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ال ّتــــــــــقــديــــــــم
مواكبة لالنتقال الذي تشه ُده تونس ُ
منذ اندالع ّ
ً
الثورة وفي مختلف مراحلها،
للتحوالت
الكواكبي
ك مركز
و ُخصوصا منها المرحلة التي َت َلت االنتخابات ،ما انف ّ
ّ
ّ
الدّ يمقراط ّية  KADEMيعمل جاهدا من أجل تسليط الضّوء على مسألة َح ْوك َمة
حقوق اإلنسان في تونس .ويأتي هذا االنشغال بالمسألة نظرا أله ّميّة هذا الملفّ خالل
الفترات االنتقاليّة حيث تكون َحوكمة حقوق االنسان من أه ّم المل ّفات التي يستوجب
على الحكومات معالج ُتها من أجل تفادي الوقوع في نفس السّياسات السّابقة التي كانت
مارسُها ،وكذلك من أجل تفادي تجاهُل هذا الملفّ من ِق َبل صُانعي
َتر َتكِبُ االنتهاكات و ُت ِ

القرار.

المستعجلة التي حالت
ونظرا لتسارع وتيرة المستج ّدات السّياسيّة وتع ُّدد المل ّفات
َ
دون ال ّتطرّ ق المباشر لهذا الملفّ المه ّم من ِق َبل ُ
ص ّناع القرار  -ح ّتى المعنيّين مباشرة
بهذا األمر  -ارتأى مركز الكواكبيّ المساهم َة في هذا الموضوع من ّ
الزاوية المؤسّسيّة،
ووصف وتقيي َم (ولو بصفة أوّ ليّة) جميع المؤسّسات والهياكل
حيث حاول تعدادَ
َ
الحكوميّة والعموميّة ذات الصّلة المباشرة بحقوق اإلنسان (دون ال ّتطرّ ق إلى ّ
منظمات
المجتمع المدنيّ التي هي موضو ُع عدد من ال ّدراسات وال ّتقارير المحلّيّة وال ّدوليّة).
ورغم عدم تصنيف مركز الكواكبيّ للتحوّ الت ال ّديمقراطيّة ضمن الجمعيّات
الحقوقيّة ،فإنّ عملنا على هذا الموضوع يندرج في إطار مساهمة المركز في وضع
تصوّ ر مؤسّسيّ -على الصّعيد الوطنيّ  -لمنظومة َح ْوكمة حقوق اإلنسان في تونس
يكون مبنيّا على قوانين وهيكلة مؤسّسيّة من شأنها ال ّدفع قُ ُدما بملفّ حقوق اإلنسان.
وعلى هذا األساس عمل مركز الكواكبيّ على بناء شراكة مع وكالة ال ّتعاون األلمانيّ
( )GIZمن أجل وضع مشروع متكامل حول حوكمة حقوق اإلنسان في تونس ،وهي
شراكة مبنيّة على تبادل الخبرة وعلى مبدأ ال ّتكامل بين مختلف المبادرات .كما عمل
المركز على اعتماد مسار تشاركيّ مبنيّ على مساهمة أكبر عدد ممكن من الفاعلين
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في مجال حقوق اإلنسان من خالل لقاءات تشاوريّة عديدة .فكان اللّقاء األوّ ل في
أفريل  /نيسان  2013مع ّ
ممثلين عن المجتمع المدنيّ المحليّ الذي كان قائما قبل جانفي/
الثاني في  8ماي  /أيار بمشاركة ّ
الثاني  ،2011وكان اللّقاء ّ
كانون ّ
ممثلين عن المجتمع
ّ
المدنيّ الناشئ بعد هذا ال ّتاريخ ،ث ّم اللّقاء ّ
المنظمات
الثالث في  18ماي /أيار مع أه ّم
ال ّدوليّة العاملة في تونس في مجال حقوق اإلنسان ،ث ّم اللّقاء الرّ ابع مع ّ
ممثلين عن
الهياكل الحكوميّة العموميّة العاملة في مجال حقوق اإلنسان يوم  28ماي /أيار ،واللّقاء
الخامس في  17جوان /تموز مع مجموعة من ال ّ
شخصيّات الوطنيّة المساهمة في ال ّدفاع
عن حقوق اإلنسان ،وأخيرا التأمت ال ّندوة الوطنيّة يوم  27جوان /تموز ،وقد ت ّم خاللها
لمخرجات هذا العمل .وقد سعى مركز الكواكبيّ خالل ك ّل هذه
عرض الصّيغة األولى
َ
اللّقاءات على التأكيد على ال ّتنوّ ع في المشاركين من حيث االختصاص والجهة وال ّنوع
االجتماعيّ والتوجّ هات اإليديولوجيّة...
13

و باالستعانة بخبراء محلّيّين ودوليّين ت ّم إعدا ُد هذه ال ّدراسة حول «الهياكل الرسميّة
لحقوق اإلنسان في تونس» من طرف الخبير د .وحيد فرشيشي .وقد اعتمد الخبير في
جزء مه ّم من دراسته وفي تقييمه ،عالوة على المبادئ ال ّدوليّة لحقوق اإلنسان ومبادئ
َحوكمة حقوق اإلنسان ،على مخرجات اللّقاءات ال ّتشاوريّة  -التي سبق ذكرها  -حيث
ت ّم إدراج مخرجاتها خالل ال ّدراسة في أطر ّ
تلخص أه ّم ما ذكره المشاركون من خالل
ّ
الموزعة عليهم .كما تجدر
ال ّتفاعل المباشر أو اللّقاءات واالستجوابات أو االستمارات
اإلشارة إلى أ ّنه عالوة على مختلف مكوّ نات ال ّدراسة ،خلُص العمل إلى مجموعة من
ال ّتوصيات التي تتوجّ ه إلى مختلف صانعي القرار من أجل الرّ قيّ بمنظومة َحوكمة
حقوق اإلنسان في تونس.
ونظرا لثراء الما ّدة ولمحاولة مركز الكواكبيّ تقديم عمل مرجعيّ شامل ومفصّل،
قرّ ر المركز عدم االكتفاء بإصدار هذه ال ّدراسة فحسب ،بل يُصدِر المركز عددا من
الكتيّبات ذات الصّلة وفي نفس الحقيبة .و ّ
تتمثل هذه الكتيّبات في :
	«-المالحق» ،وهي مجموعة القوانين المرتبطة بالهياكل التي وردت في
ال ّدراسة وجدول المقارنة بين الهياكل التي ُتعنى بحقوق اإلنسان،
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	«-الوثائق ذات الصّلة» ،وهي مجموعة الوثائق والمبادئ التي ُتثري ّ
الزاد
المعرفيّ حول موضوع َحوكمة حقوق اإلنسان،
ّ
«الملخص ال ّتنفيذيّ وال ّتوصيات» ،وهو تلخيص لل ّدراسة ولل ّتوصيات التي
	-
خلُصت إليها،
	«-خارطة الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس» في شكل فيديو مسجّ ل
على قرص مضغوط ،وهو يحتوي كذلك على جميع هذه الكتيّبات.
وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أنّ الخبير وكامل فريق مركز الكواكبيّ وفريق وكالة
ّ
المتداخلين في
ال ّتعاون األلمانيّ ( )GIZعملوا على بناء عالقات إيجابيّة مع جميع
هذه المبادرة من أجل بناء جسور تواصل تسمح بمواصلة العمل ما بعد إصدار هذه
ال ّدراسة والكتب والمالحق ،وإرساء عمل مستقبليّ قد يسمح بتقييم علميّ وموضوعيّ
لواقع وهيكلة وتأثير ك ّل من هذه الهياكل والمؤسّسات في إطار االنتقال الذي نسعى أن
يكون ديمقراطيّا ومبنيّا على منظومة حقوق االنسان.

أ .أمـيـن الغالـي
مدير البرامج
مركز الكواكبيّ للتحوّ الت الدّيمقراطيّة
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اإلطار العا ّم
ّ
المتدخلين في مجال
تتعايش في ك ّل األنظمة القانونيّة ثالثة أصناف ُكبرى من
حقوق اإلنسان وهي :
 أجهزة ال ّدولة من ناحية أولى ،بما فيها من األجهزة المنبثِقة عن السّلطات ّالثالث،
 واألجهزة المستقلّة العموميّة من ناحية ثانية،ّ
ومنظمات المجتمع المدنيّ من ناحية ثالثة.
أمّا بال ّنسبة إلى أجهزة ال ّدولة ،فإ ّنه تعود إليها صالحيّات عديدة في مجاالت
حقوق اإلنسان تمارسها عن طريق برلمانها وحكوماتها وسلطتها القضائيّة والهيئات
العموميّة المستقلّة .ويعود لهذه األجهزة مجتمعة مجموع األنشطة المتعلّقة بحقوق
ّ
متدخل كما يلي:
اإلنسان ،ويمكن تحدي ُد هذه األنشطة بالرّ جوع إلى ك ّل

أ  -البرلمان :
أمّا بالنسبة إلى البرلمان ،فيُفترض به أن يقوم بمها ّم أساسيّة لحماية وتعزيز
حقوق اإلنسان من خالل :
• ّأوال  :االعتراف بحقوق اإلنسان وتعزيزها وال ّتمكين منها من خالل سنّ
ال ّتشريعات ،بصورة تتوافق مع حماية حقوق اإلنسان.
• ثانيا  :مراجعة وتحليل البنية ال ّتشريعيّة القائمة وتنقي ُتها من ال ّتشريعات
التي ّ
تمثل تقويضا لحماية حقوق اإلنسان.
• ثالثا  :اإلسراع في ال ّتصديق على المعاهدات ال ّدولية ذات الصّلة ،أو
ال ّنصوص القانونيّة الوطنيّة التي ُتقرّ بحقوق اإلنسان وتنشئ الهياكل
المشرفة عليها.
• رابعا  :إعمال قواعد رقابة البرلمان على أعمال الحكومة ،في األمور
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ذات الصّلة بتأثير سياسات الحكومة على حقوق اإلنسان ،وال سيمّا وزارات
ال ّداخليّة ،والصحّ ة ،والعدل ،وال ّتضامن االجتماعيّ  ،وحقوق اإلنسان
والعدالة االنتقاليّة.
• خامسا  :تفعيل اللّجان المتخصّصة في البرلمان ،والعمل بج ّدية وبموضوعيّة
في لجان تقصّي الحقائق ،التي تتش ّكل بصورة طارئة أو عاجلة ،لمعالجة
األمور العاجلة والخطيرة التي تمثل مساسا بحقوق اإلنسان.
• سادسا  :العمل مع الحكومة على أن تضمن السّياسات العامّة لل ّدولة:
االجتماعيّة منها واالقتصاديّة ،وحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
• سابعا  :مراجعة الموازنة العامّة لل ّدولة ،من حيث أوجه اإلنفاق
والمصروفات المخصّصة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،وال سيمّا موارد
اإلنفاق على قطاع السّجون ،ونظام العدالة ،فضال على برامج ال ّتدريب
وال ّتوعية بحقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم .وكذا أوجه اإلنفاق المخصّصة
ّ
الموظفين المكلّفين بنفاذ القانون.
لل ّتوعية وتدريب

السلطة ال ّتنفيذ ّية :
بّ -
أمّا بالنسبة إلى السّلطة ال ّتنفيذيّة ،فإ ّنه يعود إليها ،بموجب ما لها من صالحيّات
سُلطويّة ،العم ُل على :
• ّأوال  :الوقاية من انتهاك حقوق اإلنسان ،من خالل ال ّتوعية وال ّتدريب
ّ
للموظفين المكلّفين بنفاذ القانون،
• ثانيا  :مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان ،من خالل تفعيل آليّات الرّ قابة
والمتابعة والمحاسبة اإلداريّة والقانونيّة،
• ثالثا  :تحسين مستوى الخدمات العامّة ،ذات الصّلة بحقوق اإلنسان ،وال
سيّما في قطاع ال ّتعليم والصّحّ ة ،والمرافق العامّة،
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ّ
الحق في الوصول لألشخاص ذوي
• رابعا  :تفعيل سياسات وبرامج
اإلعاقة.
• خامسا  :تضمين الرّ سالة اإلعالميّة وال ّتعليميّة التي ُتق ّدمها ال ّدولة ،مواردَ
ّ
تحث وتشجّ ع ال ّدولة والمواطنين على االلتزام بحماية وتعزيز حقوق
وموا َّد
اإلنسان.
ّ
لخطة وطنيّة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان،
• سادسا  :تب ّني سياسات واضحة
ّ
للموظفين المكلّفين بنفاذ القانون ،وكذلك للمواطنين.
ُتوجَّ ه
• سابعا  :تقييم المناهج ال ّتعليميّة ،في جميع مراحل ال ّتعليم ،لتتوافق مع ثقافة
وسياسات حقوق االنسان ،والعمل على أن تكون طرق وأساليب ال ّتدريب
ممّا من شأنه أن ّ
يعزز حماية حقوق اإلنسان.

السلطة القضائ ّية :
جّ -
بال ّنسبة إلى السّلطة القضائيّة فإ ّنه يعود إليها سلطة حماية حقوق اإلنسان ،من خالل :
• ّأوال  :ضرورة امتداد والية ال ّنيابة العامّة لإلشراف على مراكز اإلصالح
والسّجون.
• ثانيا  :التزام ال ّنيابة العامّة ،بال ّتحقيق بج ّديّة وموضوعيّة ،في البالغات
شكاوى التي ّ
وال ّ
تمثل انتهاكا لحقوق اإلنسان.
• ثالثا  :تدريب أعضاء ال ّنيابة العامّة ،وكا ّفة الهيئات القضائيّة ،على
المعايير الوطنيّة وال ّدوليّة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
• رابعا  :إنشاء قاعدة بيانات وطنيّة ودوليّة ،تتضمّن كا ّفة ال ّتشريعات
واال ّتفاقيّات ال ّدوليّة التي ص ّدقت عليها ال ّدولة ،وأن تكون متاحة بوسائل
ميسّرة ألعضاء الهيئات القضائيّة.
• خامسا  :تدريب وتوعية القضاة على تطبيق اال ّتفاقيّات ال ّدوليّة أمام
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المحاكم الوطنيّة.
• سادسا  :ال ّدفاع عن استقالل ال ّنيابة العامّة والسّلطة القضائيّة ،من خالل
تعزز االستقالل ،ومواجهة الممارسات التي ّ
تمثل ّ
تشريعات ّ
تدخال وتأثيرا
في عمل القضاة.
• سابعا  :ال ّتأكيد على أن يتضمّن نظام العدالة آليّات لتعويض الضّحايا.
• ثامنا  :تصميم وتنفيذ برامج تضمن إعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان ،فضال عن ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.

المؤسسات الوطن ّية لحقوق اإلنسان :
د-
ّ
وبال ّنسبة إلى المؤسّسات الوطنيّة لحقوق اإلنسان التي تنشأ في صورة هيئات مستقلّة
لحقوق اإلنسان ،فإ ّنه تعود إليها صالحيّات :
• ّأوال  :ضرورة أن تنشأ وفقا للمعايير ال ّدوليّة إلنشاء المؤسّسات الوطنيّة
لحقوق اإلنسان ،الواردة في «مبادئ باريس ،»1993
• ثانيا  :رصد واقع حقوق اإلنسان والمساعدة على تعزيز هذه الحقوق
وإقرارها،
• ثالثا  :تعود إليها صالحيّة نشر ثقافة حقوق اإلنسان والعمل بصفة غير
مباشرة على حمايتها،
• رابعا  :إعداد تقارير وطنيّة بغرض رفع ال ّتوصيات بشأن منظومة حقوق
اإلنسان،
• خامسا  :مساعدة ال ّدولة في إعداد وتقديم ال ّتقارير ال ّدوليّة التي ُتق َّدم إلى
اللّجان ال ّتعاهديّة المشرفة على تنفيذ االتفاقيّات ال ّدوليّة.
• سادسا  :مساعدة ال ّدولة في إعداد وتقديم ال ّتقرير الوطنيّ المق ّدم إلى
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آليّة «االستعراض ال ّدوري ال ّ
شامل  »UPRبمجلس حقوق اإلنسان HRC
ال ّتابع إلى الجمعيّة العامّة لألمم الم ّتحدة.
• سابعا  :إدارة حوار فعّال وموضوعيّ بين ال ّدولة ومؤسّسات المجتمع
المدنيّ .
• ثامنا  :ال ّت ّ
دخل مع الوزارات والهيئات الرسميّة ،التي يمثل عملها تداخال
مع حقوق اإلنسان ،والسيّما هيئة ال ّ
شرطة ،ووزارة العدل ،ومراكز اإلصالح
والسّجون ،وهيئات اإلعالم ،ووزارة ال ّتعليم.
ّ
حث ال ّدولة وتشجيعها على استقبال «المقرّ رين الخاصّين»
• تاسعا :
ال ّتابعين لمجلس حقوق اإلنسان  HRCباألمم الم ّتحدة.

