤرخ يف  27نوفمرب  1987واألمر عدد  2131لسنة  2002املؤرخ يف  30سبتمرب
 2002واألمر عدد  258لسنة  2010املؤرخ يف  9فيفري ،2010
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وعىل األمر عدد  648لسنة  2012املؤرخ يف  2جويلية  2012املتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة
مكلفة مبتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول | تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل املايل ،يطلق عليها
اسم “الهيئة العامة ملتابعة الربامج العمومية” ويشار إليها فيام ييل بـ “الهيئة” ويكون مقرها بتونس
العاصمة.
الفصل  | 2تتوىل الهيئة املساهمة يف تصور الربامج العمومية ووضعها ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة مبا ييل :
 1ـ املساهمة يف إعداد الربامج العمومية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية املعنية بالتخطيط
والربمجة وصياغة عقود األهداف وعقود الربامج عىل املستويات املركزية والجهوية واملحلية،
 2ـ ضبط مؤرشات النجاعة وآليات متابعة التنفيذ بترشيك الهياكل املعنية.
 3ـ متابعة تنفيذ الربامج العمومية بالتنسيق مع الهياكل املعنية وباعتامد مؤرشات النجاعة وآليات
املتابعة املعتمدة.
 4ـ جمع املعطيات الخاصة بالربامج العمومية وتحليلها باالعتامد عىل قاعدة بيانات خصوصية.
 5ـ القيام بالبحوث والدراسات يف مجال وضع الربامج والسياسات العمومية وتقييمها طبقا للمعايري
الدولية.
 6ـ املساهمة يف نرش ثقافة التقييم يف القطاع العمومي.
 7ـ ربط عالقات تعاون مع الهياكل األجنبية املامثلة.
الفصل  | 3يرأس الهيئة رئيس تتم تسميته بأمر ويساعده مجلس خرباء ومستشارون مستقلون.
الفصل  | 4تعد الهيئة تقريرا سنويا حول نشاطها يتم رفعه إىل رئيس الحكومة.
الفصل  | 5يضبط بأمر التنظيم اإلداري واملايل للهيئة وكذلك تركيبة وطرق تسيري مجلس الخرباء
املشار إليه يف الفصل الثالث من هذا األمر.
ويخضع أعوان الهيئة للقانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بالنظام
األسايس العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.
يتمتع أعضاء مجلس الخرباء بنظام تحفيز يضبط بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير
املالية.
الفصل  | 6تلغى أحكام األمر عدد  648لسنة  2012املؤرخ يف  2جويلية  2012املتعلق بإحداث
وحدة برئاسة الحكومة مكلفة مبتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة.
الفصل  | 7ينرش هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  12مارس .2013
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل
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أمر عدد  3232لسنة  2013مؤرخ يف  12أوت  2013يتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام األسايس الخاص بأعضائها.
إن رئيس الحكومة،
بعد اإلطالع عىل القانون التّأسييس عدد  6لسنة  2011املؤ ّرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلّق بالتّنظيم
للسلط العموم ّية،
املؤقّت ّ
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بضبط ال ّنظام األسايس
العـام ألعوان الدولة والجامعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل
وخاصة املرسوم عدد  89لسنة  2011املؤرخ يف  23سبتمرب ،2011
جميع ال ّنصوص التي نقّحته أو متمته ّ
وعىل القانون عدد  9لسنة  1989املؤرخ يف أ ّول فيفري  1989املتعلق باملساهامت واملنشآت
العمومية املنقّح واملت ّمم بالنصوص الالحقة
وخاصة القانون عدد  36لسنة  2006املؤرخ يف  12جوان
ّ
،2006
وعىل القانون عدد  50لسنة  1993املؤرخ يف  3ماي  1993املتعلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية
واملالية،
وعىل القانون األسايس عدد  63لسنة  2004املؤرخ يف  27جويلية  2004املتعلّق بحامية املعطيات
الشخصية،
وعىل املرسوم عدد  41لسنة  2011املؤرخ يف  26ماي  2011املتعلّق بالنفاذ للوثائق اإلدارية للهياكل
العمومية املنقّح باملرسوم عدد  54لسنة  2011املؤرخ يف  11جوان ،2011
وعىل املرسوم االطاري عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف  14نوفمرب  2011واملتعلق مبكافحة الفساد،
وعىل األمر عدد  118لسنة  1970املؤ ّرخ يف  11أفريل  1970واملتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة األوىل
كام ت ّم تنقيحه باألمر عدد  133لسنة  1971املؤ ّرخ يف  10أفريل  1971واألمر عدد  1299لسنة 1987
املؤ ّرخ يف  27نوفمرب  1987واألمر عدد  1311لسنة  1987املؤرخ يف  5ديسمرب ،1987
وعىل األمر عدد  6لسنة  1982املؤرخ يف  5جانفي  1982واملتعلق بالقانون األسايس الخاص بأعضاء
املراقبة العامة للمصالح العمومية وعىل جميع النصوص التي نقحته ومتمته
وخاصة األمر عدد 63
ّ
لسنة  2000املؤرخ يف  3جانفي ،2000
وعىل األمر عدد  1753لسنة  1990املؤرخ يف  29أكتوبر  1990املتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيري
اللجان اإلدارية املتناصفة كام ت ّم تنقيحه باألمر عدد  2937لسنة  2012املؤرخ يف  27نوفمرب ،2012
وعىل األمر عدد  2322لسنة  1994املؤرخ يف  14نوفمرب  1994املتعلّق بضبط كيف ّية تطبيق األحكام
الخاصة بالرتقية باالختيار لفائدة موظّفي الدولة والجامعات املحليّة
واملؤسسات العمومية ذات
ّ
ّ
الصبغة اإلدارية،
وعىل األمر عدد  2604لسنة  1995املؤرخ يف  25ديسمرب  1995املتعلق بضبط اإلطار العا ّم لنظام
الدراسة ورشوط التحصيل عىل الشهادة الوطنية لخبري يف املحاسبة املنقّح واملت ّمم باألمر عدد 1976
لسنة  2002املؤرخ يف  30أوت ،2002
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وعىل األمر عدد  1832لسنة  1997املؤرخ يف  16سبتمرب  1997املتعلق بضبط املرت ّب األسايس ألعوان
الدولة والجامعات املحل ّية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية املنقّح واملت ّمم باألمر عدد 268
لسنة  2007املؤرخ يف  12فيفري ،2007
وعىل األمر عدد  79لسنة  2004املؤرخ يف  14جانفي  2004املتعلّق مبراحل التكوين باملدرسة
الوطنية لإلدارة املنقّح واملت ّمم باألمر عدد  1939لسنة  2007املؤرخ يف  30جويلية ،2007
وعىل األمر عدد  1227لسنة  2012املؤرخ يف  1أوت  2012املتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة
ورشوط التحصيل عىل الشهادة الوطنية للدكتوراه يف نظام “أمد”،
وعىل القرار الجمهوري عدد  43لسنة  2013املؤ ّرخ يف
 14مارس  2013املتعلّق بتعيني السيد عيل لعريض رئيسا للحكومة،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
نصه :
يصدر األمر اآليت ّ
العنوان األول
ضبط مشموالت وتنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
القسم األول
 /مشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
الفصل األول | متارس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وظائفها يف إطار دعم الحوكمة
والشفافية واملساءلة وتكريس مبادئ حسن الترصف العمومي والحفاظ عىل املال العام ،وذلك طبقا
للترشيع الجاري به العمل وباالستئناس باملعايري الدولية املعتمدة وأخالقيات املهنة ومبادئ الحياد
واملسؤولية والنزاهة.
الفصل  | 2تتوىل الهيئة تحت السلطة املبارشة لرئيس الحكومة ،إجراء الرقابة العليا عىل مصالح الدولة
والجامعات املحلية واملؤسسات واملنشآت العمومية وبصفة عامة عىل الهياكل والذّوات واملنظامت
بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو مبساهمة عمومية بصفة مبارشة أو غري مبارشة يف شكل حصص
من رأس املال أو يف شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضامنات وكذلك الذّوات األخرى التي تؤمن
مرفقا عموميا مهام كانت طبيعتها.
وتتوىل الهيئة كذلك إجراء األبحاث واملهامت الخصوصية من خالل األعامل الرقابية الدقيقة والظرفية
التي ميكن أن تعهد إليها.
كام تقوم الهيئة بتقييم الربامج الوطنية والسياسات العمومية يف إطار التقييم التشاريك وذلك بهدف
تعزيز انفتاح الهياكل املعنية بالتقييم عىل محيطها وتحسني عالقتها باملتعاملني معها.
كام تتوىل الهيئة التدقيق يف الترصف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره.
وعالوة عىل ذلك ،تتوىل الهيئة تدقيق وتقييم املشاريع والربامج املمولة يف إطار التعاون الخارجي.
وميكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم املذكورة لفائدة الهيئات املمولة مبقتىض اتفاقيات تربم يف الغرض
بعد موافقة رئيس الحكومة.
وتبدي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رأيها يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية التي
تهدف إىل تنظيم أو تحسني أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك اإلجراءات الهادفة إىل الرفع من
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جودة الترصف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة.
الفصل | 3عىل هياكل التفقد اإلداري واملايل التابعة ملختلف الوزارات وكذلك هيئة الرقابة العامة
للاملية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية ،أن توجه لرئاسة الحكومة ،نسخا من
التقارير التي تعدها يف نطاق القيام مبأمورياتها.
القسم الثاين
 /تنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
الفصل  | 4يرشف عىل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رئيس تتم تسميته مبقتىض أمر ،من
بني املتحصلني عىل رتبة مراقب عام للمصالح العمومية منذ ثالث سنوات عىل األقل .وتشتمل الهيئة
عىل :
 قسم الرقابة املعمقة، قسم التقييم، قسم تدقيق وتقييم املشاريع املمولة من هيئات التمويل األجنبية، قسم األبحاث واالستشارات واملهامت الخصوصية.كام تشمل الهيئة خلية إدارية تسهر عىل تيسري مهامها واإلرشاف عىل األرشيف الورقي واإللكرتوين
لتقاريرها والترصف يف املكتبة.
الفصل  | 5تتم تسمية رؤساء األقسام مبقتىض قرار من رئيس الحكومة باقرتاح من رئيس الهيئة،
من بني املراقبني العامني للمصالح العمومية املبارشين صلب الهيئة منذ ما ال يقل عن سنتني يف رتبتهم
تلك يف تاريخ التسمية أو بالنيابة من بني املراقبني العامني الذين ال يتوفر فيهم رشط األقدمية املذكور.
الفصل  | 6يع ّد رئيس الهيئة بالتّنسيق مع رؤساء األقسام املنصوص عليهم بالفصل  5الربنامج
السنوي لتدخل الهيئة وتتم املصادقة عليه حسب الصيغ املعمول بها.
الفصل  | 7يتوىل رؤساء األقسام متابعة إنجاز مهامت الرقابة والتقييم والتدقيق املوضوعة تحت
إرشافهم واملصادقة عىل التقارير املنجزة قبل إحالتها إىل رئيس الهيئة.
الفصل  | 8تدون نتائج أعامل الرقابة والتدقيق والتقييم يف تقارير بعد ضامن حق الرد للهياكل
املعنية بهذه األعامل عىل املالحظات والتوصيات املدرجة بها.
وميكن نرش هذه النتائج حسب الوسائل املتاحة وطبقا للصيغ القانونية املعمول بها.
الفصل  | 9تع ّد الهيئة تقريرا سنويّا يرفع إىل رئيس الحكومة ويتض ّمن أه ّم ال ّنقائص واإلخالالت التي
توصلت إليها أعامل ال ّرقابة واألبحاث وأبرز النتّائج التي ت ّم استخالصها من تقارير التّقييم .كام يحتوي
ّ
الصادرة عن الهيئة للهياكل موضوع تدخّلها.
عىل حوصلة للتّوصيات وتدابري اإلصالح ّ
السنوي أو ملخص منه طبقا للترشيع الجاري به العمل فيام يتعلق بالنفاذ إىل
ويت ّم نرش التّقرير ّ
الوثائق اإلدارية باستثناء املعطيات التي تخضع للحامية مبوجب الترشيع املتعلّق بحامية املعطيات
الشّ خصية.
الفصل  | 10ميكن للهيئة وبعد موافقة رئيس الحكومة االنضامم للمنظامت الدولية واإلقليمية
الناشطة يف مجال تدخلها وإبرام اتفاقيات تعاون يف الغرض.
العنوان الثاين
ضبط النظام األسايس الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة
للمصالح العمومية
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القسم األول
 /األحكام املشرتكة
الفصل  | 11يقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية مبهامهم املنصوص عليها بالفصل
الثاين من هذا األمر طبقـا ألذون مبأمورية صادرة مبارشة عن رئيس الحكومة.
الفصل  | 12يمُ نح أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ،يف إطار إنجاز مهامهم ،أوسع
السلطات من حيث البحث والتقيص .ويخول لهم اإلطالع عىل جميع الوثائق املادية والرقمية والحصول
الفوري عليها وتسلمها عند االقتضاء ،وكذلك النفاذ إىل الشبكات املعلوماتية وقواعد البيانات ومع ّرفات
املصدر ،كام ميكن لهم طلب توضيحات كتابية وإجراء معاينات ميدانية كلام اقتضت الرضورة ذلك.
وال ميكن يف كل الحاالت مجابهة أعضاء الهيئة برسية الوثائق أو بالرس املهني.
الفصل  | 13ميكن تسمية املراقبني العامني واملراقبني الرؤساء للمصالح العمومية رؤساء للتفقديات
الوزارية باقرتاح من الوزراء املعنيني ويوضع هؤالء األعوان يف حالة إلحاق.
الفصل  | 14يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بحامية من كل التهديدات أو
االعتداءات مهام كان نوعها والتي قد يتعرضون إليها مبناسبة مبارشة وظائفهم أو أثناءها أو إثرها.
الفصل  | 15يلتزم أعضاء الهيئة بواجبي التحفّظ والسرّ املهني إزاء املعلومات والوثائق التي
يحصلون عليها مبناسبة أدائهم لوظائفهم .وهم يؤدون مهامهم يف إطار املسؤولية والحياد والنزاهة
واالستقاللية ووفقا ملدونة سلوك وباعتامد دليل عام للرقابة والتقييم تتم املصادقة عىل كل منهام
مبقتىض قرار من رئيس الحكومة.
تنص عىل حاميتهم وتيسري مهامهم
الفصل  | 16أعضاء الهيئة محلّفون وحاملون لبطاقات مهن ّية ّ
من قبل السلط املدنية والعسكرية .وتضبط رشوط إسناد البطاقة املهنية وسحبها بقرار من رئيس
الحكومة.
يؤدي أعضاء الهيئة عند اإلنتداب اليمني التالية أمام رئيس املحكمة االبتدائية بتونس “ :أقسم بالله
رسية الوثائق والبيانات
العظيم أن أقوم بوظائفي بكل نزاهة ومسؤولية وحياد وأن ألتزم بالحفاظ عىل ّ
التي أطّلع عليها يف إطار إنجاز مهامي”.
الفصل  | 17تشتمل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية عىل الرتب التالية :
 مراقب مساعد للمصالح العمومية، مراقب املصالح العمومية، مراقب رئيس للمصالح العمومية، مراقب عام للمصالح العمومية.تنتمي جميع رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إىل الصنف الفرعي أ  1من
الصنف أ.
وتشتمل كل رتبة من رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية عىل الدرجات التالية :
 مراقب عام للمصالح العمومية  :ست عرشة ( )16درجة، مراقب رئيس للمصالح العمومية  :عرشون ( )20درجة، مراقب املصالح العمومية  :ثالث وعرشون ( )23درجة، مراقب مساعد للمصالح العمومية  :خمس وعرشون ( )25درجة.ويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب مبستويات التأجري املحددة بشبكة األجور.
تقدر املدة الواجب قضاؤها لالرتقاء إىل الدرجات 2و 3و 4بالنسبة إىل رتبة مراقب مساعد للمصالح
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العمومية بسنة واحدة وبسنتني بالنسبة إىل بقية الدرجات .غري أنه بالنسبة إىل رتب مراقب املصالح
العمومية و مراقب رئيس للمصالح العمومية و مراقب عام للمصالح العمومية تضبط مدة التدرج
بسنتني.
الفصل  | 18إن األعوان الذين تقع تسميتهم عىل إثر ترقية يرتّبون بالدرجة املوافقة للمرت ّب األسايس
تقل الزيادة املتأتية من
الذي يفوق مبارشة ما كانوا يتقاضونه يف وضعيتهم القدمية ،غري أنّه ال ميكن أن ّ
هذه الرتقية عن اإلمتياز الذي كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القدمية.
القسم الثاين
الخاصة بكل رتبة
 /األحكام ّ
الفصل  | 19ينتدب املراقبون املساعدون للمصالح العمومية يف حدود الخطط املراد س ّد شغورها
حسب األساليب التالية :
أ -عن طريق التسمية املبارشة من بني خريجي املرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة الذين تابعوا
تكوينا خصوصيا يف مجال الرقابة أو خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة
لهذا الغرض والذين أعتربت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدرايس للمدرسة املعنية.
ب  -عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد
أو امللفات من بني :
 1املرتشحني املحرزين عىل الشهادة الوطنية للدكتوراه يف الحقوق أو االقتصاد أو الترصف أو شهادةمعادلة من نفس االختصاصات وفقا للقوانني والرتاتيب املعمول بها فيام يتعلق برشوط االنتداب
بالوظيفة العمومية.
 2املرتشحني املحرزين عىل شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف املحاسبة أو شهادة تكوينية منظرةبهذا املستوى ،واملتوفر فيهم رشط ثالث سنوات أقدمية عىل األقل بعد الحصول عىل هذه الشهادة
مرسم بهيئة الخرباء املحاسبني بالبالد التونسية وفقا للقوانني والرتاتيب املعمول
مبكتب خبري محاسب ّ
بها فيام يتعلق برشوط االنتداب بالوظيفة العمومية .
 3املرتشحني املحرزين عىل الشهادة الوطنية للامجستري يف الحقوق أو االقتصاد أو الترصف املايل أواملحاسبي أو شهادة معادلة من نفس االختصاصات واملتوفرة فيهم رشط خمس ( )5سنوات أقدمية عىل
األقل ،يف تاريخ ختم الرتشحات ،وذلك يف مجاالت الرقابة والتفقد والتدقيق يف هياكل القطاع العمومي.
وتضبط كيفية تنظيم املناظرة الخارجية املشار إليها أعاله بقرار من رئيس الحكومة.
االفصل  | 20يخضع املراقب املساعد للمصالح العمومية لرتبص غايته :
 إعداده ملامرسة خطته وتدريبه عىل التقنيات املهنية املرتبطة بأعامل الرقابة و التدقيق والتقييم. استكامل تكوينه ودعم مؤهالته املهنية .يتم تأطري املراقب املساعد للمصالح العمومية خالل مدة الرتبص من قبل أحد أعضاء الهيئة
املبارشين فعل ّيا بها ،يعينه رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لهذا الغرض ،طبقا لربنامج يتم
إعداده ومتابعة تنفيذه .ويشرتط يف املؤطر أن يكون منتميا إىل رتبة ال تقل عن مراقب رئيس للمصالح
العمومية.
ويتعني عىل املؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطري حتى يف صورة إجراء بعض مراحله مبهمة أو
هيكل غري خاضع إلرشافه.
ويتعني عىل املؤطر تقديم تقارير دورية مرة عىل األقل كل ستة أشهر حول تقييم املؤهالت املهنية
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للمراقب املساعد للمصالح العمومية املرتبص ،وتقرير نهايئ عند نهاية فرتة الرتبص .كام يجب عىل
املراقب املساعد املعني تقديم تقرير ختم الرتبص يض ّمنه مالحظاته ومقرتحاته حول جميع مراحل
الرتبص.
وتبدي اللجنة اإلدارية املتناصفة رأيها يف ترسيم املراقب املساعد للمصالح العمومية املرتبص عىل
ضوء التقرير النهايئ للرتبص مذيّال مبالحظات رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ومرفوقا
ويبت رئيس الحكومة
بتقرير ختم الرتبص املعد من قبل املراقب املساعد للمصالح العمومية املرتبصّ .
يف الرتسيم.
ويدوم الرتبص :
أ  -سنة واحدة بالنسبة للمراقبني املساعدين للمصالح العمومية الذين متت تسميتهم مبارشة طبقا
ألحكام الفقرة (أ) من الفصل  19من هذا األمر والذين ت ّم انتدابهم طبقا للنقطة الثالثة من الفقرة
(ب) من الفصل  19من هذا األمر.
ب  -سنتني بالنسبة إىل املراقبني املساعدين للمصالح العمومية الذين تم انتدابهم عن طريق املناظرة
الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو امللفات طبقا ألحكام الفقرة (ب) من الفصل  19من هذا األمر.
وبانتهاء مدة الرتبص املشار إليها أعاله ،يتم ترسيم املراقب املساعد للمصالح العمومية املرتبص .ويف
صورة عدم املوافقة عىل ترسيمه يتم التمديد يف مدة تربصه ملدة سنة إضافية عىل األكرث أو إرجاعه
إىل إطاره األصيل أو إعفاؤه.
وإذا مل يتم البت يف ترسيمه بعد انتهاء أجل أربع ( )4سنوات من تاريخ االنتداب فإنه يعترب مرتسام
وجوبا.
الفصل  | 21تقع تسمية املراقب املساعد للمصالح العمومية مبقتىض أمر وله رتبة وامتيازات رئيس
مصلحة إدارة مركزية.
الفصل  | 22تقع التسمية برتبة مراقب للمصالح العمومية عن طريق الرتقية باالختيار من بني
املراقبني املساعدين للمصالح العمومية الذين قضوا ثالث سنوات عىل األقل برتبتهم واملرسمني بقامئة
كفاءة.
الفصل  | 23تقع تسمية مراقب املصالح العمومية مبقتىض أمر وله رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة
مركزية وال يخضع يف رتبته الجديدة إىل فرتة تربص.
الفصل  | 24تقع التسمية برتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية عن طريق الرتقية باالختيار من بني
مراقبي املصالح العمومية الذين قضوا ثالث سنوات برتبتهم واملرسمني بقامئة كفاءة.
الفصل  | 25تقع تسمية املراقب الرئيس للمصالح العمومية مبقتىض أمر وله رتبة وامتيازات مدير
إدارة مركزية وال يخضع يف رتبته الجديدة إىل فرتة تربص.
الفصل  | 26تقع التسمية برتبة مراقب عام للمصالح العمومية عن طريق الرتقية باالختيار من
بني املراقبني الرؤساء للمصالح العمومية الذين قضوا أربع سنوات عىل األقل برتبتهم واملرسمني بقامئة
كفاءة.
الفصل  | 27تتم تسمية املراقب العام للمصالح العمومية مبقتىض أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام
إدارة مركزية،
وال يخضع يف رتبته الجديدة إىل فرتة تربص.
الفصل  | 28ألغيت جميع األحكام السابقة املخالفة لهذا األمر
وخاصة األمر عدد  6لسنة 1982
ّ
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الخاص بأعضاء املراقبة العامة للمصالح العمومية
املؤرخ يف  5جانفي  1982املتعلّق بالقانون األسايس
ّ
كام وقع تنقيحه وإمتامه باألمر عدد  808لسنة  1986املؤرخ يف  22أوت  1986واألمر عدد  1102لسنة
 1994املؤرخ يف  14ماي  1994واألمر عدد  290لسنة  1997املؤرخ يف  3فيفري  1997واألمر عدد 63
لسنة  2000املؤرخ يف  3جانفي .2000
العنوان الثالث
أحكام ختامية
الفصل  | 29مع مراعاة أحكام الفصل  16من هذا األمر ،يؤدي األعضاء املنتمني للهيئة حاليا اليمني
أمام رئيس املحكمة اإلبتدائية بتونس حال صدور هذا األمر.
يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية
الفصل  | 30الوزراء مكلفون ،كل فيام ّ
التونسية.
تونس يف  12أوت .2013
رئيس الحكومة
عيل لعريّض

أمر عدد  1425لسنة  2012مؤرخ يف  31أوت  2012يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد
 3080لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد اإلطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011واملتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل املرسوم عدد  13لسنة  2011املؤرخ يف  14مارس  2011املتعلق مبصادرة أموال وممتلكات
منقولة وعقارية،
وعىل املرسوم عدد  15لسنة  2011املؤرخ يف  26مارس  2011املتعلق بإحداث لجنة وطنية السرتجاع
األموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصورة غري مرشوعة،
وعىل املرسوم عدد  68لسنة  2011املؤرخ يف  14جويلية  2011املتعلق بإحداث لجنة وطنية
للترصف يف األموال واملمتلكات املعنية باملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة،
وعىل املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011مؤرخ يف  14نوفمرب  2011املتعلق مبكافحة الفساد،
وعىل األمر عدد  118لسنة  1970املؤرخ يف  11أفريل  1970املتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األوىل
وجميع النصوص التي متمته ونقحته وخاصة األمر عدد  1299لسنة  1987املؤرخ يف  27نوفمرب ،1987
وعىل األمر عدد  3080لسنة  2010مؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،
وعىل األمر عدد  4796لسنة  2011املؤرخ يف  29ديسمرب  2011واملتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعىل رأي املحكمة اإلدارية،
وعىل مداولة مجلس الوزراء ،وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
280

يصدر األمر اآليت نصه :
الفصل األول ـ يضاف إىل الفقرة األوىل من الفصل األول من األمر عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف
 1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية مطّة سابعة هذا نصها :
الفصل األول | (الفقرة األوىل مطّة سابعة)
ـ “مجلس أعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها”.
الفصل  | 2يضاف إىل أحكام األمر عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث
مجالس عليا استشارية باب سابع مكرر تحت عنوان “املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال
وممتلكات الدولة والترصف فيها” يضم الفصول  25مكرر و 25ثالثا و 25رابعا.
الباب السابع (مكرر)
“املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها”.
رصف
الفصل  25مكرر  :يكلف املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والت ّ
فيها ،خاصة مبا ييل :
رصف يف
ـ متابعة وتنسيق أعامل مختلف اللجان والهياكل الوطنية املكلّفة مبصادرة واسرتجاع والت ّ
األموال واملمتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة بطرق غري رشعية الراجعة للدولة ،سواء منها تلك
املوجودة داخل البالد أو خارجها،
ـ متابعة نتائج أعامل الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد،
ـ اقرتاح اآلليات القانونية الكفيلة بتيسري مها ّم تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم الالّزم الستحثاث
نسق عملها يف إطار من الفعالية والنجاعة،
لكل واحدة منها.
ـ تقديم التوجيهات والتوصيات الالزمة قصد تطوير أدائها يف نطاق املهام املوكولة ّ
رصف يف األموال واملمتلكات التي متّت مصادرتها ،من حيث
ـ اقرتاح الحلول الكفيلة بحسن الت ّ
التفويت فيها واستغاللها أو تنمية استثامرها.
الفصل  25ثالثا  :يرتكّب املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف
فيها من األعضاء اآليت ذكرهم :
ـ الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،
ـ وزير العدل،
ـ وزير الداخلية،
ـ وزير الشؤون الخارجية،
ـ الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
ـ الوزير املكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية،
ـ وزير املالية،
ـ رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
ـ رئيس اللجنة الوطنية السرتجاع األموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصورة غري رشعية،
ـ رئيس اللجنة الوطنية ملصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
ـ رئيس اللجنة الوطنية للترصف يف األموال واملمتلكات املعنية باملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة،
ـ خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة الترشيعية يتم تعيينهم باقرتاح منه.
وميكن لرئيس املجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة يف حضوره األشغال وكذلك كل
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هيئة أو منظمة أو جمعية معنية ،باقرتاح من الوزير املكلف بقطاع نشاطها.
الفصل  25رابعا  :تسند الكتابة القارة للمجلس إىل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف
بالحوكمة ومقاومة الفساد.
الفصل  | 3تعوض عبارة “الوزير األول” بعبارة “رئيس الحكومة” أينام وردت يف أحكام األمر عدد
 3080لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل  | 4تعوض املقتضيات التالية “أمني عام أو أمني أول كل حزب سيايس ممثل مبجلس النواب”
مبا ييل “ :خمسة نواب عن املجلس املكلف بالسلطة الترشيعية يتم تعيينهم باقرتاح منه” أينام وردت
يف أحكام األمر عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا
استشارية.
الفصل  | 5تلغى عبارات “ممثل عن برملان الشباب باقرتاح من رئيسه” أينام وردت يف أحكام األمر
عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف  1ديسمرب  2010املتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.
الفصل  | 6وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير حقوق اإلنسان والعدالة
يخصه ،بتنفيذ هذا
االنتقالية ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزير املالية مكلفون ،كل فيام ّ
األمر الذي ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس يف  31أوت .2012
رئيس الحكومة
حامدي الجبايل

أمر عدد  2765لسنة  2012مؤرخ يف  19نوفمرب  2012يتعلق بتسمية أعضاء باملجلس
األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها.
مبقتىض أمر عدد  2765لسنة  2012مؤرخ يف  19نوفمرب .2012
س ّمي النواب اآليت ذكرهم أعضاء ممثلني عن املجلس الوطني التأسييس باملجلس األعىل للتصدي
للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها :
ـ السيد الهادي بن إبراهم،
ـ السيد عبد الرزاق الخلويل،
ـ السيد نعامن الفهري،
ـ السيدة نورة بن حسن،
ـ السيد فيصل الجدالوي.