المدني
ه -المجتمع
ّ
أمّا المجتمع المدنيّ فدوره األساسيّ ّ
يتمثل في :
• ّأوال  :تعزيز دوره في مجال الحماية وال ّدفاع ،من خالل رصد انتهاكات
حقوق اإلنسان.
• ثانيا  :تقديم المساعدة القانونيّة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
• ثالثا  :تفعيل وتطوير آليّات «ال ّتقاضي االستراتيجيّ » وتدريب المحامين
عليها.
ّ
«الموازي/الظل/البديل»
• رابعا  :ال ّتدريب على إعداد وتقديم ال ّتقارير
المق َّدمة إلى اللّجان ال ّتعاهديّة المشرفة على تنفيذ االتفاقيّات ال ّدوليّة.
• خامسا  :إعداد وتقديم تقارير «أصحاب المصلحة» المق َّدم إلى مكتب
المفوّ ضيّة السّامية لحقوق اإلنسان ،في إطار آليّة «االستعراض الدوري
الشامل .»UPR

19

• سادسا  :ال ّتواصل مع آليّات «اإلجراءات الخاصّة /المقرّ رين الخاصّين»
ال ّتابع لمجلس حقوق اإلنسان  HRCباألمم الم ّتحدة وتنظيم وترتيب برنامج
زيارة المقرّ رين الخاصّين.
• سابعا  :تدريب المحامين وأعضاء الهيئات القضائيّة ،و ُنشطاء حقوق
اإلنسان ،على حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

هذا التعايش ّ
الثالثي بين  :ال ّدولة بسلطاتها الثالث (القضائيّة ،وال ّتشريعيّة ،وال ّتنفيذيّة)
والهياكل العموميّة المستقلّة والمجتمع المدنيّ  ،يؤ ّدي عادة إذا لم ندرك ما يعود لك ّل
منها إلى ال ّتداخل وال ّتضارب في صالحيّات وأنشطة هذه األطراف .ولذلك يتوجّ ب
تحدي ُد وظيفة ك ّل هيكل بأكثر د ّقة ممكنة حتى نتج ّنب ال ّتداخل من ناحية وإمكانيّة
سيطرة طرف مّا على مجمل األنشطة ذات الصّلة بحقوق اإلنسان والتي تكون عادة
في األنظمة ال ّ
شموليّة تحت سيطرة أجهزة ال ّدولة وتحديدا السّلطة ال ّتنفيذيّة.
إنّ موقع حقوق اإلنسان في إطار ال ّتصرّ ف الرّ سميّ يبقى مح ّل جدل واختالف بين
من يدعو إلى تغييب تا ّم لألجهزة الرّ سميّة والسّلطات العموميّة في مجال ال ّتصرّ ف
في حقوق اإلنسان وجعل هذا المجال من اختصاص ّ
منظمات المجتمع المدنيّ أساسا
والهيئات العليا المستقلّة على أن تكون األجهزة الرّ سميّة ( األمن ،والقضاء ،واإلدارة)
هي الضّامنة لهذه الحقوق دونما ّ
تدخل في ال ّتصرّ ف الفعليّ في حقوق اإلنسان واستبعاد
ك ّل دور للهياكل الرّ سميّة األخرى لكونها ستكون ّ
والح َك َم في نفس الوقت،
الطرف
َ
وبين من يدعو من ناحية أخرى إلى اإلبقاء على دور الهياكل الرّ سميّة في مجال حقوق
ّ
المنظمات المدنيّة والهيئات المستقلّة .ويكون ال ّتصرّ ف بذلك عائدا
اإلنسان وإشراك
ُ
وتنفيذها واإلشرافُ
للهيئات الرّ سميّة أساسا من حيث وض ُع سياسات حقوق اإلنسان
ّ
للمنظمات غير الحكوميّة ،تشريك ال يجعل منها عنصرا
عليها مع تشريك متفاوت
أساسيّا في هذه المنظومة ،وهو توجّ ه غالبا ما يطبع األنظمة السّياسيّة ال ّ
شموليّة فضال
عن ال ّدور الذي تقوم به الهياكل الرّ سميّة في مجال ال ّتعاون مع الهيئات األمميّة من
خالل إعداد ال ّتقارير األمميّة واإلجابة عن االستبيانات واالستفهامات...
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وبال ّنظر إلى واقع حقوق اإلنسان في تونس ما بعد  14جانفي /كانون ّ
الثاني
ّ
ّ
وتتمثل هذه الهياكل
المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان.
نالحظ وجود عديد الهيئات
أساسا في الوزارة المكلّفة بحقوق اإلنسان ومكاتب حقوق اإلنسان في بعض الوزارات
والعديد من المجالس االستشاريّة المتخصّصة في مجاالت حقوق اإلنسان والمراصد
واللّجان الوطنيّة إلى جانب وجود بعض الهيئات العليا «المستقلة» (على غرار  :الهيئة
العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة) .كما نالحظ تداخال بين الهياكل والمؤسّسات
ُ
التي وجدت قبل  14جانفي /كانون ّ
إحداثها بعد هذا
الثاني  2011والهياكل التي ت ّم
ال ّتاريخ من ِق َبل الحكومات المتعاقبة وعدم االنسجام بينها .وقد يعود ذلك باألساس إلى
2011

غياب رؤية استشرافيّة لتناول الموضوع .وبالتوازي مع هذه الهياكل الرّ سميّة َت ُع ُّد
ّ
المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان ،البعض منها يعود
تونس اليوم الكثير من الجمعيّات
إلى ما قبل  14جانفي  /كانون ّ
الثاني  2011واألغلبيّة ظهرت بعد هذا ال ّتاريخ.
ّ
المتدخلين الرّ سميّين في مجال حقوق اإلنسان يطرح تساؤال حول مسؤوليّات
إنّ كثرة
هذه الهياكل الرّ سميّة وصالحيّاتها ومدى توافقها مع مبادئ الحوكمة واإلدارة
ال ّديمقراطيّة لحقوق اإلنسان .ويأتي هذا ال ّتساؤل رغم وجود توافق واسع ال ّنطاق حول
ضرورة إصالح منظومة حقوق اإلنسان خصوصا في ظ ّل تواصل االنتهاكات وعدم
تم ّكن السّلطة ال ّتنفيذيّة من ص ّدها ومنع تكرارها.
فما هي أه ّم المشاكل التي تعيشها هذه الهياكل من ناحية ،والمشاكل التي تسبّبت فيها
من ناحية أخرى؟ وما هي السُّبل التي بإمكانها جعل مجال ال ّتصرّ ف والقرار في
حقوق اإلنسان أكثر تشاركيّة وأكثر نجاعة وانسجاما مع روح حقوق اإلنسان والمبادئ
والمعايير ال ّدوليّة لحوكة حقوق اإلنسان ؟
يهدف هذا العمل إلى إثراء الحوار الوطنيّ حول حوكمة حقوق اإلنسان في تونس
وال ّتركيز على دور الهياكل الرّ سميّة والهياكل المستقلّة لحقوق اإلنسان في تطوير
ّ
والمنظمات ذات الصّلة
هذه المنظومة ،مع السّعي نحو تشريك المؤسّسات والجمعيّات
بموضوع حقوق اإلنسان في تونس.
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المقدّ مة
ُتعاني حقوق اإلنسان في ال ّدول التي تعيش فترات استبداد طويلة من ع ّدة مشاكل أهمّها :
• االنتهاكات الممن َهجة والتي تشمل ك ّل أنواع حقوق اإلنسان،
ّ
المنظمات غير الحكوميّة من العمل في حقل حقوق اإلنسان بصفة مستقلّة
• منع
ّ
المنظمات،
وابتداع ك ّل أنواع المضايقات لمنع تكوين أو تأسيس أو تفعيل هذه
• مضايقة ومنع نشطاء حقوق اإلنسان من العمل في هذا المجال،
ّ
وتمثل الواجهة
• إحداث هياكل «رسمية»« ،حكومية» ُتعنى بحقوق اإلنسان
الرّ سميّة التي ّ
تمثل ال ّدولة في ال ّتظاهرات العالميّة وتساهم تحت الرّ قابة المش ّددة
في تل ّقي ال ّ
شكاوى وال ّتفاعل معها .إالّ أنّ هذه الهياكل الرّ سميّة لم تكن لتلعب أيّ
دور مباشر وصريح لحماية حقوق اإلنسان والرّ قيّ بها وذلك لألسباب ال ّتالية :
من ناحية أولى ،ليس لهذه الهياكل والمفترض فيها أن تكون مستقلّة ،أيّة استقالليّة
بال ّنسبة إلى األجهزة الحكوميّة ،وأحيانا بال ّنسبة إلى أعلى األجهزة السّياسيّة في ال ّدولة
(رئيس ال ّدولة عادة).
من ناحية أخرى ال تتم ّتع هذه الهياكل بأيّة صالحيّة يمكن أن تجعل منها سلطة فاعلة
لحماية حقوق اإلنسان إذ تكتفي دائما بإبداء الرّ أي أو االقتراح وإحالة المل ّفات على
السّلطات المختصّة ،كما ال يكون أغلب أعضائها من المتفرّ غين تماما لمهامّهم ممّا
يقلّص دورهم وتأثيرهم.
هذه الوضعيّة والتي تطبع عادة ال ّدول التي تعيش أوضاع حكم استبداديّة تتواصل
في كثير من األحيان في الفترات االنتقاليّة حيث ُتواصل المؤسّسات والهيئات السّابقة
عملها لفترات معيّنة إلى أن يت ّم إصالحُها ،أو ال ّتخلّي عنها أو تعويضُها.
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 /اتساع منظومة حقوق اإلنسان ومحدود ّية الهياكل المتدخلة /
تقوم منظومة حقوق اإلنسان على أجيال مترابطة لهذه الحقوق لتشمل الحقوق المدنيّة
والسّياسيّة والحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة ّ
والثقافيّة والحقوق البيئيّة وال ّتنمويّة .وهو
ما تعكسه العشرات من المعاهدات ال ّدوليّة التي ص ّدقت عليها تونس .إالّ أ ّنه وبال ّنظر
ّ
المتدخلة في حقوق اإلنسان في تونس ،نالحظ أنّ اغلب تركيزها
في واقع حال الهياكل
ينصبّ على الجيل األوّ ل :الحقوق المدنيّة والسّياسيّة وتغيب الهياكل المعنيّة بأجيال
الحقوق األخرى .وباستثناء المجلس االقتصاديّ واالجتماعيّ السّابق (والذي ت ّم حلّه
بعد  14جانفي /كانون ّ
الثاني  2011ولم يعوّ ض منذ ذلك ال ّتاريخ) والذي لم تكن له إالّ
صالحيّات استشاريّة ،فإنّ الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة لم تحظ بهيكل خاصّ بها،
شأن بال ّنسبة إلى الحقوق ّ
كذلك ال ّ
الثقافيّة والبيئيّة وال ّتنمويّة .وهذه المالحظة تتأكد أيضا
بال ّنظر في الهياكل ذات الوالية العامّة في مجال حقوق اإلنسان وتحديدا الهيئة العليا
لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة .حيث يح ّدد القانون ومنذ تسميتها والية هذه الهيئة
في الحرّ يّات األساسيّة .إضافة إلى أ ّنه وبال ّنظر في ال ّتقارير التي أصدرتها هذه الهيئة
نالحظ تركيزها الكبير على الحقوق المدنيّة والسّياسيّة وإغفال بقيّة أجيال الحقوق.

في قراءة لواقع الحال في تونس كنموذج لدولة َع َرفت فترات طويلة من االنتهاكات
ّ
متدخلة في
الجسيمة والممنهجة لحقوق اإلنسان مع وجود هياكل ومؤسّسات رسميّة
مجال حماية حقوق اإلنسان ،نالحظ أنّ الوضع الحاليّ ي ّتسم بما يلي :
• ّأوال  :مواصلة عمل الهياكل السّابقة في مجال حقوق اإلنسان بنفس
الصّورة التي كانت سائدة قبل نهاية الحكم السّابق في  14جانفي /كانون
ّ
الثاني  ،2011حيث نجد وزارة مكلّفة بحقوق اإلنسان ،وهيئة عليا لحقوق
اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة وهيئة لحماية المعطيات ال ّ
شخصيّة ونسجّ ل
وجود مكاتب للعالقات مع المواطن وموّ فق إداريّ ومجالس استشاريّة...
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• ثانيا  :بالرّ غم من تغيير نظام الحكم إالّ أ ّنه لم يت ّم إدخا ُل أيّ تحوير جذريّ
على هذه الهياكل الرّ سميّة حيث بقي نظامها القانونيّ دون تغيير وهو ما
من شأنه أالّ يخدم هذه الفترة االنتقاليّة بدعم حقوق اإلنسان واإلعداد إلدراج
متكامل لمنظومة حقوق اإلنسان في تونس.
بقي هذا التم ّ
شي الذي نالحظه منذ بداية الفترة االنتقاليّة األولى والذي تواصل مع
الفترة االنتقاليّة ّ
الثانية (منذ انتخابات  23أكتوبر /تشرين األوّ ل  )2011الهياكل الرّ سمية
ذات الصلة بحقوق اإلنسان خاضعة لل ّتجاذبات السّياسيّة لتصبح هذه الهياكل من جديد
آليّة من آليّات السّلطة الحاكمة ،وهو ما يمنعها من القيام بدورها بك ّل حياد واستقالليّة.
ِّ
ّ
المنظمة لهذه الهياكل
يتمثل هذا البحث /ال ّتقرير في دراسة ال ّنصوص القانونيّة
ورصد المعيقات التي تمنعها من أن تكون ح ّقا أجهزة مستقلّة بصفة فعليّة لل ّدفاع
عن حقوق اإلنسان ورصد مختلف االنتهاكات ومعالجتها وال ّتفكير في كيفيّة تطويرها
واالرتقاء بها إلى مرتبة الهياكل المتطابقة مع مقتضيات االستقالليّة وال ّ
شفافيّة.

الرشيدة /
 /هياكل حقوق اإلنسان القائمة اليوم تفتقد لقواعد الحوكمة ّ
ّ
المتدخلة في حقوق اإلنسان والفاعلة اليوم في تونس هي جزء
إنّ أغلب الهياكل
من المنظومة المؤسّسيّة التي سادت قبل  14جانفي /كانون ّ
الثاني  .2011فباستثناء
بعض الهياكل التي أُحدِثت أو أُنشِ ئت بعد هذا ال ّتاريخ (هيئة االنتخابات ،والهيئة

العليا المستقلّة لال ّتصال السّمعيّ  /البصريّ والهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات
ُ
إحداثهم قبل تاريخ  14جانفي  /كانون ّ
ّ
الثاني .2011
المتدخلين ت ّم
األساسيّة) ،فإنّ أغلب
ّ
المتدخلين يعكسون نظرة ال ّنظام السّابق لحقوق اإلنسان ،وهو ما
ولذا فإنّ هؤالء
يالحظ على المستويات ال ّتالية :
ّ
المتدخلين والتي يغلب عليها ال ّتمثيل الحكوميّ /
 سواء من حيث تركيبةالرّ سميّ و ُتقصى منها مكوّ نات المجتمع المدنيّ أو المستق ّل (كالجامعات ،ومراكز
البحث العلميّ .)...
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 على مستوى المها ّم والصالحيّات التي ُتم َنح لهذه الهياكل والتي تكون في أغلبهااستشاريّة أو لمساعدة السّلط على ا ّتخاذ القرارات المتعلّقة بحقوق اإلنسان ،وال ُتمنح
ّ
الحق في نشر تقاريرها.
صالحيّات تقريريّة ،وليس ألغلبها
 كما تخضع هذه الهياكل الرّ سميّة لرقابة مش ّددة من قبل السّلط ،حيث تخضع لرقابةداخليّة من خالل األجهزة اإلداريّة التي تسيّرها والتي تكون عادة أجهزة ملحقة بها
(للكاتب العا ّم ال ّدور الرّ ئيسيّ ) ،ورقابة خارجيّة تمارسها عليها سلطة اإلشراف والتي
تكون من مشموالت إحدى الوزارات أو هياكل السّلطة التنفيذيّة األخرى.
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 /الجزء األوّ ل /

واقع الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان
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إنّ ما يطبع واقع الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس اليوم هو وجود عدد كبير
ّ
المتدخلين من وزارات ومجالس ولجان ومكاتب وخاليا وهيئات .غير أنّ هذا
من
ال ّتعايش لك ّل هذه األطراف يتطلّب م ّنا إبداء المالحظات ال ّتالية :
ّ
المتدخلين في مجال حقوق اإلنسان إلى فترة ما قبل
 /1يعود إحداث أغلبيّة
جانفي /كانون ّ
الثاني  ،2011حيث إ ّنه باستثناء ِوزارة حقوق اإلنسان والعدالة
االنتقاليّة المحدَ ثة في جانفي /كانون ّ
الثاني  2012وهيئة االنتخابات والهيئة العليا
ّ
متدخل جديد في مجال حقوق اإلنسان
لال ّتصال السّمعيّ البصريّ لم يُحدَ ث أيُّ
بالمعنى الواسع.
14

المتدخلين ال يعني أ ّنهم ين ُ
ّ
شطون كلُّهم على مستوى
 /2إنّ العدد الكبير لهؤالء
المتدخلين لم يعُد ينشط حتى قبل  14جانفي  /كانون ّ
ّ
الثاني
الواقع  :فبعض هؤالء
 2011من ذلك «لجنة ال ّتربية على حقوق اإلنسان» و«المجلس األعلى ّ
للطفولة»
الذي لم يعد يجتمع منذ  ،2006إضافة إلى مجالس ت ّم ال ّتنصيص على إحداثها في
ال ّنصوص القانونيّة إالّ أ ّنه لم يقع تشكيلها في الواقع من بينها «المجلس األعلى
للعناية بالبيئة» و«المجلس األعلى لتنمية الموارد البشريّة» و«المجلس األعلى
لل ّتنمية االجتماعيّة ورعاية حاملي اإلعاقة».
 /3إنّ األحداث السّياسيّة التي عقبت  14جانفي /كانون ّ
الثاني ّ 2011أثرت بصفة
متفاوتة في الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان.
• بعض هذه الهياكل تو ّقف عن العمل بصفة نهائيّة مثل خاليا حقوق اإلنسان في
بعض الوزارات (العدل والخارجيّة).
• بعض هذه الهياكل ّ
تعطل عن العمل لم ّدة فاقت السّنة :المو ّفق اإلداري والمواطن
الرّ قيب.
• بعض الهياكل حذف تماما من ال ّتنظيم اإلداريّ للوزارات مثل المنسّق العا ّم
لحقوق اإلنسان بوزارة العدل.
• بعض الهياكل أعيد تشكيلُها وتسمي ُة رؤساء وأعضاء جدد لها« :الهيئة العليا
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لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة» و«الهيئة العليا لحماية المعطيات ال ّ
شخصيّة».
ولذا فإنّ دراسة الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس تستوجب م ّنا ال ّتطرّ ق
إليها آخذين بعين االعتبار ك ّل هذه المعطيات.
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الباب األ ّول

/

الهياكل الحكوميّة

سيت ُّم ال ّتطرُّ ُق تِباعا إلى ّ
خطة مستشار رئيس الجمهوريّة المكلّف بحقوق اإلنسان،
والوزارة المكلّفة بحقوق اإلنسان ،والـمجـالـس االستشـاريـّة ذات العالقة بحقوق
اإلنسان ،ومراصد ومراكز اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات ،وخاليا حقوق
اإلنسان بالوزارات ،والمواطن الرّ قيب ،ومركز إفادة وأخيرا مركز ال ّتوثيق في مجال
حقوق اإلنسان.

السلطة التنفيذ ّية على هياكل حقوق اإلنسان /
 /هيمنة ّ
إنّ ما ُنالحِظه في الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس هو الهيمن ُة
ّ
وتتمثل هذه الهيمنة في مستوى تكوين
المطلق ُة للسّلطة التنفيذيّة على هذه الهياكل.
الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان وتركيبتها وفي تسييرها واإلشراف عليها وتبعيّتها
الماليّة واإلداريّة.
 الهيمنة على مستوى التركيبة  :ك ُّل الهياكل الرّ سميّة ذات الصّلة بحقوق اإلنسان(سواء المجالس االستشاريّة أو اللّجان أو المراصد والمراكز أو الهيئات المستقلّة)،
تتر ّكب من ّ
ُالحظ ح ّتى في المجالس العلميّة
ممثلين للوزارات باألساس .وهو ما ي َ
حضر فيكون هذا
لمراكز البحث والمراصد .و َيغيبُ تمثي ُل المجتمع المدنيّ  ،وإن
َ
ّ
ممثل أو ّ
ال ّتمثي ُل مقتصِ را على ّ
المنظمات
ممثلين في أقصى الحاالت عن الجمعيّات أو
المدنيّة ذات الصّلة بحقوق اإلنسان.
خضع ك ّل هياكل حقوق اإلنسان إلى تسيير يغلُب عليه
 الهيمن ُة على مستوى ال ّتسيير َ :ت َال ّتسيير اإلداريّ ال ّتقليديّ الذي يجعل من السّلطة ال ّتنفيذيّة هي المهيمن َة على الهيكل.
الحظ بصفة عامّة مهما
 الهيمن ُة على ميزانيّة هيكل حقوق اإلنسان  :هذه الهيمنة ُت َاختلفت طبيع ُة هيكل حقوق اإلنسان .فبال ّنسبة إلى المجالس واللّجان فإ ّنه ال ميزان ّي َة
خاصّة بها ،بل تعود ميزانيّتها إلى ميزانيّة الوزارة المشرفة عليها .وال نجد أثرا لهذه
الميزانيّة في الوثائق الرّ سميّة (قانون الميزانيّة أو غيره) ،أمّا بال ّنسبة إلى الهياكل
لحق صراحة بميزانيّة إحدى الوزارات ،وهو ما يجعل
«المستقلة» ،فإنّ ميزانيّتها ُت َ
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المشرف الفعليَّ على الميزانيّة.
هذه األخيرة
َ
 الهيمنة على مستوى رقابة أعمال الهيكل  :تتجلّى هذه الهيمن ُة أساسا في جعل السّلطةال ّتنفيذيّة (سواء الوزارة المشرفة على المجلس أو اللّجنة أو رئاسة الجمهوريّة بالنسبة
ُ
حيث يكون دو ُر الهيكل أساسا
إلى الهيئات المستقلّة) هي المشرفُ على عمل الهيكل:
مساعد َة السّلطة ال ّتنفيذيّة في ا ّتخاذ القرارات المتعلّقة بحقوق اإلنسان ممّا يجعل هيك َل
حقوق اإلنسان مرتبطا وظيفيّا بها ،وبها هي ال غير :فال يمكنه ال ّتوجُّ ُه نحو نوّ اب
شعب ،وال يمكنه طبعا ال ّتوجُّ ه مباشرة إلى ال ّ
ال ّ
شعب عن طريق البيانات أو ال ّتقارير
ال ّدوريّة إالّ بعد عرضِ ها على السّلطة ال ّتنفيذيّة.

القسم األول
مستشار رئيس الجمهور ّية المك ّلف بحقوق اإلنسان
عيّن مستشا ٌر أوّ ُل لدى رئيس الجمهوريّة بتاريخ  19جوان /حزيران  1991مكلّف
بحقوق اإلنسان أوكلت إليه مهمّة متابعة سياسة ال ّدولة في مجال حماية حقوق اإلنسان
وتعزيزها المستمرّ .
ويقوم المستشار بتقديم معلومات لرئيس الجمهوريّة عن وضع حقوق اإلنسان في
تونس واإلشراف على ال ّدراسات لتطبيق سياسته في هذا المجال وإثرائها .كما يُق ِّدم له
الرّ أي في اال ّتفاقيّات المعنيّة بحقوق اإلنسان فيما يتعلّق بإجراءات ال ّتصديق أو ال ّنشر
وفي ما يخصّ القوانين ال ّتشريعيّة المعنيّة بحقوق اإلنسان ،ويُتابع أعما َل الهيئات ال ّدوليّة
ّ
المنظمات غير الحكوميّة.
العالميّة واإلقليميّة المعنيّة وكذلك أعما َل
كما يقوم المستشار بتنشيطِ العمل الحكوميّ في هذا المجال وال ّتنسيق مع وحدات
ُ
وتوزيع المها ّم بينها.
الوزارات
حقوق اإلنسان التي أنشِ ئت في مختلف ِ
ِ
الوزارةُ المكلّف ُة بحقوق
لذلك من المه ّم
ٍ
بمكان القيا ُم بدراسة ال ّدور الذي تضطلع به ِ
اإلنسان في هذا المجال.
القسم ّ
الثاني
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القسم ال ّثاني
الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان
إنّ وجود وزار ٍة مكلّف ٍة بحقوق اإلنسان هو اختيا ٌر سياسيّ غي ُر متداول في الكثير
من ال ّدول .وقد عمدت تونس إلى هذا االختيار منذ أواخر ال ّتسعينات وذلك بإنشاء
وزار ٍة مكلّفة بحقوق اإلنسان واال ّتصال والعالقات مع مجلس ال ّنواب .وقد وقع ض ُّم
حقوق اإلنسان إلى وزارة العدل سنة  2002لتصبح وزار َة العدل وحقوق اإلنسان .بل
حكم الرّ ئيس السّابق أعيد إنتاجُه مع تشكيل أوّ ِل
إنّ هذا ال ّتوجّ َه الذي ت ّم انتقا ُده منذ فتر ِة ِ
حكوم ٍة بعد انتخابات  23أكتوبر /تشرين األوّ ل .2011
أ ّكدت أغلبُ اللّقاءات على أ ّنه ال يمكن أن يُعهد بملفّ حقوق اإلنسان لوزارة كاملة.
فاألص ُل أنّ ّ
تدخل السّلطة ال ّتنفيذيّة يجب أن يقتصر على مسائ َل أساس ّي ٍة تتعلّق بال ّتنسيق
ّ
المتدخلين الرّ سميّين في مجال حقوق اإلنسان .ولذا يتوجّ ب إن لزم األم ُر
بين مختلف
تسمي ُة منسّق عا ّم لحقوق اإلنسان يكون مُعت َمدا لدى رئاسة الحكومة.
إحداث وزارة لحقوق اإلنسان بعد « 14جانفي /كانون ّ
ُ
الثاني  »2011غريبا
بدا
للجميع .وقد ت ّم انتقا ُده بش ّدة نظرا لتعارض مبدئيّ بين دور السّلطة ال ّتنفيذيّة وحماية
حقوق اإلنسان وحرّ يّاته خاصّة في ظ ّل وجود هيئة عليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات
ّ
بحق الجهاز
األساسيّة ،إذ كان من األجدر تدعي ُم استقالليّتها وتفعي ُل دورها لتكون
الوزارة.
المستق ّل المشرف على هذه المسألة وال أن يُع َهد بذلك إلى ِ
ظر في
هذا ال ّتخوّ فُ المبدئيُّ من وجود وزارة مكلّفة بحقوق اإلنسان يستوجب م ّنا ال ّن َ
مختلف مشموالت هذه الوزارة من ناحية وفي تركيبتها وهيكلتها من ناحية أخرى
َ
البحث في مدى استجابتها إلى الغاية المحدَ َثة من أجلها.
ويستدعي
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 األمر عدد  22لسنة  2012والمؤرّ خ في  19جانفي /كانون ّالثاني  2012والمتعلّق
ث وضبطِ مشموالت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد
بإحدا ِ
 6لسنة  2012والمؤرّ خ في  20جانفي /كانون ّ
الثاني  ،2012ص .)383
 األمر عدد  23لسنة  2012والمؤرّ خ في  19جانفي /كانون ّالثاني  2012والمتعلّق
بتنظيم وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة (الرّ ائد الرسميّ عدد  6لسنة 2012
والمؤرّ خ في  20جانفي /كانون ّ
الثاني  ،2012ص.)384
 1مشموالت الوزارة المك ّلفة بحقوق اإلنسان :بال ّنظر في األمر عدد  22المؤرّ خ في  19جانفي /كانون ّ
الثاني  2012نالحظ أنّ
نسيق ،والمساهم ُة ،وال ّ
مشموالت الوزارة هي باألساس  :االقتراحُ ،وال ّت ُ
شراك ُة وإنجا ُز
ث وال ّدراساتِ.
البحو ِ
«اقتراح ومتابع َة
الوزارة من حيث األساس ومن جهة المهمّة العامّة فهي تتولّى
َ
ِ
1
تنفي ِذ السّياسة المتعلّقة بحقوق اإلنسان»  .فالوزارة إذ تقترح هذه السّياسة و ُتتابع
َ
تنفيذها الحقا عندما تت ّم المصادقة عليها وجعلها السّياسة الرّ سميّة لل ّدولة ،فعلى أيّ
أساس ستقوم هذه السّياسة الرّ سميّة وكيف سيت ّم إعدا ُدها وكيف ستت ُّم المصادق ُة عليها
وكيف س ُتن َشر وما هو ال ّ
شكل الذي ستأخذه؟
أمّا بقيّة مشموالت الوزارة فهي باألساس اقترا ُح وإعدا ُد مشاريع ال ّنصوص القانونيّة
الم ّتصلة بحقوق اإلنسان. 2
وبالرجوع إلى أنشطة الوزارة نالحظ أنّ أه ّم ما قامت به في هذا الصّدد ّ
يتمثل في :
ّ
ينظم
قانون يتعلّق بالعدالة االنتقاليّة
مشروع
اقتراح
•
ومشروع قانون أساسيّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
إحداث اآلليّة الوقائيّة الوطنيّة لمناهضة ال ّتعذيب والممارسات المُهينة.3
• ال ّ
روع في ال ّتفكير حول إعداد إطار قانونيّ جديد يتعلّق بالهيئة العُليا لحقوق
ش ِ
اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة ومشروع قانون لمكافحة اإلرهاب لتعويض قانون العام .2003