مرسوم عدد  116لسنة  2011مؤرخ يف  2نوفمرب  2011يتعلق بحرية االتصال السمعي
والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبرصي.
إنّ رئيس الجمهورية املؤقت،
باقرتاح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي،
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بعد االطالع عىل القانون األسايس عدد  40لسنة  72املؤرخ يف أول جوان  1972املتعلق باملحكمة
اإلدارية وعىل جميع النصوص التي نقحته ومتمته،
وعىل األمر املؤرخ يف  6أوت  1884املتعلق بأداء اليمني من طرف أعوان الدولة والبلديات واملؤسسات
العمومية وبتحرير محارض الضبط،
وعىل القانون عدد  8لسنة  1968املؤرخ يف  8مارس  1968املتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات وعىل
جميع النصوص التي نقحته ومتمته،
وعىل القانون عدد  17لسنة  1987املؤرخ يف  10أفريل  1987املتعلق بالترصيح عىل الرشف مبكاسب
أعضاء الحكومة و بعض األصناف من األعوان العموميني،
وعىل القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية 1991املتعلق باملنافسة و األسعار وعىل
جميع النصوص التي نقحته ومتمته،
و عىل القانون عدد  8لسنة  93املؤرخ يف أول فيفري  1993املتعلق بإحداث الديوان الوطني لإلرسال
اإلذاعي والتلفزي ،
و عىل مجلة االتصاالت الصادرة مبقتىض القانون عدد  1لسنة  2001املؤرخ يف  15جانفي 2001
واملنقحة واملتممة بالقانون عدد  46لسنة  2002املؤرخ يف  7ماي  2002وبالقانون عدد  1لسنة 2008
املؤرخ يف  08جانفي ،2008
وعىل القانون عدد  33لسنة  2007املؤرخ يف  4جوان  2007املتعلق باملؤسسات العمومية للقطاع
السمعي والبرصي،
وعىل املرسوم عدد  6لسنة  2011املؤ ّرخ يف  18فيفري  2011املتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي،
و عىل املرسوم عدد  10لسنة  2011املؤرخ يف  2مارس  2011املتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة
إلصالح اإلعالم واإلتصال ،
وعىل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤ ّرخ يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العموميّة،
و عىل املرسوم عدد  35لسنة  2011املؤرخ يف  10ماي  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني
التأسييس ،املتمم باملرسوم عدد  72لسنة  2011املؤرخ يف  3أوت ،2011
و عىل املرسوم عدد  41لسنة  2011املؤرخ يف  26ماي  2011املتعلق بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية
للهياكل العمومية املنقح و املتمم باملرسوم عدد  54لسنة  2011املؤرخ يف  11جوان ،2011
وعىل املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعىل رأي الهيئة الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم و االتصال ،
وعىل مداولة مجلس الوزراء.
يصدر املرسوم اآليت نصه:
الفصل األول | يضمن هذا املرسوم حرية االتصال السمعي والبرصي وينظم مامرستها ويحدث هيئة
تعديلية مستقلة لالتصال السمعي و البرصي.
الفصل  | 2تعاريف
يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا املرسوم:
 اتصال سمعي وبرصي  :كل عملية وضع عىل ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفام كانتطريقة تقدميها.
 إعالم  :عملية نقل خرب أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إكساب معرفة. -خدمات اتصال سمعي وبرصي  :إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء
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من العموم مجانا أو مبقابل.
 إرسال  :نقل الربامج اإلذاعية أو التلفزية و املعطيات ذات العالقة مجانا أو مبقابل بواسطة أجهزةربط أرضية أو أسالك أو أقامر اصطناعية أو عرب شبكة األنرتنات أو أية وسيلة أخرى موجه للعموم
ويقع استقباله يف آن واحد سواء عرب جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكرتونية .وال تعترب إرساال االتصاالت
الداخلية ملنظامت خاصة أو هياكل حكومية كالتلفزات أو اإلذاعات الداخلية أو االتصاالت بواسطة
األنرتانات.
 بث  :تغطية منطقة جغرافية بالربامج اإلذاعية والتلفزية أو املعطيات ذات العالقة. منشآت اتصال سمعي وبرصي :املنشآت التي متارس نشاط اإلنتاج و البث كاملنشآت العمومية أوالخاصة لإلنتاج واإلرسال.
 منشآت خاصة لالتصال السمعي والبرصي :منشآت االتصال السمعي والبرصي التي ال تعترب منشآتعمومية أو جمعياتية.
 منشآت سمعية وبرصية جمعياتية :املنشآت التي متلكها أو تسريها منظامت أو جمعيات ال تكتيسصبغة ربحية والتي تعمل عىل أسس غري ربحية و تبث برامج تتجه لفئات معينة وتعرب عن مشاغلها
وحاجياتها الخصوصية وفق امليزات املحددة بالترشيع الجاري به العمل.
 مخطط ترددات البث  :مخطط يتم عىل أساسه تخصيص وتوزيع طيف ترددات البث بني مختلفاالستعامالت كالبث التلفزي واإلذاعي وإسناد رخص البث عىل املستويني الوطني واملحيل وكذلك بني
القطاعني العام والخاص.
ـ طيف ترددات البث  :طيف املوجات الكهرومغناطيسية التي تعترب جزءا من امللك العام.
ـ إشهار  :كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث مبقابل تهدف بصفة مبارشة أو غري مبارشة
إىل تنمية ،بيع أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكار أو قضايا أو إحداث تأثري يرغب فيه
صاحب اإلشهار.
 إشهار سيايس  :كل عملية إشهار تعتمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم تهدفإىل الرتويج لشخص أو لفكرة أو لربنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية
حيث تخصص للجهة املعلنة جزءا من وقت البث التلفزي أو اإلذاعي لتعرض فيه إعالنات تسويق
سيايس مبقابل أو بدون مقابل مايل من أجل استاملة أكرث ما ميكن من املتلقني إىل تقبل أفكارها أو
قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثري عىل سلوك واختيارات الناخبني.
 حجب  :منع نرش أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتجات إعالمية واتصالية أو ثقافية أوفنية ،مهام كان محملها ،كليا أو جزئيا.
 صاحب اإلجازة  :الذات الطبيعية أو املعنوية التي تحصلت عىل إجازة لبعث واستغالل منشأةاتصال سمعي أو برصي موجه للعموم.
 تسجيل  :كل معلومة سمعية و برصية أو معطيات ذات العالقة تم خزنها مهام كان شكلها أومصدرها أو تاريخ إنتاجها أو نظامها القانوين سواء كان منتجها هو ماسكها أو ال و سواء كانت مص َنفة
أو غري مص َنفة.
• الباب األول  -أحكام عامة
الفصل  | 3حرية االتصال السمعي والبرصي مضمونة وفقا للمعاهدات واملواثيق الدولية التي
صادقت عليها الجمهورية التونسية و ألحكام هذا املرسوم.
الفصل  | 4لكل مواطن الحق يف النفاذ إىل املعلومة ويف االتصال السمعي و البرصي.
الفصل  | 5متارس الحقوق والحريات املنصوص عليها بالفصلني  3و  4من هذا املرسوم عىل أساس
املبادئ التالية:
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ـ احرتام املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات العامة،
ـ حرية التعبري،
ـ املساواة،
ـ التعددية يف التعبري عن األفكار و اآلراء،
ـ املوضوعية و الشفافية،
وتخضع مامرسة هذه املبادئ لضوابط تتعلق باحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،ومنها بالخصوص :
ـ احرتام كرامة اإلنسان والحياة الخاصة،
ـ احرتام حرية املعتقد،
ـ حامية الطفولة،
ـ حامية األمن الوطني والنظام العام،
ـ حامية الصحة العامة،
ـ تشجيع الثقافة واإلنتاج اإلعالمي واالتصايل الوطني.
• الباب الثاين  -يف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
الفصل  | 6تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل مقرها تونس
العاصمة تسمى الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي تكلف بالسهر عىل ضامن حرية
االتصال السمعي والبرصي وتعدديته ،وفقا للمقتضيات املنصوص عليها بهذا املرسوم.
متارس الهيئة مهامها باستقاللية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه التأثري يف أعضائها أو
نشاطاتها.
القسم األول  /يف تركيبة الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي وتنظيمها
الفصل  | 7تسري الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي هيئة جامعية تتكون من تسع
شخصيات مستقلة مشهود لها بالخربة والكفاءة و النزاهة يف مجاالت اإلعالم واالتصال تعني بأمر وفق
اإلجراءات التالية:
ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتوىل مهام الرئيس،
ـ عضوان  :قاض عديل من الرتبة الثانية عىل األقل ومستشار من القضاء اإلداري تقرتحهام الهيئات
املهنية األكرث متثيال للقضاة ،و يتوىل أحد هذين القاضيني مهام نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة
لالتصال السمعي و البرصي.
ـ عضوان يعينان باقرتاح من رئيس السلطة الترشيعية تكون ألحدهام عىل األقل خربة يف القطاع
السمعي والبرصي العمومي،
ـ عضوان يعينان باقرتاح من الهيئات املهنية األكرث متثيال للصحفيني،
ـ عضو يعني باقرتاح من الهيئات املهنية األكرث متثيال للمهن السمعية البرصية غري الصحفية،
ـ عضو يعني باقرتاح من الهيئات األكرث متثيلية ألصحاب املنشآت اإلعالمية واالتصالية،
وال ميكن تعيني أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا
كأجراء لحزب سيايس خالل السنتني السابقتني لتعيينهم كام ال ميكن تعيني من كانت لهم ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة ،مساهامت أو مصالح مالية يف منشآت إعالمية واتصالية إال إذا تبني تخليهم عن تلك
املصالح أو املساهامت .ويبارش أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.
يتم تعيني رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها ملدة ست سنوات غري قابلة للتجديد .ويقع تجديد ثلث
أعضاء الهيئة كل سنتني بالتناوب.
ويف حالة حدوث شغور قبل أكرث من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية ،يقع سده خالل
الخمسة عرش يوما املوالية لحدوثه ،مع مراعاة أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل.
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ويتوىل أعضاء الهيئة املعينون لسد الشغور مهامهم للمدة املتبقية لألعضاء الذين عينوا لتعويضهم.
و ميكن تجديد مدة العضوية بالنسبة لألعضاء املعينني لسد الشغور يف حالة توليهم ملهامهم لفرتة ال
تتجاوز سنتني.
الفصل  | 8ميارس أعضاء الهيئة مهامهم يف كنف االستقاللية والحياد وعىل أساس خدمة املصلحة
العامة دون غريها .وال ميكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم ملهامهم إال يف الحاالت التالية
و مبقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد متكني املعني من حقه يف الدفاع عن نفسه :
 التغيب دون عذر ثالث مرات متتالية عن جلسات الهيئة، خرق رسية أعامل الهيئة، مخالفة التحجريات املقررة ألعضاء الهيئة.وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة املحكمة اإلدارية طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.
الفصل  | 9يساعد مجلس الهيئة مقرران عىل األقل يعينهام رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها
وكتابة عامة و املصالح اإلدارية الرضورية لحسن سري الهيئة توضع تحت سلطة رئيسها.
الفصل  | 10ال يجوز الجمع بني مهام العضوية يف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
وبني أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني قار من شأنه أن يحد
من استقاللية أعضاء الهيئة باستثناء مهام عرضية يف التدريس والبحث .كام ال يجوز أن تكون ألي عضو،
بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،مساهامت أو مصالح مالية يف منشآت إعالمية واتصالية.
يتوىل أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي يف بداية مهامهم وعند انتهائها تقديم
ترصيح عىل الرشف إىل الرئيس األول لدائرة املحاسبات ينص عىل مداخيلهم وممتلكاتهم.
الفصل  | 11ال يجوز ألعضاء الهيئة أن يتقاضوا ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،أي أجرة باستثناء
املستحقات الراجعة إليهم يف مقابل الخدمات املقدمة قبل مبارشة مهامهم عىل أن تراعى يف ذلك
حقوق امللكية األدبية والفنية.
ويجب عىل األعضاء املعنيني ،إن اقتىض الحال ،تسوية وضعياتهم يف أجل شهرين وإال اعتربوا
مستقيلني آليا.
كام يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علام بكل تغيري يطرأ عىل وضعياتهم  ،من شأنه اإلخالل
باستقالليتهم.
وال ميكن لألعضاء يف كل الحاالت ،املشاركة يف جلسات الهيئة التي تدرج يف جدول أعاملها مسائل
تكون لهم فيها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة.
الفصل  | 12يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتامن الرس املهني فيام يخص الوقائع واألعامل واملعلومات
التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها مبناسبة مبارشة مهامهم ،عىل أن يراعى يف ذلك ما هو
رضوري إلعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة.
يتعني عىل أعضاء الهيئة ،طيلة مدة عضويتهم وخالل سنتني انطالقا من تاريخ انتهاء مهامهم ،
االمتناع عن اتخاذ أي موقف علني يخل برسية املفاوضات بخصوص املسائل التي تبت فيها الهيئة أو
التي سبق للهيئة البت فيها  ،أو التي ميكن أن تحال إليهم يف نطاق مامرسة مهامهم.
وتنطبق هذه األحكام كذلك عىل األعوان اإلداريني وعىل كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو
مشموالته للمشاركة يف أعامل الهيئة.
الفصل  | 13ميكن لرئيس الهيئة تعيني خرباء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم
يف ميدان اإلعالم واالتصال السمعي و البرصي للمساعدة عىل القيام باالختبارات و املهام التي يكلفون
بها من قبل رئيس الهيئة يف نطاق مشموالته.
الفصل  | 14تحدد املنح و االمتيازات املخولة لرئيس الهيئة وأعضائها مبقتىض أمر.
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القسم الثاين ـ يف اختصاصات الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
الفرع األول ـ يف االختصاصات الرقابية والتقريرية
الفصل  | 15تسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي عىل تنظيم وتعديل االتصال
السمعي و البرصي وفقا للمبادئ التالية :
ـ دعم الدميقراطية و حقوق اإلنسان وسيادة القانون،
ـ دعم حرية التعبري و حاميتها،
ـ دعم قطاع االتصال السمعي والبرصي الوطني العمومي والخاص والجمعيايت وجودته وتنوعه،
ـ دعم حقوق العموم يف اإلعالم واملعرفة من خالل ضامن التعددية والتنوع يف الربامج املتعلقة
بالشأن العام،
ـ تجنب الرتكيز يف ملكية وسائل االتصال السمعي والبرصي وإرساء منافسة نزيهة يف القطاع،
ـ إرساء مشهد إعالمي سمعي وبرصي تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ
التمييز عىل أساس األصل أو الجنس أو الدين،
ـ السهر عىل برمجة إعالمية دقيقة ومتوازنة،
ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،
ـ دعم توزيع الخدمات االتصالية السمعية والبرصية عىل أوسع مجال جغرايف ممكن وطنيا وجهويا
و محليا و دوليا،
ـ تنمية برمجة وبث يعربان عن الثقافة الوطنية ودعمهام،
ـ دعم التحكم يف استعامل التكنولوجيات الحديثة ،
ـ تعزيز القدرات املالية والتنافسية ملنشآت االتصال السمعي والبرصي يف الجمهورية التونسية،
ـ دعم تكوين موارد برشية ذات كفاءة عالية.
الفصل  | 16تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي:
ـ السهر عىل فرض احرتام جميع السلطات واملؤسسات واألطراف املتدخلة للقواعد واألنظمة املنطبقة
عىل قطاع االتصال السمعي و البرصي،
ـ البت يف مطالب منح اإلجازات املتعلقة بإحداث واستغالل منشآت االتصال السمعي و البرصي،
ـ البت يف مطالب منح اإلجازات املتعلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية
غري ربحية لفائدة الجمعيات التونسية املحدثة وفقا للترشيع الجاري به العمل وذلك استثناء ألحكام
الفصل  2من املجلة التجارية.
وال ميكن إحالة اإلجازة للغري إال يف حاالت استثنائية و بعد موافقة الهيئة.
ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للرتددات لتخصيص الرتددات الالزمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات
االتصال السمعي والبرصي،
ـ اإلذن للوكالة الوطنية للرتددات بوضع ترددات البث املخصصة للقطاع السمعي و البرصي عىل ذمة
املنشآت املعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات املعنية،
وتعطى األولوية يف إسناد الرتددات لتلبية حاجيات مؤسسات املرفق العام.
ـ ضبط كراسات الرشوط و اتفاقيات اإلجازة الخاصة مبنشآت االتصال السمعي و البرصي وإبرامها
و مراقبة احرتامها ؛
ـ مراقبة تقيد منشآت االتصال السمعي و البرصي مبضمون كراسات الرشوط وبصفة عامة احرتامها
للمبادئ والقواعد السلوكية املنطبقة عىل القطاع؛
ـ السهر عىل ضامن حرية التعبري و التعددية يف الفكر والرأي ،خاصة فيام يتعلق باإلعالم السيايس،
سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي لإلتصال السمعي والبرصي.
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ـ ويف هذا اإلطار ،تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا يف نشاطها ينرش للعموم ويوجه إىل رئاسة
السلطة الترشيعية ،وإىل رئيس الجمهورية  ،يبني املدة الزمنية التي استغرقتها مداخالت الشخصيات
السياسية أو النقابية أو املهنية يف برامج منشآت االتصال السمعي و البرصي .و لها إبداء جميع
املالحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،
ـ السهر عىل احرتام النصوص الترشيعية والرتتيبية التي تحدد القواعد والرشوط الخاصة بإنتاج
وبرمجة وبث الفقرات املتعلقة بالحمالت االنتخابية التي يتعني التقيد بها من قبل منشآت االتصال
السمعي و البرصي بالقطاعني العمومي والخاص،
ـ وضع القواعد السلوكية املتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد أجهزة االتصال السمعي و البرصي بها ،
ـ العمل عىل سن املعايري ذات الطابع القانوين أو التقني لقياس عدد املتابعني لربامج منشآت االتصال
السمعي والبرصي ومراقبة التقيد بها،
ـ البت يف النزاعات املتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية و البرصية واستغاللها،
ـ معاقبة املخالفات املرتكبة من قبل منشآت اإلعالم السمعي والبرصي ،وفقا للترشيع ولكراسات
الرشوط و اتفاقيات اإلجازة ذات الصلة.
الفصل  | 17يتم تخصيص الرتددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للرتددات طبقا
للمخطط الوطني للرتددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
والبرصي.
الفصل  | 18تخضع اإلجازات املتعلقة باستغالل منشآت اتصال سمعي وبرصي ملعلوم يضبط بقرار
من الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للرتددات و الديوان
الوطني لإلرسال اإلذاعي و التلفزي.
الفرع الثاين ـ يف االختصاصات االستشارية
الفصل  | 19تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي:
ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة الترشيعية وللحكومة حول مشاريع القوانني أو مشاريع املراسيم أو
مشاريع األوامر ذات الصبغة الرتتيبية املتعلقة بقطاع االتصال السمعي و البرصي،
ـ إبداء الرأي للسلطة الترشيعية والحكومة يف كل املسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة الترشيعية
أو الوزير األول ،فيام يتعلق بقطاع االتصال السمعي و البرصي،
ـ اقرتاح مختلف اإلجراءات ،وبالخصوص اإلجراءات ذات الطابع القانوين التي من شأنها ضامن التقيد
باملبادئ املنصوص عليها بالدستور وبالنصوص الترشيعية و الرتتيبية ذات الصلة،
ـ تقديم االقرتاحات املتعلقة بالتغيريات ذات الطبيعة الترشيعية والرتتيبية التي يقتضيها التطور
التكنولوجي واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ألنشطة قطاع االتصال السمعي و البرصي،
ـ إبداء الرأي املطابق يف ما يتعلق بتسمية الرؤساء املديرين العامني للمؤسسات العمومية لالتصال
السمعي و البرصي.
الفصل  | 20تعد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي تقريرا سنويا يتضمن :
ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة عىل حسابات الهيئة،
ـ بيان النتائج والوضعية املالية للهيئة،
ـ امليزانية التقديرية للسنة املالية املوالية،
ـ عرضا ملختلف النشاطات التي تولتها خالل السنة املنقضية،
ـ املعطيات املتعلقة باإلجازات املسندة والنزاعات والتحريات التي وقع القيام بها ،
ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات املتعلقة بها،
ـ املعطيات املتعلقة مبخطط الرتددات ،
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ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف املرسومة خالل السنة املنقضية ،
ـ صياغة األهداف املتعلقة بالسنة املقبلة ،
ـ ويتضمن التقرير االقرتاحات و التوصيات التي تراها مناسبة لتطوير حرية اإلعالم واالتصال
السمعي والبرصي وكفاءته وجودته وتعدديته،
ينرش هذا التقرير ويوضع عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة وتوجه نسخة منه إىل رئيس الجمهورية وإىل
رئيس السلطة الترشيعية واملنشآت االتصالية املعنية .
القسم الثالث ـ يف سري أعامل الهيئة
الفصل  | 21تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخيل أو كلام اقتىض األمر بدعوة
من رئيسها أو من ثلث أعضائها وال تكون جلساتها قانونية إال بحضور ثلثي أعضائها عىل األقل ومن
بينهم رئيسها أو نائبه يف صورة التعذر .وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية األعضاء الحارضين
ويكون صوت الرئيس مرجحا يف حالة التساوي .ويف صورة عدم توفر النصاب ،يدعو رئيس الهيئة
لجلسة ثانية يف ظرف أسبوع تنعقد مهام كان عدد األعضاء الحارضين.
و تجتمع الهيئة للتدارس والتداول يف املسائل املدرجة يف جدول أعامل يحدده رئيسها وتكون
مداوالت الهيئة رسية.
وتضع الهيئة نظامها الداخيل .و ميثلها رئيسها لدى الغري.
الفصل  | 22للقيام باملهام املسندة إليها تنتدب الهيئة ،مجموعة مراقبني مؤهلني من قبل رئيس
الهيئة من بني األعوان املنتمني إىل الصنف (أ) ومحلفني للغرض يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون،
عند الحاجة ،مبراقبة الوثائق وباملراقبة عىل عني املكان قصد معاينة وإثبات املخالفات للقوانني
والرتاتيب الجاري بها العمل و ألحكام كراسات الرشوط و اتفاقيات اإلجازة.
يكلف املراقبون املذكورون خاصة مبا ييل:
 تسجيل جميع الربامج اإلذاعية والتلفزية بالوسائل املالمئة ؛ جمع كل املعلومات الالزمة للتأكد من التقيد بااللتزامات املفروضة عىل األشخاص الطبيعينيواملعنويني املتحصلني عىل إجازة.
ويساعدهم يف مهامهم ،عند الحاجة ،مأمورو الضابطة العدلية املبينون بالعددين  3و  4من الفصل
 10من مجلة اإلجراءات الجزائية،
ومينع إفشاء املعلومات املتحصل عليها من قبل املراقبني واإلدالء بها ،إال بإذن قضايئ ،و ال يجوز
استعامل هذه املعلومات ألغراض غري التي تتعلق بالقيام باملهام املسندة إليهم.
وتتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للرتددات
والديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي املراقبة التقنية الستعامل الرتددات الراديوية املخصصة
لخدمات االتصال السمعي والبرصي.
القسم الرابع ـ يف التنظيم اإلداري و املايل للهيئة
الفصل  | 23تتمتع الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي مبيزانية مستقلة يعدها رئيسها
و تصادق عليها هيئتها الجامعية.
تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول و عنوان ثان.
يتضمن العنوان األول نفقات الترصف و املوارد االعتيادية.
و تشمل املوارد االعتيادية :
ـ املوارد الذاتية،
ـ االعتامدات املخصصة لها من ميزانية الدولة،
ـ التربعات والهبات والوصايا،
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ـ املوارد املختلفة.
ويتضمن العنوان الثاين نفقات وموارد التنمية مبا يف ذلك منح التجهيز املسندة لها من ميزانية
الدولة.
الفصل  | 24رئيس الهيئة هو آمر الرصف األول لإليرادات واملصاريف املدرجة مبيزانية الهيئة العليا
لالتصال السمعي والبرصي  .ويجوز له أن يعني آمري رصف مساعدين.
الفصل  | 25ال تنطبق األحكام املتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية عىل نفقات الهيئة
العليا لالتصال السمعي والبرصي وتخضع حساباتها ملراقبة مراقب دولة ولدائرة املحاسبات.
الفصل  | 26يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقني من إدارات عمومية وأعوان يقع
انتدابهم طبقا للنظام األسايس ألعوان الهيئة الذي يضبطه مجلس الهيئة و تتم املصادقة عليه بأمر.
• الباب الثالث ـ يف النزاعات والعقوبات
الفصل  | 27تتعهد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي من تلقاء نفسها أو بطلب
مسبق مبراقبة مدى احرتام املبادئ العامة ملامرسة أنشطة االتصال السمعي والبرصي طبقا للترشيع
الجاري به العمل.
الفصل  | 28يف حالة علم املراقبني بوقائع متثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل ،كاملامرسات
املنافية لالحرتام الواجب لشخص اإلنسان وكرامته وحامية األطفال أو لألخالقيات املهنية وبأي خرق
ملقتضيات كراسات الرشوط من قبل املنشآت صاحبة اإلجازة ،يعلم املراقب فورا بذلك رئيس الهيئة
الذي يقرر التدابري الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة ،مبا يف ذلك رفع األمر إىل السلطات اإلدارية
والقضائية واملهنية املختصة.
الفصل  | 29يف حالة خرق املقتضيات وااللتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات
الرشوط أو باتفاقيات اإلجازة ،يوجه رئيس الهيئة تنبيها إىل املنشأة املعنية بالكف عن املامرسات املخلة
بالقانون أو بأحكام كراس الرشوط أو باتفاقية اإلجازة .وعىل املخالف االمتثال لهذا التنبيه يف أجل ال
يتجاوز خمسة عرش يوما من تاريخ بلوغه إليه.
ويف حالة عدم االمتثال  ،ميكن للهيئة العليا ،أن تقرر بعد التداول ما ييل :
ـ اإلذن بنرش اإلنذار بالصحف أو بثه وجوبا عىل قنوات املنشأة أو االثنني معا،
 توقيف اإلنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات املتعلقة بربنامج أو بجزء من برنامج معني أو بومضةإشهارية ملدة أقصاها شهر،
 التقليص يف مدة اإلجازة ، ويف حالة العود اإلذن باإليقاف املؤقت أو بالسحب النهايئ لإلجازة، عقوبة مالية تكون متبوعة عند االقتضاء بتوقيف اإلنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،ويف كل الحاالت يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة املخالفات املنسوبة ومرتبطة باملنافع
التي يجنيها املخالف دون أن تتجاوز خمسة باملائة ( %( 5من رقم املعامالت الخايل من األداء املحقق
خالل السنة املالية املختومة والسابقة القرتاف املخالفة،
 إحالة األمر إىل السلطة القضائية أو املهنية املختصة إذا استوجب األمر ذلك.الفصل  | 30يف حالة ارتكاب مخالفة جسيمة متثل إخالال مبقتضيات الفصل الخامس من هذا املرسوم
من شأنها إلحاق رضر فادح يصعب تداركه ،ميكن للهيئة اإلذن بإيقاف الربنامج املعني فورا وذلك بقرار
معلل بعد دعوة املخالف للحضور وتبليغه فحوى املخالفة املنسوبة إليه.
ويف حالة التأكد الشديد ميكن لرئيس الهيئة مبجرد حصول العلم له باملخالفة أن يدعو املخالف
للحضور يف اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى يف أيام العطل واألعياد الرسمية .وتتضمن الدعوة
وجوبا املخالفة املنسوبة للمعني باألمر .وميكن لرئيس الهيئة ،بعد االستامع للمخالف ومتكينه من
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الدفاع عن نفسه ،أن يأذن فورا باإليقاف الوقتي للربنامج موضوع املخالفة.
وال مينع عدم حضور املخالف من اتخاذ هذا اإلجراء.
وعىل الرئيس إحالة امللف عىل الهيئة يف أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ قرار اإليقاف املؤقت
للربنامج موضوع املخالفة.
إذا مل يتقيد صاحب رخصة الستعامل ترددات راديو  -كهربائية بالرشوط املحددة لهذا الغرض  ،فإن
رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات يف أجل خمسة عرش يوما .ويف حالة عدم
االمتثال ،يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للرتددات بإيقاف العمل برخصة استعامل الرتددات.
تتخذ العقوبات بعد إعالم املعني باألمر ومتكينه من االطالع عىل ملفه و الدفاع عن نفسه وميكن
للمخالف الطعن يف القرارات املتخذة ضده أمام القايض اإلداري.
الفصل  | 31يف حالة مامرسة نشاطات بث دون إجازة  ،تسلط الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي والبرصي خطايا ترتاوح بني عرشين ألف دينار وخمسني ألف دينار و لها أن تأذن بحجز
التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.
الفصل  | 32يقوم املراقبون املؤهلون واملحلفون للغرض مبعاينة املخالفات و تحرير محارض يف شأنها.
كام يتولون  ،بعد التعريف بصفتهم ،حجز ما هو رضوري من الوثائق و التجهيزات.
وتبقى املحجوزات تحت حراسة أصحابها أو مبكان يحدده األعوان املذكورون بالفقرة السابقة.
تحرر محارض املعاينة والحجز من قبل عونني مراقبني.
ويجب أن يتضمن املحرض اسم كل واحد من العونني اللذين حرراه ،ولقبه وصفته ورتبته أو صنفه
وإمضاءه وختم الهيئة.
ويتضمن املحرض كذلك ترصيحات املخالف أو من ينوبه وإمضاءه.
ويتم التنصيص عىل غياب املخالف أو من ينوبه يف صورة عدم الحضور أو عىل رفضه اإلمضاء وهو
حارض.
كام يجب أن ينص املحرض عىل تاريخ املعاينة أو الحجز ومكانه وعىل إعالم املخالف أو من ينوبه
مبوضوع املخالفة والحجز إن كان حارضا وتوجه نسخة من املحرض إليه عن طريق الربيد املضمون
الوصول يف صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.
وترسل محارض الحجز يف ظرف  7أيام إىل وكيل الجمهورية املختص الذي يحيلها عىل املحكمة
املختصة للبت يف اقرار الحجز أو رفعه يف أجل ال يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز ويف
صورة عدم البت من قبل املحكمة يف الحجز يف اآلجال املحددة يرفع الحجز قانونا.
ميكن للمحاكم املختصة عند البت يف األصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة مبصادرة
املعدات والوسائل املستخدمة بصفة رئيسية يف ارتكاب املخالفة أو بإتالفها.
الفصل  | 33يف حالة إحالة اإلجازة للغري بشكل مخالف ألحكام هذا املرسوم تسلط عىل املخالف
خطية يبلغ مقدارها خمس و عرشين ( )25باملائة من قيمة اإلحالة إضافة إىل إمكانية سحب إجازة
االستغالل.
الفصل  | 34ال تتعهد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي بأفعال بعد ميض أكرث من
ثالث سنوات من وقوعها إذا مل يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إىل التحقيق فيها ومعاينتها أو معاقبتها.
الفصل  | 35تتوىل الهيئة سامع أطراف النزاع الذين لهم الحق يف إنابة محام واالستعانة بخبري وكذلك
سامع األطراف املعنية التي متت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإىل أي شخص ترى أنه من
املمكن أن يساهم يف إفادتها يف حل النزاع.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية األصوات.
لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد ويف حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس.
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تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيني بها ،وعىل هؤالء االمتثال لها حال علمهم بها
و لهم الطعن فيها أمام القضاء اإلداري.
الفصل  | 36يعاقب بخطية يرتاوح مقدارها بني ألف وعرشة آالف دينار  ،حسب خطورة املخالفة،
ّ
رسية األبحاث واملداوالت والبيانات املتحصل عليها أو استعاملها
كل من يتع ّمد بأي وجه انتهاك ّ
ألغراض أخرى غري تنفيذ املهام املوكولة إىل الهيئة.
الفصل  | 37يعاقب بخطية يرتاوح مقدارها بني خمسة ( )5آالف و عرشين ( )20ألف دينار كل
من يعيق سري البحث برفض االستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات واألشياء الصالحة
لكشف الحقيقة أو يتع ّمد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.
الفصل  | 38تسلط العقوبات املشار إليها بالفصلني  29و 30أعاله طبقا لإلجراءات التالية :
تبلغ الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي إىل منتج أو موزع أو باث خدمة االتصال
السمعي والبرصي املخالفات املنسوبة إليه ،وميكن لهذا األخري االطالع عىل ملفه و تقديم ملحوظات
كتابية بشأنها يف أجل  30يوما من تاريخ إعالمه .ويف حالة التأكد ميكن اختصار هذا األجل عىل أن ال
يقل عن سبعة أيام كاملة.
الفصل  | 39ميكن ملن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى العقوبات املشار إليها بالفصلني  29و 30من
هذا املرسوم الطعن يف هذا القرار أمام املحكمة اإلدارية.
الفصل  | 40إذا تبني للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها تشكل جرمية ،تقرر إحالة امللف عىل القضاء
العديل املختص ترابيا التخاذ ما يراه دون أن مينع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مبارشة.
الفصل  | 41إذا تبني للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها تشكل مامرسة مخلة باملنافسة تحيل امللف
عىل مجلس املنافسة.
• الباب الرابع  :يف أحكام خاصة باإلنتخابات
الفصل  | 42يرخّص للمرتشحني يف استعامل وسائل اإلعالم الوطنية دون سواها لحمالتهم االنتخابية.
وتسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي و البرصي عىل تنظيم استعامل وسائل اإلعالم عىل
أساس املبادئ املشار إليها بالفصل األول من هذا املرسوم .وتتخذ لهذا الغرض التدابري الالزمة.
الفصل  | 43تسهر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي عىل ضامن تعددية اإلعالم
وتنوعه خالل الحملة االنتخابية وعىل إزالة كل العراقيل القانونية واإلدارية التي تتعارض مع مبدإ
النفاذ إىل وسائل اإلعالم عىل أساس اإلنصاف بني جميع املرتشحني أو القامئات املرتشحة .وال ميكن الحد
من حرية التعبري إال يف حاالت استثنائية قصوى وعىل أساس معايري دقيقة تتعلق باحرتام حقوق الغري
وكرامته أو باألمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.
وتحدد الهيئة العليا القواعد والرشوط الخاصة بإنتاج الربامج والتقارير والفقرات املتعلقة بالحمالت
االنتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعني عىل منشآت اإلعالم واالتصال بالقطاعني العمومي والخاص التقيد
بها.
الفصل  | 44تحدد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي قواعد الحملة االنتخابية بوسائل
االتصال السمعي والبرصي وإجراءاتها وبالخصوص تحديد املدة الزمنية للحصص و الربامج املخصصة
ملختلف املرتشحني وتوزيعها وتوقيتها مبختلف وسائل اإلعالم السمعية البرصية بالتشاور مع مختلف
األطراف املعنية عىل أساس احرتام مبادئ التعددية واإلنصاف والشفافية.
الفصل  | 45يح ّجر عىل كافة منشآت اإلعالم السمعي والبرصي بث برامج أو إعالنات أو ومضات
إشهار لفائدة حزب سيايس أو قامئات مرتشحني  ،مبقابل أو مجانا .وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجري
بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ املتحصل عليه مقابل البث عىل أن ال تقل يف كل الحاالت
عن عرشة آالف دينار ،وتضاعف الخطية يف صورة العود.
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الفصل  | 46تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي  ،بجميع الوسائل املالمئة ،
مراقبة احرتام املرتشحني ومنشآت اإلعالم واالتصال السمعي والبرصي ألحكام هذا الباب وتتلقى الطعون
املتعلقة بها.
وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا ويف كل الحاالت قبل
نهاية مدة الحملة االنتخابية.
الباب الخامس  :أحكام انتقالية
الفصل  | 47بصورة وقتية ويف انتظار إرساء املؤسسات الترشيعية والتنفيذية عىل أساس الدستور
الجديد ،يقع تعيني رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي وأعضائها من بني الشخصيات
املستقلة املشهود لها بالخربة والكفاءة يف امليدان من قبل رئيس الجمهورية املؤقت بالتنسيق مع الهيئة
الوطنية املستقلة إلصالح اإلعالم واالتصال وفقا لنفس املعايري واملواصفات املنصوص عليها بالفصل 7
أعاله.
الفصل  | 48خالل الدورة األوىل لنشاط الهيئة ،يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي و البرصي املنصوص عليه بالفصل  7من هذا املرسوم بالقرعة من بني األعضاء باستثناء الرئيس
ونائب الرئيس اللذين تكون مدة عضويتهام ست سنوات.
الفصل  | 49بصفة انتقالية وإىل تاريخ انتهاء انتخابات املجلس الوطني التأسييس  ،تبقى أحكام
املرسوم عدد  35لسنة  2011املؤرخ يف  10أفريل  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس
واملنقح واملتمم باملرسوم عدد  72لسنة  2011املؤرخ يف  3أوت  2011سارية املفعول.
الفصل  | 50يتعني عىل منشآت االتصال السمعي والبرصي املرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا
ألحكام هذا املرسوم يف أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره.
الفصل  | 51تلغى جميع النصوص السابقة املخالفة ألحكام هذا املرسوم.
الفصل  | 52ينرش هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ
نرشه.
تونس يف  2نوفمرب .2011
رئيس الجمهورية املؤقت
فؤاد املبزع

قرار جمهوري عدد  156لسنة  2013مؤرخ يف  27ماي  2013يتعلق بتسمية أعضاء
الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي
مبقتىض قرار جمهوري عدد  156لسنة  2013مؤرخ يف  27ماي .2013
عني أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي ابتداء من  3ماي  ،2013كام ييل :
ـ السيد النوري اللجمي  :رئيس،
ـ السيدة رجاء الشوايش  :نائب رئيس،
ـ السيدة منى الغرياين  :عضو،
ـ السيد رياض الفرجاين  :عضو،
ـ السيدة راضية السعيدي  :عضو،
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ـ السيدة رشيدة النيفر  :عضو،
ـ السيد هشام السنويس  :عضو،
ـ السيد الحبيب بلعيد  :عضو،
ـ السيد محسن الرياحي  :عضو.

قرار جمهوري عدد  156لسنة 201قانـــون أسايس عدد  13لسنــة  2013مؤرخ يف 2
ماي  2013يتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل
باسم الشعب،
و بعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
نصه :
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت ّ
األحكام العامة
الفصل األول | تحدث مبقتىض هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية
ترشف عىل شؤون القضاء العديل تحل محل املجلس األعىل للقضاء تسمى “الهيئة الوقتية للقضاء
العديل” ويشار إليها يف هذا القانون بعبارة “الهيئة”.
تضبط الهيئة نظامها الداخيل الذي ينظم سري عملها.
الفصل  | 2تنظر الهيئة يف املسار املهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.
وتبدي رأيا استشاريا يف مشاريع القوانني املتعلقة بسري العمل القضايئ وأساليب إصالح منظومة
القضاء العديل .ولها أن تقدم من تلقاء نفسها االقرتاحات والتوصيات التي تراها مالمئة يف كل ما من
شأنه تطوير العمل القضايئ.
الفصل  | 3ال تصح مداوالت الهيئة إال بحضور ثلثي أعضائها عىل األقل .وإذا مل يتوفر النصاب املذكور
تعاد الدعوة النعقادها خالل عرشة أيام عىل أن ال يقل عدد الحضور عن الثلث .ويف هذه الصورة تكون
مداوالتها صحيحة.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحارضين باستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات
باألغلبية املطلقة ألعضائها .ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون جلسات الهيئة رسية عند النظر يف الحصانة والتأديب وتكون قراراتها يف هذا الشأن معللة.
ميكن الطعن يف قرارات الهيئة أمام املحكمة اإلدارية وفقا ملقتضيات القانون عدد  40لسنة 1972
املؤرخ يف غرة جوان  1972واملتعلق باملحكمة اإلدارية.
الفصل  | 4ترفع الهيئة كل ستة أشهر تقريرا عن سري أعاملها لكل من رئيس املجلس املكلف بالترشيع
ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
• الباب األول
تركيبة الهيئة
الفصل  | 5ترتكب الهيئة من خمسة قضاة معينني بالصفة ومن عرشة قضاة منتخبني ومن خمسة
أعضاء من غري القضاة ،كام ييل :
* الرئيس األول ملحكمة التعقيب ،رئيسا،
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ،عضوا،
* وكيل الدولة العام مدير املصالح العدلية ،عضوا،
* املتفقد العام بوزارة العدل ،عضوا،
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* رئيس املحكمة العقارية ،عضوا،
* أربعة قضاة منتخبني عن الرتبة األوىل ،أعضاء،
* ثالثة قضاة منتخبني عن الرتبة الثانية ،أعضاء،
* ثالثة قضاة منتخبني عن الرتبة الثالثة ،أعضاء،
* خمسة أساتذة جامعيني يف القانون بأقدمية ال تقل عن  15سنة يكون من بينهم بالرضورة
محاميان لدى التعقيب بأقدمية ال تقل عن  10سنوات يجمعان بني التدريس واملحاماة ،أعضاء.
ويشرتط يف املرتشحني من غري القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة.
ويتم تقديم الرتشحات للجنة االنتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة.
وتتوىل لجنة االنتخابات تقديم املرتشحني من غري القضاة ملكتب املجلس الوطني التأسييس يف أجل
أقصاه يوم اإلعالن عن نتائج انتخابات القضاة.
وعىل املجلس الوطني التأسييس أن يعقد جلسة عامة يف ظرف ثالثة أيام النتخابهم ويتم التصويت
باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس.
يراعى يف تركيبة الهيئة متثيلية النساء القاضيات.
الفصل  | 6تتوىل لجنة مستقلة تنظيم انتخابات الهيئة واإلرشاف عليها ومراقبتها وذلك يف مؤمتر
انتخايب وتنتهي مهامها باإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات.
ترتكب اللجنة من خمسة عرش عضوا يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب املجلس الوطني
التأسييس من بني املرتشحني الراغبني يف ذلك عىل أن تضم اللجنة رضورة تسعة قضاة بحساب ثالثة عن
كل رتبة وستة نواب من املجلس الوطني التأسييس.
وتقدم الرتشحات ملكتب املجلس يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نرش هذا القانون بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وعىل املكتب أن يبت خالل السبعة أيام املوالية.
ويعتمد يف اختيار القضاة األقدمية يف الرتبة وعند التساوي يقدم األكرب سنا.
وتختار اللجنة من بني أعضائها رئيسا ومقررا بالتوافق فإن تعذر فباالنتخاب بأغلبية األعضاء مع
اعتامد املوانع املنصوص عليها بالفصلني  8و 9من هذا القانون.
تضع وزارة العدل عىل ذمة اللجنة املستقلة املرشفة عىل انتخابات الهيئة جميع الوسائل البرشية
واملادية لتنفيذ عملية االنتخاب بصفة شفافة ونزيهة.
الفصل  | 7لكل قاض مبارش أو ملحق يف تاريخ االنتخابات الحق يف االقرتاع.
الفصل  | 8ميكن أن يرتشح لعضوية الهيئة كل قاض بارش القضاء ومل يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية
باستثناء العقوبات املرتبطة بحق االجتامع والتعبري ومل يكن يف حالة إلحاق أو عدم مبارشة .ويشرتط
بالنسبة إىل قضاة الرتبة األوىل أقدمية ال تقل عن أربع سنوات يف تاريخ تقديم مطلب الرتشح.
كام ال ميكن الرتشح لـ :
ـ أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إال بعد تقديم استقالتهم.
ـ القضاة أعضاء لجنة االنتخابات.
الفصل  | 9مينع من الرتشح لعضوية الهيئة :
ـ كل قاض كان عضوا بأحد املجالس العليا للقضاء السابقة أو تحصل عىل امتيازات مادية أو مهنية
غري مربرة باستثناء من تعرض إىل نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه.
ـ كل قاض ناشد الرئيس األسبق الرتشح لالنتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم
يف تلميع صورة النظام يف امللتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري
الدميقراطي املنحل.
ـ كل قاض شارك يف محاكامت الرأي والحريات التي شملها العفو العام الصادر به املرسوم عدد 1
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املؤرخ يف  19فيفري  ،2011وأيضا كل قاض شارك يف محاكامت الحق العام إن كانت التتبعات متت عىل
أساس نشاط نقايب أو سيايس واستفاد بسببها برتقية أو بخطة وظيفية.
الفصل  | 10عىل كل مرتشح النتخابات الهيئة أن يقدم للجنة االنتخابات ترصيحا عىل الرشف يؤكد
خلوه من املوانع املذكورة بالفصل السابق كام يقدم ترصيحا عىل الرشف مبمتلكاته.
ويعترب كل ترصيح مخالف للحقيقة تزويرا ويرتتب عنه العقوبات الواردة باملجلة الجزائية.
الفصل  | 11ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومبارشا يف
دورة انتخابية واحدة باالقرتاع عىل األفراد بطريقة رسية.
يتم الترصيح بفوز القضاة الذين تحصلوا عىل أكرب عدد من األصوات بالنسبة لكل رتبة ويف حالة
التساوي يقدم القايض األكرب سنا.
وتعترب ملغاة كل ورقة تشمل أكرث من العدد املخصص لكل رتبة.
• الباب الثاين
مهام الهيئة
القسم األول
 /اإلرشاف عىل املسار املهني للقضاة
الفصل  | 12تنظر الهيئة يف إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعلن عن قامئة الشغورات
يف مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية وتتلقى مطالب النقل والرتشح لها.
تدرس الهيئة طلبات التعيني والنقل باالعتامد عىل املعايري الدولية الستقالل القضاء.
وال ميكن نقلة القايض خارج مركز عمله ولو يف إطار ترقية أو تسمية يف خطة وظيفية ،إال برضاه
املعرب عنه كتابة.
ال تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القايض مراعاة ملا تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد مبصلحة العمل املصلحة الناشئة عن رضورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة
أو مواجهة ارتفاع بينّ يف حجم العمل بإحدى املحاكم أو توفري اإلطار القضايئ عند إحداث محاكم
جديدة.
ويتساوى جميع القضاة يف تلبية مقتضيات مصلحة العمل وال ميكن دعوة القايض إىل تغيري مركز
عمله تلبية ملقتضيات مصلحة العمل إال بعد ثبوت عدم وجود راغبني يف االلتحاق مبركز العمل املعني
ويدعى للغرض القضاة املبارشون بأقرب دائرة قضائية مع اعتامد التناوب وعند االقتضاء يتم إجراء
القرعة.
ويف هذه الصورة ال ميكن أن تتجاوز مدة املبارشة تلبية ملقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما مل
يعرب القايض عن رغبة رصيحة يف البقاء باملركز الواقع نقلته أو تعيينه به.
الفصل  | 13تختص الهيئة بالنظر يف تسمية امللحقني القضائيني املحرزين عىل شهادة ختم الدروس
من املعهد األعىل للقضاء مبراكز عملهم.
كام تنظر يف مطالب االستقالة ومطالب اإلحالة عىل التقاعد املبكر وأيضا مطالب رفع الحصانة.
الفصل  | 14تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء عىل قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا ألحكام
الفصل  17من القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011واملتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية .وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء عىل رأي مطابق من
الهيئة.
يتم نرش الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يف أجل سبعة أيام.
الفصل  | 15يرفع التظلم من قرارات الرتقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إىل الهيئة يف أجل
أقصاه سبعة أيام من تاريخ نرش األمر املتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
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وتبت الهيئة يف مطالب التظلم يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم املطلب.
وميكن الطعن يف هذه األوامر أمام املحكمة اإلدارية وفقا ملقتضيات القانون عدد  40لسنة 1972
املؤرخ يف غرة جوان  1972واملتعلق باملحكمة اإلدارية عىل أن يتم البت يف النزاع يف أجل ال يتجاوز
ستة أشهر.
• القسم الثاين
التأديب
الفصل  | 16ترتكب الهيئة عند النظر يف امللفات التأديبية من :
* الرئيس األول ملحكمة التعقيب ،رئيسا،
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ،عضوا،
* وكيل الدولة العام مدير املصالح العدلية ،عضوا،
* املتفقد العام بوزارة العدل ،مقررا ال يصوت،
* ثالثة قضاة منتخبني من نفس رتبة القايض املحال عىل التأديب ،أعضاء.
وتتعهد الهيئة برتكيبتها املذكورة بالنظر يف امللفات التأديبية للقضاة من الصنف العديل طبق القوانني
الجاري بها العمل.
تتعهد الهيئة بامللف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء عىل تقرير تعده التفقدية العامة.
وعىل الرئيس أن يدعو الهيئة لالنعقاد يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما من تاريخ اإلحالة .وعىل الهيئة
أن تبت يف امللف التأديبي يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.
يكون الطعن يف القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل  .3وتحال القرارات عىل
وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صريورة القرار باتا.
الفصل  | 17يتوىل املقرر إعالم القايض املعني بإحالته عىل التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك االستدعاء مبارشة ،وذلك يف أجل أقصاه
خمسة عرش يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كام له االستعانة بشخص يختاره
أو مبحام للدفاع عنه واالطالع عىل امللف.
وتخلف القايض عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه ال يوقف أعامل الهيئة التي تنظر
يف امللف طبق أوراقه.
الفصل  | 18إذا كانت األفعال املنسوبة للقايض مام يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معلال
بإيقافه عن العمل.
وإذا تبني أن تلك األفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالرشف فعىل الهيئة اتباع اإلجراءات
القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه عىل النيابة العمومية املختصة وتعليق إجراءات التأديب إىل
حني صدور حكم قضايئ بات.
األحكام االنتقالية
الفصل  | 19تنتهي مهام الهيئة وتنحل آليا بوضع الدستور الجديد ومبارشة املؤسسة الدستورية
املنبثقة عنه واملكلفة باإلرشاف عىل القضاء العديل ملهامها.
الفصل  | 20تلغى جميع األحكام املخالفة لهذا القانون األسايس وتبقى أحكام القانون عدد  29لسنة
 1967املؤرخ يف  14جويلية  1967املتعلق بنظام القضاء واملجلس األعىل للقضاء والقانون األسايس
للقضاة التي ال تتعارض مع هذا القانون األسايس سارية املفعول.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  2ماي .2013
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي
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قانون أسايس عدد  43لسنة  2013مؤرخ يف  21أكتوبر  2013يتعلق بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
العنوان األول
أحكام عامة
الفصل األول | تحدث هيئة عمومية مستقلّة تس ّمى “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة” تتمتّع بالشخصية املعنوية واالستقالل
اإلداري واملايل ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون األسايس بـ “ الهيئة “.
الفصل  | 2يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا القانون األسايس :
الحرمان من الحرية  :كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من
سلطة قضائية أو إدارية أو غريها من السلط أو بإيعاز منها أو مبوافقتها أو بسكوتها.
كل األماكن التي تخضع
أماكن االحتجاز  :يقصد بها ّ
أو ميكن أن تخضع لوالية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت مبوافقتها والتي ميكن أن يوجد
فيها أشخاص محرومون من حريتهم مبوجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو مبوافقتها
أو سكوتها
وتعترب أماكن احتجاز بالخصوص :
 - 1السجون املدنية ،
 - 2مراكز إصالح األطفال الجانحني،
 3مراكز إيواء أو مالحظة األطفال، - 4مراكز االحتفاظ،
 - 5مؤسسات العالج النفيس،
 - 6مراكز إيواء الالجئني وطالبي اللجوء،
 - 7مراكز املهاجرين
 - 8مراكز الحجز الصحي،
 - 9مناطق العبور يف املطارات واملوانئ،
 - 10مراكز التأديب،
 11الوسائل املستخدمة لنقل األشخاص املحرومني من حريتهم.العنوان الثاين
يف الهيئة
• الباب األول
 /يف مهام الهيئة وصالحياتها
الفصل  | 3تتولىّ الهيئة أساسا القيام باملهام التالية :
 - 1القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعالم ويف أي وقت تختاره ألماكن
االحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم،
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 - 2التأكد من توفر الحامية الخصوصية لألشخاص ذوي اإلعاقة املوجودين مبراكز اإليواء املنصوص
عليها بالفصل  2من هذا القانون األسايس،
 - 3التأكّد من خل ّو أماكن االحتجاز من مامرسة التعذيب وغريه من املعامالت أو العقوبات القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،ومراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع املعايري الدولية
لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية،
 - 4تلقي البالغات واإلشعارات حول الحاالت املحتملة للتعذيب أو املعامالت أو العقوبات القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة يف أماكن االحتجاز والتقصيّ بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إىل السلط اإلدارية
أو القضائية املختصة،
 - 5إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة بالوقاية من التعذيب
واملامرسات املهينة واملحالة إليها من قبل السلطات املختصة،
 - 6تقديم توصيات للوقاية من التعذيب واملساهمة يف متابعة تنفيذها،
 - 7اعتامد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات املعنية للوقاية من التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أماكن االحتجاز واآلليات املالمئة لكشفه،
 - 8إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها املعطيات واإلحصائيات لهدف استغاللها يف إنجاز املهام
املوكولة إليها،
 - 9املساهمة يف نرش الوعي االجتامعي مبخاطر التعذيب واملعامالت أو العقوبات القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة عن طريق الحمالت التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النرشيات
واألدلة وتنظيم الدورات التدريبية واإلرشاف عىل برامج التكوين يف مجال اختصاصها،
 - 10إنجاز ونرش البحوث والدراسات والتقارير ذات العالقة بالوقاية من التعذيب واملامرسات
املهينة ومساعدة غريها من الهيئات عىل إنجازها،
 - 11رفع تقريرها السنوي إىل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس املجلس املكلف بالسلطة
الترشيعية ونرشه مبوقعها االلكرتوين وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  | 4يخ ّول للهيئة يف إطار مامرستها ملهامها :
 - 1الحصول عىل التسهيالت اإلدارية املمكنة والرضورية،
 - 2الحصول عىل املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز وعددها ومواقعها وعدد األشخاص املحرومني
من حريتهم،
 - 3الحصول عىل املعلومات املتعلقة مبعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم فضال عن ظروف
احتجازهم،
 - 4الدخول إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها،
 - 5إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم أو أي شخص آخر ميكن أن يق ّدم
معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو باالستعانة مبرتجم محلّف عند االقتضاء.
الباب الثاين
يف تكوين الهيئة
الفصل  | 5ترتكب الهيئة من ستة عرش ( )16عضوا كام ييل :
 ستة ( )06أعضاء ميثلون منظامت وجمعيات املجتمع املدين املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، أستاذان جامعيان مختصان يف املجال االجتامعي، عضو مختص يف حامية الطفولة، عضوان ميثالن قطاع املحاماة، ثالثة ( )3أعضاء ميثلون األطباء من بينهم وجوبا طبيب نفيس، قاضيان متقاعدان.299

الفصل  | 6يشرتط يف املرتشح لعضوية الهيئة :
 - 1أن يكون تونيس الجنسية،
 - 2أن يكون بالغا من العمر  25عاما عىل األقل،
 - 3أن يكون نزيها ومستقال ومحايدا،
 - 4أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بات بالتفليس أو ت ّم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل
بالرشف،
 5أن ال يكون عضوا باملجلس املكلف بالسلطة الترشيعية يف الفرتة النيابية التي قدم فيها الرتشح، 6عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو مناشدة رئيسالجمهورية املخلوع للرتشح ملدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية يف الحكومة أو تقلد منصب
وايل أو كاتب عام والية أو معتمد طيلة حكم الرئيس املخلوع.
الفصل  | 7تختار الجلسة العامة للمجلس املكلف بالسلطة الترشيعية من بني الرتشحات املقدمة
إىل اللجنة املختصة باملجلس املذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ واإلجراءات التالية :
 ستة ( )6أعضاء من بني مثانية عرش ( )18مرتشحا تختارهم اللجنة من بني املرتشحني الذين تح ّملوااملسؤولية ملدة ال تقل عن سنتني باملنظامت والجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان،
 عضوان من بني ستة ( )6مرتشحني تختارهم اللجنة من بني الجامعيني ذوي االختصاص يف املجالاالجتامعي،
 عضو من بني ثالثة ( )3مرتشحني تختارهم اللجنة من ضمن املختصني يف مجال حامية الطفولة، قاضيان متقاعدان من بني ستة ( )6قضاة مرتشحني تختارهم اللجنة، محاميان اثنان من بني ستة محامني ( )6تختارهم اللجنة من بني املرتشحني من غري أعضاء الهياكلاملهنية،
 ثالثة ( )3أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفيس من بني تسعة ( )9أطباء تختارهم اللجنة ويكونمن بينهم وجوبا ثالثة ( )3أطباء نفسيون.
يفتح باب الرتشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة املختصة باملجلس املكلف بالسلطة
الترشيعية ،ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الرتشحات وطرق
تقدميها والرشوط الواجب توفرها.
تختار اللجنة املرتشحني بأغلبية ثالثة أخامس ( )3/5أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة عىل الجلسة العامة للمجلس املكلف بالسلطة الترشيعية قامئة مرتبة يراعى
فيها مبدأ التناصف يف االختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسامء املرتشحني حسب الرتتيب
األبجدي الختيار أعضاء الهيئة بأغلبية األعضاء بطريق التصويت الرسي عىل األسامء.
يتم اعتامد األعضاء املتحصلني عىل أكرب عدد من األصوات وفق ترتيبهم ،وعند التساوي يقع اعتامد
األكرب سنا.
ال ميكن الجمع بني عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية باملجلس املكلف بالسلطة
الترشيعية.
يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقدميه ملعطيات خاطئة.
الفصل  | 8يجتمع األعضاء املنتخبون يف جلسة أوىل يرأسها أكرب األعضاء سنا الختيار رئيس الهيئة
من بينهم بالتوافق  ،وإن تعذّر فباالنتخاب عىل قاعدة األغلبية املطلقة  ،ويف حال تساوي األصوات
يق ّدم األكرب سنا.
الفصل  | 9تت ّم تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر ملدة ست ّ( )6سنوات غري قابلة للتجديد.
يؤدي الرئيس واألعضاء قبل مبارشة مهامهم اليمني التالية أمام رئيس الحكومة :
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“أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهامي بأمانة ورشف واستقاللية وأن أحافظ عىل الرس املهني”.
الفصل  | 10تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثالث ( )3سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة املجلس املكلف بالسلطة الترشيعية قبل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية
بقامئة األعضاء املعنيني بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
ميارس األعضاء ،املنتهية مدة عضويتهم ،مهامهم صلب الهيئة إىل حني تسلّم األعضاء الجدد ملهامهم.
• الباب الثالث
يف ضامنات حسن سري عمل الهيئة
الفصل  | 11يعترب أعضاء الهيئة سلطة إدارية وكل اعتداء عىل أحدهم يعاقب عليه طبق مقتضيات
الفصل  82من املجلة الجزائية.
الفصل  | 12يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة.
ال ميكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق مبامرسة
مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم.
ال ميكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة ما مل ترفع عنه
الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها.
غري أنه يف حالة التلبس بالجرمية فإنه ميكن إيقافه وإعالم الهيئة حاال بذلك عىل أن ينتهي كل إيقاف
إن طلبت الهيئة ذلك .
وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للهيئة بعد استدعاء املعني باألمر لسامعه وذلك عىل أساس الطلب
املقدم من السلطة القضائية مرفقا مبلف القضية.
الفصل  | 13ال ميكن للسلط املعنية االعرتاض عىل زيارة دورية أو فجئية ملكان بعينه إال ألسباب
ملحة وموجبة لها عالقة بالدفاع الوطني أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطري يف
املكان املزمع زيارته مبا يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتايب معلّل يبلّغ فورا إىل رئيس
وينص فيه وجوبا عىل مدة املنع املؤقت.
الهيئة ّ
كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل.
يكون عرضة للتتبعات التأديبية ّ
الفصل  | 14مع مراعاة الترشيع املتعلق بحامية املعطيات الشخصية ،ال ميكن تتبع أي شخص من
أجل تقديم معلومات أو إفشاء أرسار تتعلق مبامرسة التعذيب أو اإلرشاد عىل مرتكبه.
العنوان الثالث
تسيري الهيئة
• الباب األول
يف املوارد
الفصل  | 15تتك ّون املوارد املالية للهيئة من االعتامدات السنوية املخصصة لها من ميزانية الدولة.
وال تخضع قواعد رصفها ومسك حساباتها إىل مجلة املحاسبة العمومية.
تعينّ الهيئة مراقب حسابات مل ّدة أربعة أعوام غري قابلة للتجديد يقع اختياره من بني الخرباء
املرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني للبالد التونسية.
املحاسبني ّ
وتخضع الحسابات املالية للهيئة للرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات.
• الباب الثاين
يف مهام رئيس الهيئة
الفصل  | 16يسهر رئيس الهيئة عىل سري أعاملها ويرأس جلساتها وميثّلها لدى الغري ويحفظ وثائقها
وهو اآلمر بالرصف.
ميارس يف نطاق املهام املوكولة إليه الصالحيات التالية :
 - 1اإلرشاف اإلداري واملايل عىل الهيئة وأعوانها،
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 - 2اإلرشاف عىل إعداد مرشوع امليزانية السنوية،
 - 3اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي للهيئة.
وميكن لرئيس الهيئة بناء عىل مداولة للمجلس أن يطلب من السلط
املختصة اتخاذ اإلجراءات
ّ
التحفظ ّية املناسبة عند حدوث خرق خطري للقوانني والرتاتيب الجاري بها العمل يف مجال حقوق
اإلنسان.
كام ميكن للرئيس تفويض البعض من صالحياته كتابيا لنائبه أو ألي عضو من الهيئة.
• الباب الثالث
يف مهام الهيئة
الفصل  | 17متارس الهيئة الصالحيات التالية :
 - 1اختيــار كاتب عام للهيئة من بني أعضائها يتولىّ تدوين مداوالتها.
 - 2اختيار نائب لرئيس الهيئة من بني أعضائها يع ّوضه عند التعذّر أو الغياب بالتوافق وإن تعذّر
ذلك فباألغلبية املطلقة،
 - 3إبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية الخاصة بعمل الهيئة،
 - 4ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا ألحكام الفصل  22من هذا القانون األسايس،
 - 5املصادقة عىل مرشوع ميزانية الهيئة،
 - 6املصادقة عىل النظام الداخيل للهيئة،
 - 7املصادقة عىل التقرير السنوي للهيئة.
• الباب الرابع
يف سري عمل الهيئة
الفصل  | 18تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من الرئيس أو من ثلث األعضاء عىل ّ
األقل وذلك م ّرة يف
الشهر وكلام دعت الحاجة.
يرأس اجتامعات الهيئة الرئيس أو نائبه .وميكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة يف حضوره
اجتامعات الهيئة بالنظر لكفاءته يف املسائل املدرجة بجدول األعامل ودون املشاركة يف التصويت.
يتوىل رئيس الهيئة ضبط جدول األعامل.
تكون مداوالت الهيئة رسيّة وتجرى بحضور نصف أعضائها عىل األقل.
ويف صورة عدم اكتامل النصاب يف الجلسة األوىل تتم الدعوة لجلسة ثانية يف ظرف أسبوع وتنعقد
صحيحة مهام كان عدد األعضاء الحارضين.
وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وعند االقتضاء بأغلبية الحارضين ويف صورة تساوي األصوات يكون
صوت الرئيس مرجحا.
تكون
بشخص
ّق
ل
تتع
مسألة
يف
مداوالتها
يف
املشاركة
وأعضائها
الهيئة
لرئيس
ميكن
الفصل  | 19ال
ألي
ّ
منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إىل حدود الدرجة الرابعة.
يجب عىل رئيس الهيئة وأعضائها الترصيح يف أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء رشط أو أكرث من
رشوط العضوية املنصوص عليها بهذا القانون األسايس.
ميكن ألي شخص مادي أو معنوي له مصلحة يف ذلك أن يقوم بالتجريح يف رئيس الهيئة أو أعضائها
وذلك مبكتوب معلّل يو ّجه إىل الهيئة.
الفصل | 20يتولىّ املجلس املكلف بالسلطة الترشيعية سد الشغور بسبب الوفاة أو االستقالة أو
اإلعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها عىل األقل طبقا لإلجراءات
املنصوص عليها بهذا القانون األسايس.
تعاين الهيئة حالة الشغور والتي ال يجب أن تتجاوز الثالثة أشهر وتد ّونها يف محرض خاص تحيله
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للمجلس املكلف بالسلطة الترشيعية.
• الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل  | 21تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها املتفرغني بأمر ينرش بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متف ّرغني وجوبا.
الفصل  | 22يضبط النظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة مبقتىض أمر .وميكن أن يخالف هذا النظام
بعض أحكام القانون عدد  112لسنة  1983املؤرخ يف  12ديسمرب  1983املتعلق بالنظام األسايس العام
ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية التي ال تتامىش وطبيعة
وظائف أعوان الهيئة.
وتتم املصادقة عىل الهيكل التنظيمي للهيئة مبقتىض أمر.
الفصل  | 23يجب عىل ّ
رس املهني يف كل ما بلغ إىل علمه من وثائق
كل عضو بالهيئة املحافظة عىل ال ّ
أو بيانات أو معلومات حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغالل ما أمكنه االطالع عليه من
معلومات لغري األغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليه ولو بعد زوال صفته.
الفصل  | 24تلغى الفقرة الرابعة جديدة املضافة للفصل الخامس من مجلة اإلجراءات الجزائية
الواردة بالفصل الثالث من املرسوم عدد  106لسنة  2011املؤرخ يف  22أكتوبر  2011وتعوض باألحكام
التالية :
ال تسقط الدعوى العمومية يف جرمية التعذيب مبرور الزمن.
الفصل  | 25يصادق املجلس الوطني التأسييس مبقتىض هذا القانون األسايس عىل املرسوم عدد 5
لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري  2011املتعلق باملوافقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل  | 26خالفا ألحكام الفصل العارش من هذا القانون األسايس يج ّدد نصف الهيئة أثناء مدة
العضوية األوىل وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه املدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة
والرشوط املنصوص عليها بهذا القانون األسايس ،ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي.
الفصل  | 27تعترب لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس هي
اللجنة املختصة عىل معنى أحكام الفصل السابع من هذا القانون األسايس.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  21أكتوبر .2013
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي
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قرار من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني
التأسييس مؤرخ يف  12ديسمرب  2013يتعلق بالتمديد يف أجل قبول الرتشحات لعضوية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس بوصفها رئيسة
اللجنة املختصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر  2013املتعلق بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلني  7و 27منه،
وعىل قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس املؤرخ يف
 13نوفمرب  2013املتعلق بفتح باب الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعىل مداوالت اللجنة املختصة املرشفة عىل دراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب باملجلس الوطني التأسييس.
ق ّررت ما ييل :
فصل وحيد ـ ميدد أجل قبول الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إىل غاية يوم
 4جانفي .2014
باردو يف  12ديسمرب .2013
رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس
سعاد بن عبد الرحيم
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التأسييس مؤرخ يف  12ديسمرب  2013يتعلق بالتمديد يف أجل قبول الرتشحات لعضوية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس بوصفها رئيسة
اللجنة املختصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر  2013املتعلق بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلني  7و 27منه،
وعىل قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس املؤرخ يف
 13نوفمرب  2013املتعلق بفتح باب الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
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وعىل مداوالت اللجنة املختصة املرشفة عىل دراسة وفرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب باملجلس الوطني التأسييس.
ق ّررت ما ييل :
فصل وحيد ـ ميدد أجل قبول الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إىل غاية يوم
 4جانفي .2014
باردو يف  12ديسمرب .2013
رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس
سعاد بن عبد الرحيم

قرار من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس
مؤرخ يف  31مارس  2014يتعلق مبنح أجل إضايف لقبول الرتشحات لعضوية الهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس بوصفها رئيسة
اللجنة املختصة بفرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011واملتعلق
بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد  3لسنة  2014املؤرخ
يف  3فيفري  2014وبالقانون األسايس عدد  4لسنة  2014املؤرخ يف  5فيفري ،2014
وعىل القانون األسايس عدد  43لسنة  2013املؤرخ يف  21أكتوبر  2013واملتعلق بالهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلني  7و 27منه،
وعىل قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس املؤرخ يف
 13نوفمرب  2013واملتعلق بفتح باب الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعىل قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس املؤرخ
يف  12ديسمرب  2013واملتعلق بالتمديد يف أجل قبول الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب،
وعىل مداوالت لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية باملجلس الوطني التأسييس املرشفة
عىل فرز ملفات الرتشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
قررت ما ييل :
الفصل األول | مينح أجل إضايف مدته خمسة عرش يوما لتقديم الرتشحات لعضوية الهيئة الوطنية
للوقاية من التعذيب يحسب من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل  | 2يرسل ملف الرتشح وجوبا عرب الربيد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يف ظرف مغلق
باسم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية وذلك إىل مقر املجلس الوطني التأسييس.
توضع عىل الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص
عىل عبارة “ال يفتح”.
الفصل  | 3تعتمد اللجنة يف عملية الفرز املطالب التي توصلت بها تطبيقا ألحكام القرارين املؤرخني
عىل التوايل يف  13نوفمرب  2013و 12ديسمرب  2013وألحكام هذا القرار.
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الفصل  | 4يسمح بصفة استثنائية للمرتشحني الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا ألحكام
القرارين املؤرخني عىل التوايل يف  13نوفمرب  2013و 12ديسمرب  2013ومل تكن مستوفية لجميع الوثائق
املطلوبة أن يستكملوها خالل املدة املحددة بالفصل األول من هذا القرار وطبقا لإلجراءات املنصوص
عليها بأحكامه.
الفصل  | 5ال تقبل مطالب الرتشح املرسلة بعد املدة املحددة بالفصل األول من هذا القرار ويعتمد
ملعرفة تاريخ اإلرسال خاتم الربيد.
الفصل  | 6يشرتط يف املرتشح لعضوية الهيئة أن يكون تونيس الجنسية ،وبالغا من العمر  25عاما
عىل األقل ،وأن يكون نزيها ومستقال ومحايدا ،كام يشرتط أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بات
بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالرشف ،وأن ال يكون عضوا باملجلس املكلف
بالسلطة الترشيعية يف الفرتة النيابية التي قدم فيها الرتشح ،مع اشرتاط عدم تحمل أي مسؤولية صلب
حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية املخلوع للرتشح ملدة رئاسية
جديدة وعدم تحمل مسؤولية يف الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام والية أو معتمد طيلة
حكم الرئيس املخلوع.
الفصل  | 7يحتوي ملف الرتشح وجوبا عىل الوثائق التالية :
 1ـ الوثائق املشرتكة بني جميع األصناف :
ـ مطلب ترشح معرف باإلمضاء (أمنوذج قابل للتحميل عىل املوقع اإللكرتوين ،)www.anc.tn
ـ استامرة الرتشح معرفة باإلمضاء (أمنوذج قابل للتحميل عىل املوقع اإللكرتوين ،)www.anc.tn
ـ الترصيح عىل الرشف معرف باإلمضاء (أمنوذج قابل للتحميل عىل املوقع اإللكرتوين ،)www.anc.tn
ـ السرية الذاتية (اختياري)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونيس،
ـ مضمون من الحالة املدنية مل متض عىل تسليمه مدة ثالثة أشهر،
ـ بطاقة عدد  3أو وصل يف اإليداع رشط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتامع لجنة الفرز،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخة من الشهائد العلمية املتحصل عليها،
ـ نسخة مطابقة لألصل من أعىل شهادة علمية.
 2ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ يف صنف ممثيل املنظامت والجمعيات :
شهادة صادرة عن املنظامت والجمعيات املعنية تثبت تحمل مسؤولية ملدة سنتني عىل األقل يف
مجال حقوق اإلنسان.
ـ يف صنف األساتذة الجامعيني :
الشهائد العلمية أو املعادلة لها أو املنظرة بها والتي تفيد االختصاص يف املجال االجتامعي.
شهادة تفيد صفة الجامعي من الهياكل املعنية.
ـ يف صنف مختص يف حامية الطفولة :
شهادة تفيد االختصاص يف مجال حامية الطفولة.
ـ يف صنف ممثيل قطاع املحاماة :
شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامني تفيد صفة املحامي مل متض عىل تسليمها مدة ثالثة أشهر.
ـ يف صنف ممثيل األطباء :
شهادة تفيد الرتسيم يف العامدة الوطنية لألطباء بالجمهورية التونسية مل متض عىل تسليمها مدة
ثالثة أشهر.
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ـ يف صنف القضاة :
قرار اإلحالة عىل التقاعد.
باردو يف  31مارس .2014
رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية
سعاد بن عبد الرحيم