 1الفصل  2من األمر عدد  22لسنة .2012
 2الفصل  4من األمر عدد  22لسنة .2012
 3انظر قرار وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة بتاريخ  28نوفمبر /تشرين ّ
الثاني  2012والمتعلّق بإحداث لجنة مختصّة بذلك
صلب الوزارة ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد  96بتاريخ  4ديسمبر  /كانون األوّ ل  ،2012ص.3389
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• اقتراح المصادقة على المعاهدات ال ّدوليّة واإلقليميّة ّ
الثنائيّة ومتع ّددة األطراف
ِ
4
ّ
ذات الصّلة بحقوق اإلنسان بعد دراستها  .وفي هذا الصّدد يمكن أن نالحظ أنه منذ
 23أكتوبر /تشرين األوّ ل  2011لم تت ّم المصادق ُة على أيّة معاهدة جديدة تتعلّق بحقوق
اإلنسان ،فك ّل ما تمّت المصادق ُة عليه منذ  14جانفي /كانون ّ
الثاني  2011في مجال
حقوق اإلنسان ت ّم قبل انتخابات المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ صُلب الحكومتين االنتقاليّتين
األولى ّ
الوزارة.
والثانية ،أي قبل إحدا ِ
ث ِ
أمّا في ما يتعلّق ببرامج ال ّتثقيف وال ّتكوين وال ّتأطير في مجال حقوق اإلنسان فقد تميّز
عم ُل الوزارة في هذا المجال بعدد كبير من األنشطة ،وهو ما ميّز أيضا عمل الوزارة
شبكيّ وال ّتواصل مع ّ
في دعم العمل ال ّ
منظمات المجتمع المدنيّ .
أما بقيّة المشموالت ،فقد ّ
تمثلت في ال ّتنسيق مع الوزارات المعنيّة وتطوير ال ّ
شراكة
غير حكوميّة وفي
وال ّتبادل مع الهياكل المعنيّة بحقوق اإلنسان رسمي ًّة كانت أو
َ
إنجاز البحوث وال ّدراسات حول حقوق اإلنسان ورص ِد مشاريع ال ّتعاون ال ّدوليّ ذات
العالقة.
 2تنظي ُم الوزارة وهيكل ُتها :وقع تنظيم الوزارة بموجب األمر عدد  23لسنة  2012المتعلّق بتنظيم ِوزارة حقوق
اإلنسان والعدالة االنتقاليّة المؤرّ خ في  19جانفي /كانون ّ
الثاني .52012
هذا األمر جعل ملفّ حقوق اإلنسان من مشموالت «اإلدارة العامّة لحقوق اإلنسان». 6
وهذا ال ّدور يبقى مقتصرا على اإلرشاد وال ّتوجيه مع إمكانيّة ال ّت ّ
دخل والوساطة لح ّل
ّ
المنظمات غير الحكوميّة
المشكل المعروض على الوزارة ،وهو دور يعود عادة إلى
والهيئات المستقلّة المختصّة في ذلك ،وهو ما يجعل إمكانية ال ّتقاطع مع مصالح المو ّفق
اإلداريّ وارد ًة ج ّدا.
ومن المشروع ال ّتساؤلُ ،بعد اإلتيان على دور الوزارة ،حول الوظيفة المنوطة بعهدة
المجالس االستشاريّة في مجال حقوق اإلنسان.

 5الفصل  4من األمر عدد  22لسنة .2012
 6الرّ ائد الرسميّ عدد  6لسنة  ،2012ص.384
 7الفصل  24و 25من األمر عدد  23لسنة .2012
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القسم ال ّثالث
الـمجـالـس االستشـارية ذات العالقة بحقوق اإلنسان
ت العالقة بحقوق اإلنسان ،لع ّل أهمّها
قبل تناوُ ل
نماذج من المجالس االستشاريّة ذا ِ
َ
«المجلس الوطنيّ للمرأة واألسرة والمس ّنين» ،ال ب ّد من دراسة نظامها القانونيّ .
القانوني للمجالس االستشار ّية :
 1ال ّنظامّ
تتع ّدد الهياك ُل االستشاريّة في مجال حقوق اإلنسان وهي :
 المجلس الوطنيّ للمرأة واألسرة والمس ّنين.7-

المجلس األعلى لل ّنهوض بال ّتشغيل.
المجلس األعلى للبحث العلميّ وال ّتجديد ال ّتكنولوجيّ .

-

المجلس األعلى لتنمية الموارد البشريّة.
المجلس األعلى لل ّتنمية االجتماعيّة ورعاية األشخاص حاملي اإلعاقة.

-

المجلس األعلى للعناية بالبيئة وال ّتصرّ ف المستدام في الموارد الطبيعيّة.8
المجلس األعلى لل ّتص ّدي للفساد واسترداد أموال ال ّدولة وممتلكاتها وال ّتصرف

-

فيها.9

هذه المجالس حلّت وعوّ ضت مجالس عديدة سابقة حيث نصّ األمر عدد
 2010على إلغاء أحكام عديد ال ّنصوص القانونيّة التي أَحدَ ثت
مجالس استشاريّة.10
َ
3080

لسنة

 7األمر عدد  1702لسنة  2003المؤرّ خ في  11أوت  /أغسطس  2003والمتعلّق بإحداث المجلس وضبط تركيبة ومهامه وطرق
تسييره ،الرّ ائد الرّ سمي عدد 67لسنة  2003والمؤرّ خ في  22أوت /أغسطس ،2003ص.2738
 8ك ّل هذه المجالس تم إحداثها بمقتضى األمر عدد  3080لسنة  2010المؤرخ في غرّ ة ديسمبر /كانون األوّ ل  2010المتعلّق بإحداث
مجالس عليا استشاريّة ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد  98المؤرّ خ في  7ديسمبر  /كانون األوّ ل  ،2010ص ،3468كما ت ّم تنقيحُه وإتمامُه
بموجب األمر عدد  1425المؤرّ خ في  31أوت /أغسطس  ،2012الرّ ائد الرّ سميّ عدد  69المؤرّ خ في  31أوت /أغسطس ،2012
ص.2330
 9أحدث بمقتضى األمر عدد  1425المؤرّ خ في  31أوت /أغسطس .2012
10هذه المجالس التي ت ّم حلّها هي المجلس األعلى للبحث العلميّ والتكنولوجيا ،المجلس األعلى لل ّتنمية ،المجلس األعلى لل ّس ّكان ،المجلس
األعلى لتنمية الموارد البشريّة ،المجلس األعلى لرعاية األشخاص المعوقين ،المجلس األعلى ّ
للثقافة ،المجلس األعلى للمؤسّسة ،المجلس
ّ
األعلى لل ّ
والطفولة والرياضة و المجلس األعلى للصّحّ ة ،حيث حلّت كلها بمقتضى الفصل  26من األمر عدد  3080لسنة .2010
شباب
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تقتضي هذه المجالسُ العليا ُ
ف عندها لل ّنظر في تركيبتها
ذات الصّبغة االستشاريّة ال ّتو ّق َ
ودورها وطرق سيرها وال ّنظر فيها على ضوء إمكانيّة تفعيلها من ناحي ٍة ورصد نقاطها
اإليجابيّة لتحسين دورها وجعلها تتالءم مع مقتضيات المجالس العليا االستشاريّة في
مجال حقوق اإلنسان.
 - 1صالحيّات المجالس االستشاريّة :
ِّ
المنظمة للمجالس االستشاريّة نالحظ أنّ مشموالتِها
بالرّ جوع إلى ال ّنصوص
ّ
مخططات ،وبرامج ،وسياسات،
استشاري ٌّة أساسا إذ تبدي رأيها في ك ّل المسائل:
ومشاريع نصوص قانونية إلخ ،...كما يمكن لها أن تقترح ك ّل ما تراه مناسبا لل ّنهوض
بالمجال الرّ اجع إليها بال ّنظر.
 - 2تركيبية المجالس العليا االستشاريّة :
حاول األم ُر عدد

3080

لسنة

2010

أن يوحّ د تركيب َة المجالس بجعلها كلِّها تحت

رئاسة الوزير األوّ ل .11ويكون أعضا ًء فيها ك ُّل الوزراء ذوي العالقة بصالحيّات
المجلس ،يضاف إليهم رؤسا ُء اال ّتحادات الوطنيّة واألمنا ُء العامّون أو األمناء األ ُ َو ُل
َّ
ّ
وممث ٌل عن برلمان ال ّ
شباب باقتراح من
الممثلة في مجلس ال ّنواب
لألحزاب السّياسيّة
رئيسه.
هذه ال ّتركيب ُة ال ّنموذجيّة التي ارتآها األمر عدد  3080لسنة  2010ت ّم تحويرُها بمقتضى
َّ
ممث ً
األمر عدد  1425لسنة  2012حيث لم تعد األحزابُ
لة في هذه المجالس ،وت ّم

تعويضُها «بخمسة نوّ اب عن المجلس المكلّف بالسّلطة ال ّتشريعيّة يت ّم تعيي ُنهم باقتراح
ّ
الممثل عن برلمان ال ّ
منه» 12وت ّم حذفُ
شباب نظرا لح ّل هذه المؤسّسات بعد  14جانفي
 /كانون ّ
الثاني .2011

 11ليصبح رئيسَ الحكومة بمقتضى األمر عدد  1425لسنة  ،2012الفصل .3
 12الفصل  4من األمر عدد  1425لسنة .2012
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مجالس رسميّة حكوميّة باألساس
إنّ ال ّتركيبة األصليّة 13جعلت من هذه المجالس،
َ
14
يغلُب عليها طاب ُع اللّجان االستشاريّة ال ّتقليديّة ،وغاب عنها تمثيل المجتمع المدنيّ
المجالس من لعب دور المع ِّدل أو الالّفت لنظر
 .وهذه ال ّتركيبة لم تكن لتم ّكن هذه
َ
السّلطة حول ال ّنقاط التي تمسّ مباشرة المجتمع بمختلف مكوّ ناته .إالّ أ ّنه وبعد صدور
وع َّدل أمر  2010كان من المنتظر دع ُم تركيبة هذه اللّجان وإضافة
أمر  2012الذي ن َّقح َ
ّ
ممثلين عن المجتمع المدنيّ وعلى األق ّل الجمعيّات ذات العالقة المباشرة بمشموالت
المجلس .غير أنّ ذلك لم يت ّم إضافة إلى تراجع في مستوى تمثيل المكوّ ن السّياسيّ
ّ
الممثلة في
للمجتمع أي األحزاب السّياسيّة .فبعد أن كان ال ّتمثيل يشمل ك ّل األحزاب

مجلس ال ّنوّ اب 15أصبح مقتصِ را على ّ 5
ممثلين عن المجلس ال ّنيابيّ وهو تراجُع من
بعض األحزاب على غيرها.
شأنه أن يغلّب
َ
 - 3تسيير المجالس االستشاريّة :

يغلُب ّ
الطاب ُع الرّ سميّ والحكوميّ على تسيير المجالس االستشاريّة ،حيث يترأّسها
رئيسُ الحكومة و ُتس َند الكتاب ُة القارّ ة لك ّل مجلس إلى إحدى الوزارات المعنيّة بمجال
مشموالت المجلس . 16وتجتمع المجالسُ العليا االستشاريّة «مرّ ًة ك ّل سنة» على األق ّل
وكلمّا دعت الحاجة إلى ذلك بنا ًء على دعو ٍة من رئيسها. 17
هذه ّ
َ
منتظر من هذه المجالس،
الطريق ُة في العمل وفي ال ّتسيير ال تستجيب لما هو
المجالس من «دراسة السّياسات والبرامج
فكيف يمكن الجتماع سنويّ أن يم ّكن هذه
َ
الوطنيّة ذات العالقة بمجاالت اختصاصها وال ّتحاور وإبداء الرّ أي بشأنها ومتابعة
تنفيذها» . 18إنّ تسيير المجالس بهذه الكيفيّة ال يم ّكنها أبدا من أيّ دور فعّال أو ح ّتى
رأيها بصفة ناجعة ومتكاملة ،وهو ما يؤ ّكد على صبغتها ال ّ
شكليّة التي تفتقِر
من إبدا ِء ِ
إلى مقوّ مات ال ّنجاعة والعمل الجا ّد.

 13طبقا ألمر .2010
 14باستثناء اال ّتحادات الوطنيّة.
 15أمر سنة 2010
16الفصل  14من األمر عدد  3080لسنة .2010
 17الفصل  3من األمر عدد  3080لسنة .2010
 18الفصل األول من األمر عدد  3080لسنة 2010
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ولغاية الوقوف على واقع المجالس االستشاريّة سنقوم بدراسة نموذجين أال وهما
«المجلس الوطنيّ للمرأة واألسرة والمس ّنين» من جهة ،و«المجلس األعلى ّ
للطفولة»
من جهة أخرى.
 2نماذج عن المجالس االستشار ّية :الوطني للمرأة واألسرة والمس ّنين
• المجلس
ّ
 األمر عدد  3080لسنة  2010المؤرّ خ في غرّ ة ديسمبر /كانون األوّ ل  2010المتعلّقبإحداث مجالس عليا استشارية ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد  98المؤرّ خ في  7ديسمبر /كانون
األوّ ل  ،2010ص  ،3468كما ت ّم تنقيحُه وإتمامُه بموجب األمر عدد  1425المؤرّ خ في
 31أوت  ،2012الرّ ائد الرّ سميّ عدد
.2330
 -األمر عدد

1702

لسنة

2003

69

المؤرّ خ في

والمؤرّ خ في

11

31

أوت /أغسطس  ،2012ص

أوت /أغسطس

2003

والمتعلّق

بإحداث المجلس وضبط تركيبته ومهامّه وطرق تسييره (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  67لسنة
 2003والمؤرّ خ في  22أوت /أغسطس  ،2003ص .)2738
 -األمر عدد  399لسنة  2006والمؤرّ خ في  6فيفري /شبّاط  2006والمتعلّق بتنقيح

األمر عدد  1702لسنة  2003والمؤرّ خ في  11أوت /أغسطس  2003والمتعلّق بإحداث
المجلس الوطنيّ للمرأة واألسرة والمس ّنين وضبط تركيبته ومهامّه وطرق تسييره.