قانون أسايس عدد  53لسنة  2013مؤرخ يف  24ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة
االنتقالية وتنظيمها.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
العنوان األول
يف تعريف العدالة االنتقالية وضبط مجاالتها
• الباب األول
يف تعريف العدالة االنتقالية
الفصل األول | العدالة االنتقالية عىل معنى هذا القانون هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل
املعتمدة لفهم ومعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة املسؤولني
عنها وجرب رضر الضحايا ورد االعتبار لهم مبا يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجامعية ويوثقها
ويريس ضامنات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إىل نظام دميقراطي يساهم يف
تكريس منظومة حقوق اإلنسان.
• الباب الثاين
يف الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة
الفصل  | 2كشف حقيقة االنتهاكات حق يكفله القانون لكل املواطنني مع مراعاة مصلحة الضحايا
وكرامتهم ودون املساس بحامية املعطيات الشخصية.
الفصل  | 3االنتهاك عىل معنى هذا القانون هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج عىل حق من حقوق
اإلنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد ترصفوا باسمها أو تحت حاميتها وإن مل تكن لهم
الصفة أو الصالحية التي تخول لهم ذلك .كام يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج عىل حق من حقوق
اإلنسان تقوم به مجموعات منظمة.
الفصل  | 4الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل واالجراءات واألبحاث املعتمدة لفك منظومة
االستبداد وذلك بتحديد كل االنتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها واملالبسات املحيطة
بها والنتائج املرتتبة عليها ،ويف حاالت الوفاة والفقدان واالختفاء القرسي معرفة مصري الضحايا وأماكن
وجودهم وهوية مرتكبي األفعال التي أدت إليها واملسؤولني عنها.
مداولة املجلس الوطني التأسييس وموافقتـه بجلستــه املنعقـدة بتاريخ  15ديسمرب .2013
ويؤخذ بعني االعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع االنتهاكات عىل كبار السن والنساء
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واألطفال واملعوقني وذوي االحتياجات الخاصة واملرىض والفئات الهشة.
الفصل  | 5حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل األجيال املتعاقبة من التونسيات والتونسيني وهو واجب
تتحمله الدولة وكل املؤسسات التابعة لها أو تحت إرشافها الستخالص العرب وتخليد ذكرى الضحايا.
• الباب الثالث
يف املساءلة واملحاسبة
الفصل  | 6تتمثل املساءلة واملحاسبة يف مجموع اآلليات التي تحول دون اإلفالت من العقاب أو
التفيص من املسؤولية.
الفصل  | 7املساءلة واملحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية واإلدارية حسب الترشيعات
الجاري بها العمل.
الفصل  | 8تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة باملحاكم االبتدائية املنتصبة مبقار محاكم االستئناف
تتكون من قضاة ،يقع اختيارهم من بني من مل يشاركوا يف محاكامت ذات صبغة سياسية ،ويتم تكوينهم
تكوينا خصوصيا يف مجال العدالة االنتقالية.
تتعهد الدوائر املذكورة بالنظر يف القضايا املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان عىل معنى
االتفاقيات الدولية املصادق عليها وعىل معنى أحكام هذا القانون ،ومن هذه االنتهاكات خاصة :
ـ القتل العمد،
ـ االغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنيس،
ـ التعذيب،
ـ االختفاء القرسي،
ـ اإلعدام دون توفر ضامنات املحاكمة العادلة.
ـ كام تتعهد هذه الدوائر بالنظر يف االنتهاكات املتعلقة بتزوير االنتخابات وبالفساد املايل واالعتداء
عىل املال العام والدفع إىل الهجرة االضطرارية ألسباب سياسية املحالة عليها من الهيئة.
الفصل  | 9ال تسقط مبرور الزمن الدعاوى الناجمة عن االنتهاكات املذكورة بالفصل  8من هذا
القانون.
• الباب الرابع
يف جرب الرضر ورد االعتبار
الفصل  | 10الضحية هي كل من لحقه رضر جراء تعرضه النتهاك عىل معنى هذا القانون سواء كان
فردا أو جامعة أو شخصا معنويا.
وتعد ضحية أفراد األرسة الذين لحقهم رضر لقرابتهم بالضحية عىل معنى قواعد القانون العام وكل
شخص حصل له رضر أثناء تدخله ملساعدة الضحية أو ملنع تعرضه لالنتهاك.
ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو اإلقصاء املمنهج.
الفصل  | 11جرب رضر ضحايا االنتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة عىل توفري أشكال
الجرب الكايف والفعال مبا يتناسب مع جسامة االنتهاك ووضعية كل ضحية .عىل أن يؤخذ بعني االعتبار
اإلمكانيات املتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
جرب الرضر نظام يقوم عىل التعويض املادي واملعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسرتداد الحقوق وإعادة
التأهيل واإلدماج وميكن أن يكون فرديا أو جامعيا ويأخذ بعني االعتبار وضعية كبار السن والنساء
واألطفال واملعوقني وذوي االحتياجات الخاصة واملرىض والفئات الهشة.
الفصل  | 12توفر الدولة العناية الفورية والتعويض الوقتي ملن يحتاج إىل ذلك من الضحايا وخاصة
كبار السن والنساء واألطفال واملعوقني وذوي االحتياجات الخاصة واملرىض والفئات الهشة دون انتظار
صدور القرارات أو األحكام املتعلقة بجرب الرضر.
الفصل  | 13تتكفل الدولة مبصاريف التقايض يف كل قضايا حقوق اإلنسان عىل معنى هذا القانون
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لفائدة الضحايا وذلك يف نطاق القوانني املتعلقة باإلعانة العدلية واإلعانة القضائية أمام املحكمة
اإلدارية.
• الباب الخامس
يف إصالح املؤسسات
الفصل  | 14يهدف إصالح املؤسسات إىل تفكيك منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتها
بشكل يضمن عدم تكرار االنتهاكات واحرتام حقوق اإلنسان وإرساء دولة القانون.
ويقتيض إصالح املؤسسات خاصة مراجعة الترشيعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن
ثبتت مسؤوليته يف الفساد واالنتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها وذلك طبقا
ألحكام الفصل  43من هذا القانون.
• الباب السادس
يف املصالحة
الفصل  | 15تهدف املصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم االجتامعية وبناء دولة
القانون وإعادة ثقة املواطن يف مؤسسات الدولة.
وال تعني املصالحة اإلفالت من العقاب وعدم محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات.
العنوان الثاين
يف هيئة الحقيقة والكرامة
• الباب األول
أحكام عامة
الفصل  | 16تحدث هيئة مستقلة ،تسمى “هيئة الحقيقة والكرامة” ،تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املايل واإلداري يكون مقرها تونس العاصمة وميكن أن تعقد جلساتها يف أي مكان داخل
تراب الجمهورية ،ويشار إليها يف هذا القانون بـ “الهيئة”.
كام ميكن لها تحويل مقرها إذا دعت الرضورة لذلك إىل أي مكان آخر داخل تراب الجمهورية.
الفصل  | 17يغطي عمل الهيئة الفرتة املمتدة من األول من شهر جويلية  1955إىل حني صدور
هذا القانون.
الفصل  | 18حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة
للتمديد مرة واحدة ملدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إىل املجلس املكلف بالترشيع قبل ثالثة
أشهر من نهاية مدة عملها.
• الباب الثاين
يف تركيبة الهيئة
الفصل  | 19ترتكب الهيئة من خمسة عرش عضوا عىل أال تقل نسبة أي من الجنسني عن الثلث
يقع اختيارهم من قبل املجلس املكلف بالترشيع من بني الشخصيات املشهود لها بالحياد والنزاهة
والكفاءة.
الفصل  | 20يكون من بني أعضاء الهيئة وجوبا :
* ممثالن عن جمعيات الضحايا وممثالن عن الجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان ،ترشحهم
جمعياتهم.
* ويختار بقية األعضاء من الرتشحات الفردية يف االختصاصات ذات الصلة بالعدالة االنتقالية
كالقانون والعلوم االجتامعية واإلنسانية والطب واألرشيف واإلعالم واالتصال عىل أن يكون من بينهم
وجوبا قاض عديل وقاض إداري ومحام ومختص يف العلوم الرشعية ومختص يف املالية.
الفصل  | 21يشرتط للرتشح لعضوية الهيئة :
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* الجنسية التونسية،
* أن ال يقل سن املرتشح أو املرتشحة عن ثالثني سنة يف تاريخ الرتشح،
* الكفاءة واالستقاللية والحياد والنزاهة،
* الخلو من السوابق العدلية من أجل جرمية قصدية مخلة بالرشف،
* عدم سبق التفليس االحتيايل،
* عدم سبق العزل ألي سبب مخل بالرشف.
الفصل  | 22يحجر عىل املرتشح لعضوية الهيئة :
* أن يكون نائبا يف املجلس الوطني التأسييس،
* أن تكون له مسؤولية يف حزب سيايس،
* أن يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من األول من شهر جويلية ،1955
* أن يكون قد تقلد خطة وال أو كاتب عام للوالية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة ،أو أي منصب
تنفيذي يف مؤسسة أو منشأة عمومية أو جامعة محلية بداية من  20مارس 1956
* أن يكون قد تحمل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية يف الداخل أو الخارج صلب التجمع
الدستوري الدميقراطي املنحل،
* أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الرتشح لالنتخابات الرئاسية،
* أن يكون قاضيا قد شارك يف محاكامت ذات صبغة سياسية.
وتنرش قامئة يف املرتشحات واملرتشحني عىل املوقع الرسمي للمجلس الوطني التأسييس.
الفصل  | 23تحدث لجنة خاصة باملجلس الوطني التأسييس يرأسها رئيس املجلس أو أحد نائبيه،
تتوىل فرز ملفات الرتشح والسعي للتوافق عىل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
يقع متثيل الكتل والنواب غري املنتمني إىل كتل يف تركيبة اللجنة الخاصة عىل النحو التايل :
عضو واحد عن كل كتلة متكونة من ثالثني ( )30نائبا فأقل ،وإذا تجاوز عدد نواب الكتلة ثالثني ()30
نائبا متثل بعضوين ،ومتثل بثالثة أعضاء إذا تجاوز عدد نوابها ستني ( )60نائبا.
ميثل النواب غري املنتمني إىل كتل إذا كان عددهم ثالثني ( )30نائبا فأقل بعضو واحد ،وإذا تجاوز
عددهم الثالثني ميثلون بعضوين ،وبثالثة أعضاء إذا تجاوز عددهم الستني نائبا.
تضبط تركيبة اللجنة الخاصة يف أجل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا القانون وتعقد أول اجتامع لها
يف أجل أسبوع من تاريخ ضبط تركيبتها.
يفتح باب الرتشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينرش بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا آلجال تقديم الرتشحات ولصيغ إيداعها وللرشوط
القانونية الواجب توفرها وللوثائق املكونة مللف الرتشح طبقا ملا يقتضيه هذا القانون.
تختار اللجنة بالتوافق بني أعضائها خمسة عرش ( )15مرشحا من بني الرتشحات املقدمة إىل مكتب
املجلس مع مراعاة مقتضيات الفصل  20من هذا القانون ،وترفع القامئة املتوافق عليها إىل الجلسة
العامة للمصادقة عليها بأغلبية الحارضين عىل أال تقل عن ثلث األعضاء.
إذا مل تتوصل اللجنة إىل التوافق عىل كامل القامئة خالل العرشة أيام املوالية الستكامل الفرز اإلداري
تحال ملفات كل املرتشحني املستوفني للرشوط عىل الجلسة العامة للتصويت بأغلبية ثالثة أخامس
أعضاء املجلس يف دورتني ،فإن تعذر فباألغلبية املطلقة ،ويتم اختيار أعضاء الهيئة من بني املرتشحني
الحاصلني عىل أكرث األصوات.
ويف صورة حصول مرتشحني عىل عدد متساو من األصوات يتم اختيار أكربهام سنا.
الفصل  24ـ يرفق مطلب الرتشح وجوبا بترصيح عىل الرشف بصحة املعلومات املقدمة من املرتشح
ويعفى من عضوية الهيئة يف حالة ثبوت تقديم معطيات خاطئة.
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ويتعني عىل كل مرتشح الترصيح وجوبا باملهام التي بارشها قبل خمس سنوات من تقديم ترشحه
للهيئة وكل نيابة بارشها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ.
الفصل  | 25يجوز االعرتاض عىل أحد املرتشحني أمام اللجنة املشار إليها بالفصل  23من هذا القانون
وذلك يف غضون أسبوع من تاريخ اإلعالن عن القامئة باملوقع الرسمي للمجلس وقبل إحالتها عىل
الجلسة العامة للتصويت عليها.
وتبت اللجنة يف االعرتاضات يف أجل أسبوع من تاريخ االعرتاض بعد االستامع إىل دفاع املرتشح
املعرتض عليه .ويف صورة قبول االعرتاض يتم تعويض املرتشح املعرتض عليه من بني بقية املرتشحني
لعضوية الهيئة طبقا ألحكام هذا القانون.
تكون قرارات اللجنة بخصوص االعرتاضات يف هذه الصورة نهائية وباتة وال تقبل املراجعة أو الطعن
بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة.
الفصل  | 26تتم تسمية أعضاء الهيئة بأمر يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما من تاريخ إحالة
القامئة عىل مصالح رئاسة الحكومة .ويتضمن هذا األمر دعوتهم لالجتامع يف أجل أقصاه خمسة عرش
يوما من تاريخ صدوره ويختار األعضاء بالتوافق بينهم رئيسا للهيئة ونائبني وإن تعذر فباألغلبية
املطلقة لألعضاء يف الجلسة األوىل التي يرتأسها أكرب األعضاء سنا ويساعده أصغرهم وصغراهم من غري
املرتشحني لرئاسة الهيئة.
الفصل  | 27يؤدي رئيس الهيئة وأعضاؤها قبل مبارشتهم ملهامهم اليمني التالية :
“أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهامي بحياد وإخالص وأمانة ورشف ،دون أي متييز عىل أساس
الجنس ،أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو االنتامء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء الرس املهني
وباحرتام كرامة الضحايا وباألهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة”.
وتؤدى اليمني أمام رئيس الجمهورية يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تسميتهم.
الفصل  | 28يتفرغ رئيس الهيئة وأعضاؤها تفرغا تاما ملامرسة أعاملهم وال يجوز الجمع بني عضوية
الهيئة وأي منصب أو خطة نيابية أو متثيلية.
ويتقاىض أعضاء الهيئة منحا تضبط بأمر ينرش وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  | 29يحجر عىل رئيس الهيئة وأعضائها خالل مدة عملهم بالهيئة :
ـ تعاطي أي نشاط مهني،
ـ استعامل صفتهم يف أي إشهار يتعلق مبشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
وميكن للهيئة اتخاذ التدابري التي تراها مناسبة يف حالة مخالفة أحكام هذا الفصل وفقا لنظامها
الداخيل.
الفصل  | 30تنىشء الهيئة جهازا تنفيذيا يخضع لسلطتها املبارشة ،يحدد تنظيمه وطرق تسيريه يف
نظامها الداخيل وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتكون الجهاز التنفيذي من مصالح مركزية تتوىل الشؤون اإلدارية واملالية ومن مكاتب جهوية
ولجان متخصصة تحدثها الهيئة يف املواضيع التي تندرج ضمن مشموالتها وتخضع إلرشافها املبارش.
للهيئة أن تستعني بأشخاص من ذوي الخربة واالختصاص بواسطة التعاقد أو طلب اإللحاق عىل أن
تتوفر فيهم الرشوط الواردة بالفصلني  21و 22من هذا القانون يف ما عدا رشط السن.
وتتم تسمية أعضاء الجهاز التنفيذي بقرار من الهيئة طبقا ملقتضيات نظامها الداخيل ينرش بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
• الباب الثالث
واجبات أعضاء الهيئة وأعوانها
الفصل  | 31يلتزم األعضاء باملحافظة عىل الرس املهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم إفشاء أعامل
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الهيئة أو نرشها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنرشها.
ويرسي هذا التحجري عىل األعوان واملتعاملني معها.
كام يتعني عىل كل عضو أو عون بالهيئة املحافظة عىل رسية كل ما بلغ إىل علمه من وثائق أو
بيانات أو شهادات أو معلومات أو مواد حول املسائل الراجعة بالنظر للهيئة كام ينسحب عىل العضو
املستقيل.
وال يحق الحصول عىل املؤيدات والوثائق التي بحوزة الهيئة أو االطالع عليها إال من قبل املعنيني بها
واملؤاخذين مبوجبها ويف الحاالت األخرى ال يكون ذلك إال مبقتىض إذن منها أو من املحكمة.
الفصل  | 32يتعني عىل كل أعضاء الهيئة الترصيح عىل الرشف مبمتلكاتهم وممتلكات أزواجهم
وأبنائهم لدى رئيس دائرة املحاسبات وقبل مبارشتهم ملهامهم يف الهيئة طبقا ألحكام القانون عدد 17
لسنة  1987املؤرخ يف  10أفريل  1987واملتعلق بالترصيح عىل الرشف مبكاسب أعضاء الحكومة وبعض
أصناف األعوان العموميني.
ويعترب الترصيح رشطا للمبارشة.
الفصل  | 33يجب عىل أعضاء الهيئة وأعوانها أن يتجنبوا كل ترصف أو سلوك من شأنه املس من
اعتبارها وهيبتها.
الفصل  | 34ال ميكن تتبع أي من أعضاء الهيئة مبن فيهم رئيسها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت
أثناء مامرستهم ملهامهم أو مبناسبتها إال بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضاء الهيئة.
غري أنه يف حالة التلبس بالجرمية يجوز إيقاف العضو املعني ويف هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك.
الفصل  | 35يعترب أعضاء الهيئة وأعوانها والعاملون معها موظفون عموميون عىل معنى أحكام
الفصل  82من املجلة الجزائية وعىل الدولة أن توفر لهم حامية من كل التهديدات أو االعتداءات التي
قد تلحقهم أثناء مبارشتهم ملهامهم بالهيئة أو مبناسبتها مهام كان نوعها أو بعد انتهاء مهامهم.
ويعترب االعتداء عىل أحدهم مبثابة االعتداء عىل موظف عمومي حال مامرسته لوظيفته ويعاقب
بالعقوبات املنصوص عليها باملجلة الجزائية.
الفصل  | 36يتم انتداب أعوان الهيئة بواسطة التعاقد أو باعتامد آلية االلحاق ويتقاىض األعوان
امللحقون أجورهم األصلية ومنحا تضبط بأمر.
الفصل  | 37يستمر رئيس الهيئة وأعضاؤها يف أداء مهامهم طوال مدة عمل الهيئة.
يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة تقديم استقالته كتابيا إىل رئيسها.
ميكن إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة مبوجب قرار صادر عنها بأغلبية الثلثني يف صورة التغيب دون
عذر ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة يف كل سنة أو ثبوت العجز أو
ارتكاب فعل ميس من اعتبار الهيئة أو اإلخالل الخطري بالواجبات املهنية املحمولة عليه مبوجب هذا
القانون.
يف حالة استقالة عضو من أعضاء الهيئة أو إعفائه أو وفاته يتم تعويضه بعضو آخر من نفس
اختصاصه من قبل املجلس املكلف بالترشيع بنفس الصيغ واإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 23
من هذا القانون.
يف حالة شغور منصب رئيس الهيئة ،يتوىل نائبه األكرب سنا مهام الرئاسة ،إىل حني تعيني رئيس من بني
أعضائها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل  26من هذا القانون.
• الباب الرابع
يف مهام وصالحيات الهيئة
الفصل  | 38متارس الهيئة مهامها وصالحياتها بحيادية واستقاللية تامة وفقا لألحكام واملبادئ الواردة
بالعنوان األول من هذا القانون.
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وال يحق ألي كان التدخل يف أعاملها أو التأثري عىل قراراتها.
الفصل  | 39تتوىل الهيئة املهام التالية :
* عقد جلسات استامع رسية أو علنية لضحايا االنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها،
* البحث يف حاالت االختفاء القرسي التي مل يعرف مصريها وفقا للبالغات والشكاوى التي ستقدم
إليها وتحديد مصري الضحايا،
* جمع املعطيات ورصد االنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات
وإعداد سجل موحد لضحايا االنتهاكات،
* تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى يف االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون
وتوضيح أسبابها واقرتاح املعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبال،
* وضع برنامج شامل لجرب رضر فردي وجامعي لضحايا االنتهاكات يقوم عىل :
ـ اإلقرار مبا تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جرب األرضار لفائدتهم مع
مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا،
ـ ضبط املعايري الالزمة لتعويض الضحايا،
ـ تحديد طرق رصف التعويضات وتراعي يف ذلك التقديرات املخصصة للتعويض،
ـ اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.
الفصل  | 40إلنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصالحيات التالية :
* النفاذ إىل األرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجري الواردة بالترشيع الجاري به
العمل،
* تلقي الشكاوى والعرائض املتعلقة باالنتهاكات عىل أن يستمر قبولها ملدة سنة انطالقا من بداية
نشاطها وميكن للهيئة متديدها ملدة أقصاها ستة أشهر،
* التحقيق يف كل االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل واآلليات التي تراها
رضورية مع ضامن حقوق الدفاع،
* استدعاء كل شخص ترى فائدة يف سامع شهادته
أو التحقيق معه وال تجوز مجابهتها بالحصانة،
* اتخاد كافة التدابري املناسبة لحامية الشهود والضحايا والخرباء وكل الذين تتوىل سامعهم مهام كان
مركزهم بخصوص االنتهاكات املشمولة بأحكام هذا القانون وذلك بضامن االحتياطات األمنية والحامية
من التجريم ومن االعتداءات والحفاظ عىل الرسية وذلك بالتعاون مع املصالح والهياكل املختصة،
* االستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها املتصلة بالتقيص والتحقيق والحامية،
* مطالبة السلط القضائية واإلدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي مبدها بالوثائق
أو املعلومات التي بحوزتهم،
* االطالع عىل القضايا املنشورة أمام الهيئات القضائية واألحكام أو القرارات الصادرة عنها،
* طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ومنظامت أجنبية غري حكومية طبق املعاهدات
واالتفاقيات الدولية املربمة يف الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفني حكوميني
وغريهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة املختصة،
* إجراء املعاينات باملحالت العمومية والخاصة والقيام بأعامل التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت
واألدوات املستعملة ذات الصلة باالنتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محارض يف أعاملها ولها يف ذلك
نفس صالحيات الضابطة العدلية مع توفري الضامنات اإلجرائية القضائية الالزمة يف هذا الشأن،
* االلتجاء إىل أي إجراء أو آلية متكنها من كشف الحقيقة.
الفصل  | 41يحدث صندوق يطلق عليه صندوق “الكرامة ورد االعتبار لضحايا االستبداد” تضبط
طرق تنظيمه وتسيريه ومتويله بأمر.
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الفصل  | 42تحيل الهيئة إىل النيابة العمومية امللفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان ويتم إعالمها بكل اإلجراءات التي يتم اتخاذها الحقا من قبل السلطة القضائية.
وال تعارض امللفات الواقع إحالتها مببدأ اتصال القضاء.
الفصل  | 43تتوىل الهيئة :
 1ـ صياغة التوصيات واالقرتاحات املتعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية
والقضائية واإلعالمية والرتبوية والثقافية وغربلة اإلدارة وغريها من التوصيات واالقرتاحات التي تراها
لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء الترصف يف املال العام.
 2ـ اقرتاح التدابري التي ميكن اتخاذها للتشجيع عىل املصالحة الوطنية وحامية حقوق األفراد
وبالخصوص حقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة.
 3ـ صياغة التوصيات واملقرتحات واإلجراءات التي تعزز البناء الدميقراطي وتساهم يف بناء دولة
القانون.
 4ـ إحداث لجنة يطلق عليها “لجنة الفحص الوظيفي وإصالح املؤسسات” ،يضبط النظام الداخيل
للهيئة تركيبتها وسري أعاملها ،تتوىل املهام التالية :
* تقديم مقرتحات عملية إلصالح املؤسسات املتورطة يف الفساد واالنتهاكات،
* تقديم مقرتحات لغربلة اإلدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك.
وتصدر اللجنة للجهات املختصة توصيات باإلعفاء أو اإلقالة أو اإلحالة عىل التقاعد الوجويب يف حق
كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة مبا يف ذلك الوظائف القضائية إذا تبني أنه :
أ ـ قدم تقارير أو معلومات للتجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو البوليس السيايس نتج عنها
رضر أو انتهاك عىل معنى هذا القانون،
ب ـ قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة لألشخاص الخاضعني ألحكام املرسوم عدد 13
لسنة  2011يف االستيالء عىل املال العام،
ت ـ قد ثبتت مسؤوليته يف االنتهاكات عىل معنى هذا القانون.
الفصل  | 44تويص الهيئة باتخاذ كل التدابري التي تراها رضورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا
االنتهاكات كام ميكن لها إقامة األنشطة الالزمة لذلك.
الفصل  | 45تحدث لجنة للتحكيم واملصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت يف ملفات
االنتهاكات عىل معنى هذا القانون بعد الحصول عىل موافقة الضحية وبناء عىل قواعد العدالة
واإلنصاف واملعايري الدولية املعتمدة برصف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب ،ويف حاالت
االنتهاكات الجسيمة ال يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي االنتهاكات عىل أن يؤخذ قرارها بعني
االعتبار عند تقدير العقاب.
كام تنظر لجنة التحكيم واملصالحة يف مطالب الصلح يف ملفات الفساد املايل وال يعلق تقديم مطلب
الصلح النظر يف القضية وال تنقرض الدعوى العمومية إال مبوجب تنفيذ بنود املصالحة.
ويرتتب عن تنفيذ بنود املصالحة بخصوص ملف الفساد املايل املعروض عىل اللجنة انقراض الدعوى
العمومية أو إيقاف املحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة عىل أن يستأنف التتبع أو املحاكمة أو العقوبة
إذا ثبت أن مقرتف االنتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم الترصيح بجميع ما أخذه دون
وجه حق.
تكون الدولة وجوبا طرفا أصليا يف امللفات املعروضة عىل لجنة التحكيم واملصالحة
الفصل  | 46تتعهد لجنة التحكيم واملصالحة بناء عىل اتفاقية تحكيم ومصالحة :
ـ بطلب من الضحية ،مبا يف ذلك الدولة املترضرة،
ـ بطلب من املنسوب إليه االنتهاك رشط موافقة الضحية،
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ـ مبوافقة الدولة يف حاالت الفساد املايل إذا تعلق امللف بأموال عمومية أو أموال مؤسسات تساهم
الدولة يف رأساملها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة،
ـ بإحالة من الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بناء عىل اتفاقية تحكيم ومصالحة بني األطراف املعنية.
ويعترب إقرار طالب املصالحة مبا اقرتفه كتابيا واعتذاره الرصيح رشطا لقبول مطلب التحكيم
واملصالحة الذي يقدم وفق أمنوذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب املصالحة يتعلق بالفساد
املايل فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إىل استفادة غري رشعية وقيمة الفائدة املحققة
من ذلك ويكون الطلب مرفوقا باملؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.
يقع التنصيص باملطالب وجوبا عىل القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غري قابل ألي وجه
من أوجه الطعن أو اإلبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
الفصل  | 47ال يجوز ألطراف النزاع التحكيمي االمتناع عن املشاركة يف جلسات االستامع العمومية
إذا طلبت الهيئة ذلك وتعلق إجراءات املصالحة يف صورة عدم االلتزام بأحكام هذا الفصل.
الفصل  | 48يعترب القيام أمام اللجنة عمال قاطعا آلجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية يف
النزاعات املنشورة أمامها مع اتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضامن عدم اإلفالت من العقاب طيلة
فرتة تنفيذ الصلح والتي تكون محل نظر اللجنة إىل حني تنفيذ القرار التحكيمي مع مراعاة االستثناء
الوارد بالفقرة الثانية من الفصل  46املتعلق بقضايا الفساد املايل.
وعىل الهيئة أو أحرص األطراف إعالم الجهة القضائية املتعهدة مبلف القضية بتعهد اللجنة بنفس
امللف.
الفصل  | 49يتضمن القرار التحكيمي التنصيصات التالية :
* عرض تفصييل للوقائع وتاريخ اقرتافها ووصفها القانوين والنصوص القانونية املنطبقة عليها،
* بيان وجود االنتهاكات من عدمه واألدلة املثبتة أو النافية لها،
* تحديد درجة جسامة االنتهاكات يف صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،
* تحديد طبيعة األرضار وقيمتها وطرق جربها.
الفصل  | 50يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية بعد إمضائه من الرئيس األول ملحكمة
االستئناف بتونس يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداعه لديه.
ويعترب القرار التحكيمي نهائيا غري قابل ألي وجه من أوجه الطعن أو اإلبطال أو دعوى تجاوز
السلطة.
الفصل  | 51يتعني عىل مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجامعات املحلية
واملؤسسات واملنشآت العمومية وجميع املوظفني العموميني مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما
بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه يف قيامهم أو مبناسبة قيامهم مبهامهم من معلومات ومعطيات
تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه األخرية عىل القيام باملهام املنوطة بعهدتها عىل
أحسن وجه.
تقدم هذه البيانات والوثائق مبارشة ومببادرة من املصالح واألطراف املذكورة إىل الهيئة أو بطلب
منها عند االقتضاء.
الفصل  | 52عىل كل شخص طبيعي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل
ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام الهيئة.
ويتم تسليم وصوالت يف ذلك لكل من أدىل للهيئة بوثائق أو شكاوى أو معلومات.
الفصل  | 53تتكفل الهيئة بتحديد إجراءات تنظيم وسري جلسات االستامع مع احرتام خصوصيات
الضحايا وخاصة النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكذلك املسؤولني
عن االنتهاكات وضامن سالمتهم الجسدية والنفسية.
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الفصل  | 54ال يجوز مواجهة طلبات الهيئة للحصول عىل معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ عىل
الرس املهني وذلك مهام كانت طبيعة أو صفة الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي توجد لديه املعلومات
أو الوثائق التي تطلبها الهيئة وال يؤاخذ املؤمتنون عىل هذه األرسار من أجل إفشائها للهيئة.
الفصل  | 55ميكن لرئيس الهيئة عند اكتشاف وثائق يخىش إتالفها أو عند وجود أدلة جدية حول
اقرتاف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها أن يأذن باتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لحفظ تلك
الوثائق واألدلة وملنع مرتكبي تلك االنتهاكات من إحالة األموال واملمتلكات موضوع الجرمية أو تبديلها
أو الترصف فيها أو نقلها أو إتالفها.
• الباب الخامس
يف سري أعامل الهيئة وتنظيمها
الفصل  | 56تتوىل الهيئة القيام باألعامل التحضريية التالية يف أجل أقصاه ستة أشهر املوالية لتسمية
أعضائها :
* وضع النظام الداخيل الذي ينرش بالرائد الرسمي،
* تركيز إدارة تنفيذية،
* وضع مخطط عمل لكامل مدة عملها،
* وضع برنامج عمل ملدة ال تقل عن سنة،
* وضع أدلة إجرائية مبسطة لسري أعاملها يف كافة مجاالت االختصاص،
* وضع خطة إعالمية شاملة ،باالستعانة باإلعالم الوطني،
* وضع قاعدة بيانات،
* القيام بكل األنشطة التي تراها رضورية ألداء مهامها.
الفصل  | 57يضبط النظام الداخيل للهيئة قواعد سري عملها وآليات تسيريها إداريا وماليا وفنيا
وكيفية اتخاذ قراراتها مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل  | 58يسهر رئيس الهيئة عىل سري أعاملها ويحدد تاريخ ومكان انعقاد اجتامعاتها ويعد جدول
أعامل االجتامعات بعد استشارة أعضاء الهيئة.
يرأس جلسات الهيئة رئيسها وميثلها لدى الغري وميكن له تفويض بعض صالحياته أو إمضائه لنائبيه
أو ألحد أعضاء الهيئة وإن اقتىض األمر ألحد إطاراتها بعد موافقة أعضائها.
ورئيس الهيئة هو آمر رصفها.
الفصل  | 59تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها وال تكون اجتامعاتها صحيحة إال
بحضور ثلثي األعضاء.
الفصل  | 60تكون مداوالت الهيئة رسية وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر عليها ذلك فباألغلبية
املطلقة ألعضائها الحارضين ،وعند تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وللهيئة أن تدعو أعضاء اللجان املتخصصة أو املكاتب الجهوية وكل من ترى فائدة يف حضوره ملواكبة
أشغال الجلسة عىل أن ال يكون لهم الحق يف التصويت.
الفصل  | 61ال ميكن ألي عضو بالهيئة املشاركة يف مداوالت يف أية مسألة تتعلق بشخص طبيعي
أو معنوي يكون له فيها نفع شخيص أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من االلتزامات أو العقود.
وعىل رئيس الهيئة وأعضائها الترصيح بكل تضارب مصالح طيلة فرتة العضوية بالهيئة.
الفصل  | 62ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة يف ملف معروض عىل الهيئة أن يجرح
يف أي عضو من أعضائها وذلك مبكتوب معلل يوجه إىل رئيس الهيئة.
يتم البت يف مطلب التجريح من قبل الهيئة يف أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية األعضاء
الحارضين وال يشارك يف التصويت العضو املجرح فيه.
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وال يقبل قرار الهيئة أي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.
الفصل  | 63يعطي هذا القانون للهيئة سلطة اتخاذ القرارات لتسيري مختلف مهامها وإنجازها،
وكامل الصالحيات للقيام بواجباتها املنصوص عليها بهذا القانون.
• الباب السادس
يف ميزانية الهيئة
الفصل  | 64تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون من :
* اعتامدات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة،
* الهبات والتربعات والعطايا املمنوحة للهيئة من املنظامت الوطنية أو الدولية،
* كل املوارد التي ميكن تخصيصها للهيئة.
عىل أنه مينع قبول هبات أو تربعات مرشوطة.
تعد الهيئة ميزانيتها وتعرض عىل الجهة الحكومية املختصة قبل إحالتها عىل السلطة الترشيعية
للمصادقة عليها.
وال تخضع قواعد رصفها ومسك حساباتها إىل مجلة املحاسبة العمومية.
تعني الهيئة مراقب حسابات ملدة سنتني غري قابلة للتجديد يقع اختياره من بني الخرباء املحاسبني
املرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني للبالد التونسية ،وتخضع الهيئة إىل مراقبة دائرة املحاسبات.
الفصل  | 65تربم جميع صفقات الهيئة وتنفذ وفق مبادئ املنافسة واملساواة والشفافية.
• الباب السابع
يف العقوبات الجزائية
الفصل  | 66يعاقب بالسجن ملدة أقصاها ستة أشهر وبخطية قدرها ألفا دينار كل شخص :
ـ يقوم بأي عمل أمام الهيئة يشكل يف حال حصوله يف املحكمة ازدراء لها،
ـ يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد،
ـ ال ميتثل عمدا لدعوة الهيئة لإلدالء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إىل الوثيقة أو املعلومة املطلوبة،
ـ يكشف عن أية معلومات رسية تحصل عليها مبناسبة عمله بالهيئة.
وتنطبق أحكام املجلة الجزائية يف حق كل من يديل بشهادة زور أمام الهيئة أو ميدها بوثائق مزورة
أو يتلف أية وثيقة أو مادة ذات صلة بأي من التحقيقات أو اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.
• الباب الثامن
يف ختم أعامل الهيئة
الفصل  | 67تعد الهيئة تقارير عن أنشطتها عىل النحو التايل :
 1ـ تقارير سنوية.
 2ـ تقريرا ختاميا شامال منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمن :
ـ الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق،
ـ تحديد املسؤوليات،
ـ األسباب التي أدت إىل االنتهاكات املشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها يف
املستقبل،
ـ التدابري الواجب اتخاذها للتشجيع عىل املصالحة الوطنية وحامية حقوق األفراد وعىل األخص
حقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة والفئات الهشة،
ـ التوصيات واملقرتحات واإلجراءات التي تعزز البناء الدميقراطي وتساهم يف بناء دولة القانون،
ـ التوصيات واالقرتاحات املتعلقة باإلصالحات السياسية واإلدارية واالقتصادية واألمنية والقضائية
واإلعالمية والرتبوية والثقافية وغريها التي تراها لتجنب العودة إىل القمع واالستبداد وانتهاك حقوق
اإلنسان وسوء الترصف يف املال العام،
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تقدم تقارير الهيئة إىل كل من رئيس الجمهورية ورئيس املجلس املكلف بالترشيع ورئيس الحكومة.
توضع تقارير الهيئة عىل ذمة العموم وتنرش يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحرص الهيئة
عىل نرش النتائج وتوزيعها عىل أوسع نطاق وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها.
الفصل  | 68تختتم أعامل الهيئة بنهاية الفرتة املحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إىل
األرشيف الوطني أو إىل مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض.
الفصل  | 69ال يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة املسؤولية
حول أي من محتويات التقارير أو االستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات املعرب عنها تطبيقا ألحكام
هذا القانون.
الفصل  | 70تتوىل الحكومة خالل سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة
وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات واملقرتحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والربنامج إىل املجلس
املكلف بالترشيع ملناقشتها.
ويتوىل املجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية
خاصة للغرض تستعني بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقرتحات الهيئة.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  24ديسمرب .2013
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