(الرائد الرسميّ عدد  12لسنة  2003والمؤرّ خ في  10فيفري /شبّاط  ،2006ص.)779
ُ
إحداثه في البداية باعتباره مجلسا وطنيّا للمرأة واألسرة
هو مجلس استشاريّ ت ّم
وذلك بموجب األمر عدد  1702لسنة  2003المؤرّ خ في  11أوت /أغسطس ،2003
ث ّم ت ّم تغيي ُر تسميته بموجب األمر عدد  399لسنة  2006المؤرّ خ في  6فيفري /شباط
 2006ليصبح «المجلس الوطنيّ للمرأة واألسرة والمس ّنين» ،ويتر ّكب من ّ
ممثلين عن
ّ
والمنظمات الوطنيّة وعدد من المديرين العامّين من
الوزارات والمجالس ال ّدستوريّة
المؤسّسات العموميّة والكفاءات مع االستعانة بعدد من اللّجان المختصّة.
ّ
تنسيق العمل بين مختلف الوزارات واألطراف
تتمثل أبر ُز مها ّم هذا المجلسُ في
ِ
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ّ
عمل
برنامج
واقتراح
المتدخلة في مجال شؤون المرأة واألسرة والمس ّنين
والهياكل
ٍ
ِ
ِ
وطنيّ لالحتفال باألعياد والمناسبات الوطنيّة والعالميّة للمرأة واألسرة والمس ّنين
ّ
بالمخططات الوطنيّة لل ّنهوض بالمرأة
وتقديمه وإبدا ِء الرّ أي في المشاريع المرسومة

واألسرة والمس ّنين.
وي ّتض ُح من خالل هذه المها ّم أنّ هذا المجلس يساهم كالمجالس السّابقة في تصوّ ر
ووضع السّياسات والبرامج الوطنيّة المتعلّقة بالفئات التي يُوجِّ ه هذا الهيك ُل عناي َت ُه
لفائدتها ،وهذا ما يؤ ّدي بشكل غير مباشر أيضا إلى توفير حماية لها.
• المجلس األعلى ّ
للطفولة

 األمر عدد  1054لسنة  2003والمؤرّ خ في  5ماي /أيار  2003والمتعلّق بتنقيح األمرعدد  574لسنة  2002والمؤرّ خ في  12مارس /آذار  2002المتعلّق بإحداث المجلس
األعلى ّ
للطفولة وضبط مهامّه وتركيبته وطرق تسييره (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  38لسنة
 2003والمؤرّ خ في  13ماي /أيار  ،2003ص .)1768

 األمر عدد  574لسنةالمجلس األعلى ّ
للطفولة وضبط مهامّه وتركيبته وطرق تسييره (الرّ ائد الرّ سميّ عدد
 24لسنة  2003والمؤرّ خ في  22مارس /آذار  ،2003ص.780
2002

12

مارس /آذار

والمؤرّ خ في

2002

والمؤرّ خ في

والمتعلّق بإحداث

2002

بالرّ جوع إلى األمر عدد  574لسنة
والمتعلّق بإحداث المجلس األعلى ّ
للطفولة وضبط مهامّه وتركيبته وطرق تسييره
إلخ ...نالحظ أنّ المجلس األعلى ّ
للطفولة كغيره من المجالس االستشاريّة تغلُب على
12

مارس /آذار

2002

رس .كما
تركيبته الصّبغة الحكوميّة ،وتقتصر مهمّته على
االقتراح وإبدا ِء الرّ أي وال ّد ِ
ِ
تتو ّقف مهمّته عند رفع
تقرير سنويّ  ،إضافة إلى أ ّنه ومنذ  2006لم يعد المجلس يجتمع
ٍ
إالّ بمناسبة اليوم الوطنيّ ّ
للطفولة.
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• غلبة ال ّتركيبة الحكوم ّية على المجلس وعلى طرق سيره
يترأّسُ
المجلس رئيسُ الحكومة ويتكوّ ن من  21عضوا منهم
َ

 12وزيرا وعضوا
19
ّ
ّ
ّ
ممثال عن مجلس ال ّنواب
وممث ٍل عن
وممث ٍل عن المجلس االقتصاديّ واالجتماعيّ
ّ
مرصد حماية حقوق ّ
وممث ٍل عن مركز ال ّدراسات والبحوث وال ّتوثيق واإلعالم
الطفل
ّ
والبحوث حول المرأة و 5أعضاء ّ
المنظمات والجمعيّات ذات الصّلة بحقوق
يمثلون

ّ
والمنظمة الوطنيّة ّ
ّ
ّ
والمنظمة
للطفولة ال ّتونسيّة،
الطفل ،واال ّتحاد الوطنيّ للمرأة،
ال ّتونسيّة لل ّتربية واألسرة ،والجمعيّة ال ّتونسيّة لحقوق ّ
الطفل والجمعيّة ال ّتونسيّة
ّ
المنظمات
لألمّهات . 20هذه ال ّتركيبة التي تغلُب عليها الجهات الرّ سميّة والتي ال تشرّ ك
والجمعيّات المستقلّة من شأنها أن تجعل من عمل هذا المجلس شكليّا ج ّدا خاصّة وأنّ
اختيار األعضاء يت ّم من خالل ال ّتعيين بقرار من الوزير األوّ ل (رئيس الحكومة حاليّا)
وباقتراح من الهياكل المعنيّة . 21أمّا على مستوى ال ّتسيير فإنّ الوزارة المكلّفة ّ
بالطفولة
هي التي تضطلع بدور المقرّ ر وبالكتابة العامّة.

والصالح ّيات
• ضعف المها ّم
ّ
للطفولة بمتابعة وضع ّ
يكتفي المجلسُ األعلى ّ
الطفولة في البالد ،وذلك من خالل
ّ
بالطفولة .كما ينسّق برامج مختلف
دراسة وإبداء الرّ أي في الخطط الوطنيّة المتعلّقة
ّ
بالطفولة .ويقوم بتدارس ك ّل مسألة ته ّم
الوزارات والهياكل والمؤسّسات التي ُتعنى

ّ
الطفولة يعرضها عليه الرّ ئيس .وهذه المها ّم االستشاريّة البحتة وبالرّ غم من ضعفها
األوّ ليّ إالّ أ ّنها تزداد ضعفا بال ّنظر إلى دوريّة اجتماعات المجلس ،حيث ال يجتمع إال
مرّ ة واحدة في السّنة في دورة عاديّة وفي دورات استثنائيّة بناء على دعوة من رئيسه.
َ
الكافي إلبداء رأيه في ك ّل المسائل
الوقت
وهي اجتماعات ال يمكن أن ُتعطي للمجلس
َ

ُعرض عليه خاصّة وأ ّنه قد
المعروضة عليه ،حيث سيتحوّ ل دورُه إلى تزكي ِة ك ّل ما ي َ
يكتفي خالل هذه الجلسة السّنويّة بال ّنظر في ال ّتقرير السّنويّ حول وضع ّ
الطفولة قبل
رفعه إلى مجلس الوزراء لشهر جانفي /كانون ّ
الثاني برئاسة رئيس الجمهوريّة ، 22كما
يعود للوزارة المكلّفة ّ
ت المجلس ومقترحاتِه.
بالطفولة متابع ُة تنفي ِذ توصيا ِ
 19ت ّم حلّه منذ مارس  /آذار .2011
 20لم تعد تنشط منذ .2011
 21الفصل  3من األمر عدد  574لسنة  2002كما ن ّقح باألمر عدد  1054لسنة  2003المؤرّ خ في  5ماي  /أيار .2003
 22الفصل  6من األمر عدد  574لسنة  2002كما ن ّقح باألمر عدد  1054لسنة  2003المؤرّ خ في  5ماي  /أيار .2003
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 /المجلس األعلى ّ
للطفولة /
ّ
المنظمات والجمعيّات المستقلّة أم ٌر يجعل من عمل المجلس شكليّا بحتا
 عدم تشريكخاصّة وأنّ اختيار األعضاء يت ّم من خالل ال ّتعيين بقرار من الوزير األوّ ل (رئيس
الحكومة حاليّا) وباقتراح من الهياكل المعنيّة.
 تقتصر مها ُّم المجلس على االقتراح وإبداء الرّ أي وال ّدراسات وال ّتنسيق مع مختلفالهياكل والوزارات والمؤسّسات التي ُتعنى ّ
بالطفولة.
 يقتصر المجلسُ خالل الجلسة السّنويّة على ال ّنظر في ال ّتقرير السّنويّ حول وضعالطفولة وذلك قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لشهر جانفي /كانون ّ
ّ
الثاني برئاسة رئيس
الجمهوريّة.

 متابعة تنفيذ توصيات المجلس ومقترحاته تعود أساسا للوزارة المكلّفة ّبالطفولة .وهذا

األم ُر من شأنه تكريسُ ضعف المجلس وتغليبُ الجانب الحكوميّ عليه.
 تتو ّقف مهمّة المجلس األعلى ّللطفولة عند رفع ال ّتقرير السّنويّ .

الرابع
القسم ّ
مراصد ومراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات
القانوني للمراصد والمراكز :
 -Iال ّنظام
ّ
صدَ ر القانونُ عدد  100لسنة  1999المؤرّ خ في  13ديسمبر /كانون األوّ ل ّ 1999
لينظم
«مراكز اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات» ليت ّم تنقيحُه في  25جوان /حزيران
ّ
منظما للمراصد والمراكز
 2001بموجب القانون عدد  64لسنة  2001وليُصبح ال ّنصُّ
َ
تسييرها وميزانيَّتها.
طرق
معا .وقد ح ّدد هذا القانون طبيع َتها و مهامَّها و
ِ
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الط ُ
ّ 1بيعة القانون ّي ُة للمراصد والمراكز :
يُمكن بمقتضى الفصل  1999أن ُتحدَ ث المراص ُد والمراك ُز سواء باعتبارها مؤسّسا ٍ
ت
عمومي ًّة إداري ًّة أو غير إدار ّيةٍ .ويضبط ذلك األمر الذي يحدثها .وفي الحالتين يكون
المرصد أو المركز مؤسّسة عموميّة تتم ّتع بال ّ
شخصيّة القانونيّة واالستقالل الماليّ .
وقد ترك القانونُ تحديدَ طبيعتها اإلداريّة أو غير اإلداريّة لألوامر المحدِثة لها والتي
ستراعي نجاعة ال ّنظام القانونيّ الذي سيت ّم تب ّنيه الحقا ،ممّا يم ّكن السّلط ال ّترتيبيّة من
صالحيّة واسعة في اختيار ّ
الطبيعة اإلداريّة أو غير اإلداريّة للمرصد أو المركز.
 2مها ّم المراصد والمراكز:بالرّ جوع إلى الفصل ّ
الثاني من قانون  1999كما وقع تنقيحه بموجب قانون العام
نالحظ أ ّنه يمكن أن ُتكلَّف المراصِ ُد والمراك ُز بعديد المها ّم والصّالحيّات التي ّ
تتمثل
2001

في:

• صالح ّي ِة الرّ صد  :حيث يعود للمراصد والمراكز صالح ّي ُة رص ِد واقع ال ّنشاط
وجمع المعطيات والمعلومات المتعلّقة به وطنيّا ودوليّا وتحليلِها وتوثيقِها
أوالقطاع
ِ

وإرسا ِء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض؛
• صالح ّي ِة إجرا ِء البحوث وال ّدراسات في مجال ال ّنشاط أو القطاع العينيّ وإعدا ِد
ال ّتقارير والمساهم ِة في إصدار منشورا ٍ
ت دور ّي ٍة وظرفيّة تخصّ تلك المجاالت؛
نسيق والمساعدة ِ :حيث تضطلع المراك ُز والمراص ُد بمهمّة تيسير اال ّتصال بين
• ال ّت ِ

ِّ
المتدخلين في القطاع أو مجال ال ّنشاط ومساعد ِة السّلط على وضع السّياسات
مخت َلف
والرامج الهادفة إلى ال ّنهوض بالقطاع أو ال ّنشاط المعنيّ بذلك؛
والمراكز أن ّ
تنظم ال ّندوات ودورات ال ّتدريب
كوين  :يُمكِن لهذه المراص ِد
ب وال ّت
• ال ّتدري ِ
ِ
ِ
ت العالقة.
ت ذا ِ
ت واأليّا َم ال ّدراس ّي َة وال ّتظاهرا ِ
وال ّتكوين وأن ُتقيم الملتقيا ِ
 3طرق تسيير المراكز والمراصد :ح َّدد الفصل

3

من القانون عدد

64

والمؤرّ خ في

اإلداريّ للمرصد أو المركز وذلك كما يلي :

25

جوان  /حزيران

2001

ال ّتنظيم
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مدير عا ّم يُعيَّن بأمر.
مدير أو
• رئاس ُة المرصد أو المركز تعود إلى
ٍ
ٍ
• إدارةُ المها ّم اإلداريّة والماليّة تعود إلى المدير ويساعِ ُده مجلسٌ إداريّ .
• إدارةُ مها ّم البحث وال ّدراسات تعود إلى المدير ويساعده مجلس علميّ وتضبط بأمر
المها ّم الموكلة للمدير أو المدير العا ّم وكذلك تركيبة المجلس اإلداريّ والمجلس العلميّ
وطرق سيرها.
ومن الجدير أن نالحظ أنّ مسألة ال ّتعيين بأمر تثير إشكاليّات حول مدى استقالليّة
وحياديّة المركز أو المرصد خصوصا إذا ما اجتمعت بيده ج ّل الصّالحيّات تقريبا.
الراجعة لها ( :الفصل  5من قانون )1999
 4-ميزان ّية المراصد والمراكز واألمالك ّ

تتكوّ ن مداخيل المرصد أو المركز من المنح التي ُتسنِدها ال ّدول ُة إليها أو التي تو ّفرها
والهبات ومن مداخيل الخدمات التي ُتق ّدمها.
لها .كما يمكن أن ُتمنح بالوصايا
ِ
ويمكِن أن ُتسند للمراكز والمراصد عن طريق ال ّتخصيص ممتلكات ال ّدولة المنقولة

وغير المنقولة الضّروريّة للقيام بمهامّها .وفي صورة ح ّل المرصد أو المركز تعود
َ
تنفيذ التزاماتِه وتعهّداته طبقا لل ّتشريع الجاري به العملُ.
أمال ُكه إلى ال ّدولة التي تتولّى
َ
والمراكز التي ال تكتسي صبغة إداريّة تخضع
إالّ أ ّنه تج ُدر اإلشارةُ إلى أنّ المراصد
في عالقتها مع الغير إلى القانون الخاصّ ويت ّم تنظيمُها طبقا ألحكام العنوان الخامس
من القانون عدد  1989المؤرّ خ في غرّ ة فيفري /شبّاط  1989والمتعلّق بالمساهمات
والمنشآت والمؤسّسات العموميّة.
إنّ هذا ال ّتنظيم للمراصد والمراكز يجعل منها «إدارة» بالمعنى البيروقراطيّ للكلمة
حيث تخضع لقواعد إدارة المؤسّسات العموميّة في تنظيمها أو طرق سيرها إضافة
ِّ
ضبط ك َّل المسائل المتعلّقة بتسمية
إلى أ ّنه يعود لألمر
المنظم للمرصد أو المركز أن َي ِ

المدير وأعضاء المجالس اإلدارية والعلميّة دون تحديد لشروطٍ
ومعايير واضح ٍة تم ّكن
َ
إطار من ال ّ
شفافيّة ال ّتامّة
من تحديد المواصفات التي من الواجب أن تتوّ فر في هؤالء في
ٍ

سواء بخصوص تر ّ
شحهم أو تعيينِهم .هذا إضافة إلى أنّ ال ّنصّ القانونيّ لم يو ِجب
نشر أعمال وتقارير المراصد والمراكز وال ّتقارير الماليّة وتقارير األنشطة
صراحة َ
بصفة دوريّة ،وهو ما يقلّل من حجم مصداقيّتها وشفافيّة عملِها.
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ولمزيد ال ّتعمّق في هذا اإلطار سنسلّط الضّوء على نموذجين من المراصد ،مرصد
اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات حول حماية حقوق ّ
الطفل من جهة ،ومركز
البحوث وال ّدراسات وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة «كريديف» من جهة أخرى.

 -IIنماذج من المراصد والمراكز
 1مرصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق والدّ راسات حول حماية حقوق ّالطفل :
ُ
إحداث «مرصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات حول حماية حقوق
ت ّم
23
ّ
الطفل» بموجب األمر عدد  327لسنة  2002المؤرّ خ في  14فيفري /شباط 2002
الذي أَحدَ ث المرصدَ وض َب َط تنظي َمه اإلداريّ والماليّ  .هذا األمر جاء تطبيقا لل ّنظام

القانونيّ المتعلّق بمراصد ومراكز اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات.24
ِّ
والمنظم لمرصد حقوق ّ
الطفل نالحظ أ ّنه ومن حيث طبيع ُته
وبال ّنظر في األمر المحدِث
ُ
سيره يبقى المرصد هيكال عموميّا رسميّا.
القانونيّة ومهامّه وتركيب ُته وتنظيمُه
وطرق ِ
 /مرصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق والدّ راسات حول حماية حقوق ّ
الطفل /
أه ّم ما يميّز المرصد استمرار ّي ُته ودوامُه .لذلك ت ّم تنظيمه على أساس وحدات
ومصالح من شأنها العم ُل بصفة مستمرّ ة ،وهو ما يتطلّبه عم ُل المرصد أساسا.
مركز بح ٍ
ث
 أه ّميّة األنشطة التي يضطلع بها المرصد من شأنها أن تجعل منه أه ّمِ
الطفل وأوضاع ّ
وتوثيق حول حقوق ّ
الطفولة في تونس.
 أكبر عائق يحول دون نجاعة هذا المرصد يكمُن أساسا في غياب ال ّشفافيّة
والمصداقيّة نظرا لغلبة الصّبغة اإلداريّة والحكوميّة على تركيبته وتسيير أعماله بحيث
تخضع أعما ُل المرصد لرقابة الحكومة وإشرافها ،وهو ما من شأنه عرقل ُة العمل
الفعليّ والمستق ّل للمرصد في غياب حضور المجتمع المدنيّ في هياكله ووحداته.
ّ
منظمات المجتمع المدنيّ والهيئات العلميّة من جامعات ومراكز بحث
 غيابوشخصيّات وطنيّة لها دور في العمل العلميّ وال ّتوثيقيّ المتعلّق بحقوق اإلنسان عامّة
وحقوق ّ
الطفل خاصّة.