قرار من رئيس املجلس الوطني التأسييس مؤرخ يف  17جانفي  2014يتعلق بفتح باب
الرتشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة.
إن رئيس املجلس الوطني التأسييس،
بعد االطالع عىل القانون التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط العمومية،
وعىل القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24ديسمرب  2013املتعلق بإرساء العدالة
االنتقالية وتنظيمها وخاصة الفصول  20و 21و 22و 23و 24منه،
وعىل مداوالت اللجنة الخاصة لفرز الرتشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة،
قرر ما ييل:
الفصل األول | يفتح باب الرتشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة يوم  28جانفي  2014ويغلق يوم
 11فيفري .2014
الفصل  | 2يجب أن تتوفر يف املرتشح أو املرتشحة الرشوط التالية:
 الجنسية التونسية، أن ال يقل السن عن ثالثني سنة يف تاريخ الرتشح، الكفاءة واالستقاللية والحياد والنزاهة، الخلو من السوابق العدلية من أجل جرمية قصدية مخلة بالرشف، عدم سبق التفليس االحتيايل أو العزل ألي سبب مخل بالرشف.وال يجوز للمرتشح أن يكون:
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 نائبا يف املجلس الوطني التأسييس، له مسؤولية يف حزب سيايس،كام ال يجوز له :
 أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من األول من شهر جويلية ،1955أو تقلّد خطة وال أو كاتب عام للوالية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة ،أو أي منصب تنفيذي يف
مؤسسة أو منشأة عمومية أو جامعة محلية بداية من  20مارس  ،1956أو تح ّمل مسؤولية حزبية
وطنية
أو جهوية أو محلية يف الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل،
 أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الرتشح لالنتخابات الرئاسية. أن يكون قاضيا قد شارك يف محاكامت ذات صبغة سياسية.الفصل  | 3يتضمن ملف الرتشح وجوبا الوثائق التالية:
 مطلب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة باسم رئيس املجلس الوطني التأسييس، بالنسبة إىل ممثيل جمعيات الضحايا والجمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان ،شهادة تثبتترشيحهم من قبل هذه الجمعيات,
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر، بطاقة عدد  ،3وميكن قبول الوصل يف طلب استخراج البطاقة عدد  3عند إيداع ملف الرتشح عىلأن يتم وجوبا إلحاقها مبلف الرتشح قبل استكامل الفرز اإلداري،
 سرية ذاتية تتضمن وجوبا املهام التي بارشها املرتشح قبل خمس سنوات من تقديم الرتشح وكلنيابة بارشها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ .يتم تحميل منوذج السرية الذاتية عىل
املوقع الرسمي للمجلس الوطني التأسييس www.anc.tn
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية، ترصيح عىل الرشف بصحة املعلومات املقدمة .يتم تحميل منوذج الترصيح عىل الرشف عىل املوقعالرسمي للمجلس الوطني التأسييس . www.anc.tn
ويف حالة ثبوت اإلدالء مبعلومات خاطئة يعفى املرتشح من عضوية الهيئة.
الفصل  | 4تقدم ملفات الرتشح إىل مكتب املجلس الوطني التأسييس عن طريق الربيد مضمون
الوصول ال غري ،ويكتب عىل الظرف عبارة “ملف ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة” مع التنصيص
عىل عبارة “ال يفتح”.
الفصل  | 5ينرش هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو يف  17جانفي .2014
رئيس املجلس الوطني التأسييس
مصطفى بن جعفر
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قانون أسايس عدد  23لسنة  2012مؤرخ يف  20ديسمرب  2012يتعلق بالهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس،
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
الفصل األول | تحدث هيئة عمومية مستقلة ودامئة تسمى “الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات” تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل مقرها تونس العاصمة.
الفصل  | 2تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عىل ضامن انتخابات واستفتاءات دميقراطية وحرة
وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل  | 3تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات القيام بجميع العمليات املرتبطة بتنظيم االنتخابات
واالستفتاءات وإدارتها واإلرشاف عليها طبقا لهذا القانون وللترشيع االنتخايب وتقوم يف هذا اإلطار خاصة
مبا ييل :
 1ـ مسك سجل الناخبني وتحيينه بصفة مستمرة.
 2ـ ضبط قامئات الناخبني الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند االقتضاء وإشهارها خاصة
عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي للهيئة ويف آجال يحددها القانون االنتخايب.
 3ـ السهر عىل ضامن حق االقرتاع لكل ناخب.
 4ـ ضامن املعاملة املتساوية بني جميع الناخبني وجميع املرتشحني وجميع املتدخلني خالل العمليات
االنتخابية واالستفتائية.
 5ـ وضع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات وإشهارها وتنفيذها مبا يتفق مع املدد املقررة بالدستور
والقانون االنتخايب.
 6ـ قبول ملفات الرتشح لالنتخابات والبت فيها وفقا ألحكام الترشيع االنتخايب.
 7ـ وضع آليات التنظيم واإلدارة والرقابة الضامنة لنزاهة االنتخابات واالستفتاءات وشفافيتها،
 8ـ فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاءات.
 9ـ وضع مدونات حسن السلوك االنتخايب الضامنة ملبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف
املال العام وعدم تضارب املصالح،
 10ـ اعتامد ممثيل املرتشحني يف مكاتب االقرتاع واعتامد املالحظني والضيوف والصحفيني املحليني
واألجانب ملتابعة مراحل املسار االنتخايب .وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايري ورشوط اعتامد
املالحظني والضيوف والصحفيني األجانب واملرتجمني العاملني معهم.
 11ـ تكوين املرشفني عىل مختلف مكونات املسار االنتخايب.
 12ـ ضبط برامج التحسيس والتثقيف االنتخايب والتعاون يف هذا املجال مع جميع مكونات املجتمع
املدين الناشطة يف مجال االنتخابات وطنيا ودوليا.
 13ـ مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية ووسائلها املضبوطة بالترشيع االنتخايب وفرض احرتامها
طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
 14ـ مراقبة متويل الحمالت االنتخابية واتخاذ القرارات الالزمة يف شأنه مع ضامن املساواة بني كل
املرتشحني يف التمويل العمومي.
 15ـ تقديم مقرتحات لتطوير املنظومة االنتخابية.
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 16ـ إبداء الرأي يف جميع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات واالستفتاءات،
 17ـ إعداد تقرير خاص حول سري كل عملية انتخابية أو استفتائية يف أجل أقصاه ثالثة أشهر من
تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية يعرض عىل رئيس الجمهورية ورئيس املجلس الترشيعي ورئيس
الحكومة وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالهيئة.
 18ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة املنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض
عىل الجلسة العامة للمجلس الترشيعي مبناسبة التصويت عىل امليزانية السنوية للهيئة وينرش بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية وعىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالهيئة.
الفصل  | 4تتكون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز
تنفيذي.
• الباب األول
مجلس الهيئة
الفصل  | 5يرتكب مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كاآليت :
 /1قايض عديل.
 /2قايض إداري.
 /3محام.
 /4عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
 /5أستاذ جامعي  :مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محارض أو أستاذ تعليم عايل.
 /6مهندس مختص يف مجال املنظومات والسالمة املعلوماتية.
 /7مختص يف االتصال.
 /8مختص يف املالية العمومية.
جميعهم لهم خربة عرش سنوات عىل األقل.
 /9عضو ميثل التونسيني بالخارج.
الفصل  | 5يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبقا لإلجراءات التالية :
يتم إنشاء لجنة خاصة صلب املجلس الترشيعي ترشف عىل دراسة ملفات الرتشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية عىل أساس عضو عن كل عرشة نواب ( )10مع اعتامد أكرب
البقايا وعند تساوي البقايا بني كتلة وغري منتمني لكتل ترجح الكتلة.
يرتأس اللجنة الخاصة رئيس املجلس الترشيعي أو أحد نائبيه دون املشاركة يف التصويت عند اتخاذ
القرار.
يفتح باب الرتشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة
ينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الرتشحات ولصيغ إيداعها
وللرشوط القانونية الواجب توفرها وللوثائق املكونة مللف الرتشح طبقا ملا يقتضيه الفصل السابع من
هذا القانون.
تتوىل اللجنة الخاصة التداول عىل ضوء ملف كل مرتشح باعتامد رشوط العضوية املقررة بالفصل
السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة ملهامها ،وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتامده
لدراسة ملفات املرتشحني يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عند فتح باب الرتشحات.
تتوىل اللجنة الخاصة اختيار ستة وثالثني ( )36مرشحا عىل أساس أربعة ( )4مرشحني عن كل صنف
من األصناف املذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتامد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية
ثالثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة يف دورات متتالية بنفس األغلبية إىل حني اكتامل العدد.
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يحيل رئيس اللجنة الخاصة عىل الجلسة العامة للمجلس الترشيعي قامئة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب
كل صنف تتضمن أسامء املرشحني الستة والثالثني ( )36النتخاب األعضاء التسعة ( )9ملجلس الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس الترشيعي بالتصويت الرسي عىل األسامء يف
دورات متتالية إىل حني اكتامل الرتكيبة.
تتوىل الجلسة العامة االستامع إىل املرشحني الستة والثالثني ( )36قبل التصويت.
يختار كل عضو يف املجلس الترشيعي تسعة ( )9أعضاء من قامئة املرشحني باعتامد الرتكيبة املنصوص
عليها بالفصل الخامس ويرتب املرشحون املحرزون عىل أغلبية الثلثني من األعضاء ترتيبا تفاضليا
بحسب عدد األصوات املتحصل عليها.
ينتخب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف الجلسة العامة من بني املرتشحني من األعضاء
التسعة املنتخبني.
يتم التصويت يف الجلسة العامة النتخاب الرئيس يف دورة أوىل باألغلبية املطلقة ألعضاء املجلس،
وإذا مل يتحصل أي من املرتشحني عىل هذه األغلبية يف الدورة األوىل يتم التصويت يف دورة ثانية
النتخاب رئيس الهيئة بنفس األغلبية من بني املرتشحني االثنني املحرزين عىل أكرب عدد من األصوات
يف الدورة األوىل.
الفصل  | 7يشرتط للرتشح لعضوية مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات :
ـ صفة الناخب،
ـ سن ال تقل عن  35سنة،
ـ النزاهة واالستقاللية والحياد،
ـ الكفاءة والخربة،
ـ أن ال يكون عضوا منتخبا يف إحدى الهيئات املهنية،
ـ عدم االنخراط أو النشاط يف أي حزب سيايس خالل الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الرتشحات،
ـ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل أو مناشدة رئيس
الجمهورية املخلوع للرتشح ملدة رئاسية جديدة،
ـ عدم تحمل مسؤولية يف الحكومة أو تقلد منصب وايل أو كاتب عام والية أو معتمد أو عمدة طيلة
حكم الرئيس املخلوع.
يديل كل مرتشح ضمن ملف ترشحه بترصيح عىل الرشف يتعلق بتوفر الرشوط املنصوص عليها أعاله.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد اإلدالء بترصيحات
خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الرتشح نص عليها القانون دون أن مينع ذلك من تتبعه طبق أحكام
املجلة الجزائية.
الفصل  | 8يجتمع األعضاء املنتخبون يف جلسة أوىل الختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر
فباألغلبية املطلقة لألعضاء.
الفصل  | 9تتحدد فرتة والية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مبدة ست
سنوات غري قابلة للتجديد.
يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتني طبق اإلجراءات املقررة بالفصول
الخامس والسادس والسابع من هذا القانون .يعلم رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات رئيس
املجلس الترشيعي بقامئة األعضاء املعنيني بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثالثة أشهر من تاريخ
نهاية مدة العضوية.
ميارس األعضاء املنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إىل حني تسلم األعضاء الجدد
ملهامهم.
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:

الفصل  | 10يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمني التالية أمام رئيس الجمهورية

“أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهامي بتفان وصدق وإخالص وأن أعمل عىل ضامن انتخابات حرة
ونزيهة وأن أؤدي واجبايت باستقاللية وحياد وأن أحرتم الدستور والقانون والله عىل ما أقول شهيد”.
الفصل  | 11رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات هو ممثلها القانوين وهو رئيس مجلسها وآمر
رصف ميزانيتها.
الفصل  | 12يخضع رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات
التالية :
ـ واجب الحياد،
ـ واجب التحفظ،
ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
ـ التفرغ الكيل ملامرسة املهام صلب الهيئة،
ـ عدم الرتشح ألية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها ملدة ال تقل عن خمس
سنوات،
ـ الترصيح عىل الرشف باملكاسب طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالقانون املتعلق بالترصيح عىل
الرشف مبكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان العموميني.
الفصل  | 13عىل رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها الترصيح بكل تضارب
مصالح طيلة فرتة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مبارشة أو غري مبارشة أو عالقة شخصية مبارشة أو غري
مبارشة تؤثر عىل التزام العضو املعني بالرشوط والواجبات املحمولة عليه وعىل حسن أداء الهيئة
ملهامها.
وعىل العضو املعني بتضارب املصالح الترصيح به لدى مجلس الهيئة ثم االمتناع عن املشاركة يف
الجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إىل حني بت مجلس الهيئة يف األمر يف ظرف عرشة أيام
من تاريخ الترصيح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد الترصيح بتضارب املصالح ويتوىل التداول بأغلبية األعضاء ودون حضور
العضو املعني ،ويف صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعالم املعني به الذي ميتنع عن املشاركة يف
الجلسات أو املداوالت أو القرارات ذات العالقة إىل حني زوال املانع .ويف صورة ثبوت تضارب مصالح
دائم يقع إعالم املعني به الذي يقدم استقالته لرئيس املجلس خالل الثامنية واألربعني ساعة املوالية
لإلعالم.
عند حصول العلم أو اإلعالم الجدي بحالة تضارب مصالح يتوىل مجلس الهيئة بعد سامع العضو
املعني التحقيق فيها ويف صورة ثبوت تعمد العضو املذكور إخفاء تضارب يف املصالح يعفى من مهامه
طبق إجراءات اإلعفاء املبينة بالفصل الخامس عرش من هذا القانون.
الفصل  | 14ال ميكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها
من أجل أفعال تتعلق بأعاملهم أو مبامرسة مهامهم صلب الهيئة إال بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة
العامة للمجلس الترشيعي باألغلبية املطلقة ألعضائه بطلب من العضو املعني أو من ثلثي أعضاء
مجلسها أو من السلطة القضائية.
ويتم النظر يف رفع الحصانة عىل أساس الطلب املقدم من السلطة القضائية مرفقا مبلف القضية.
الفصل  | 15فضال عن الصورة املنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عرش من هذا
القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها يف صورة ارتكابه
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لخطأ جسيم يف القيام بالواجبات املحمولة عليه مبقتىض هذا القانون أو يف صورة اإلدانة مبقتىض حكم
بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو يف صورة فقدانه لرشط من رشوط العضوية مبجلس الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات.
يرفع طلب اإلعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة عىل األقل ويعرض عىل الجلسة العامة
للمجلس الترشيعي للمصادقة عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه.
الفصل  | 16يف حالة الشغور الطارئ عىل تركيبة مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لوفاة
أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل ،يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها مبحرض خاص يحيله
صحبة باقي امللف للمجلس الترشيعي الذي يتوىل سد هذا الشغور طبقا لإلجراءات املنصوص عليها
بالفصل السادس من هذا القانون بناءا عىل طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
يعترب متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مربر عن ثالث اجتامعات متتالية ملجلس الهيئة
رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
الفصل  | 17يتقاىض رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا
ترصف لهم من ميزانية الهيئة ،وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر بالنسبة لألعضاء.
الفصل  | 18تعقد اجتامعات مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بطلب من رئيسها أو من
نصف أعضاء مجلسها وال تنعقد إال بحضور ثلثي األعضاء.
يتوىل رئيس الهيئة تعيني مواعيد االجتامعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعاملها وإدارتها
وحفظ نظامها واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ مداوالت املجلس طبقا ملقتضيات هذا القانون وألحكام
النظام الداخيل للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر.
تنرش مداوالت مجلس الهيئة عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته باألغلبية املطلقة ألعضائه ويتوىل رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.
الفصل  | 19يتوىل مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وضع الرتاتيب الالزمة لتنفيذ الترشيع
االنتخايب وتنفيذ املهام املوكولة للهيئة ميضيها رئيس الهيئة وتنرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات اتخاذ التدابري الالزمة لفرض احرتام الترشيع االنتخايب من
قبل جميع املتدخلني يف املسار االنتخايب مبا فيها تسليط العقوبات غري الجزائية املرتتبة عن املخالفات
االنتخابية.
تكون الرتاتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قابلة للطعن أمام املحاكم
املختصة بحسب الرشوط واإلجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل  | 20تتكون موارد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من اعتامدات سنوية مخصصة من
ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة يف :
ـ نفقات تسيري الهيئة،
ـ نفقات التجهيز،
ـ نفقات االنتخابات واالستفتاءات.
تضبط ميزانية الهيئة باقرتاح من مجلسها وتعرض عىل الحكومة إلبداء الرأي قبل إحالتها عىل
املجلس الترشيعي للمصادقة عليها طبق اإلجراءات الخاصة مبيزانية الدولة.
الفصل  | 21للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مبناسبة االنتخابات أو االستفتاءات أن تحدث هيئات
فرعية لها تتوىل مساعدتها عىل القيام مبهامها املبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تركيبة الهيئات الفرعية عىل أن ال يتجاوز عدد
أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء عىل األكرث.
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ويتم اختيار املرتشحني من طرف مجلس الهيئة باألغلبية املطلقة ألعضائه وفقا لرشوط العضوية
والواجبات املحمولة عىل أعضاء املجلس الواردة بالفصلني السابع والثاين عرش من هذا القانون ومع
مراعاة االختصاصات الواردة بالفصل الخامس.
ميكن ملجلس الهيئة أن يف ّوض بعض صالحياته للهيئات الفرعية التي متارسها تحت إرشافه وطبقا
لقراراته.
تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلام طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض عىل مجلس
الهيئة.
الفصل  | 22كل اإلدارات العمومية مطالبة يف حدود اإلمكان بأن تضع عىل ذمة الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات جميع الوسائل املادية والبرشية وجميع القواعد البيانية واملعلوماتية مبا يف ذلك اإلحصاءات
واملعطيات ذات العالقة بالعمليات االنتخابية مبا يساعد عىل حسن آداء مهامها ،وعند االمتناع غري املربر
من قبل اإلدارة املعنية ميكن استصدار إذن يف الغرض من املحكمة اإلدارية.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة مبناسبة االنتخابات أو االستفتاءات عىل تيسري تعاون جميع اإلدارات
العمومية مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
الفصل  | 23يحجر استعامل املعطيات الشخصية املجمعة لدى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف
غري العمليات االنتخابية مبا يتامىش مع الترشيع املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.
• الباب الثاين
الجهاز التنفيذي
الفصل  | 24للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات جهاز تنفيذي يبارش تحت إرشاف مجلسها شؤونها
اإلدارية واملالية والفنية ويسيرّ ه مدير تنفيذي.
تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تتوىل تنفيذ املهام
املوكولة للهيئة يف النطاق الرتايب املحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل  | 25يقوم مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بانتداب املدير التنفيذي من ضمن
املرتشحني بامللفات الذين يستجيبون لرشوط الفصل السابع من هذا القانون باإلضافة إىل رشوط الخربة
والكفاءة يف الترصف اإلداري واملايل والفني .وتتم املصادقة عىل تعيينه باألغلبية املطلقة ألعضاء مجلس
الهيئة ويتم إعفاءه بنفس األغلبية.
يؤدي املدير املنتدب عند تسميته اليمني التالية أمام مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات “أقسم
بالله العظيم أن أقوم مبهامي بتفان وصدق وإخالص وأن أحرتم القانون والله عىل ما أقول شهيد”.
الفصل  | 26يحرض املدير التنفيذي اجتامعات مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وله الحق يف
إبداء الرأي دون الحق يف التصويت.
يلتزم املدير التنفيذي بكل الواجبات املنصوص عليها بالفصل الثاين عرش من هذا القانون.
الفصل  | 27يسهر املدير التنفيذي تحت إرشاف مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وتحت
رقابة رئيسها عىل حسن سري إدارة الهيئة يف املجاالت اإلدارية واملالية والفنية ويتوىل يف حدود ذلك
خاصة :
 )1إعداد التنظيم اإلداري واملايل والفني للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعرضه عىل مجلس الهيئة
للمصادقة بأغلبية األعضاء.
 )2إعداد النظام الداخيل للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وعرضه عىل مجلس الهيئة للمصادقة
بأغلبية األعضاء ونرشه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 )3إعداد برنامج املوارد البرشية للهيئة وعرضه عىل مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء.
 )4إعداد مرشوع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه عىل مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء.
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 )5إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة عىل أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها
يف فرتات االنتخابات واالستفتاءات قبل عرضه عىل مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية األعضاء.
 )6إعداد تقرير ترصف مايل وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي عىل مراقب الحسابات وعىل
مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء.
 )7تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة واملتعلقة بكامل املسار االنتخايب.
 )8تسيري مختلف املصالح اإلدارية للهيئة والتنسيق بينها.
 )9مسك مختلف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية وحفظها.
 )10متابعة تنفيذ امليزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.
 )11إدارة املوقع اإللكرتوين للهيئة.
الفصل  | 28تربم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات طبق اإلجراءات الخاصة
بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما مل تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من الرقابة املسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل  | 29تسهر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عىل إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات
اإلدارية واملالية واملحاسبية تضمن سالمة القوائم املالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانني الجاري
بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يرتأسها خبري محاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعاملها وفقا للمعايري الدولية املهنية ملامرسة التدقيق الداخيل من خالل اتباع
مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إىل تحسني األداء وإدارة املخاطر والرقابة لكامل
أعامل الهيئة.
وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إىل مجلس الهيئة مبارشة وبصفة دورية.
الفصل  | 30تعرض الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عىل مراقبي حسابات
مرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني يعينهام مجلس الهيئة طبقا للترشيع الجاري به العمل بالنسبة
إىل املؤسسات واملنشآت العمومية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة عىل الحسابات املالية السنوية للهيئة عىل ضوء تقرير مراقبي الحسابات
ويعرض التقرير عىل املجلس الترشيعي للمصادقة عليه وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وعىل املوقع اإللكرتوين للهيئة يف أجل أقصاه  30جوان من السنة املوالية.
ويف صورة عدم مصادقة املجلس الترشيعي عىل التقرير املايل تقع الدعوة إىل تشكيل لجنة تحقيق
مكونة من ثالثة خرباء محاسبني مرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني يختارهم املجلس الترشيعي.
تخضع الحسابات املالية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إىل الرقابة الالحقة لدائرة املحاسبات.
تعد دائرة املحاسبات تقريرا خاصا حول الترصف املايل للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو
استفتاء وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  | 31يضبط النظام األسايس الخاص بأعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بأمر باقرتاح
من مجلسها.
ميكن للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مبناسبة االنتخابات أو االستفتاءات انتداب أعوان لفرتة
محددة بطريق التعاقد.
يلتزم األعوان اإلداريون للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باحرتام مدونة السلوك وخاصة االلتزام
بواجبات الحياد والتحفظ واملحافظة عىل الرس املهني.
• الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل  | 32يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كل سنتني ،ويف املرتني
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األوليني يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بني أعضاء أول مجلس للهيئة ،وال يكون رئيس الهيئة
معنيا بالتجديد يف املرتني األوىل والثانية.
الفصل  | 33خالفا ملا ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتوىل املجلس الوطني
التأسييس بصفة استثنائية تحديد مواعيد االنتخابات واالستفتاءات القادمة وعىل الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات اقرتاح روزنامة عىل ضوئها.
الفصل  | 34إىل حني صدور قانون انتخايب يتم تحديد صفة الناخب املنصوص عليها بالفصل السادس
مطة أوىل من هذا القانون األسايس طبقا للفصول الثاين والرابع والخامس من املرسوم عدد  35لسنة
 2011املؤرخ يف  10ماي  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس.
الفصل  | 35يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيني ،طبق اإلجراءات والرشوط املنصوص عليها يف
الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون ،من بني أعضاء الهيئة املركزية للهيئة السابقة
لالنتخابات املحدثة مبوجب املرسوم عدد  27لسنة  2011املؤرخ يف  18أفريل  2011بحسب الحالة
وبصورة استثنائية إذا مل يتم انتخابهام من ضمن املرتشحني ملجلس الهيئة املحدثة.
تنتهي مهام العضو أو العضوين املضافني مبوجب هذا الفصل يف مجلس الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات املحدثة بهذا القانون فور اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخابات ترشيعية ورئاسية.
الفصل  | 36تعطى األولوية يف انتداب أعوان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة مبوجب هذا
القانون لألعوان الذين بارشوا مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة باملرسوم عدد  27لسنة
 2011املؤرخ يف  18أفريل  2011يف حدود احتياجات الهيئة وللمعطلني عن العمل منهم ،وتؤخذ تجربة
األعوان القدامى باالعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الرشوط املطلوبة عند
فتح باب الرتشحات.
الفصل  | 37تعترب مهام الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املحدثة باملرسوم عدد  27لسنة 2011
املؤرخ يف  18أفريل  2011منتهية بتاريخ  31ديسمرب  2011وتحل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
املذكورة من تاريخ مبارشة الهيئة املحدثة بهذا القانون ملهامها وتحيل وجوبا كامل املقرات والتجهيزات
واألرشيف والوثائق إىل الهيئة الجديدة.
الفصل  | 38يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور املصادقة عليه من املجلس الوطني التأسييس.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.

قانون أسايس عدد  44لسنة  2013مؤرخ يف  1نوفمرب  2013يتعلق بتنقيح وإمتام
بعض أحكام القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب  2012واملتعلق
بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
الفصل األول | تنقح أحكام الفقرتني  7و 9من الفصل  6من القانون األسايس عدد  23لسنة 2012
املؤرخ يف  20ديسمرب  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كام ييل :
فصل ( 6فقرة  7جديدة)  :تتوىل اللجنة الخاصة انتخاب الستة والثالثني ( )36مرشحا عىل أساس أربعة
( )4مرشحني عن كل صنف من األصناف املذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتامد التناصف
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عن طريق التصويت بثالثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة يف دورات متتالية بنفس األغلبية إىل حني
اكتامل العدد ولها يف ذلك السلطة التقديرية التامة .وتنرش القامئة النهائية باملوقع االلكرتوين للمجلس
الترشيعي .وال يعتد بأي سحب للرتشح بعد النرش.
فصل ( 6فقرة  9جديدة)  :يتوىل رئيس املجلس الترشيعي دعوة املرشحني الستة والثالثني لالستامع
إليهم يف الجلسة العامة وعدم الحضور ال يوقف التصويت.
الفصل  | 2يضاف للقانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب  2012املتعلق بالهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات فقرة  11جديدة بالفصل  6وفصل  23مكرر وفصل  32مكرر وفصل 34
مكرر :
فصل ( 6فقرة  11جديدة)  :ويف حالة استقالة أحد األعضاء املنتخبني قبل اكتامل أعضاء الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بني املرشحني املتبقني من نفس الصنف.
الفصل  23مكرر  :ال يجوز الطعن يف قرارات لجنة الفرز أمام املحكمة اإلدارية إال من قبل املرتشحني
دون سواهم وذلك يف أجل يومني من تاريخ نرش قامئة املرشحني الستة والثالثني عىل املوقع االلكرتوين
للمجلس الترشيعي.
وعىل الطاعن يف هذه الحالة أن يوجه إىل املجلس الترشيعي بواسطة عدل تنفيذ عريضة الطعن
التي تكون وجوبا معللة ومرفوقة باملؤيدات ومحررة بواسطة محام مرسم لدى التعقيب.
ويتوىل املجلس الترشيعي الرد عىل عريضة الطعن يف أجل يومني من تاريخ تبليغها إليه.
وتتوىل كتابة املحكمة اإلدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إىل الرئيس األول الذي يعينها
حاال لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ رد الجهة املدعى عليها
ولها أن تأذن بالتنفيذ عىل املسودة.
وتعلم املحكمة اإلدارية األطراف بالحكم بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف أجل أقصاه يومان من تاريخ
الترصيح به.
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل  32مكرر  :ميكن التمديد يف أجل تقديم الرتشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق
اإلجراءات املنصوص عليها بالفصل  .6ويطبق هذا اإلجراء بأثر رجعي.
الفصل  34مكرر  :مبجرد املصادقة عىل هذا القانون األسايس تحال كافة القضايا املنشورة أمام
املحكمة اإلدارية واملتعلقة بالطعون يف أعامل لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات إىل الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية لتبت فيها يف أجل ثالثة أيام من تاريخ
املصادقة.
الفصل  | 3يدخل هذا القانون األسايس حيز النفاذ ملجرد املصادقة عليه.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  1نوفمرب .2013
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي
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قانون أسايس عدد  52لسنة  2013مؤرخ يف  28ديسمرب  2013يتعلق بتنقيح وإمتام القانون
األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس.
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
الفصل األول | تنقح أحكام الفقرات  6و 7و 8و 9و 10من الفصل  6والفقرات األوىل و 2و 3و4
من الفصل  23مكرر من القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ يف  20ديسمرب  2012واملتعلق
بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كام ييل :
الفصل ( 6فقرة  6جديدة)  -تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتامده عند ضبط
املرتشحني وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عند فتح باب الرتشحات.
الفصل ( 6فقرة  7جديدة)  -تتوىل اللجنة الخاصة دراسة ملفات الرتشح والتداول عىل ضوء ملف
كل مرتشح باالعتامد عىل رشوط العضوية املقررة بالفصل  7من هذا القانون .وتتوىل ترتيب املرتشحني
عن كل صنف من األصناف املذكورة بالفصل  5واملستوفني للرشوط املذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا
للسلم التقييمي .ويف صورة التساوي بني مرشحني أو أكرث تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا
أبجديا .وتنرش القامئة النهائية للمرتشحني املرتبني تفاضليا باملوقع االلكرتوين للمجلس الترشيعي وال
يعتد بأي سحب للرتشح بعد النرش وال أثر له عىل بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة.
الفصل ( 6فقرة  8جديدة)  -يحيل رئيس اللجنة الخاصة القامئة النهائية للمرتشحني املرتبني تفاضليا
حسب كل صنف عىل الجلسة العامة للمجلس الترشيعي النتخاب األعضاء التسعة ( )9ملجلس الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات يف أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن.
الفصل ( 6فقرة  9جديدة)  -يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس الترشيعي النتخاب
األعضاء التسعة ( )9ملجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس
الترشيعي وبالتصويت الرسي عىل األسامء صنفا صنفا يف دورات متتالية إىل حني اكتامل الرتكيبة.
الفصل ( 6فقرة  10جديدة)  -يختار كل عضو يف املجلس الترشيعي تسعة ( )9أعضاء من بني
املرشحني املنصوص عليهم بالفقرة  8من هذا الفصل باعتامد الرتكيبة املنصوص عليها بالفصل  5من
هذا القانون.
الفصل  23مكرر (فقرة أوىل جديدة)  -ال يجوز الطعن إال يف قامئة املرتشحني أمام املحكمة اإلدارية
وذلك من قبل املرتشحني دون سواهم يف أجل يوم واحد من تاريخ نرش القامئة النهائية للمرتشحني
باملوقع االلكرتوين للمجلس الترشيعي .وال يكون الطعن إال فيام تعلق بالرشوط الواردة بالفصل 7
من هذا القانون.
الفصل  23مكرر (فقرة  2جديدة)  -وعىل الطاعن يف هذه الحالة أن يوجه إىل املجلس الترشيعي
إعالما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظري من عريضة الطعن ومؤيداته .ويرفع الطعن وجوبا
بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة باملؤيدات وبنسخة من محرض
تبليغ العريضة إىل املجلس الترشيعي.
الفصل  23مكرر (فقرة  3جديدة)  -ويتوىل املجلس الترشيعي الرد عىل عريضة الطعن يف أجل يوم
واحد من تاريخ تبليغها إليه.
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الفصل  23مكرر (فقرة  4جديدة)  -وتتوىل كتابة املحكمة اإلدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها
فورا إىل الرئيس األول الذي يعينها حاال لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت يف أجل أقصاه يومان
من تاريخ رد الجهة املدعى عليها وتأذن بالتنفيذ عىل املسودة.
الفصل  | 2تضاف فقرة  7جديدة للفصل  23مكرر من القانون األسايس عدد  23لسنة  2012املؤرخ
يف  20ديسمرب  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كام ييل :
الفصل  23مكرر (فقرة  7جديدة)  -ويف صورة صدور حكم يقيض باإللغاء تجتمع اللجنة الخاصة
يف أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره لتعديل القامئة النهائية للمرتشحني .وتنرش القامئة بعد التعديل
باملوقع االلكرتوين للمجلس الترشيعي ويحيلها رئيس اللجنة مبارشة إىل الجلسة العامة النتخاب أعضاء
مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .ويكون قرار اللجنة الخاصة يف هذه الحالة نهائيا وغري قابل
ألي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.
الفصل  | 3يدخل هذا القانون األسايس حيز النفاذ مبجرد ختمه ونرشه بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  28ديسمرب .2013
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي

قانون أسايس عدد  14لسنة  2014مؤرخ يف  18أفريل  2014يتعلق بالهيئة الوقتية
ملراقبة دستورية مشاريع القوانني
باسم الشعب،
وبعد مصادقة املجلس الوطني التأسييس،
يصدر رئيس الجمهورية القانون األسايس اآليت نصه :
• الباب األول
أحكام عامة
الفصل األول | تحدث مبقتىض هذا القانون األسايس هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص مبراقبة
دستورية مشاريع القوانني تسمى الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ويشار إليها يف ما
ييل بالهيئة.
الفصل | 2تتمتع الهيئة باالستقاللية اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها يف الظروف االستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان
آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتم نرشه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  | 3تتوىل الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية أو
رئيس الحكومة أو ثالثني نائبا عىل األقل.
يقصد مبشاريع القوانني كافة النصوص الترشيعية املصادق عليها من املجلس الوطني التأسييس أو
مجلس نواب الشعب والتي مل يتم ختمها بعد.
وتعترب سائر املحاكم غري مخولة ملراقبة دستورية القوانني.
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• الباب الثاين
تركيبة الهيئة
الفصل  | 4ترتكب الهيئة طبقا ألحكام الفقرة  7من الفصل  148من الدستور من :
ـ الرئيس األول ملحكمة التعقيب رئيسا،
ـ الرئيس األول للمحكمة اإلدارية عضوا ونائبا أوال للرئيس،
ـ الرئيس األول لدائرة املحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس،
ـ ثالثة أعضاء من ذوي االختصاص القانوين يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس املجلس
الوطني التأسييس أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
يتم تعيني األعضاء من ذوي االختصاص القانوين يف أجل أقصاه أسبوع من تاريخ املصادقة عىل هذا
القانون وتتم تسميتهم مبقتىض قرار جمهوري أو أمر رئايس.
الفصل  | 5يشرتط يف األعضاء املعينني من ذوي االختصاص القانوين أن ال تقل خربتهم عن عرشين
سنة وأن تتوفر فيهم رشوط النزاهة واالستقاللية والحياد.
كام يشرتط يف من يعني لعضوية الهيئة أن ال يكون :
ـ من أعضاء حكومة قامئة عند تعيينه،
ـ من أعضاء املجلس الوطني التأسييس أو مجلس نواب الشعب،
ـ تحمل مسؤولية يف حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه،
ـ من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل  14جانفي  2011أو من األعضاء السابقني
مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين أو من األعضاء السابقني باملجلس الدستوري.
ـ ممن تحمل مسؤولية يف حزب التجمع الدستوري الدميقراطي املنحل.
الفصل  | 6ال يحق ملن يتوىل رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتوىل رئاسة املحكمة الدستورية أو
عضويتها.
الفصل  | 7يؤدي أعضاء الهيئة قبل مبارشة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمني التالية “ :أقسم
بالله العظيم أن أقوم مبهامي يف الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني بكل إخالص وأمانة وأن
أؤدي واجبايت بكل حياد واستقاللية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحرتام رسية املداوالت والتصويت”.
الفصل  | 8يتعني عىل أعضاء الهيئة الترصيح عىل الرشف مبكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به
العمل.
الفصل  | 9يتقاىض رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل  | 10يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية وال ميكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما
مل ترفع عنه الحصانة ،ويف حالة التلبس بجرمية يجوز إيقافه وإعالم الهيئة التي تبت يف مطلب رفع
الحصانة.
الفصل  | 11يتعني عىل رئيس الهيئة وأعضائها االلتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعترب متخليا العضو الذي يتغيب عن ثالث جلسات متتالية دون عذر رشعي.
الفصل  | 12يف صورة إخالل مفرتض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات املحمولة عليه بنص اليمني
املؤدى وبقية أحكام هذا القانون ،تتم إثارة هذا اإلخالل املفرتض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من
قبل اثنني من الرؤساء الثالثة ،رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس املجلس الوطني التأسييس أو
مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة يف اإلخالل املفرتض يف جلسة رسية ،وترصح عند االقتضاء بانتفاء رشوط العضوية عن
العضو املعني والذي يرتتب عليه إعفاؤه من مهامه.
وال يتخذ القرار إال مبوافقة أربعة من أعضاء الهيئة عىل األقل.
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بالنسبة لألعضاء املعينني بالصفة يتم اإلعفاء طبقا للترشيع الجاري به العمل.
الفصل  | 13عند حصول شغور يف رئاسة الهيئة الستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة ،يتوىل
الرئيس األول للمحكمة اإلدارية رئاسة الهيئة إىل حني تعيني رئيس جديد ملحكمة التعقيب وذلك يف أجل
أقصاه خمسة عرش يوما من تاريخ اإلعالم بالشغور.
ويف حالة حصول الشغور مبنصب أحد األعضاء تتوىل الجهة التي يرجع إليها النظر تعيني العضو املعني
بالشغور يف األجل نفسه املنصوص عليه بالفقرة األوىل.
وتتم معاينة الشغور يف جميع الحاالت بإجامع بقية أعضاء الهيئة.
ويتم إعالم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس املجلس الوطني التأسييس أو مجلس
نواب الشعب بذلك فورا.
• الباب الثالث
تنظيم الهيئة
الفصل  | 14يتوىل رئيس الهيئة تسيري شؤونها ويسهر عىل سري أعاملها وهو آمر رصفها ،وله أن يفوض
إمضاءه يف الرصف وفق اإلجراءات والرشوط املنصوص عليها يف القوانني الجاري بها العمل.
تضع الدولة عىل ذمة الهيئة جميع اإلمكانيات البرشية واملادية التي تخول لها القيام مبهامها بكل
استقاللية.
الفصل  | 15تضبط الهيئة تنظيمها اإلداري واملايل.
يتوىل تسيري املصالح اإلدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس
الحكومة بناء عىل رأي مطابق للهيئة.
وميكن للهيئة عند االقتضاء االستعانة مبساعدين يف البحث.
الفصل  | 16تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند االقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يرتأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند االقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر عىل عملية التصويت.
الفصل  | 17جلسات الهيئة رسية وال يكتمل نصابها إال بحضور أغلبية أعضائها.
تد ّون محارض الجلسات يف سجل خاص مختوم ميضيه رئيسها.
• الباب الرابع
إجراءات مراقبة الدستورية
الفصل  | 18تنظر الهيئة يف دستورية مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس
الحكومة أو ثالثني نائبا عىل األقل يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة املجلس عىل
مرشوع القانون املطعون فيه أو املطعون يف أحد أحكامه.
الفصل  | 19ترفع الطعون ضد مشاريع القوانني املصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة
الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها ،وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا يف محتويات امللف ،كام يتضمن املطلب
صفة الطالب أو الطالبني وإمضاءاتهم.
ويف صورة رفع الطعن من قبل ثالثني نائبا أو أكرث يتضمن املطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه
واسم ولقب من ميثلهم أمام الهيئة.
ويتوىل رئيس الهيئة فورا إعالم رئيس الجمهورية ورئيس املجلس الوطني التأسييس أو مجلس نواب
الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن يف عدم الدستورية وتوجيه نسخة من امللف إليهم
ويعلم رئيس املجلس الوطني التأسييس أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء املجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثالثني نائبا يف أجل ثالثة أيام من اإلعالم املشار إليه
يف الفقرة السابقة تقديم مالحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
الفصل  | 20تبت الهيئة يف احرتام الرشوط الشكلية للطلب قبل الخوض يف األصل ،وترفض الطعن
شكال إذا خالف األحكام واإلجراءات القانونية املنصوص عليها بهذا القانون.
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وتبت يف دستورية مرشوع القانون أو األحكام
يف صورة قبول الطعن شكال تنظر الهيئة يف األصل ّ
موضوع الطعن.
الفصل  | 21تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضائها يف أجل عرشة أيام قابلة للتمديد بقرار
معلل مرة واحدة ملدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يف
أجل أسبوع من إصدار القرار.
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات.
الفصل  | 22لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثالثني نائبا طلب استعجال النظر  ،ويكون
الطلب معلال،وعىل الهيئة يف هذه الحالة البت يف الطلب يف أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به
وتعلم الطرف املعني بقرارها مع التعليل.
يف صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت يف الطعون إىل أسبوع.
الفصل  | 23إذا قضت الهيئة بدستورية مرشوع القانون يحال إىل رئيس الجمهورية لختمه أو رده
حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مرشوع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إىل رئيس الجمهورية
الذي يحيله إىل املجلس الوطني التأسييس أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة
يف أجل عرشة أيام من تاريخ اإلحالة ،وعىل رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إىل الهيئة للنظر يف
دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكرث من أحكام مرشوع القانون ورأت أنه ميكن فصله
رصح بعدم
من مجموعه تحيل مرشوع القانون إىل رئيس الجمهورية طبق الفقرة األوىل باستثناء ما ّ
دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة  2من هذا الفصل.
يف صورة انقضاء األجل املقرر بالفصل  21دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة املرشوع
فورا إىل رئيس الجمهورية.
الفصل  | 24يرتتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم والنرش إىل حني توصل رئيس
الجمهورية بقرار الهيئة القايض بدستورية مرشوع القانون.
• الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل  | 25تعلق آجال ختم مشاريع القوانني املنصوص عليها باملطة  2من الفصل  11من القانـون
التأسييس عدد  6لسنة  2011املؤرخ يف  16ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية
من تاريخ الطعن يف دستوريــة مرشوع القانون إىل غاية إحالــة الهيئة قرارها القايض بدستوريتــه إىل
رئيس الجمهوريــة أو انقضاء األجل الوارد بالفصل .23
الفصل  | 26تنتهي مهام الهيئة بإرساء املحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها وامللفات التي مل يتم البت فيها بعد إىل رئيس املحكمة الدستورية فور
مبارشتها ملهامها وتعترب الهيئة من ذلك التاريخ منحلة مبوجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعاملها إىل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب
ورئيس الحكومة وينرش بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل  | 27يدخل هذا القانون األسايس حيز النفاذ فور نرشه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف  18أفريل .2014
رئيس الجمهورية
محمد املنصف املرزوقي
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مراجع باللغة العربية
 /الكتب /
ـ ـالتنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة اإلنتقالية “انتهاكات حقوق اإلنسان بتونس
 1956-2013بني الذاكرة و التاريخ” تونس أفريل /نيسان  2014,صفحة . 359
ـ ـالفرشييش وحيد  ،الهياكل الرسمية لحقوق الانسان يف تونس ،مبساهمة أحمد العلوي
و منية عامر ،نرش مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،تونس نوفمرب  ،2013اربعة
مؤلفات 570 ،صفحة.
ـ ـالفرشييش وحيد ،بلقاسم مروة ،سامري آمنة ،العلوي احمد و حرزالله نرصالدين،
العدالة الانتقالية يف تونس :غياب إسرتاتيجية واضحة و غلبة الارتجال ( 14جانفي–23
أكتوبر ،)2011تونس ،املعهد العريب لحقوق اإلنسان 336 ،2012 ،ص.
ـ ـمركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،املسار التمهيدي للعدالة الانتقالية ،مجموعة
دراسات من إعداد :امال الوحيش ،إرشاق بالزين ،عمر البوبكري ،عمر الوساليت ،فاخر
القفيص ،محمد العيادي و منية عامر ،تونس سبتمرب  129 ،2013صفحة.
ـ ـمركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ،تقييم الانتقال الدميقراطي يف تونس بعد ثلاث
سنوات ،مجموعة دراسات من إعداد :غازي الغرايري ،مصطفى بن لطيف ،منية
العابد ،نايلة شعبان ،وحيد الفرشييش ،وسيلة الكعبي ،و امني غايل ،تونس جانفي
 157 ،2014ص.
ـ ـاملعهد العريب لحقوق االنسان ،مشروع املبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية يف
الوطن العربي ،من إعداد وحيد الفرشييش ،تونس  98 ،2012ص.
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 /التقارير /
ـ ـالبنك الدويل“ ،كل يشء يف العائلة :االستيالء عىل تونس” تقرير صادر يف أواخر شهر
مارس .2014
ـ ـاللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات و االنتهاكات املسجلة خالل الفرتة
املمتدة من  17ديسمرب  2011إىل حني زوال موجبها ،تقرير اللجنة الوطنية الستقصاء
الحقائق حول التجاوزات و االنتهاكات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب
 2011إىل حني زوال موجبها ،تونس ،املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،2012،
 1040ص  -اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشـــــــوة و الفساد ،تقرير
اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشـــــــوة و الفساد ،تونس 2011،335 ،ص.
ـ ـالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،تقرير حول سري انتخابات املجلس الوطني
التأسييس ،فيفري  2012،364ص.
ـ ـوزارة الداخلية، ،كتاب أبيض :األمن والتنمية نحو امن يف خدمة الدميقراطية،
الجمهورية التونسية ،وزارة الداخلية 64 ،2011 ،ص .
ـ ـوزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة ،العدالة االنتقاليّة يف تونس  ،التقرير
الختامي للحوار الوطني حول العدالة االنتقال ّية  ،أكتوبر .2013

ـ ـالشبكة العربیة ملعلومات حقوق اإلنسان ،اإلفالت من العقاب :عن العدالة االنتقالیة
الغائبة يف  :تونس ومرص ولیبیا والیمن ،إعداد تامر موايف ومراجعة و تقدیم جامل
عید ،القاهرة.86 ،2013 ،ص.
ـ ـوزارة العدل ،االستشارة الوطنية حول إصالح املنظومة القضائية ،تونس ،ديسمرب
 52 ،2013ص.
ـ ـوزارة حقوق االنسان و العدالة االنتقالية ،الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية،
تونس أكتوبر  51 ،2013ص.
ـ ـوزارة حقوق االنسان و العدالة االنتقالية ،الندوة الوطنية إلطالق الحوار حول
العدالة االنتقالية يف تونس ،التقرير العام ،تونس  114 ،2012ص.
ـ ـوزارة حقوق االنسان و العدالة االنتقالية ،برنامج االمم املتحدة االمنايئ ،تقرير حول
املسار املفيض إىل وضع مرشوع العدالة االنتقالية يف تونس ،من إعداد االستاذ شوقي
بنيوب ،تونس أكتوير  77 ،2013ص
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 /رسائل و مذكرات /
ـ ـاملقدم نرجس ،الدستور الصغري يف التنظيم املؤقت للسلط العمومية ،مذكرة
لنيل شهادة املاجستري بحث يف القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية
بسوسة 209 ،3201،ص.
ـ ـالهاممي فريد ،الجديد يف القضاء العسكري التونس من خالل تنقيح2011
(املرسوميــــــن عدد 69و 70املؤرخني يف  29جويلية ،)2011مذكرة لنيل
شهادة ماجستري بحث يف القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية
بسوسة.218 ،2013-2014،ص.

 /مقاالت /
ـ ـاألسود سفيان  “ ،هل يفتح وزير الداخلية ملف النيابات الخصوصية” ،الرشوق
النقايب ،الثالثاء  23افريل  ،2013ص .11
ـ ـالجاليص طارق“ ،عدالة اإلشهاد و العدالة االنتقالية :تصور منوذج عميل لتطبيق
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indépendance et adresser des signaux forts et rassurants aux
victimes en premier lieu et au peuple en général.
•

En quatrième lieu, l’Instance devrait coopérer et coordonner
avec tous les intervenants publics et privés et adopter la
politique de la porte ouverte et de la main tendue

•

Enfin, la société civile doit demeurer vigilante et rester un
acteur principal dans le processus de justice transitionnelle.
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Conclusion
Si l’on s’interroge sur les garanties pour un processus de justice
transitionnelle « viable », il convient de faire le bilan de la deuxième
période de transition, qui demeure très mitigé en la matière :
À l’actif de ce processus figure l’adoption d’une nouvelle Constitution,
d’une loi globale sur la justice transitionnelle, ainsi que la mise en place
(en cours) d’une Instance « Vérité et dignité » et l’existence d’une société
civile active et vigilante bien qu’essoufflée par les multiples combats
qu’elle mène…
Cependant, le passif de cette période est lourd : aucun programme de
réforme de l’Administration, plus encore un recrutement massif et des
nominations politisées aux postes clés de l’Administration, des jugements
rendus dans les affaires des « martyrs et des blessés de la Révolution »
très critiqués et décevants pour les familles et surtout aucune volonté
claire et ferme pour établir la Vérité des violations des droits de l’Hommes
durant la période de la dictature et de transition.
Aujourd’hui, une Instance « Vérité et Dignité » chargée d’accomplir
une mission délicate va bientôt voir le jour et compte tenu de sa lourde
responsabilité, ses détracteurs ne manquent pas. Pourtant, il vaudrait
mieux réunir les facteurs de sa réussite, même si la tâche est loin d’être
aisée.
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•

En premier lieu, il serait pertinent de mettre un terme à
tout processus de compensation parallèle (nominations,
indemnisations arbitraires).

•

Il faudrait ensuite doter l’Instance de tous les moyens
nécessaires à son bon fonctionnement (ressources humaines,
matérielles, financières).

•

En troisième lieu, l’Instance elle-même devrait imposer son

c) La possibilité de chevauchement des structures de la justice
transitionnelle
La possibilité de simultanéité des travaux de l’instance Vérité et Dignité
et des chambres spécialisées peut poser des problèmes, notamment en
l’absence d’une clarification des rapports entre ces deux structures, ainsi
qu’à l’égard d’autres intervenants.
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à la migration forcée pour des raisons politiques ». Cette définition large
risque d’entraîner l’encombrement de l’Instance par des dizaines de
milliers de dossiers, rendant sa tâche très délicate pour déterminer les
éléments composant les crimes de l’article 8 et notamment la falsification
des élections, la migration forcée pour des raisons politiques ...
- La notion des auteurs de violation des droits de l’Homme : la loi a
adopté une définition large englobant les organes de l’Etat ou des groupes
ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même
s’ils n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle
comprend également les groupes organisés. Cet élargissement, bien
qu’important, aura aussi d’importants effets sur les poursuites pénales et
les indemnisations.

6.2.2 | Des questions qui pourraient freiner l’autonomie
des structures de la justice transitionnelle
La loi a exigé à plusieurs niveaux l’indépendance, la neutralité et
l’impartialité des membres des instances chargées de veiller au bon
déroulement du processus de la justice transitionnelle.
a) Des controverses à propos l’indépendance de l’Instance
vérité et dignité
On remarque que la loi a prévu la création « d’une commission spéciale
au sein de l’Assemblée nationale constituante présidée par le Président
de l’Assemblée ou par l’un des vices présidents. Elle est chargée du
dépouillement des dossiers des candidatures et de la recherche d’un
consensus autour des membres de l’Instance». Ceci peut affecter
l’indépendance des membres de l’instance, vu la possibilité de tomber
dans la politisation des choix.
b) La création des chambres spécialisées
Il est prévu la création par décret de chambres spécialisées au sein
des tribunaux de première instance siégeant auprès des cours d’appel,
composées de juges choisis parmi « ceux qui n’ont pas pris part à des
procès politiques », appelés à recevoir une formation spécifique en matière
de justice transitionnelle. Or, la notion de « juges n’ayant pas participé
à des procès politiques » est très ambiguë et pourrait entraîner des
conséquences graves sur le choix des juges membres de ces chambres
spécialisées.
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Elle peut recourir à l’assistance des agents de la force publique pour
l’exécution de ses missions d’investigation, d’instruction et de protection
(article 40).
d) Des prérogatives « judiciaires »
L’instance dispose de la prérogative d’instruction de toutes les violations
relevant des dispositions de loi, et ce, par tous les moyens et mécanismes
qu’elle juge nécessaires, tout en garantissant les droits de la défense.
Ces larges prérogatives sont renforcées par la disposition de la loi selon
laquelle l’instance a le droit de « recourir à toute mesure ou mécanisme
pouvant l’aider à dévoiler la vérité » (article 40).

6.2 | Les lacunes de la loi
Les lacunes de la loi sont dues à plusieurs considérations parmi
lesquelles principalement la volonté de rédiger une loi qui englobe tous les
éléments de la justice transitionnelle, ce qui a créé un déséquilibre entre
les principes généraux et les détails de la justice transitionnelle.
Elles sont également dues à la volonté de disposer d’une loi capable de
résoudre « tous » les problèmes liés à la justice transitionnelle ; ce qui est
relativement peu réaliste.
Ces lacunes trouvent aussi leur origine dans la volonté de résoudre les
problèmes des hommes d’affaires accusés de tirer profit du régime déchu ;
ainsi que dans la politisation continue du projet de loi.

6.2.1 | L’adoption de notions larges, pouvant freiner le travail des intervenants
Parmi ces notions :
- La notion de victime : l’adoption d’une définition large de la notion de
victime par l’article 10 risque d’accroître le nombre des dossiers et de
poser des problèmes d’indemnisation adéquate.
- La notion de violation : la loi définit la violation comme « toute atteinte
grave ou systématique aux droits de l’Homme » et cite également les
« atteintes graves aux droits de l’Homme au sens des conventions
internationales ratifiées et des dispositions de la présente loi ». Or, l’article
8 a également rajouté « les violations liées à la fraude électorale et la
corruption financière, le détournement des deniers publics et la contrainte
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a) La nature de l’instance : une instance indépendante !
La loi prévoit qu’il s’agit d’une instance dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière et administrative (article 16). Ainsi, l’article
38 insiste sur le fait que l’instance exerce ses missions et attributions en
toute neutralité et indépendance et que nul n’a le droit d’intervenir dans
les activités de l’instance ou d’influencer ses décisions.
Toutefois, cette autonomie nécessite la mise en place de mesures et
garanties nécessaires au bon déroulement du travail.
b) De larges attributions
La loi prévoit un ensemble d’attributions accordées à l’instance, qui
peuvent être classées en attributions exclusives de l’instance et attributions
partagées avec les instances judiciaires.
- Les prérogatives exclusives de l’instance concernent principalement la
révélation de la vérité, l’indemnisation et la réparation.
Il appartient également à l’instance de présenter toutes les mesures,
recommandations et propositions qu’elle juge nécessaires.
- Les prérogatives partagées avec la justice : l’instance transmet les
dossiers dans lesquels sont prouvées des atteintes graves aux droits de
l’Homme au ministère Public (article 42). Toutefois, en matière d’arbitrage,
c’est la Commission d’Arbitrage et de réconciliation créée au sein de
l’Instance (article 45) qui est chargée d’examiner et de statuer sur les
dossiers de violations conformément aux conditions prévues par l’article
46.
c) D`importantes prérogatives
- Des prérogatives de police judiciaire
L’instance dispose de larges prérogatives en matière d’instruction des
dossiers et a notamment le droit d’accéder aux archives publiques ou
privées, nonobstant toutes les interdictions prévues par la législation en
vigueur.
Ainsi, l’instance dispose des mêmes prérogatives que celles de la police
judiciaire en la matière. Elle dispose des prérogatives de réalisation de
constats dans les locaux publics et privés, de mise en œuvre des opérations
de perquisition et de saisie de documents, de meubles et d’instruments
utilisés ayant un lien avec les violations et doit établir des procès-verbaux
y afférents.
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Les dispositions de la loi sont explicitement fondées sur l’universalité
des droits de l’Homme et ceci peut être apprécié aussi bien à travers
l’adoption d’une définition globale reconnue par le droit international
qu’à travers l’adoption de définitions internationalement reconnues de
certains crimes. Dans le même cadre, le soulignement de la spécificité
des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des catégories
vulnérables lors de l’établissement de la vérité ou de l’indemnisation,
témoigne aussi de cette référence a l’universalité des droits de l’Homme.
c) Une reconnaissance des principes de la justice transitionnelle
La loi est fondée sur les principes fondamentaux de la justice
transitionnelle et ceci en considérant que « L`établissement de la
vérité concernant les violations est un droit garanti par la loi pour tous
les citoyens » (article 2), que « La préservation de la mémoire nationale
est un droit garanti à toutes les générations successives de tunisiennes
et de tunisiens » (article 5) et que « La réparation du préjudice subi par
les victimes des violations est un droit garanti par la loi » (article 11) ;
ainsi que sur l’obligation générale de l’Etat de préserver la mémoire
nationale (article 5), de réparer les préjudices (article 11), de procurer
une assistance immédiate et une indemnisation provisoire à ceux qui en
ont besoin parmi les victimes (article 12) et de prendre en charge des
frais de justice (article 13).
d) Un champ d’application s’étendant à tous les éléments de la justice
transitionnelle
Le champ d’application de la loi s’étend à tous les éléments de la justice
transitionnelle, parmi lesquels notamment l’établissement de la vérité,
la préservation de la mémoire, les poursuites et la responsabilisation,
ainsi que l’indemnisation, la réforme des institutions et la réconciliation.

6.1.2 | La mise en place d’une structure ayant des compé
tences globales
Le deuxième titre de la loi a été consacré à l’Instance Vérité et Dignité
(articles 16 à 70), qui constitue la structure chargée de veiller au bon
déroulement du processus en tant qu’intervenant principal, à côté d’autres
intervenants.
La loi a déterminé la nature de l’instance (a), son rôle (b) et ses
prérogatives.
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La session d’approbation de la loi
Dès que l’Assemblée nationale constituante a commencé à examiner
le projet de loi, le 10 mai 2013, la Commission de législation générale
et la Commission des droits et libertés, ainsi que la Commission « des
martyrs et des blessés de la Révolution » ont commencé la discussion du
projet avec les membres de la commission technique et avec des experts
nationaux et internationaux.
Le 14 décembre 2013, la discussion du projet en session plénière a
commencé. Il n’a pas fait l’objet d’un consensus des membres de l’ANC
mais a néanmoins été approuvé.

6 | L`adoption de la loi relative à la Justice transitionnelle
La loi relative à la justice transitionnelle comporte un ensemble de
points fort (1) ; néanmoins atténués par un ensemble de carences (2) qui
pourraient constituer des freins à sa mise en œuvre.

6.1 | Plusieurs points forts
La loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration
de la justice transitionnelle et à son organisation comporte 70 articles
instituant une approche intégrale de la justice transitionnelle (1) et créant
une structure chargée de veiller à la réalisation d’une grande partie du
processus (2).

6.1.1 | L’institution d’une approche intégrale
de la justice transitionnelle
La loi institue l’approche globale de la justice transitionnelle en la
définissant (a), en déterminant ses fondements (b), ses principes (c) et son
champ d’application (d).
a) Une définition compatible avec les standards internationaux
En optant pour la définition de la justice transitionnelle prévue par son
article 1er, la loi n°2013-53 a adopté la définition internationalement
reconnue et approuvé par le Secrétaire général des Nations Unies en
2004.
b) Une reconnaissance claire de l`universalité des droits de l’Homme
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organisé des sessions de dialogue dans les différentes régions de la
république sous la supervision de la commission technique afin de saisir
les attentes des intervenants en matière de justice transitionnelle. On a
procédé ainsi à rédiger des rapports sur le contenu de ces discussions, ce
qui a constitué le noyau du rapport final.

5.1.2 | Elaboration du projet de loi organique relatif à
la justice transitionnelle
L’élaboration du projet de loi organique sur la justice transitionnelle n’a
pas été une tâche facile, vu notamment le chevauchement entre la justice
transitionnelle et la justice ordinaire.
Face à la multiplicité des attentes, la commission a consacré un titre
de la loi aux principes généraux de la justice transitionnelle, en tant que
référence à respecter par tout texte postérieur et un deuxième titre à
l’organisation de l’instance Vérité.
La commission s’est également inspirée des expériences comparées
en matière de justice transitionnelle et a également eu recours aux
compétences internationales en matière d’élaboration des lois.
Le projet a été présenté au ministre chargé des droits de l’Homme et de la
Justice Transitionnelle le 1er novembre 2012, qui l’a présenté à au Chef du
gouvernement et aux autres ministères pour qu’il soit discuté en Conseil
des ministres et recueille les observations des différents départements.
Dans un second temps, le projet a été modifié et la deuxième version
a été présentée au Président de l’Assemblée nationale constituante le 22
janvier 2013.
Le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la
justice, de la réparation et des garanties de non-répétition à propos du
processus de la justice transitionnelle
Sur invitation du gouvernement tunisien, le Rapporteur spécial sur la
promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de
non-répétition, Pablo de Greiff, a effectué une visite officielle en Tunisie en
novembre 2012. Il a mentionné la singularité de l’expérience tunisienne
et a également souligné les points qui ont perturbé le processus de la
justice transitionnelle, tout en apportant certaines propositions en guise
de solutions en la matière.
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rapport final retraçant les résultats du dialogue et l’élaboration du projet
de loi organique sur la justice transitionnelle.

5.1.1 | L’organisation et la supervision du dialogue
national
Le lancement du dialogue national avait pour objectif principal la mise
en œuvre du débat pour atteindre un consensus à propos la méthode
adéquate pour garantir la réussite du processus de justice transitionnelle.
Dans ce cadre, le dialogue national a été ouvert à toutes les composantes
de la société civile et politique et devant les victimes et leurs représentants.
Dans un premier temps, on a rassemblé le plus grand nombre d’avis et
les organiser afin de formuler une conception générale du projet de loi
relative à la justice transitionnelle pour arriver dans un second temps à
une conception consensuelle, finissant par la formulation d’un projet de
loi.

- La création de commissions régionales
La commission nationale a créé des commissions qui supervisaient
le dialogue dans les régions, tout en gardant la même méthodologie de
travail adoptée lors des sessions nationales.

- Les sessions de dialogue national
Avant le lancement du dialogue national dans les régions, la commission
technique a organisé un ensemble de sessions de dialogue sur le plan
national, avec les partis politiques, les organisations nationales et les
instances syndicales ainsi que les associations des droits de l’Homme,
les associations des victimes et un séminaire avec les professionnels des
archives.

- les campagnes de sensibilisation
Dans le cadre de la sensibilisation et de la vulgarisation de ses attributions,
la commission technique a organisé un ensemble de conférences de
presse, à côté de la publication des spots médiatiques de sensibilisation
relatives aux mécanismes de la justice transitionnelle.