 23كما ت ّم تنقيحه بموجب األمر عدد  1359لسنة  2003المؤرّ خ في  16جوان  /حزيران .2003
 24كما ضبط بموجب القانون عدد  100لسنة  1999المؤرّ خ في  13ديسمبر  /كانون األوّ ل  1999والمنقح بالقانون عدد  64لسنة
 2001المؤرّ خ في  25جوان  /حزيران.2001
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 األمر عدد  327لسنة  2002من شأنه تعزي ُز االنطباع بأنّ المرصد هو أساسا إدارةبالمعنى الما ّديّ والبيروقراطيّ للكلمة.
ُلحقة ترتيبيا بالميزانيّة العامّة لل ّدولة.
 ميزانيّة المرصد م َ• من حيث الطبيعة القانون ّية
ّسة عموميّة إداريّة .وهذه ّ
المرص ُد مؤس ٌ
الطبيعة القانونيّة اإلداريّة تجعل من المرصد
«إدار ًة» بالمعنى القانونيّ للكلمة بما في ذلك من سلبيّات العمل اإلداريّ البيروقراطيّ
والخضوع لرقابة سلطة اإلشراف سواء في ما يتعلق باألعوان العاملين في المرصد أو
من حيث أعمالُه أو ميزان ّي ُته وخضوعُه إلشراف الوزارة المكلّفة ّ
بالطفولة .
ّ
والطبيع ُة اإلداريّة للمرصد نالحظها من خالل تسمية كا ّفة أعضائه بأمر وذلك

ّ
لمعايير موضوع ّي ٍة
بالطفولة دون ضبط مُس َبق
باقتراح من الوزير(ة) المكلّف(ة)
َ
شفافيّة ،كما أنّ ميزان ّي َته م ٌ
ولقواع ِد المساواة وال ّ
ُلحقة ترتيبيّا بالميزانيّة العامّة لل ّدولة
 .ويت ّم تعيينُ عون محاسبة لدى المرصد مكلّف بتنفيذ العمليّات الماليّة للمرصد طبقا

ألحكام مجلّة المحاسبة العموميّة .
هذه القواع ُد الصّارمة على مستوى الميزانيّة لن تم ّكن المرصد من سهولة في
ال ّتعامل وال ّتصرّ ف في ميزانيّته ممّا قد يُعيق أعما َله وأنشط َته.

 القانون عدد  64لسنة  2001والمؤرّ خ في  25جوان  /حزيران  2001والمتعلّق بتنقيحالقانون عدد  100لسنة  1999والمؤرّ خ في  13ديسمبر  /كانون األوّ ل  1999والمتعلّق
بمراكز اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات.
 الرائد الرسميّ عدد.1968

51

لسنة

2001

والمؤرّ خ في

26

جوان /حزيران  ،2001ص

 القانون عدد  9لسنة  1989المؤرّ خ في أوّ ل فيفري  /شباط  1989المتعلّق بالمساهماتوالمنشآت العموميّة والمن َّقح والمتمَّم بالقانون عدد  102لسنة  1994المؤرَّ خ في غرّ ة
أوت  /أغسطس

1994

والقانون عدد

74

لسنة

1996

المؤرّ خ في

29

جويلية /تموز

 ،1996والقانون عدد  38لسنة  1999المؤرّ خ في  3ماي  /أيار  1999والقانون عدد
لسنة  2001المؤرّ خ في  29مارس  /آذار .2001

33
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 األمر عدد  327لسنة  2002المؤرّ خ في  14فيفري /شباط  2002والمتعلّق بإحداثمرصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات حول حماية حقوق ّ
الطفل وبضبط
تنظيمه اإلداريّ والماليّ .
 األمر عدد  1359لسنة  2003والمؤرّ خ في  16جوان /حزيران  2003والمتعلّق بتنقيحاألمر عدد  327لسنة  2002والمؤرّ خ في  14فيفري /شباط  2002والمتعلّق بإحداث
مرصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات حول حماية حقوق ّ
الطفل وبضبط
تنظيمه اإلداريّ والماليّ (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  49لسنة  2003والمؤرّ خ في  20جوان/
حزيران  ،2003ص .)2149
ُ
أعمال المرصد
ركيبة وسي ُر
• من حيث ال ّت
ِ
كغيره من مراصد اإلعالم وال ّتكوين وال ّتوثيق وال ّدراسات ،يتكوّ ن المرصد من
مديريّة ومجلس إداريّ ومجلس علميّ .
وبالنظر في األمر عدد  327لسنة  2002نالحظ أنّ ك ّل أعضاء وأعوان مجلس اإلدارة
وأعضاء المجلس هم من ّ
ممثلي الوزارات والمؤسّسات العموميّة ،وهي مسألة وإن

كانت مقبولة «نسبيّا» فيما يتعلّق بالمدير وأعوان المرصد (مجلس اإلدارة) إالّ أنّ هذه
ال ّتركيبة ال تستقيم في عضويّة المجلس العلميّ .

فبالرّ جوع إلى األمر عدد  327لسنة  2002نالحظ أنّ المجلس العلميّ ال يتكوّ ن إالّ
ّ
من ّ
بالطفولة ،ويغيب تماما عن
ممثلي الوزارات والمؤسّسات العموميّة ذات الصّلة
ممثلون عن ّ
المرصد ّ
منظمات المجتمع المدنيّ والهيئات العلميّة من جامعات ومراكز

بحث لها دور في العمل العلميّ وال ّتوثيقيّ المتعلّق بحقوق اإلنسان عامّة وحقوق ّ
الطفل
خصوصا ،وهو ما من شأنه أن يعمّق االنطباع بأنّ المرصد هو إدارة تقليديّة على
المعنى الما ّديّ والبيروقراطيّ للكلمة.28
أمّا فيما يتعلّق بسير أعمال المرصد فنالحظ أنّ أه ّم نقطة إيجابيّة في عمل المرصد
هي استمرار ّي ُته ودوامُه .فالمرصد «مركز للبحث وال ّتوثيق وال ّتكوين واإلعالم» وليس
ُ
ً
فنشاط المرصد دائ ٌم حيث ت ّم تنظيمُه على أساس وحدات
هيئة أو مجلسا استشاريّا،

ومصالح من شأنها العم ُل بصفة مستمرّ ٍة خاص ًّة وأنّ عمل المرصد وأنشطته تتطلّب
 28الفصول  13و 14و 15من األمر عدد  327لسنة .2002

45

هذه االستمراريّة وال ّدوام.29
• أه ّم ّية أنشطة المرصد وضعف نفوذه
تعود للمرصد مها ٌّم كثيرةٌ تتمحور باألساس حول رصد واقع حماية حقوق ّ
الطفل
وجمع المعطيات المتعلّقة به وإرساء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض وإجراء
الطفل وأوضاع ّ
البحوث وال ّدراسات حول حقوق ّ
الطفولة وإصدار المنشورات إلى

جانب نشر ثقافة حقوق ّ
الطفل ومساعدة السّلط على وضع السّياسات والبرامج الهادفة
الطفولة وحقوق ّ
إلى االرتقاء بأوضاع ّ
الطفل وتنظيم ندوات تدري ٍ
وتكوين وإقامة
ب
ٍ

الملتقيات.30...
وهذه األنشط ُة المهمّة ج ّدا من شأنها أن تجعل من المرصد أه ّم مركز بحث وتوثيق
الطفل وأوضاع ّ
حول حقوق ّ
الطفولة في تونس .إالّ أنّ هذه المها ّم ال يمكن أن تكون

بالمصداقيّة وال ّ
َ
وطرق سيره كلَّها
شفافيّة الكافيتين طالما أنّ تركيبة المرصد وأعوا َنه
إداري ٌّة بحتة تخضع لرقابة الحكومة وإشرافها على ك ّل أعماله ونشاطاته ،وهو ما
من شأنه أن يعرقل العمل الفعليّ والمستق ّل للمرصد في غياب تمثيل للمجتمع المدنيّ
والعلميّ في هياكله ووحداته.
 2مركز البحوث والدّ راسات وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة «كريديف» :ّ
ُ
والطبيعة القانون ّية :
اإلحداث
/1
أُحدِث المرك ُز طبقا للقانون عدد  121لسنة  1992المؤرّ خ في  29ديسمبر /كانون
األوّ ل  1992وي َُع ّد طبقا للقانون مؤس ً
ت صبغ ٍة صناعيّة وتجاريّة تتم ّتع
ّسة عمومي ًّة ذا ِ

بال ّ
شخصيّة المعنويّة واالستقالل الماليّ .

وحسب الفصل  10من األمر  1205لسنة  1999يضبط المدي ُر العا ّم للمركز في أجل
َ
ال يتجاوز  31أوت  /أغسطس من ك ّل سنة الميزانيّات ال ّتقديريّة لل ّتصرّ ف واالستثمار
وهياكل تمويل مشاريع االستثمار (ته ّم المصاريف السّنويّة والمقابيض) .وحسب
ويعرضها على مجلس
الفصل  14من نفس األمر يضبط المدي ُر العا ّم القوائ َم الماليّة
ِ
المؤسّسة في أجل أقصاه  3أشهر من تاريخ ختم السّنة المحاسبيّة .و ُتن َشر القوائ ُم الماليّة
 29الفصل  5وما يليه من األمر عدد  327لسنة .2002
 30الفصل  2من األمر عدد  327لسنة .2002
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للسّنة المنقضية بالرّ ائد الرّ سميّ للجمهوريّة في أجل أقصاه شهر أوت  /أغسطس من
ك ّل سنة.
 القانون عدد  121لسنة  1992والمؤرّ خ فيبإحداث مركز البحوث وال ّدراسات وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد
29

ديسمبر /كانون األوّ ل

يتعلّق

1992

 88لسنة  1992مؤرّ خ في  31ديسمبر /كانون األوّ ل  1992ص .1679
والمتعلّق بال ّتنظيم

 األمر عدد  1205لسنة  1999المؤرّ خ في  31ماي  /أياراإلداريّ والماليّ لمركز البحوث وال ّدراسات وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة وطرق
تسييره ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد  47لسنة  1999المؤرّ خ في  11جوان  /حزيران . 1999
1999

 / 2اإللحاق وسلطة اإلشراف :
ُلحق المركز بالوزارة األولى ويخضع إلشراف الوزير(ة) (كاتبة ال ّدولة لدى الوزير
ي َ
األوّ ل) المكلّفة بشؤون المرأة واألسرة ،حيث ُتشرف على ك ّل أعمال ال ّتصرّ ف الماليّ
خصوصا وال ّتصرّ ف عموما وسير المركز.
وحسب الفصلين  15و 16من األمر عدد  1205لسنة  1999المؤرّ خ في  31ماي  /أيار
 1999المتعلّق بال ّتنظيم اإلداريّ والماليّ لمركز البحوث وال ّدراسات وال ّتوثيق واإلعالم
حول المرأة وطرق سيره ،تقوم سلطة اإلشراف بالمصادقة على عقود األهداف ومتابعة
تنفيذها والمصادقة على الميزانيّات ال ّتقديريّة ومتابعة تنفيذها والمصادقة على القوائم
الماليّة والمصادقة على ا ّتفاقيّات ال ّتحكيم وال ّ
شروط ال ّتحكيميّة وا ّتفاقيّات الصّلح المتعلّقة
بفضّ ال ّنزاعات.
وتقوم المصالح ال ّتابعة لسلطة اإلشراف باالهتمام بك ّل ما يتعلّق باألعوان (ال ّنظام
األساسيّ  /نظام ال ّتأجيرّ /
الزيادات في األجور) و ُتحيلها على الوزارة المكلّفة بالماليّة
إلبداء الرّ أي فيها وعرضها على المصادقة حسب ال ّتشريع والقوانين الجاري بها العمل.
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 / 3ال ّتركيبة وصالح ّيات مختلف الهياكل :
 يتر ّكب المركز من رئيس مدير عا ّم ومجلس المؤسّسة والمجلس العلميّ  .كما يض ّمجميع أعوان مركز البحوث وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة الذي وقع حلُّه ،إضافة إلى
َ
ب دول ٍة يباشر مهامّه حسب ال ّتشريع وال ّتراتيب الجاري بها العمل ،ويقوم مجلس
مراق ِ
اإلدارة بتسيير شؤون المركز ويرأسُه رئيسٌ مدي ٌر عا ّم يُعيّن بأمر باقتراح من وزير
اإلشراف.
 ويتولّى الرّ ئيسُ بصفة عامّة ا ّتخاذ القرارات في جميع المجاالت ال ّداخلة ضمنمشموالته ،باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة اإلشراف ،وبصفة خاصّة
سيير اإلداريّ والف ّنيّ والماليّ  ،وإبرا َم
رئاسة مجلس المؤسّسة والمجلس العلميّ  ،وال ّت َ
َ
َ
وضبط الميزانيّات المختلفة
وضبط ومتابع َة تنفي ِذ عقود األهداف،
جميع الصّفقات،

َ
واقتراح تنظيم مصالح
وضبط القوائم الماليّة،
(تصرّ ف /استثمار /تمويل /مشاريع)
َ
المركز وال ّنظام األساسيّ الخاصّ ألعوانه ونظام تأجيرهم ،وإعدادَ األشكال المتعلّقة
بنشاطات المركز والقيام بال ّ
شراءات والمبادالت وجميع العمليّات الع ّقاريّة ،والقيا َم
باإلجراءات الالّزمة الستخالص مستح ّقات المركز ،وتمثي َل المركز لدى الغير (مدنيّا/
َ
وتنفيذ ك ّل مهمّة ُتعهد إليه من سلطة اإلشراف ،ويقوم حسب الفصل
وإداريّا /وقضائيّا)

 2بانتداب وتسمية وتعيين ك ّل األعوان وفصلهم.
ّ
 أمّا مجلس المؤسّسة فيتر ّكب من ّوممثل عن الوزارة
ممثل عن رئاسة الحكومة
ّ
ّ
وممثل عن وزارة ال ّ
وممثل عن المصالح ال ّتابعة
شؤون االجتماعيّة
المكلّفة بالماليّة
ّ
وممثل عن المصالح ال ّتابعة لرئاسة الحكومة
للوزارة المكلّفة بشؤون المرأة واألسرة،
المكلّف بالبحث العلميّ وال ّتكنولوجيّ  ،ويعيّنون لمدة  3سنوات قابلة لل ّتجديد مرّ ة واحدة
باقتراح من رئيس الحكومة والوزارات المعنيّة ويمكن للمدير العا ّم استدعاء ك ّل شخص
يعتبره مفيدا ألعمال المجلس ح ّتى يحضُر اجتماعاتِه .وحسب الفصل  6من األمر
يتولّى مجلسُ المؤسّسة دراسة وإبداء الرّ أي في عقود األهداف ومتابعة تنفيذها ،وتنظيم

المبرمة من ِق َبله،
مصالح المركز وال ّنظام األساسيّ ألعوانه ،والصّفقات واالتفاقيّات
َ
وال ّ
شراءات والمبادالت وجميع العمليّات العقاريّة وك ّل مسألة تتعلّق بنشاط المركز.
أمّا المجلس العلميّ وحسب الفصل  7من األمر  1205لسنة  1999فيقوم بأعمال البحوث

48

وال ّدراسات .وله صبغة استشاريّة ،ويرأسه المدير العا ّم للمركز .كما يُبدي المركز رأيه
في المسائل المتعلّقة بتنظيم برامج البحوث وال ّدراسات وال ّتوثيق واإلعالم حول المرأة.
ويتر ّكب المجلس من ّ
ممث ٍل عن المصالح ال ّتابعة للوزارة المكلّفة بشؤون المرأة
ّ
ّ
وممث ٍل عن كلّيّة العلوم
وممث ٍل عن ال ّديوان القوميّ لألسرة والعِمران البشريّ ،
واألسرة،

ّ
وممث ٍل عن كلّية العلوم القانونيّة والسّياسيّة واالجتماعيّة
اإلنسانيّة واالجتماعيّة بتونس،
ّ
وممث ٍل عن كلّيّة ّ
ّ
وممث ٍل عن المركز اإلفريقيّ لتدريب الصِّحافيّين
الطبّ بتونس،
بتونس،

ّ
ّ
وممث ٍل عن الجمعيّة ال ّتونسيّة
وممث ٍل عن اال ّتحاد الوطنيّ للمرأة ال ّتونسيّة،
واال ّتصاليّين،
ّ
ّ
وممث ٍل عن جمعيّة ال ّنهوض بال ّ
لألمّهات،
شغل
وممث ٍل عن الجمعيّة ال ّنسائيّة تونس،21

والسّكن ،ويعيّنون بقرار من الوزير األوّ ل وباقتراح من الهيئات المعنيّة حسب الفصل
 4من األمر عدد  1205لسنة .1999
 / 4المها ّم :
حسب الفصل  2من القانون عدد  121لسنة ّ 1992
تتمثل مها ّم المركز في تشجيع
َ
ال ّدراسات والبحوث حول المرأة ومنزلتها في المجتمع ال ّتونسيّ ومساهمتِها في ال ّتنمية
بمقابل وفي جمع البيانات
وفي القيام بدراسات حول المرأة لحسابه أو لحساب الغير
ٍ
إعالم كفيل بإبراز حقوقها مع وضع
والوثائق الم ّتصلة بوضع المرأة ونشرها وتوفير
ٍ
تقارير حول منزلة المرأة في المجتمع التونسيّ .
َ

كما أنّ للمركز رأيا استشاريّا حول أيّة مسألة تتعلّق بالمرأة وتحسين وضعيّتها
حسب الفصل  2من القانون  121لسنة .1992
 / 5سي ُر العمل :

يقو ُم المدير العا ّم على األق ّل مرّ ة ك ّل  3أشهر بدعوة مجلس المؤسّسة إلبداء الرّ أي
والمدرجة بجدول
في المسائل ال ّداخلة في نطاق مشموالتِه
أعمال يُق ّدم قبل  10أيّام على
َ
ٍ
األق ّل من تاريخ االجتماع إلى جميع األعضاء ومراقب ال ّدولة وسلطة اإلشراف مع ك ّل
الوثائق الالّزمة.
وال يجتمع المجلسُ إال ّ بحضور أغلبيّة أعضائه وال ينعقد ثانية إال ّ في غضون 10
أيّام .ويُع َتبر قانونيّا مهما كان عد ُد األعضاء الحاضرين .ويبُدي المجلسُ رأ َيه بأغلبيّة
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األصوات وفي حال تساوي األصوات يُعت ّد بصوت رئيس المجلس ،ويتولّى كتاب َة
المجلس إطا ٌر تاب ٌع للمركز يكلّفه المدي ُر العا ّم إلعداد محاضر جلساته في سج ّل خاصّ
ممضًى من المدير العا ّم وأحد أعضاء المجلس.
 / 6نشر ال ّتقارير :
استنادا إلى الفصلين  17و 18من األمر عدد  1205لسنة  1999فإنّ المركز ي ُم ّد
المصالح ال ّتابعة للوزير(ة) المكلّفة بالمرأة بع ّدة وثائق منها عقود األهداف وال ّتقارير
َ
السّنويّة حول تق ُّدم تنفيذها وتقارير المراجعة القانونيّة للحسابات ووسائل الرّ قابة
ال ّداخليّة .و ُتوجَّ ه هذه الوثائق في أجل أقصاه  15يوما من تاريخ ضبطها.
والقوائم الماليّة وكش ٍ
ف عن وضعيّة
كما ي ُم ّد ِوزارة الماليّة بالوثائق ال ّتاليةَ :ع ْق ِد األهداف
ِ

وهياكل
ت ال ّتقدير ّي ِة لل ّتصرّ ف واالستثمار
السّيولة الماليّة
آخر ك ّل شهر والميزانيّا ِ
َ
ِ
تمويل مشاريع االستثمار.
ِ
ُ
إحداث خاليا ُتعنى بحقوق اإلنسان وذلك صُلب الوزارات.
هذا وقد ت ّم

ومن المه ّم اإلشادةُ بإمكانيّة القيام باالجتماعات ال ّدوريّة مرّ ًة على األق ّل ك َّل ثالثة أشهر.
غير أنّ مسألة ال ّتعيين بأمر على مستوى إدارة المركز تبقى قابلة لل ّنقد.

القسم الخامس
خاليا حقوق اإلنسان بالوزارات
ُ
إحداث خاليا لحقوق اإلنسان بك ّل من ِوزارة العدل
ت ّم في بداية ال ّتسعينات
شؤون الخارجيّة ووزارة ال ّ
ال ّداخليّة 32ووزارة ال ّ
شؤون االجتماعيّة .ومن بين مهامّها
تل ّقي شكاوى المواطنين ومعالج ُتها في المواضيع ذات الصّلة بحقوق اإلنسان في
31

ووزارة

عالقتها بصالحيّات الوزارة وربط الصّلة مع مختلف المؤسّسات األمميّة وال ّدوليّة
ّ
المنظمات غير الحكوميّة األجنبيّة في مجال حقوق اإلنسان والعمل على متابعة
وكذلك

المواضيع المتعلّقة بالتزامات ال ّدولة ال ّتونسيّة والمنبثقة عن المصادقة على اال ّتفاقيّات
ال ّدوليّة في مجال حقوق اإلنسان.

 31أمر عدد  1330مؤرخ في  20جويلية  /1992تموز متعلّق بوزارة العدل.
 32أصدر وزير الدّاخلية منشورا عدد  32بتاريخ  28ماي  /أيار  1992حول إحداث خليّة لحقوق اإلنسان باإلدارة العامّة لل ّ
شؤون السّياسيّة.
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وتساهم جميع هذه الهياكل من موقع اختصاصها في ممارسة رقابة أوضاع حقوق
اإلنسان ورفع تقارير بشأنها إلى سلط اإلشراف.

القسم السادس
الرقيب
المواطن ّ
 األمر عدد  147لسنة  1993والمؤرّ خ في  18جانفي  /كانون ّالثاني  1993والمتعلّق
بإحداث فريق «المواطن الرّ قيب» (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  7لسنة  1993والمؤرّ خ في
جانفي /كانون ّ
الثاني  ،1993ص )139

26

ّ
ّ
ُ
ُ
مشموالت المواطن الرّ قيب في
وتتمثل
الخطة في بداية ال ّتسعينات
إحداث هذه
ت ّم
القيام بعمليّات إداريّة حقيقيّة كسائر المواطنين لدى المصالح العموميّة وذلك قصد
معاينة نوعيّة ْ
الخدمات بالمصالح اإلداريّة ومالحظة كيفيّة أداء العمل من ِق َبل األعوان
العموميّين على حالتها ّ
الطبيعيّة .كما تشمل المعاين ُة ظروف استقبال المواطنين
والمظهر العا ّم للمباني العموميّة.
وظروف العمل باإلدارة
َ
َ
يُحجَّ ر على المواطن الرّ قيب أثناء معايناته الكشفُ عن صفته أو ال ّت ّ
دخ ُل في سير
العمل بالمصلحة التي يزورها وهو مطالب كذلك بالمحافظة على السّريّة ال ّتامّة عند
القيام بمهمّته وكذلك ال ّ
شأن بعد انقضاء المهمّة.
تقريره المتضمّن مالحظاتِه اإليجاب ّي َة والسّلبيّة إلى إدارة
َير َفع المواطنُ الرّ قيب
َ
نوعيّة الخدمة العموميّة التي تنظر في هذه المالحظات ث ّم تجمعها و ُترسل في شأنها
تقارير شهريّة إلى الوزارات المعنيّة ال ّتخاذ اإلجراءات الالّزمة لتفادي ال ّنقائص
وال ّتنويه باألعوان العموميّين الذين تميّزوا بحسن أدائهم.
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ّ /
بسر ّية مبا َلغ فيها /
الرقيب محاطة ّ
خطة المواطن ّ
ّ
 ال تن ُتقاريرها بل ترفعُها فقط إلى رئاسة الجمهوريّة.
الخطة
شر هذه
َ
ّ
 غياب ال ّالخطة.
شفافيّة وعدم إدراك المواطن لل ّدور الذي تقوم به هذه
 انقطع فريق المواطن الرّ قيب عن العمل لفترة  14شهرا  :من شهر جانفي /كانونالثاني  2011إلى شهر مارس  /آذار  .2012ث ّم أُعيد إلى العمل مع إحداث خ ّ
ِطة الوزير

المكلّف باإلصالح اإلداريّ .

ويتابع مدى األخ ِذ
تقارير إلى الوزارات والمؤسّسات المعنيّة،
 يقوم الفريق بتوجيهَ
ِ
ّ
والزيارات الالّحقة.
بها من خالل اإلفادات التي تق ّدمها مختلف اإلدارات من ناحية
 عمل الفريق وتأثيره في تحسين عمل اإلدارة يتطلّب وقتا طويال ومواردَ كبير ًةال تتوفـّر اليوم لفريق المواطن الرّ قيب.

القسم السابع
مركز ال ّتوثيق في مجال حقوق اإلنسان
قرار صادر عن رئاسة الجمهوريّة يوم  21أوت  /أغسطس
في إطار تجسيم
ٍ

2001

يقضي بإحداث مركز توثيق في مجال حقوق اإلنسان ،ليدعّم اآلليّات والهياكل الوطنيّة
المعنيّة بحقوق اإلنسان .وقد اق ُترح أن يكون المرك ُز مؤس ً
ت صبغة إداريّة
ّسة عموميّة ذا ِ
تتم ّتع بال ّ
شخصيّة المدنيّة وباالستقالل الماليّ  ،يقع تركيزها تحت الوزارة المشرفة على
ّ
وتتمثل مها ُّم هذا المركز أساسا في
حقوق اإلنسان بإحدى البنايات البارزة بالعاصمة.

تدعيم الرّ صيد الوثائقيّ من ال ّداخل والخارج ومعالجة األدبيّات الم ّتصلة بحقوق اإلنسان
وجمع اإلنتاج الفكريّ وال ّتشريع المقارن الم ّتصل بالموضوع وإتاحة استغالله لمختلف
شرائح المستفيدين من باحثين جامعيّين ونشطاء حقوق اإلنسان.
لوزارة حقوق اإلنسان واال ّتصال والعالقات مع مجلس ال ّنواب أن
هذا وقد سبق ِ
ّ
المتمثل في مجموعة من عارضات الكتب ،مع مجموعة كبيرة من
بعض األثاث
اقتنت
َ
الكتب والمنشورات والوثائق التي ت ّم تحويلُها إلى مركز ال ّتوثيق الذي ُخصِّص له مكانٌ
الوزارة لتؤسّس رصيدا توثيقيّا أوّ ليّا ،يقع تعزي ُزه
بمقرّ ِوزارة العدل في صلب مكتبة ِ
على مرّ األيّام.
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وفي إطار نشر ثقافة حقوق اإلنسان تولّى مركز ال ّتوثيق في مجال حقوق اإلنسان تحت
إشراف المنسّق العا ّم لحقوق اإلنسان بوزارة العدل وحقوق اإلنسان ،بمناسبة احتفال
بالدنا السّنويّ باإلعالن العالميّ لحقوق اإلنسان لسنة 2005
إصدار كتابين :
َ
 األوّ ل تحت عنوان «تحليل اإلعالن العالميّ لحقوق اإلنسان» تضمّن تحاليل صادرةعن قُضا ٍة تونسيّين حول هذا اإلعالن العالميّ مع مقاربة لل ّتجربة ال ّتونسيّة في مجال
تكريس حقوق اإلنسان،
 ّالثاني تحت عنوان «حقوق اإلنسان نصوص وطنيّة ودوليّة» وهو مجلّد في 1087
صفحة يجد فيه الباحث وال ّدارس أه ّم ال ّنصوص الوطنيّة وال ّدوليّة في مجال حقوق
اإلنسان.
إالّ أنّ هذا المركز لم يقع تكريسُه قانونا ولذا لم يعُد له من وجود فعليّ بعد  14جانفي/
كانون ّ
الثاني .2011
وفي نفس السّياق وبمناسبة احتفال بالدنا بمرور خمسين عاما على صدور مجلّة
األحوال ال ّ
شخصيّة ،صدر عن هذا المركز عدد  19مطويّة حول الوضعيّة القانونيّة
شخصيّة ،وذلك على غرار ّ
للمرأة في مجلّة األحوال ال ّ
الزوجة ،واأل ّم ،والبنت والحفيدة
إلى غير ذلك من الوضعيّات األخرى.
وبعد ال ّتطرّ ق في هذا الجزء األوّ ل إلى الهيئات الحكوميّة ،سنقوم في الجزء ّ
الثاني
بالتعرّ ض إلى الهيئات المستقلّة.

الباب الثاني

/
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الهيئات والهياكل المستقلّة

قبل ال ّنظر في واقع الهيئات والهياكل المستقلّة ال ب ّد من ال ّتذكير بمبادئ باريس والتي
ُتع َتبر مرجعيّة أساسيّة في مجال حقوق اإلنسان.