- Les sessions de dialogue régional
Dans le cadre du dialogue régional, les commissions régionales ont
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poursuivre le processus de la justice transitionnelle et ont créé dans ce
cadre des instances pour la lutte contre la corruption et la supervision de
la justice judiciaire, ou encore la lutte et l’enquête à propos des crimes et
violations des droits de l’Homme.
Ce choix ne s’est pas limité à la question de la justice transitionnelle,
mais une instance indépendante pour organiser les élections (ISIE) et une
haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA)
ont également été créées.

5 | Une approche participative du processus d’élaboration de
la loi relative à la justice transitionnelle
Après le 14 janvier 2011, plusieurs associations actives dans le domaine
de la justice transitionnelle se sont constituées et sont devenues un
élément fondamental du processus d’élaboration du projet de loi sur la
justice transitionnelle. Cette approche a été renforcée après la création
du ministère chargé de la Justice Transitionnelle (ministère des droits de
l’Homme et de Justice Transitionnelle), qui a lancé l’initiative d’organiser
la Conférence du dialogue national sur la justice transitionnelle le 14 avril
2012.
Une journée ouverte avec les associations a également été organisée le
28 avril 2012 et s’est achevée par la formulation d’une recommandation
visant à créer une Commissions nationale chargée de superviser le
dialogue national sur la justice transitionnelle (1) dont les attributions
devaient prendre fin avec la présentation d’un projet de loi sur la justice
transitionnelle au ministre chargé de la justice transitionnelle (2).

5.1 | La création de la Commission technique chargée de
superviser le dialogue national sur la justice transitionnelle
La Commission technique chargée de superviser le dialogue national sur
la justice transitionnelle a été créée par un arrêté du ministre chargé des
droits de l’Homme et de la justice transitionnelle. Elle a été logistiquement
et techniquement assistée par plusieurs organisations et experts
internationaux en matière de justice transitionnelle (PNUD, HCDH et ICTJ).
Les attributions de la Commission consistaient principalement à
organiser le dialogue national sur la justice transitionnelle et à élaborer le
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4 | La réforme des institutions
Après les élections du 23 octobre 2011, on s’est trouvé face à un ensemble
de défis concernant à la fois les institutions qui ont survécu à la dictature et
ont continué à exister à l’échelon central et décentralisé et les institutions
créées au cours de la première étape de la période de transition.
À l’échelon central, le décret n°2011-4796 du 29 décembre 2011 et le
décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013 portant nomination des membres
du gouvernement ont maintenu les ministères de souveraineté et sous le
gouvernement précédent, les réformes institutionnelles se sont limitées
à des réformes d’ordre social qui n’intéressent pas directement le public.
De plus, les réformes institutionnelles ont été freinées par l’absence
de coordination entre le gouvernement issu de l’Assemblée Nationale
Constituante et les efforts de réforme du gouvernement précédent ; ainsi
que par le recrutement anarchique dans le secteur public.
Avec la montée du danger terroriste, les réformes institutionnelles se
trouvent menacées du fait de l’absence d’un cadre sécuritaire adéquat ;
d’où le caractère impératif de réformer l’institution militaire à travers la
formation et la mise à niveau des méthodes de travail, mais ce processus
est suspendu pour le moment.
Sur le plan décentralisé, le gouvernement a adopté un ensemble de
mesures administratives immédiates, ainsi que des mesures prospectives
qui ont été renforcées par la nouvelle Constitution, notamment au niveau
de ses dispositions consacrant une décentralisation effective à travers la
reconnaissance du principe de la libre administration.
Toutefois, on assiste toujours à l’absence de continuité et de coordination
entre les différents gouvernements successifs en la matière.
Concernant l’état des lieux des institutions nouvellement créées pendant
la période transitoire, qu’il s’agisse d’institutions ministérielles ou autres,
on constate que ces dernières ne contribuent pas à la mise en œuvre d’une
réforme institutionnelle, vu la lenteur de la mise en application des textes
les créant, la lenteur de la nomination de leurs membres ou l’ambiguïté de
leurs prérogatives…
Après les élections du 23 octobre 2011, les gouvernements successifs
ont continué à créer des instances administratives indépendantes afin de
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L’absence d’un programme complet d’indemnisation se manifeste au
niveau de la définition des victimes, de la marginalisation des mesures
symboliques de réparation, des mesures d’indemnisation matérielle et de
la position du juge.
Au niveau de la définition des victimes, l’improvisation qui caractérise
cet élément se manifeste notamment à travers la modification de cette
définition au niveau du décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011, portant
indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011.
Au niveau de la marginalisation des mesures symboliques de réparation,
l’ensemble des mesures prévues par le décret -loi n°2011-97 du 24 octobre
2011 (notamment articles 1 à 5) demeure sans application effective.
Concernant les mesures d’indemnisation matérielle, l’improvisation se
manifeste au niveau des parties intervenant en la matière, des parties
bénéficiaires de cette indemnisation et de la méthode de calcul. Cette
improvisation se manifeste également au niveau du recours au recrutement
dans le secteur public comme mesure d’indemnisation ; ce qui a eu un
impact négatif et a participé aux problèmes de l’administration tunisienne.
L’approche du juge de la réparation et de l’indemnisation s’est également
caractérisée par l’improvisation et ceci se manifeste notamment à travers
le transfert de plus de 182 dossiers de procès contre le Président déchu de
la justice juridictionnelle vers la justice militaire qui a pris des décisions
décevantes, voire choquantes pour les victimes et leurs familles.
A côté de l’improvisation, l’élément de réparation et d’indemnisation dans
le cadre de la justice transitionnelle a été marqué par la prééminence du
caractère politique.
Cette politisation peut notamment être appréciée à travers la réaction du
pouvoir face aux dossiers des martyrs et blessés de l’appareil sécuritaire
et de l’armée par rapport à la réaction pour ce qui est des dossiers de
martyrs et blessés de la Révolution du 14 janvier 2011.
Cette politisation se manifeste également à travers le traitement
prioritaire des prisonniers politiques du régime déchu et bénéficiaires de
l’amnistie générale, dont la plupart appartiennent aux partis politiques au
pouvoir, par rapport aux autres victimes.
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2.2 | Les procès des martyrs et des blessés de la
Révolution :
L’improvisation en matière de justice transitionnelle se manifeste
notamment à travers le transfert de plus de 182 dossiers de procès contre
le Président déchu de la justice judiciaire vers la justice militaire, dont la
célèbre affaire de « Barâket Sahel » relative aux militaires accusés d’avoir
comploté contre le régime en 1991.
Concernant les procès des martyrs et blessés de la Révolution, la
méthodologie de responsabilisation des auteurs présumés a été également
marquée par l’improvisation, ce qui risque d’avoir un impact négatif sur la
recherche de la vérité. En effet, on trouve dans certains cas des procès
relatifs à un seul martyr et dans d’autres cas des procès qui réunissent
plusieurs martyrs et blessés en fonction de l’endroit de la commission du
crime.
A ce niveau, les derniers jugements prononcés en appel, en avril 2014, ont
constitué un choc pour les familles des « martyrs et blésés de la Révolution »
parce qu’ils ont revu à la baisse les peines d’emprisonnement prononcées
en premier ressort (d’une moyenne de 30 ans d’emprisonnement ferme
à une moyenne de 3 ans seulement !). Ces jugements ont provoqué une
vague de critiques et d’indignation, ce qui a relancé le débat sur un éventuel
« re-jugement » des responsable et sur l’urgence d’une mise en œuvre de
la loi sur la justice transitionnelle.

3 | L’indemnisation et la réparation
La question de l’indemnisation et de la réparation constitue un élément
fondamental du processus de justice transitionnelle qui suppose l’existence
d’un programme intégral se basant sur la reconnaissance de l’existence
de préjudices et de victimes, ainsi que sur la réparation et l’indemnisation
de ces dernières par les moyens adéquats.
Après les élections de l’Assemblée Nationale Constituante, l’inexistence
d’un programme complet en la matière s’est poursuivie et s’est manifestée
à travers la prévalence de l’improvisation au niveau des différentes
mesures prises dans ce cadre, ainsi qu’au niveau de l’absence d’une
approche objective.
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2 | La poursuite des auteurs présumés de violation des droits
humains
La poursuite des auteurs des crimes de corruption et de violation des
droits de l’Homme avant et pendant les évènements du 14 janvier 2011
s’est caractérisée par la prévalence de l’improvisation et l’absence d’une
stratégie claire.
Ainsi, la majorité des poursuites contre le Président déchu était à
caractère économique et non pénal. En effet, le premier mandat d’arrêt
international contre Ben Ali a été émis le 25 janvier 2011 sur la base
d’accusations de transferts illicites de devises à l’étranger. Ce mandat a
fait l’objet de protestation, puisqu’il n’a pas évoqué les vraies accusations
attendues par le peuple tunisien.
La première initiative pour agir contre Ben Ali et certains de ses ministres
sur la base d’accusations de meurtre et de provocation de commotion a été
faite par le « Groupe des 25 » (le groupe réunissait à l’origine 25 personnes
avant d’être coordonné par maître Amor Safraoui).
La majorité des jugements prononcés contre le Président déchu étaient
des jugements par contumace et il a été condamné, ainsi que certains
membres de sa famille et ses ministres, à plusieurs années de prison ;
aussi bien pour des accusations de corruption (1) que dans le cadre des
procès des martyrs et blessés de la Révolution (2).

2.1 | Les procès de corruption
Depuis le 14 janvier 2011, plus de 52 personnes, dont le Président
déchu, sa famille et ses gendres, ont été accusées devant la justice pour
corruption.
Le nombre d’actions intentées à leur encontre a dépassé 550 procès sur
l’ensemble du territoire tunisien.
En l’absence d’une stratégie claire de justice transitionnelle, un Pôle
juridictionnel a été créé et chargé d’enquêter sur les procès de corruption ;
ce qui est censé accélérer l’ouverture des dossiers multiples de corruption,
la mise en application de la loi et le règlement de ces litiges. Toutefois, la
création de ce Pôle, son fonctionnement et la suite donnée aux différents
dossiers manquent de transparence et exposent le pole à de sérieuses
critiques.
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ouvrage au sens strict du terme, mais une tentative de rassembler des
informations sur les composantes de la société civile et politique.
Le choix de publier ce document parallèlement au lancement du dialogue
national à propos de la loi relative à la justice transitionnelle nous incite
à nous interroger sur les finalités de cette publication ? En fait, ceci a
constitué l’argument fondamental des défenseurs du « Livre noir » et de
son auteur pour dire que cette publication a enclenché l’adoption de la loi
relative à la justice transitionnelle.
Or, s’il est vrai que les archives constituent un élément fondamental
dans la révélation de la vérité et qu’elles jouent un rôle protecteur de
l’histoire et de la mémoire nationales car, en conservant la trace des
violations du passé, leur consultation est censée éviter l’émergence d’une
nouvelle dictature ; des initiatives comme celles du « Livre noir » peuvent
nuire à ce rôle, vu l’absence de transparence et d’approche scientifique.
En outre, il faut rappeler que ce « Livre noir » a violé la loi n°88-95 du
2 août 1988 relative aux archives, ainsi que la loi n°2004-63 du 27 juillet
2004 sur la protection des données à caractère personnel dont l’article
premier dispose que « Toute personne a droit à la protection des données
à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l’un des droits
fondamentaux garantis par la Constitution et ne peuvent être traitées que
dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité
humaine et conformément aux dispositions de la présente loi » et dont
l’article 13 interdit « le traitement des données à caractère personnel
relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux
peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires » !
Selon certains juristes, le Président de la République Mohamed Moncef
Marzouki se serait ainsi exposé à encourir – suite à la levée de son
immunité - une peine de prison de deux ans sur la base de la violation des

deux lois précitées.

48

1.1 | Les rapports des commissions d`enquête
En Tunisie, l’une des principales décisions adoptées à l’issue de la chute
de l’ancien régime a été la création de deux commissions : « Commission
nationale d’investigation sur les abus enregistrés au cours de la période
allant du 17 décembre 2010 jusqu’à l’accomplissement de son objet »
et La « Commission nationale d’investigation sur la corruption et la
malversation ».
Ceci a constitué une étape vers l’abandon des structures classiques de
l’Etat et la création de commissions spéciales chargées d’établir la vérité
sur un sujet précis et couvrant une période bien déterminée. Toutefois,
le rôle des commissions est reste limité. En effet, les deux commissions
avaient un mandat très réduit. La commission sur les dépassements en
matière de droits de l’Homme ne couvrait qu’une période très courte (17
décembre 2010 à février 2011) et son rapport, publié en juin 2012, a essayé
de réunir tous les arguments relatifs aux dépassements et aux événements
« de la révolution » tunisienne mais sans aller jusqu’a établir des vérités
ni déterminer la liste exacte des victimes. Pour sa part, le mandat de la
commission d’enquête sur la corruption et la malversation était plus large
d’un point de vue temporel, puisqu’il concernait toute la période allant du
7 novembre 1987 au 14 janvier 2011 ; mais sa courte durée de vie (janvier
2011- janvier 2012) ne lui a permis d’établir que les grandes lignes da la
« machine » de corruption qui régnait avant 2011.

1.2 | Le « Livre noir » de la Présidence de la République
Le 3 décembre 2013, un évènement surprenant provenant de la présidence
de la République tunisienne a marqué l’actualité, à savoir la parution d’un
document intitulé « Livre Noir », qui a provoqué une large controverse
à propos de son contenu, du choix de sa date de sa publication, de ses
finalités…
La parution de document a également suscité une controverse quant à
son rapport avec le processus de justice transitionnelle et avec la protection
des données personnelles des individus nommément cités en son sein.
Ce document présente en effet, comme son intitulé le laisse supposer,
une « liste noire » des personnes ayant eu des rapports avec le régime
déchu, ce qui laisse penser que cette publication ne constitue pas un
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instituts de sciences humaines, de presse et de communications.… Ainsi, la
bibliographie scientifique relative à la transition démocratique en général
et à la justice transitionnelle en particulier s’enrichit de jour en jour.
Cependant, cet important travail académique ne s’est pas accompagné
d’un effort de vulgarisation et les publications en la matière restent peu
nombreuses.
En tout état de cause, les efforts conjugués de la société civile, des
universités, des acteurs politiques et des instances internationales ont
permis à la loi sur la justice transitionnelle de voir le jour.
Néanmoins, le processus de justice transitionnelle est encore loin
d’apparaître comme un ensemble global et cohérent et cette lacune se
manifeste à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne l’établissement
de la vérité (1), les poursuites pénale (2), l’indemnisation (3) et la réforme
de l’administration (4). Toutefois, le processus du dialogue sur la justice
transitionnelle (5) et l’adoption de la loi elle-même (6) demeurent des
aspects importants qu’il convient der mettre en exergue.

1 | L’établissement de la Vérité
Connaître la vérité est un droit fondamental de tout individu ou groupe
d’individus et surtout des victimes. La vérité permet en effet une réécriture
objective de l’Histoire et la conservation de la mémoire nationale. En
Tunisie, la première étape de la période de la transition (janvier à octobre
2011) a été caractérisée par l’absence d’une volonté politique d’établir la
vérité sur les dépassements et violations des droits de l’Homme pendant
le régime de la dictature et la présente étape de la période de transition
(couverte par le présent rapport et allant d’octobre 2011 à décembre
2013) continue à négliger cette composante essentielle du processus de
justice transitionnelle. En effet, mis à part les efforts de la société civile,
des chercheurs et universitaires, la volonté officielle reste absente. Cette
négligence a été relativement atténuée par la publication de sérieux
rapports émanant des deux commissions d’enquête créées début 2011
(1) ; tandis que sur un autre plan, la vérité a été manipulée à travers la
publication par les services de la présidence de la République d’un
document de valeur scientifique douteuse intitulé « Livre Noir » (2).
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tribunaux militaires dans les affaires des « martyrs et blessés de la
Révolution » ont été abondamment critiqués, dans la mesure où ils ont
revu toutes les décisions prononcées en premier ressort et remplacé les
jugements d’emprisonnement qui allaient jusqu’à 36 ans en première
instance par des peines ne dépassant pas 3 ans en appel !
- le rôle de la société civile a été très marquant. En effet, la société civile
a joué un rôle très important au cours de cette deuxième étape de la
période de transition, et ce, pour ce qui est du débat sur la Constitution,
sa participation au Dialogue national qui a mis fin aux multiples crises
politiques et surtout en ce qui concerne la justice transitionnelle. Avec
la création du ministère charge de la Justice Transitionnelle, en janvier
2012, la société civile a ressenti le danger d’une telle création, ainsi que les
risques d’une monopolisation et d’une politisation du processus. Ainsi, son
rôle en tant que force de pression/persuasion et instance de transmission
de diverses doléances, suggestions et propositions s’est démultiplié
et elle s’est constituée en coalitions, coordinations et réseaux qui ont
accompagné le déroulement du dialogue national et régional sur la justice
transitionnelle, ainsi que l’adoption de la loi sur la justice transitionnelle et
la composition de l’Instance Vérité et Dignité.
- Le rôle des Instances internationales : les organisations internationales
ont été très présentes dans le cadre du processus de justice transitionnelle,
notamment en ce qui concerne le dialogue qui a abouti a l’adoption
de la loi y afférente. En effet, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et le
Centre International de Justice Transitionnelle (ICTJ) ont été les véritables
parrains de ce processus. Ces organismes ont offert leur aide logistique
et leur soutien financier au Gouvernement tunisien et notamment aux
deux ministères directement impliqués dans le processus, à savoir
respectivement les départements de la Justice et la Justice Transitionnelle ;
tout comme ils ont soutenu les efforts de la société civile en la matière.
- Au niveau de la recherche scientifique, la période couverte par le présent
rapport est caractérisée par une production scientifique et académique
très riche. En effet, la transition démocratique a été traitée sous ses
différents angles au sein de tous les établissements universitaires : les
facultés de droit et de sciences juridiques et politiques, les facultés et
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- Sur le plan juridique, la période couverte par notre rapport a connu deux
séries de textes juridiques ayant trait à la justice transitionnelle. D’abord
des textes préparant le processus à partir de la loi Constituante du 16
décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, qui a
précisé que l’Assemblée constituante adopterait une loi relative à la justice
transitionnelle. Ensuite, des textes instituant des processus parallèles et
partiels de justice transitionnelle, dont l’adoption quelque peu « chaotique »
visait essentiellement à apporter une forme de compensation aux victimes
de l’ancien régime (notamment les recrutements/réintégrations dans la
fonction publique) et dont les conséquences en termes de droits acquis
pourraient vider le processus intégral de sa substance, car cela pourrait
freiner la mise en place d’une conception globale et intégrale de la justice
transitionnelle, telle que prévue par l’évènement juridique marquant de
cette période à savoir la loi du 24 décembre 2013 ;
- Sur le plan institutionnel, la période d’octobre 2011 à décembre 2013
a été marquée par l’absence d’une stratégie globale de réforme de
l’Administration, en dépit de la mise en place de structures administratives
poursuivant une telle finalité. Les résultats demeurent très limités, voire
absents. En effet, la nomination de deux ministres chargés, l’un de la
Réforme administrative et l’autre de la Gouvernance et de la lutte contre la
Corruption, n’a donné aucun résultat. Le ministre en charge de la Réforme
Administrative a démissionné mais n’a jamais été remplacé et le deuxième
poste a été supprimé lors de la composition de l’actuel gouvernement en
janvier 2014. Toutefois, l’actuelle étape de la période de transition s’est
caractérisée par la mise en place de diverses autorités administratives
indépendantes chargées de « mettre de l’ordre » et « d’assainir »
différentes secteurs. Il s’agit notamment de la Haute Autorité Indépendante
de la Communication Audio visuelle (HAICA), de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections (ISIE), de l’Instance de prévention de la
torture ou encore de l’Instance Vérité et Dignité et l’Instance provisoire de
la justice judiciaire créée par la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013
relative à la création d’une instance provisoire pour la supervision de la
justice judiciaire.
- Sur le plan juridictionnel, le bilan est très mitigé en la matière, car si
la création de l’Instance provisoire de supervision de la justice judiciaire
constitue un point positif, les jugements rendus en avril 2014 par les
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Introduction
Lorsque nous avons décidé de publier un deuxième rapport sur l’état de
la justice transitionnelle en Tunisie, comme suite à notre premier rapport
publié par l’Institut Arabe des Droits de l’Homme en juin 2012, intitulé « La
justice transitionnelle en Tunisie : Absence de stratégie et prépondérance
de l’improvisation », nous avons eu peur de reconduire le même titre pour
l’actuel rapport.
Toutefois, l’adoption de la loi n° 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à
la justice transitionnelle nous a poussé à reconsidérer le choix de l’intitulé
pour mettre l’accent sur l’avènement de ce texte qui constitue le fait
marquant de la période couverte par le présent rapport (octobre 2011 à
décembre 2013).
En effet, le processus de la justice transitionnelle a été très marqué
par la 2ème phase de la période de transition, entamée avec l’élection
d’une Assemblée Nationale Constituante le 23 octobre 2011, car il s’agit
d’une étape politique et constitutionnelle par excellence, qui a affecté
le processus de justice transitionnelle à plusieurs niveaux : politique,
juridique, institutionnel, juridictionnel, rôle de la société civile et des
instances internationales et même au niveau de la recherche scientifique.
- Su le plan politique, l’élection d’une Assemblée constituante a
représenté le fait marquant de cette période. Un fonctionnement politique
basé sur les rapports entre majorité et opposition, un exercice politique
et démocratique difficile pour un pays habitué à la dictature et à la voix
unique. Des assassinats politiques, une montée du terrorisme islamiste…
Une période qui a connu de très graves crises politique qui ont entraîné
la chute de deux gouvernements (en février et en décembre 2013),
l’engagement d’un Dialogue national entre partis politiques, Organisations
nationales et société civile… Et enfin l’adoption de la nouvelle Constitution
tunisienne le 27 janvier 2014 ;
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- Legislative Decree n ° 2011-116 of 2 November 2011 on the freedom of
audiovisual communication and establishing an Independent High Authority for
Audiovisual Communication ( HAICA ) .
- Organic law n° 2013-13 dated 2 May 2013, establishing a provisional authority
for the supervision of judicial justice.
- Organic Law n ° 2013-43 of 23 October 2013 on the national body for the
prevention of torture.
- Organic Law 2013-53 of 24 December 2013 on the establishment of transitional
justice and its organization.
- Organic Law n ° 2012-23 of 20 December 2012 on the High independent instance
for elections.
- Organic Law n ° 2013-44 of November 1, 2013, amending and supplementing
certain provisions of the organic law n ° 2012-23 of 20 December 2012 on the
independent high instance for elections.
- Organic Law n ° 2013-52 of 28 December 2013 amending and supplementing the
Organic Law No. 2012-23 of 20 December 2012 on the high independent instance
for the elections.
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- Decree n ° 2012-1122 of 10 August 2012 concerning the appointment of special
delegations of all regional councils.
- Decree n° 2012-2364 dated 11 October 2012, amending decree n° 2011-694
dated 9 June 2011, designating special delegations in some communes of the
territory of the Republic of Tunisia.
- Decree n ° 2012-2365 of 11 October 2012 amending Decree No. 2011-831 of 30
June 2011 appointing special delegations in some municipalities of the territory of
the Republic of Tunisia .
- Decree n ° 2012-2366 of 11 October 2012 amending Decree No 2011-662 of 2
June 2011 , appointing special delegations in some municipalities of the territory
of the Republic of Tunisia .
- Decree n° 2012-129 dated 5 April 2012, appointing the chairman of the National
Authority for Fight against Embezzlement.
- Decree n° 2013-2394 dated 4 June 2013, appointing members to the national
authority council for fight against corruption.
- Decree n ° 2012-22 of 19 January 2012 establishing the Ministry of Human
Rights and Transitional Justice and fixing its attributions .
- Decree n ° 2012-23 of 19 January 2012 on the organization of the Ministry of
Human Rights and Transitional Justice .
- Order of the Minister of Human Rights and transitional justice dated 28
November 2012 creating a Ministerial committee in charge of following up files of
the revolution martyrs and victims and fixing its composition and functioning.
-Order of the Minister of Human Rights and Transitional Justice dated 26 February
2013, establishing a medical commission charged of studying the recovering files of
the healthcare expenses and the follow-up of the urgent cases of wounded persons
of the revolution as well as fixing its composition and operating methods.
- Order of the Minister of Human Rights and transitional justice dated 28
November 2012 creating a specialized committee within the Ministry of human
rights and transitional justice in charge of elaborating an organic law draft in order
to create a national mechanism against torture and degrading treatment.
- Decree n° 2013-1333 dated 12 March 2013, creating the general authority of
following up the public programs..
- Decree n° 2013-3232 dated 12 August 2013, organizing the body of the general
control of public departments and fixing its attributions and the particular status
of its members.
- Decree n° 2013-3803 dated 17 September 2013, establishing and organizing the
international academy of good governance of Tunis
-Decree n° 2012-1425 dated 31 August 2012, amending and completing decree n°
2010-3080 dated 1st December 2010, establishing Higher Advisory councils.
- Decree n° 2012-2765 dated 19 November 2012, appointing members to the
higher council of fight against corruption, recovery and management of the State
funds and properties
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List of legal texts
This list contains the legal texts available in English language on the
website of the Official Printing Office of the Republic of Tunisia
www.iort.gov.tn .
- Decree-Law No. 2011-1 of February 19 2011 granting amnesty.
- Decree-Law No. 2011-97 of October 24 2011 on the compensation of martyrs
and wounded of the revolution of January 14 2011.
- Decree n° 2013-2799 dated 9 July 2013, fixing the methods and procedures
for the examination of urgent applications presented by the beneficiairies of the
general amnesty.
- Law n° 2012-26 dated 24 December 2012, amending and completing decree-law
n° 2011-97 dated 24 October 2011, relating to the indemnification of the wounded
and martyred of the revolution of 14 January 2011.
- Decree n ° 2013-1372 of March 15 2013 appointing the members of the
government.
- Decree-Law No. 2011-32 of April 27 2011 laying down derogations for
recruitment in the public sector for the year 2011.
- Law No. 2012-4 of June 22 2012 laying down derogations for recruitment in the
public sector.
- Decree No. 2012-833 of July 20 2012 concerning the application of the provisions
of Law No. 2012-4 of 22 June 2012 laying down derogations for recruitment in the
public sector.
- Decree n ° 2012-2749 of November 13 2012 on the dissolution of the preparatory
school at military college.
- Decree n ° 2011-626 of May 25 2011 granting a monthly allowance to embedded
for the completion of national service.
- Decree n° 2013-3178 dated 31 July 2013, ratifying a memorandum of
understanding between the Government of the Republic of Tunisia and the
Government of the State of Qatar relating to the military cooperation.
- Decree n° 2013-1378 dated 8 March 2013, amending decree n° 2011-395 dated
12 April 2011 appointing special delegations in some communes of the territory of
the Republic of Tunisia.
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Conclusion
Guarantees for “viable” transitional justice
The results of the second transition are very mixed regarding the process
of transitional justice:
The positive face of this period a new constitution, a comprehensive law on
transitional justice, a Truth commission seeing the day, active and vigilant
civil society, but exhausted by the many battles that `it leads ...
However, the passive face of this period is interesting: no reform program
of Administration, more massive recruitment and politicized appointments
in key positions of Administration, judgments rendered in the cases of the
“martyrs and wounded Revolution “ which were very disappointing and
criticized for their families and especially no clear and firm commitment
to establish truth on human rights violations during the period of the
dictatorship and the transitional period.
Today a Truth and Dignity Commission is implemented, and its task is
very delicate and a heavy responsibility. Will it be successful? First, we
should stop all parallel processes (appointment, arbitrary compensation).
Secondly, providing the necessary means for the commission: human,
material, financial ... Thirdly, the commission itself should impose its
independence and send strong signals and reassuring victims in the first
place and people in general. Fourth, the commission should cooperate and
coordinate with all public and private stakeholders and adopt the policy of
the open door: the Truth commission’s enemies are already many...
Finally, the civil society should continue its vigilance and its main role as
an actor in transitional justice process.
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within the National Constituent Assembly chaired by the President of the
Assembly or by one of the vice presidents. It is responsible for examinating
the applications and finding consensus about the commission‘s members.
“This may affect the independence of the members of the commission to
the possibility of falling into the politicization of choice.
b) The creation of specialized chambers
The specialized chambers are created by decree, within courts sitting
in the appellate courts. They are composed of judges chosen from those
who have not participated in political trials, and receive specific training
in the field of transitional justice. Indeed, the notion of a judge who had
not participated in the political process is very ambiguous and could lead
to serious consequences for the selection of judges members of these
specialized rooms.
c) The possibility of overlapping structures of transitional justice
The possibility of simultaneous work of the truth and dignity commission
and specialized chambers may raise problems in the absence of a
clarification of the relationship between these two structures.

32

to transitional justice; which is not feasible in a single legal text.
These gaps have their origin in the will to solve the problems of
businessmen accused of taking advantage of the former regime; as well
as continuing politicization of the draft law.
Among these concepts:
- The concept of victim: the adoption of a broad definition of the concept
of victim in Article 10 will increase the number of files and cause problems
of adequate compensation.
- The notion of violation, the law defines the violation as “any serious or
systematic human rights infringement” and also cites “serious abuses of
human rights under international conventions ratified and the provisions
of this law.”
Article 8 also added “violations related to electoral fraud and financial
corruption, misappropriation of public funds and forced migration for
political reasons.”
this broad definition will cause the congestion of the commission by
thousands of files and make the its task very difficult to determine the
components of crimes of article 8 and including the falsification of
elections, forced migration for political reasons ...
- The notion of perpetrators of human rights violations: the law has adopted
a broad definition that includes state bodies or groups or individuals acting
in its behalf or under its protection, and, even if they had neither the quality
nor the powers enabling them to act. It also includes organized groups.
This enlargement, although important, will also have important effects on
criminal prosecutions and compensation.

6.2.2 |Questions that could hinder the autonomy of transitional
justice structures
The law required at several levels the independence, neutrality and
impartiality of commission’s members that will ensure the process of
transitional justice.
a) Controversy about the independence of the truth and dignity
commission
We note that the law provides the creation of “a special committee
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It also returns to the commission to make all measurements,
recommendations and proposals that it considers necessary.
- Prerogatives shared with justice: The commission transmits to the
Public Prosecutor cases that proven serious violations of human rights
(Article 42). However, in arbitration filed, it belongs to the commission,
through the Committee of Arbitration and Reconciliation (Article 45), to
discuss and decide on issues of abuses conforming the conditions laid
down in Article 46.
c) important prerogatives
- The powers of the police
The commission has broad prerogatives regarding instructing and it has
the right of access to public or private archives, notwithstanding all the
prohibitions by law.
Thus, the commission has the same powers of the judiciary police. It
has the powers of implementing finding in public and private local,
implementing investigation operations and seizure of documents,
furniture and instruments having a link with the violations and the
elaboration of the minutes.
It may ask the assistance of officials of public authorities for the
execution of its investigation, instructions and protection (Article 40).
d) Judicial prerogatives
The commission has the prerogatives of instructing all violations under
the provisions of law, and by all means and mechanisms that it deems
necessary, while ensuring the rights of defense.
These broad powers are enhanced by the provision of the law that the
commission has the right to “use any measure or mechanism that helps
to uncover the truth” (Article 40).

6.2 | The loopholes
The loopholes are due to several considerations that mainly the will to
have a law that covers all the elements of transitional justice which led to
the cration of an imbalance between general principles and transitional
justice details.
They are also due to the will to have a law that addresses all issues related
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by considering that “ the truth establishment about violations is a right
guaranteed by law for all citizens “(Article 2) and” The preservation
of national memory is guaranteed to all successive generations of
Tunisians “(Article 5) law, and” the reparations of damages to victims of
violations is a right guaranteed by law “(Article 11), as well as general
obligation of the State to preserve the national memory (Article 5), repair
damages (Article 11), to provide immediate assistance and provisory
compensation to those in need among victims (Article 12) and support
of legal fees (Article 13).
d) A scope that extends to all elements of transitional justice
The scope of the Act extends all elements of transitional justice
including the truth establishment, preserving the memory, prosecution
and accountability, as well as compensation, institutional reform and
reconciliation.

6.1.2 | The establishment of a structure with global expertise
The second title of the law was dedicated to truth and dignity Commission
(Articles 16-70), which is the structure that ensures the process as keynote
element, along with other stakeholders.
The law has determined the nature of the commission (a), its role (b) and
prerogatives
a) The nature of the commission, an independent body!
The law provides that it is a body with legal personality, financial and
administrative autonomy (Article 16). Thus, Article 38 emphasizes
that the commission carries out its duties and functions in complete
independence and neutrality and that none has the right to intervene in
its activities or influence its decisions.
However, this autonomy requires the implementation of measures and
necessary guarantees for the good functioning.
b) Large functions
The law provides a set of functions to the commission which may
be classified as its exclusive attributions and functions to which it
contributes.
- Exclusive powers of the commission are mainly the revelation of the
truth, compensation and reparation.
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include the frequent politicization of the project, especially in terms of the
changes that have occurred to it since the technical committee finished its
work and the text’s adoption of a wide range of concepts which will flood
the structures that will oversee the transitional justice.

6 | The adoption of the Law on Transitional Justice
The Law on the transitional justice, contains a set of strong points (1) but
are attenuated by a set of deficiencies (2) which could cause the brakes to
its implementation.

6.1 | Several strengths
The organic law 2013-53 of December 24 2013 concerning the
establishment of transitional justice and its organization contains 70
articles, establishing a comprehensive approach to transitional justice (1)
and creating a structure that ensures a large part of the process transitional
justice (2).

6.1.1 | The establishment of a comprehensive approach to transitional justice
The Act establishes a global approach of transitional justice, by defining it
(a), determining its foundations (b), principles (c) and its scope (d).
a) A compatible definition with international standards
By opting for the definition in Article 1 of the Transitional Justice, the
Law No. 2013-53 adopted the definition internationally recognized and
approved by the General Secretary of the United Nations in 2004.
b) A clear recognition of the universality of human rights
The provisions of the law are explicitly based on the universality of
human rights. It is showed through the adoption of a comprehensive
definition and recognized by international law and through the adoption
of definitions internationally recognized of certain crimes.
In the same context, stressing the specificity of women, children,
disabled and vulnerable groups in truth establishment or compensation,
as showed by this reference to universality of human rights, rights.
c) A recognition of transitional justice principles
The law is based on the fundamental principles of transitional justice
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session as an expression of their rejection to discuss any other law before
this law; the reference here is to the ratification of the loan agreement
between the Tunisian Government and the Kuwaiti Fund for Arab Economic
Development, which was rejected from debating on the basis that the
Council did not discuss the inclusion of the project on the ratification of the
Convention in the session on the draft law of transitional justice.
The President of the Council opened the meeting, which was attended
by the Minister of Justice and Minister of Human Rights and Transitional
Justice. The President expressed the lengthy waiting of the Tunisian people
for this law and he pointed to its importance; an importance that is acquired
from the law’s participatory nature and conformity with international
conventions. He also emphasized the need for the system of transitional
justice to restore confidence and to achieve reconciliation after accounting.
The bill did not reach a consensus among the members attending the
meeting. Some of them contended that this law will be the ‘cemetery’ of the
law of the Revolution’s immunization because it will enable the symbols of
corruption to have impunity and they stressed the need for the ratification
of the revolution’s immunization before embarking on transitional justice.
On the other hand, one of the MPs considered that the release of “The
Black Book” and the subsequent criticism helped bringing out the bill of
transitional justice out of the, stressing the need for accountability and
access to reconciliation.
The MPs who belong to “Wafaa Movement” pointed to the need to reform
the judiciary and security systems in addition to media first; otherwise the
law would be futile.
The course of transitional justice fell into partisan arguments and quotas.
Perhaps, the main proof for this is the delay of ratification of the law for
more than a year, which had a negative impact on holding those responsible
for human rights violations accountable and on the rehabilitation the
victims’ due respect.
Despite the criticism that affected the law of transitional justice, it can be
argued that it is not without strong points, such as the establishment of a
law that is explicitly based on the human rights system, the work on the
establishment of the system according to the basic principles of transitional
justice and the transmission of the revelation of the truth and reparation to
an independent body with important powers. As for its weaknesses, they
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reform, as well as providing other guarantees of the non-repetition of
violations, as it can affect the status of these procedures as measures of
justice making them seem to many simply synonymous with compensating
to silence the victims.”
As for the law of transitional justice and its drafting process, the
Rapporteur commended the efforts of both the Technical Committee
and the ministry. However, he considered that this project is not beyond
criticism; hence some changes need to be included before submitting it to
authentication by the Constituent Assembly.
He also considered that the Tunisian experience has not yet taken
any guarantees against the repetition of violations. As for the issue of
institutional reform, he has pointed out that the initiatives to screening
must be taken within the framework of a comprehensive strategy that
respects the international standards of human rights. The Rapporteur
has also focused on the importance of the planned reform of the security
system, in which no progress has been done.
He also made recommendations for the success of the process the
most important of which was the real insurance of the effectiveness of
the adoption of a comprehensive policy that includes the four elements
of transitional justice and that avoids any reference to any element at
the expense of the other elements. He recommends the insurance of
the victims’ participation in all areas of transitional justice as well as
the facilitation of the adoption of a consistent and systematic strategy of
prosecution too. In addition, he recommends an approach based on human
rights when designing and implementing the reparation schemes.
The confirmation hearing on the law
Since the Constituent Assembly undertook the consideration of the bill
of Transitional Justice on May 10th, 2013, the Commission of general
legislation and the Committee of Rights, Freedoms and Foreign Relations
started discussing the project with members of the Technical Committee
and many local and international experts.
On December 14th, the debate on the law of transitional justice was
launched in front of the plenary session of the National Constituent
Assembly and before the meeting started, opposition MPs withdrew,
who returned to the council specifically to discuss the law and left the
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important changes that were included in the second version of the bill
occurred in the accountability section. Military courts were not excluded
from considering the cases related to transitional justice, added to that the
exclusion of the idea of making specialized circuits and limiting the process
to choosing judges and train them in the field of transitional justice.
Also, the list of violations to be looked into by the courts was narrowed
down which made this bill open to criticism, especially with the exclusion
of violations in the economic and social rights.
The modification also included the time range of Transitional Justice,
which covers –according the second edition– the period from March 20th,
1956 until the issuance of this law. This has been criticized as a symbolically
positive date in the history of Tunisia, which is the date of Independence,
cannot be a starting point for researching into past violations.
The Private Rapporteur’s report on the promotion of truth, justice ,
reparation and guarantees of non-repetition on the path of transitional
justice in Tunisia
At the invitation of the Tunisian government, the Private Rapporteur on
the promotion of truth, justice and guarantees of non-repetition Pablo de
Greiff made an official visit to Tunisia in November 2012. He considered, in
his report, the Tunisian as a unique one, especially its initiative to search for
truth through establishing two committees for fact-finding about human
rights violations and about bribery and corruption despite such difficulties
as the ambiguity of their functions and insufficient financial resources
that these committees faced. As for the reparation and rehabilitation of
the victims, the Private Rapporteur considered that the general legislative
decree of amnesty and the decree of compensation for the martyrs and the
wounded revolution covered certain people and marginalized some other
victims, most notably the victims of the mining basin, which makes the
democratic transition harder for Tunisia. Added to that, the fact of giving
the revolution’s martyrs and wounded special priority and allowing them
monetary advances can limit transitional justice to compensations only,
hence obscuring the process of accountability and identification of the
culprits when justifying the law of reparations. The General Rapporteur
also warned against the effect of limiting the reparation of damages to
“financial compensation without making a methodological search for the
truth, achieving justice and conducting various aspects of institutional
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II- Drafting of the bill and submitting it to the Constituent Assembly:
A drafting committee emerged from the Technical Committee of the
national dialogue after the end of the preliminary stage of drafting the bill,
which is the stage of the national dialogue. This committee consisted of six
members entrusted with the drafting the bill. The bills that were submitted
by the National Commission of Lawyers, the National Independent
Coordination of transitional justice, the Republican Party and the Tunisian
Association for the defense of individual freedoms constituted an important
help to the Committee in drafting its bill.
The issue of drafting a bill is not an easy task and the most important
difficulties that could be faced is the possible overlap between the
mechanisms of transitional justice and those of regular justice and the
difficulty of avoiding overlapping between them beforehand.
Faced with the diversity and the difference in aspirations, the Committee
created a legislative chapter about the general principles of the law of
transitional justice so that it –the chapter– serves as a reference to be
respected by any subsequent law and a second chapter that tackles the
legal regulation of the Truth Commission.
The Drafting Committee consulted the international experiences in
transitional justice and international expertise on the methodology of
drafting laws and about the principles and international references that
are to be respected when drafting the law. After finishing the first draft, the
bill was presented to the legal experts, both national and international. On
November 1st, 2012, the draft of the bill was submitted to the Minister of
human rights and transitional justice.
Upon the completion of the bill’s drafting, it was submitted again to the
human rights associations in an examination day to evaluate the text. The
observations made were included in the core of the text of the bill and
then the project was published on the Committee’s website and in various
media to enable those interested in this matter to discover it and comment
on it.
After the presentation of the project to the Minister of Human Rights,
the latter submitted it to the Prime Minister and the rest of the ministries
so that they comment it. After that, some changes are introduced to it,
thus producing the second edition of the bill, which was presented to the
Presidency of the Constituent Assembly on January 22nd, 2013. The most
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- Sensitization and awareness campaign
In the framework of sensitization and the identification of its functions,
the Technical Committee held many press conferences and displayed
sensitizing flashes about transitional justice mechanisms on all media.
- Regional dialogue sessions
During the phase of regional dialogue, regional committees held their
seminars in all the states of the country under the supervision of the
Technical Committee to determine the participants’ most important
aspirations in transitional justice. The seminar took one day in each state
as the dialogue started on September 16th, 2012 in Tunis and ended on
October 6th, 2012 in Tataouine. The regional dialogues were accompanied
with the distribution of questionnaires prepared to see the participants’
positions and views of the various components of transitional justice.
Throughout the dialogue sessions, the processes of documenting all the
proposals and drafting a report on everything that came up took place.
These reports represented the primary source to drafting the final report
of the dialogue.
5.1.2 | Despite the difficulties, the final report has been drafted
for the national dialogue on transitional justice
Even though the national dialogue witnessed some shortcomings, it still
was distinguished with reaching a holistic view of transitional justice in
Tunisia.
The most important deficiencies were the off-topic digressions that
sometimes occurred in addition to the government’s discussion of a draft of
a law on compensations for political prisoners. The latter was considered
by the Commission as an attempt to empty the course of transitional justice
of its content and it addressed the minister in charge of transitional justice
for the rejection of these actions, which would confuse the course and
make the Commission seem as a simple interface while the government
continues the actual work in the course of transitional justice.
Still, the most important positive side of the dialogue remains its success
in the collection of many proposals and perceptions about the points raised
by the course of transitional justice in the Tunisian context. The Regional
reported have enabled the Technical Committee to have an idea about
compromising view of course of transitional justice. A comprehensive
report presenting the most important proposals was prepared.
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emerged. The most important recommendations were about including
the transitional justice in the section of the transitional laws within the
constitution and creating an independent body for Transitional Justice
composed of members of recognized impartiality and integrity. The latter’s
job is to disclose violations since the first years of independence and until
the fall of the system with the expansion of the concept of violations to the
economic and social rights, the creation of a national fund of compensation
and the separation between the course of transitional justice and the issue
of legislative amnesty as far as compensations are concerned.
The second meeting was held with the national organizations and
professional bodies. A set of recommendations emerged from this meeting,
the most important of which were to work on including all the components
of civil society in the dialogue about the course of transitional justice and
emphasizing their presence in it and taking into account the various similar
experiences with the need to allocate media spaces to raise awareness of
the importance of the Technical Committee’s work and sensitize people to
it, in addition to the importance of keeping the course of transitional justice
neutral and above political and ideological debates .
The third meeting was held with the human rights associations and victims’
associations. This dialogue was concluded with a set of recommendations
including, most importantly, the need to add a legal text within the law of
transitional justice emphasizing the necessity to reveal the truth in order to
identify all grave violations of human rights from June 1955 until January
14th, 2011. It also recommends adding a legal text on the principle of
accountability and impossibility of escaping punishment and on reparation
and restore respect and secure fair compensation through the creation of a
fund to compensate damages. Moreover, it recommends making sectorial
committees to work on identifying the shortcomings of institutions, to make
proposals for institutional reform and to work bringing about a national
museum and regional museums of the Revolution with the celebration
of the national day of the Revolution. The final recommendation is about
the creation of an independent Commission charged on working on the
disclosure of the truth. To achieve this aim, the commission must be given
the necessary prerogatives, especially the access to the national and
private archives.
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While the purpose of the national dialogue was to reach a consensus on
the path of transitional justice, especially by enabling victims to express
their perceptions about transitional justice, it has shifted in some cases
from a discussion session to a hearing session where the victim recounts
the endured violations.
In the first stage of the dialogue, the largest number of different opinions
are assembled and organized with the aim of formulating them into a
general perception of the transitional justice law’s draft. In the second
phase aims at reaching a satisfactory compromise between the different
perspectives of the participants in the dialogue by creating regional
committees throughout Tunisia. It also aims at coming to the formulation
of a project that responds to the expectations of the Tunisian society in this
transitional phase.
- Setting-up regional committees
In order that national dialogue includes all spectra of the Tunisian society,
regional meetings had to be organized where the Commission worked on
forming regional committees overseeing the dialogue in their regions with
a commitment to the same methodology adopted by the Commission in
national hearings.
  The members of regional committees were selected by the members of
the technical committee on the basis of certain criteria, the most important
of which are the educational level, place of residence, the necessity of
being independent from any political orientation as well as their familiarity
with both the content and the concept of transitional justice. The Technical
Committee considered it suitable to distribute the members of the regional
committees on 6 regions. The members of the regional committees were
trained and formed in transitional justice mechanisms, hence enabling
participants to acquire the skills of dialogue management and drafting
reports.
- National dialogue sessions
Before the national dialogue started in interior regions and in the
framework of confirming the participatory approach in dealing with the
file of transitional justice, the technical committee organized a series
of dialogue sessions on the national level, such as a session to meet up
with the political parties from which a number of recommendations have
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national committee to oversee the national dialogue (I) the functions of
which end with handing over a copy of the draft of the transitional justice
law to the Minister of Human rights and Transitional Justice (II).

5.1 | Creation of the Technical Committee to oversee the national
dialogue on transitional justice
In the light of the Minister of Human Rights and Transitional Justice’s
decision, on October 9th, 2012, the Technical Committee was established.
This Committee is composed of 6 permanent members and 6 alternate
members. The International Center for Transitional Justice and the United
Nations Development Program and the UN High Commissioner for Human
Rights were the supporting parties of this course both logistically and
technically, and international experts strengthened the members of the
Committee’s expertise in the framework of training sessions.
The Commission’s functions are based on two axes, which are organizing
and supervising the national dialogue throughout the entire territory of
Tunisia (5-1-1) and drafting both the final report of the national dialogue
and the project of the transitional justice law (5-1-2 ) .

5.1.1 | The supervision and the organization of the national dialogue
The main purpose behind launching the national dialogue was to activate
the consultation between the various participants in this process in order
to create a framework for a compromise on how to ensure the success
of transitional justice and on how to confront the legacy of human rights
violations.
The importance of being aware of the primordial success of this process
lies in the “production of a transitional justice that is conditioned with the
national context”.
The national dialogue is considered a room to open the possibility of
a dialogue to all the components of civil and the political societies. It is
also considered as the first area that enabled the victims of violations to
present their evidence to the public, especially that private hearings were
considered, in numerous similar experiences, the first step to restore
victims’ sense of respect.
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transitional period , whether they are ministries or other institutions , it
does not also contributes to the implementation of institutional reform and
this due to the slow implementation of the legislation establishing these
institutions, and the slowness of the appointment of members of these
institutions or the ambiguity of their prerogatives.
After the elections of October 23 2011, successive governments have
continued to create independent administrative bodies to ensure the
process of transitional justice and created in this context instances to fight
against corruption, an interim body for the supervision of judicial justice
and the authorities responsible for combating and investigation into crimes
and human rights violations.
This choice was not limited to the issue of transitional justice, but it
has also created an independent body to organize elections and a high
independent instance of audiovisual communication.

5 | A participatory vision of the course of transitional
justice law
After January 14th, 2014, associations specializing in transitional justice
were formed and the organizations representing victims and their families
played a great role in strengthening the activity of these associations
through forums and workshops, the most important of which was the
draft of the project of the transitional justice law presented by the National
Coordination and the National Coordination of Lawyers and the Tunisian
Association for the Defense of Individual Freedoms’ projects.
Civil society has become an essential component in the process of the
preparation of the draft of transitional justice. This was confirmed with
the establishment of the Ministry of Transitional Justice, which some
considered as prone to monopolize the file of transitional justice. To ward
off these concerns, the ministry initiated to launch the Seminar of National
Dialogue for Transitional Justice on April 14th, 2012 under the supervision
of the three presidencies and the presence of the various components
of civil society through associations and national figures as well as the
presence of representatives of political parties, professional bodies, media
and international experts. An open day was also held with the associations
in April 28th, 2012 which ended with the recommendation to create a
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reaction to deal with cases of martyrs and wounded by the security
apparatus and the military comparing to the reaction concerning martyrs
files and wounded of the Revolution of January 14 2011.
This politicization is also showed through the priority treatment of
political prisoners in the former regime and beneficiaries of the general
amnesty, where most of them belong to ruling political parties, compared
to other victims.

4 | Institutional reforms
After the elections of October 23, 2011, we found ourselves facing series
of challenges, with regard to revise old institutions that survived during the
second transitional phase on the central level and the decentralized level;
or revising the institutions created during this phase.
At the central level, Decree No. 2011-4796 of December 29 2011 and
Decree No. 2013-1372 of March 15 2013 appointing the members of the
government; maintained some ministerial positions that are primarily
ministries of sovereignty.
Under the previous government, institutional reforms have been limited
to simple reforms concerning social issues that do not interest directly the
mainstream public.
In addition, institutional reforms have been hampered by the lack of
coordination between the government and reform efforts of the previous
government; as well as the uncontrolled recruitment in the public sector.
With the rise of terrorist threat, institutional reform is threatened due
to the lack of adequate security framework; hence the urgent necessity
of reforming the military, through trainings and upgrading methods work,
however, remains suspended.
On the decentralized level, the government has adopted a package of
immediate administrative actions, as well as proactive measures; which
have been reinforced by the new Constitution including its provisions
establishing effective decentralization through the recognition of the
principle of free administration.
However, we always notice the lack of continuity and coordination between
the various successive governments in this regard.
At the level of the status of newly created institutions during the
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3 | The Compensation and reparations
The question of compensation and reparation is a key element in
the process of transitional justice which assumes the existence of a
comprehensive program based on the recognition of the existence of
damages and victims and compensating the latter by appropriate means.
After the elections of the National Constituent Assembly, the absence of a
comprehensive program of this fundamental question has continued.
This lack is showed through the predominance of improvisation at
different measures taken in this context as well as the lack of an objective
approach to this element.
The absence of a comprehensive program of compensation occurs at the
definition of victims, the marginalization of symbolic reparations, at the
level of material compensation measures and the level of the position of
judge.
At the level of victims’ definition, the improvisation that characterizes this
element is showed in particular through the modification of the definition
in the Decree-Law No. 2011-97 of October 24 2011 on the compensation of
martyrs and wounded of the revolution January 14, 2011.
At the marginalization of symbolic reparation measures, all measures
provided by Decree-Law No. 2011-97 of October 24 2011, in particular in
Articles 1 to 5, remain without effective implementation.
Concerning material compensation measures, the improvisation it is
shozed at the parties involved in this issue, at the level of beneficiaries
of compensation and at the method of calculating these indemnifications.
This improvisation is also evident at the level of recruitment in public
services as a measure of compensation; which had a negative impact and
caused problems to the Tunisian administration.
The approach of the judge of compensation was also characterized by
improvisation and this is manifested mainly through the transfer of more
than 182 case files against the former president in civil courts to military
courts which took disappointing decisions, even surprising to victims and
their families.
Besides improvisation, the compensation in the context of transitional
justice was marked by the rule of political character.
This politicization can especially be appreciated through the power
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Concerning the case of the martyrs and wounded of Alwardanin, the
Permanent Military Court of First Instance of Tunis sentenced the former
President Ben Ali, Leila Trabelsi and 8 other of those charged with
premeditated murder and attempted intentional murder on three martyrs
and 20 wounded among whom there was a policeman, conspiracy against
state security and the call to arms to prison for a period ranging between
20 and 5 years, with the release of Leila Trabelsi on June 12th, 2012.
As for the case of the martyrs and wounded of Thala and Kasserine, the
Permanent Military Court of First Instance of El Kef sentenced the former
President Ben Ali, Ali Seriati, Jalal Bodrigua, Ahmed Friaa and 17 other
accused for premeditated murder and attempted murder and unintentional
murder of 22 martyrs and 616 wounded to a period ranging between life
sentences, 20 years, 5 years and 6 months on June 13th 2012.
As well as for the case of the martyrs and the wounded Dguesh, the
Permanent Military Court of First Instance of Sfax sentenced one defendant
(a policeman) and other accused of premeditated murder and attempted
murder of two people and two wounded to two years in prison on February
4th 2014 under the number 12312.
Most of the aforementioned verdicts were appealed in the Permanent
Military Court of Appeal of Tunis whether from the Public Prosecutor or
by those who take the civil action. It should be noted that these cases
remained long deployed before the circuits of appeal – for more than a
year and a half.
The ultimate sentence in the cases of the martyrs and the wounded of
Greater Tunis, Thala, Kasserine and Sfax was issued on April 12th, 2014.
This ruling was not met with the acceptance and approval of those who
take the civil action or victims’ families. They considered it a political deal
to move directly to the reconciliation and whitewash the men of the former
regime as the courts considered, in most cases, the acts committed as
crimes of omission of the prohibited –based on Chapter 1 of Law Number
48 of 1966 concerning the crime of omission of the prohibited– and not as
premeditated murder. Judgments that have caused a wave of criticism and
indignation and that led to resume the debate on a possible” re-trial “of
perpetrators and especially the implementation of the law on transitional
justice.
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The judiciary pole was created in a context of the lack of both a clear
strategy in the process of transitional justice and in taking actions outside
of this process. This pole pledges to look into issues of financial corruption
and liability of the corrupt and to hold them accountable, which will
accelerate the processes of opening the numerous files of corruption and
of law enforcement, as well as expediting the decision making.

2.2 | The cases of the Revolution’s martyrs and wounded
The predominance of improvisation in the course of transitional justice,
especially in the issue of accountability, was evident after referring more
than 182 cases against the president and the men of the former regime
from the judicial system to the military judiciary.
Among these cases, in which Ben Ali was accounted, was the case known
as ‘Barraket Essahil’. The Permanent Military Court of First Instance of
Tunis sentenced in absentia the former President Ben Ali and 5 other
security officials to 5 years in prison and also sentenced, in presence of
the defendants, Ben Ali former ministers Muhammad Ali Al-Ganzoui and
Abdallah Kallel to 4 years. This verdict went through appeal and cassation.
As for the cases of the Revolution’s martyrs and wounded, the methodology
of accounting the officials was also dominated by improvisation, which
affected adversely the search for truth. At certain times you can find a
case about one martyr only and in some other times the cases of many of
wounded and martyrs are combined on the basis of the place in which the
crime was committed.
For example, about the case of the martyrs and the wounded of Errgueb
and Sidi Bouzid, the Permenant Military Court of First Instance of Sfax
sentenced to a term between 10 and 20 years in prison the policemen
accused of premeditated murder and attempted murder of five martyrs
and twelve wounded, on January 28th, 2013 under the law number 7394.
However, in the case of the martyrs and the wounded of Greater Tunis,
the Permanent Military Court of First Instance of Tunis sentenced the
former President Ben Ali, Ali Seriati, Jalal Bodriga, Ahmed Friaa and 38
other persons charged with premeditated murder, attempted murder and
unintentional murder of the 46 martyrs and 97 wounded to a period of
imprisonment ranging between a life sentence, 20, 10 and 5 years on July
19th, 2011.
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According to some lawyers, the President of the Republic, Mohamed
Moncef Marzouki risks a prison sentence of two years on the basis of the
violation of the law on archives and the law relating to the protection of
personal data.

2 | The prosecution of alleged perpetrators of human rights
violations
The process of tracking those responsible for corruption and human rights
violations before and during the events of January 14th was characterized
by the absence of a clear strategy and the dominance of improvisations.
Most suits made against the former president, for instance, were of an
economic and not penal. The first international arrest warrant against Ben
Ali was issued on January 25th, 2011 charging him of smuggling currency
abroad. This led to a state of public anger as these charges did not match
the people’s expectations. The first initiatives to demand the trial of Ben
Ali and some of his ministers based on charges of murder and causing a
commotion were made by the Group of 251.
Most of the sentences issued against the former president were
convictions in absentia and he was sentenced to prison for several years
along with some members of his family and his right-hand men both for
cases of corruption (1) and the cases of the martyrs and the wounded of
the Revolution (2).

2.1 | Cases of corruption
Since the 14th of January Revolution, more than 52 people were
prosecuted for charges related to financial corruption, including the
former president, his family and in-laws. The number of cases held against
them reached more than 550 in the entire country: while there were 52
abandoned or dismissed cases, 23 cases were presented to the Criminal
Division, 45 cases were published before the court’s Indictment Division
and 62cases before the court’s Appeal Division. The main charges against
them were: money laundering by an organized group through exploitation
of job positions and professional and social activities, taking part in the
former process, the integration of a mob of corrupters with the intention of
assaulting people and property, the acquisition of movable sensory objects
and real estate rights existing abroad, and the illegal control and export of
foreign currency.
1

A group of 25 lawyers cordinqted by Mr.Amor Safraoui.
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1.2 | The Black Book
December 3, 2013, a surprising event emanated from the Presidency of
the Republic of Tunisia; namely the publication of the Black Book, which
has caused much controversy about its content, the choice of the date of
its publication, its purposes ...
This book was also a subject of controversy regarding its relationship with
the process of transitional justice and for the protection of personal data
mentioned in the book.
The book presents a blacklist of people who have had dealings with the
fallen regime, that led to think that this publication does not constitute an
ordinary book but as an attempt to gather information on the components
of civil and political society.
The decision to publish this book in conjunction with the beginning of
the discussion of transitional justice law, makes us wondering about the
purposes of this publication. This has been the fundamental argument
on which are based the book`s defenders and its author to say that this
publication has been the basic reason of the adoption of the transitional
justice law.
Archives constitute an important national structure regarding its
protective role of history and national memory that retain documents
relating to violations of the past in order to avoid the emergence of a new
dictatorship.
Thus, the archive is a fundamental element in revealing truth. However,
initiatives such as the Black Book, can affect negatively this role due to
the lack of transparency and a scientific approach to these sources, even
though it might actually uncover some truth.
Besides its violation of the law n ° 88-95 of August 2 1988 on archives,
the publication of the Black Book is also a violation of the law n ° 2004-63
of July 27 2004 on the protection of personal data, especially in its first
article, which states that «Everyone has the right to protection of personal
data relating to privacy as one of the fundamental rights guaranteed by the
constitution and can not be processed in the framework of transparency,
fairness and respect for human dignity and in conformity with the provisions
of this Act. «And that Article 13, which prohibits «the treatment of personal
data relating to offenses, their finding, criminal prosecution, penalties,
preventive measures or criminal record.»
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1 | Truth Establishment
Knowing the truth is a fundamental right of all individuals, and especially
victims. The truth allows to an objective rewriting of the history and
the conservation of the national memory. In Tunisia the first period of
transition (January / October 2011) was characterized by the absence
of political will to establish the truth on human rights violations during
the regime of the dictatorship, the present period (covered by our report
October 2011 / December 2013 ) continues to neglect this essential part
of transitional justice process . Indeed, and apart from the efforts of civil
society, researchers and academics, the official will remain absent. This
neglect was relatively mild by the publication of reports of commissions
of inquiry (1) but the truth has been manipulated by the publication of the
Black Book by President of the Republic (2).

1.1 | Commissions of investigations
In Tunisia, after the fall of the former regime, one of the major decisions
was the creation of two commissions: the National Commission on
Investigation into the abuses recorded during the period from 17 December
2010 until the achievement of its subject and National Commission on
Investigation into Corruption and Embezzlement.
This was a step towards the abandonment of traditional state structures
and the creation of special commissions to establish the truth on a specific
subject covering a definite period. However, the role of commission is still
limited. Indeed, the two commissions had a very limited mandate. The
Commission on human rights abuses covered only a very short period:
December 17 2010 to February 2011 and issued its report in June 2012.
It tried to bring all the arguments relating to overtaking and events of
Tunisian «revolution « but without establishing truth and determining
the exact list of victims. The commission of investigation into corruption
and embezzlement, its mandate covered the entire period fromNovember
7 1978 to January 14 2011 , however, the short duration of its mission,
(January 2011 - January 2012) has enabled this commission to uncover
major lines of the corruption machine that existed before 2011.
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the risk of the monopoly and the politicization of the process. Thus, its role
of pressure and advocacy was multiplied and it was regrouped in coalitions,
coordination and networks which have accompanied all the national and
regional dialogue on transitional justice and the adoption of the law and
the composition of Truth and Dignity Commission.
The role of international bodies: The International organizations have
been very active in the process of transitional justice and in particular
with regard to the dialogue that led to the adoption of the law. Indeed, the
United Nations Development Program (UNDP), the High Commissioner for
Human Rights and the International Center for Transitional Justice (ICTJ),
were the real sponsors of this process. These organizations presented their
assistance and logistical and financial support to the Tunisian Government
and in particular the two ministries which are directly involved in the
process: Justice and Transitional Justice, and they supported the effort
civil society in this regard.
At the level of scientific research, the period covered by this report is
characterized by a very rich scientific and academic production. Indeed,
the transition to democracy has been treated from various angles and in all
academic institutions: Law school, university of legal and political sciences,
political sciences, faculties and institution of human sciences, press and
communications institutes.... Thus, the library on the democratic transition
in general and on transitional justice in particular has been enriched day
by day. However this very important academic work is not accompanied by
an effort of publication. Indeed, the publications in this field are few.
All these combined efforts of civil society, universities, politicians and
international bodies have allowed the elaboration of the law on transitional
justice, but the process of transitional justice is far from a comprehensive and
coherent view. This conclusion is reflected at all levels: the establishment
of the truth (1) the criminal prosecution (2) the compensation (3), the reform
of the administration (4). However, the process of dialogue on transitional
justice (5) and the adoption of the law itself (6) remain important.
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Constituent Assembly adopts a law on transitional justice. Texts that
established parallel and partial process of transitional justice that
could empty the entire process. It’s mainly all measures relating to the
recruitment in public service witch is consisted as forms of reparation for
old regime’s victims. These measures could hinder the establishment of a
global and comprehensive approach of transitional justice, as provided by
the legal milestone of this period namely the Law of 24 December 2013;
At the institutional level , the period from October 2011 / December 2013
was marked by the absence of a comprehensive reform strategy of the
Administration . Despite the establishment of administrative structures
whose purpose reform , the results are very limited or absent. Indeed,
the appointment of two ministers , one of the Administrative Reform and
the other of Governance and fight against corruption , have not given any
results . The Minister in charge of Administrative Reform resigned but
never has been replaced and the second position was eliminated with
the composition of the government in January 2014. However , regarding
independent instances , the current transition period saw the establishment
of certain instances such as the High Independent Instance for Audio
visual Communication ( HAICA ) and The High Independent Instance for the
Elections ( ISIE ) , and the creation of other bodies such as the National
Authority for the Prevention of Torture and Truth and dignity commission.
At the judicial level, the picture is very mixed: the setting up of the
provisional Committee overseeing judicial justice has been a positive step
in this period. However, the judgments of military courts about cases of
“martyrs and wounded of the Revolution” have been widely criticized.
Indeed, the judgments in appeal courts in April 2014, reviewed all
judgments rendered by the first instance and replaced prison sentences
up to 36 years at first instance to prison sentences witch don’t exceed 3
years on appeal !
The role of civil society was very striking. Indeed, the civil society has
played a very important role in this second transition period and in terms
of the debates on the constitution, its participation in the national dialogue
which ended with multiple political crises and especially regarding the
transitional justice. With the creation of the Ministry of Transitional Justice,
in January 2012, the civil society has felt the danger of such creation and
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Introduction
When we decided to publish a second report on the state-of transitional
justice in Tunisia, following the publication of our first report by the `Arab
Institute of Human Rights` in June 2012, entitled “Transitional Justice in
Tunisia: lack of strategy and predominance of improvisation,” We were
reluctant to use the same title for the current report.
However, the adoption of the law number 2013-53 of December 24 2013
relating to transitional justice, prompted us to reconsider our choice of title
and focus on the adoption of this law as it is considered the highlight of the
period covered by this report (October 2011 - December 2013).
Indeed, the process of transitional justice has been very marked by the
2nd transitional period which began with the election of the Constituent
National Assembly , October 23, 2011 . This political and constitutional
period par excellence affects the process of transitional justice on different
plans: political, legal, institutional , jurisdictional , the role of civil society
and international bodies and the level of scientific research.
In political terms, the election of the Constituent Assembly represented
the highlight of this period. A political functioning based on the relationship
between the majority and the opposition, a difficult political and democratic
exercise for a country which was used with the dictatorship and the unique
voice. Political assassinations , a rise of Islamist terrorism ... A period that
has seen very serious political crises that led to the fall of two governments
( February and December 2013) , the commitment of a national dialogue
between political parties and national organizations and civil society ... And
finally the adoption of the new Constitution of Tunisia January 27, 2014 .
In legal terms, the period covered by this report had two sets of legal
texts relating to transitional justice. Texts that are preparing the process
by reference to the Constituent Act of December 16 2011 relating the
provisional organization of public authorities, which stated that the
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It is also expected that this publication serves as a reference document
for all stakeholders in transitional justice in the starting phase following
the passing of Fundamental Law 55, especially the Truth and Dignity
Commission and its executive body, the legislative body which will continue
to play an important role, legislative departments in related ministries,
civil society, and media (which needs to have a proper understanding of the
role and mandate of the Commission and present it to the public).
In conclusion, KADEM will save no effort to disseminate this publication in
the Arab region especially in countries witnessing transformation processes
and countries looking to the Tunisian transitional justice experience in the
making, in order to draw best practices and lessons learned, and striving
to avoid our mistakes and shortfalls, since the revolution began till the
passing of the Law.
Al- Kawakibi Democracy Transition Center is thankful to United Nations
Development Program (UNDP) for its generous, continuous support to the
work of the Center on different initiatives; research as well as field work
and capacity building. These complementary initiatives contribute to laying
the fundamentals of transitional justice for all concerned citizens.

Amine GHALI
Program Director
Kawakibi Democracy Transition Center
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PRESENTATION
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and in partnership with the Tunisian Association Defending Individual
Liberties (www.adlitn.org) s. This collaboration between KADEM and the
researchers’ team is the continuation of previous collaborations on several
initiatives and projects related to transitional justice and/or relevant to the
democratic transition process as a whole.
The current publication – which comes as a follow up to a previous
publication Transitional Justice in Tunisia: the Absence of a Clear
Strategy and the Predominance of Improvisations of the same author and
researchers’ team and published by the Arab Institute of Human Rightsis a reference work that contributes to documenting the legal aspect of
transitional justice, starting from the elections of October 2011 to the
passing of “the Fundamental Law on Transitional Justice” in December
2013. Moreover, this publication addresses all related issues that were
not seen as part of the transitional justice process when decisions were
made or laws passed; while some positively impacted the process, many
others had an adverse and delaying impact. The research methodology of
this publication seeks to distance it from polemics around the process of
transitional justice, especially from the legislative body, lacking expertise
in legislation, in transitional justice and in democracy transition issues.
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