المقدّ مة
بالمؤسسات الوطن ّية لحماية حقوق اإلنسان وال ّنهوض بها
المبادئ المتع ّلقة
ّ
تقوم مبادئُ باريس المتعلّقة بالمؤسّسات الوطنيّة لحماية حقوق اإلنسان وال ّنهوض
33

بها على مقوّ مات ع ّدة تهدِف باألساس إلى ضمان استقالل ّي ِة هذه الهيئات ومنحِها
ت والمها َّم وإضفاء نجاعة على عملها ،وذلك بتمكينها من الوسائل القانونيّة
الصّالحيّا ِ
واإلداريّة والماليّة الكفيلة بتحقيق ذلك واإلقرار بوجود آليّات مُتابعة لتنفيذ أعمالها
وتوصياتها.
 1االختصاصات والمسؤول ّياتأ -تختصّ المؤسّسة الوطنيّة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها،
ٌ
ٌ
واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها
والية
ب -تكون للمؤسّسة الوطنيّة
َ
ونطاق
صراحة في أحد ال ّنصوص ال ّدستوريّة أو ال ّتشريعيّة التي تح ّدد تشكي َلها
اختصاصها،
ج -تتعهّد المؤسّسة الوطنيّة بصفة خاصّة بالمسؤوليّات ال ّتالية :
تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاريّ  ،إلى الحكومات
أو البرلمانات أو أيّ جهاز آخر مختصّ  ،سواء بنا ًء على طلب السّلطات المعنيّة أو
باستخدام ح ِّقها في االستماع إلى أيّة مسألة دون إحالة من جهة أعلى ،بشأن جميع
المسائل المتعلّقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها .ويجوز للمؤسّسة الوطنيّة أن تقرّ ر
نشر ما سلف على الكا ّفة.
َ
ُ
ُ
والمقترحات وال ّتقاري ُر وكذلك جمي ُع المبادرات التي
وصيات
وتشم ُل هذه الفتاوى وال ّت
ت ّتخذها المؤسّسة الوطنيّة في المجاالت ال ّتالية :
 33مبادئ باريس المصادق عليها باإلجماع سنة  1992من لدُن لجنة حقوق اإلنسان ال ّتابعة لألمم الم ّتحدة والمرفقة بقرار الجمعيّة العامّة
لألمم الم ّتحدة رقم  134/48بتاريخ  20ديسمبر /كانون األوّ ل .1993
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جميع األحكام ال ّتشريعيّة واإلداريّة وكذلك األحكام المتعلّقة بتنظيم القضاء التي تهدف
إلى المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها .وفي هذا الصّدد ،تبحث
المؤسّسة الوطنيّة ال ّتشريعات وال ّنصوص اإلداريّة السّارية ،فضال عن مشاريع القوانين
ومقترحاتها.
وتق ّدم المؤسّسة الوطنيّة في هذا اإلطار ال ّتوصيات التي تراها مناسبة لضمان ا ّتساق
هذه النصوص مع المبادئ األساسيّة لحقوق اإلنسان ،وتوصي عند االقتضاء باعتماد
تشريع جديد أو بتعديل ال ّتشريع السّاري ،وباعتماد ال ّتدابير اإلداريّة أو بتعديلها ،أيّة
حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرّ ر تناولها ،وإعداد تقارير عن الحالة الوطنيّة لحقوق
اإلنسان بوج ٍه عا ّم ،وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا ،ولفت نظر الحكومة إلى حاالت
انتهاك حقوق اإلنسان في أيّ جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلّق بمبادرات
رامية إلى وضع ح ّد لهذه الحاالت ،وعند االقتضاء إبداء الرّ أي بشأن موقف الحكومة
وردود فعلها.
 /1تعزيز وضمان االنسجام بين ال ّتشريع واإلجراءات والممارسات الوطنيّة
والصّكوك ال ّدوليّة المتعلّقة بحقوق اإلنسان التي ُتع َت َبر ال ّدولة طرفا فيها والعمل
على تنفيذها بطريقة فعّالة.
 /2تشجيع ال ّتصديق على الصّكوك المذكورة أو على االنضمام إليها وضمان
تنفيذها واحترامها.
 /3المساهمة في إعداد ال ّتقارير التي ينبغي لل ّدول أن تق ّدمها إلى هيئات ولجان األمم
الم ّتحدة وكذلك إلى المؤسّسات اإلقليميّة تنفيذا اللتزاماتها ال ّتعاهديّة ،وعند االقتضاء
إبداء الرّ أي في هذا الشأن مع احترام استقاللها.
 /4ال ّتعاون مع األمم الم ّتحدة وجميع المؤسّسات األخرى في منظومة األمم الم ّتحدة
والمؤسّسات اإلقليميّة والمؤسّسات الوطنيّة في البُلدان األخرى وال سيّما منها
المؤسّسات المختصّة بمجاالت تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
 /5المساعدة في إعداد البرامج المتعلّقة بال ّتعليم والبحوث الم ّتصلة بحقوق اإلنسان
والمشاركة في تنفيذها في األوساط المدرسيّة والجامعيّة والمهنيّة.
 /6اإلعالم بحقوق اإلنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال ال ّتمييز ،ال
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سيّما ال ّتمييز العنصريّ  ،عن طريق زيادة الوعي العا ّم ،وخصوصا عن طريق
اإلعالم وال ّتعليم وباستخدام جميع أجهزة اإلعالم.
 2التشكيل وضمانات االستقالل والتعدّ د ّية /1ينبغي أن يكون تشكي ُل المؤسّسة الوطنيّة وتعيين أعضائها ،سواء باالنتخاب
أو بغير انتخاب ،وفقا إلجراءات تنطوي على جميع الضّمانات الالّزمة لكفالة
ال ّتمثيل ال ّتع ّدديّ للقوى االجتماعيّة (في المجتمع المدنيّ ) المعنيّة بحماية حقوق
اإلنسان وتعزيزها ،السيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعّال مع الجهات ال ّتالية،
أو بحضور ّ
ممثلين لها :
ّ
المنظمات غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق اإلنسان وبمكافحة التمييز العنصريّ ،
أ-
والنقابات ،والهيئات االجتماعيّة والمهنيّة المعنيّة ،مثل رابطات الحقوقيّين،
واألطبّاء والصحفيّين وال ّ
شخصيّات العلميّة.
ب -ال ّتيّارات في الفكر الفلسفيّ وال ّدينيّ .
ج -الجامعات والخبراء المؤهّلون.
د -البرلمان.

هـ -اإلدارات الحكوميّة (في حالة حضور ّ
ممثلين لها ،فإ ّنهم ال يشتركون في
المناقشات إالّ بصفة استشاريّة).

 /2ينبغي أن تملك المؤسّسة الوطنيّة الهياكل األساسيّة المناسبة لحسن سير أنشطتها،
وبصفة خاصّة األموال الكافية لذلك ،وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال هو
ّ
بموظفين ومقارّ خاصّة بها لتكون مستقلّة عن الحكومة وعدم خضوعها
تزويدها
لمراقبة ماليّة قد ّ
تؤثر في استقاللها.

 /3ينبغي لكفالة استقرار والية أعضاء المؤسّسة التي لن تكون مستقلّة ح ّقا بغيره،
أن تكون تسميتهم بوثيقة رسميّة تح ّدد ،لفترة معينة ،م ّدة واليتهم .وتكون الوالية
قابلة لل ّتجديد شريطة كفالة استمرار ال ّتع ّدديّة في عضويّة المؤسّسة.
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ُ
طرق العمل
3ينبغي للمؤسّسة الوطنيّة في إطار عملها :
جميع المسائل التي تد ُخل في اختصاصها ،سواء كانت مق ّدمة من
 أن تبحث بحرّ يّةَ
الحكومة أو قرّ رت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مق ّدم من
أعضائها أو من أيّة جهة طالبة أخرى.
 أن تستمع إلى أيّ شخص وأن تحصل على أيّة معلومات وأيّة وثائق الزمة لتقييمالحاالت التي تد ُخل في نطاق اختصاصِ ها.
 أن تخاطب الرّ أي العا ّم مباشرة أو من خالل أيّ جهاز صحافيّ  ،السيّما لنشر آرائهاوتوصياتها على الكا ّفة.
 أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة ،وعند االقتضاء ،بحضور جميع أعضائها الذينُدع ْون إلى الحضور طبقا لألصول المقرَّ رة.
ي َ
 أن تش ّكل مجموعات عاملة من بين أعضائها ،حسب االقتضاء وأن تنشئ فروعامحلّيّة أو إقليميّة لمساعدتها على االضطالع بوظائفها.
 أن تجري مشاورات مع الهيئات األخرى ،القضائيّة أو غير القضائيّة ،المكلّفة بتعزيزحقوق اإلنسان وحمايتِها.
ّ
المنظمات غير الحكومية في توسيع
 أن تعطي أه ّميّة لل ّدور األساسيّ الذي تؤ ّديهّ
المنظمات غير الحكوميّة التي تكرّ س
نطاق عمل المؤسّسات الوطنية ،إلى عالقات مع
نفسها لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ،ولل ّتنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة ،ومكافحة
العنصريّة ،وحماية المجموعات الضّعيفة بصفة خاصّة (السيّما األطفال ،والعمّال
المهاجرين ،والالّجئين ،والمعوقين جسديّا وعقليّا) ،أو لمجاالت متخصّصة.
 4مبادئ تكميل ّية تتع ّلق بمركز ال ّلجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبهقضائي
ّ
قد تخوّ ل المؤسّسة الوطنيّة سلطة تل ّقي وبحث ال ّ
شكاوى وااللتماسات المتعلّقة بحاالت
ممثليهم ،أو الغير ،أو ّ
فرديّة ،ويكون اللّجوء إليها من جانب األفراد ،أو ّ
منظمات غير
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حكوميّة أو جمعيّات أو نقابات أو غيرها من الهيئات ال ّتمثيليّة ،وفي هذه الحالة ودون
إخالل بالمبادئ أعاله المتعلّقة باالختصاصات األخرى للّجان ،يجوز أن تستند األعمال

التي تكلّف بها إلى المبادئ ال ّتالية :
أ -محاولة ال ّتسوية الو ّديّة عن طريق ال ّتوفيق أو مع االلتزام بالحدود المقرّ رة
ُلزمة ،أو عند االقتضاء باللّجوء إلى السّرّ يّة.
قانونا ،عن طريق قرارات م ِ
ب -إخطار مق ّدم االلتماس بحقوقه ،السيّما بسبل االنتصاف المتاحة له ،وتيسير
وصوله إليها.
ج -االستماع إلى أيّة شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أيّة سلطة أخرى
مختصّة مع االلتزام بالحدود المقرّ رة قانونا.

د -تقديم توصيات للسّلطات المختصّة ،السيّما باقتراح تعديالت أو إصالح
القوانين واللّوائح والممارسات اإلداريّة ،وخاصّة عندما تكون هي مصدر
الصّعوبات التي يواجهها مقدمو االلتماسات لتأكيد حقوقهم.
بعد هذا العرض السريع لمبادئ باريس ،سيت ّم ال ّتطرّق إلى الهياكل المستقلّة ك ّل على حِدة.
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األول
القسم ّ
الموفق اإلداري
 القانون عدد  21لسنة  2002والمؤرّ خ في  14فيفري  /شباط  2002والمتعلّق بإتمامالقانون عدد  51لسنة  1993والمؤرّ خ في  3ماي  /أيار  1993والمتعلّق بمصالح المو ّفق
اإلداريّ (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  14لسنة  2002و المؤرّ خ في  15فيفري  /شباط ،2002
ص .)581
 األمر عدد  2143لسنة  1992والمؤرّ خ في  10ديسمبر  /كانون األوّ ل  1992والمتعلّقبإحداث ّ
خطة المو ّفق اإلداريّ (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  84لسنة  1992والمؤرّ خ في 18
ديسمبر  /كانون األوّ ل  ،1992ص .)1599
 األمر عدد  51لسنة  1993والمؤرّ خ في  3ماي  /أيار  1993والمتعلّق بمصالحالمو ّفق اإلداريّ (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  35لسنة  1993والمؤرّ خ في  11ماي /أيار ،1993
ص .)633
 األمر عدد  884لسنة  2000والمؤرّ خ في  27أفريل  /نيسان  2000والمتعلّق بضبطّ
الممثل الجهويّ للمو ّفق اإلداريّ وال ّتنظيم اإلداريّ والماليّ للمصالح الجهويّة
مشموالت
لل ّتوفيق (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  37لسنة  2000والمؤرّ خ في  9ماي /أيار  ،2000ص
.)995
 األمر عدد  3321لسنة  2005والمؤرّ خ في  12ديسمبر /كانون األوّ ل  2005والمتعلّقّ
للممثلين للمو ّفق اإلداريّ (الرّ ائد الرسميّ عدد  101لسنة
بضبط االختصاص ال ّترابيّ
 2005والمؤرّ خ في  20ديسمبر /كانون األوّ ل  ،2005ص.)3717
وهو مكلّف بال ّنظر في ال ّ
شكاوى الفرديّة الصّادرة عن األشخاص الما ّديّين والمتعلّقة
بالمسائل اإلداريّة التي تخصّهم والتي تر ِجع بال ّنظر لمصالح ال ّدولة والجماعات العموميّة
المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة اإلداريّة والمنشآت العموميّة وغيرها من
الهياكل المكلَّفة بمهمّة تسيير مرفق عموميّ  .وينظر المو ّفق اإلداريّ كذلك في ال ّ
شكاوى
الصّادرة عن ّ
الذوات المعنويّة المتعلّقة بالمسائل اإلداريّة التي ت ُخصّها ،على أن تق ّدم
ال ّ
شكوى من طرف شخص ما ّديّ له مصلحة مباشرة .وال يجوز للمو ّفق اإلداريّ أن
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ّ
يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم وال أن يعيد ال ّنظر في حكم قضائيّ  ،ويخوّ ل
له أن يرفع توصيات إلى السّلطة اإلداريّة ذات ال ّنظر.
كما ّ
يتمثل دور المو ّفق اإلداريّ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على مكاسبهم
بالخصوص في ّ
تدخله إلجراء مصالحة بين المواطن واإلدارة في ع ّدة مجاالت ته ّم
خاصّة تنفيذ األحكام الصّادرة عن القاضي اإلداريّ بسبب التباطؤ في ال ّتنفيذ أو رفضه،
وحماية ّ
حق الملكيّة بإيجاد الحلول المناسبة لألشخاص الذين يت ّم انتزا ُع عقاراتهم
أو أجزاء منها لفائدة المصلحة العامّة ،وال يت ّم التعويض لهم بالسّرعة المطلوبة،
وحماية حقوق المواطن عند ّ
تعطل مصالحه وعدم حصوله على خدمة إداريّة لسبب
من األسباب ذات الصّلة بتسيير المرفق العا ّم.
 اختيار شخص المو ّفق ها ّم ج ّدا  :كلـّما كانت ال ّشخصيّة الوطنيّة التي تقوم بدور
الموفـّق شخصيّة نافذة ،كان عمل المو ّفق أكثر فعّاليّة ونجاعة.
 إلحاق المؤسّسة بالرّ ئاسة لم يعد يتماشى مع الوضع القانونيّ الحاليّ والمرتقب فيال ّدستور الجديد من حيث توزي ُع االختصاصات بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
وبما أ ّنه لم يعد لمؤسّسة رئاسة الجمهوريّة صالحيّات واسعة فإنّ مؤسّسة المو ّفق
اإلداريّ ضعُف أيضا تأثيرُها ممّا جعل اإلحساس يطغى بعد  14جانفي  /كانون الثاني
 2011بأنّ المؤسّسة قد اندثرت ،خاصّة وأنـّها ال تتواصل مع اإلعالم وال تنشر تقاريرها.
ّ
وتدخالت المو ّفق جعل أيضا من عديد اإلدارات ال
 غياب الصّبغة اإللزاميّة آلراءتكترث لدور هذه المؤسّسة التي ليست لها آليّات ناجعة لتنفيذ أعمالها ومتابعتها.
ِ
 قلـّة موارد المو ّفق اإلداريّ سواء الماليّة أو البشريّة حيث إنّ بعض المكاتب ال يوجدفيها غير َعونيْن وسائق فقط ،وهو ما ال يم ّكن المو ّفق الجهويّ من القيام بك ّل أعماله.
ّ
ممثلين جهويّين فقط في كامل البالد.
 ضعف ال ّتمثيل الجهويّ للمو ّفق  :أربعة عدم نشر تقارير وتوصيات المو ّفق جعلها غير معروفة لدى العموم. هذا ال ّنقص في الصّالحيّات وفي الموارد الماليّة والبشريّة لم يمنع المو ّفق من أنيكون له دور ها ّم في تغيير بعض المسائل التي تغيّرت أو تطوّ رت بعد توصيات المو ّفق
ّ
وتدخله.
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حرصا على نجاعة ّ
تدخل المو ّفق اإلداريّ فقد ت ّم الحرصُ على تبسيط إجراءات
ال ّتش ّكي بعدم إخضاع تقديم ال ّ
ّ
الحق بمرور
شكاوى إلى أيّ أجل ح ّتى ولو بعد سقوط
ّ
الزمن وانقضاء آجال تقديم ال ّدعاوى أمام المحاكم.
كما ت ّم بموجب األمر عدد  884لسنة  2000المؤرّ خ في  27أفريل  /نيسان 2000
ضبط المشموالت الجهويّة للمو ّفق اإلداريّ وال ّتنظيم اإلداريّ والماليّ للمصالح الجهويّة
لل ّتوفيق ،كما ت ّم بموجب األمر عدد  3221لسنة  2005المؤرّ خ في  13ديسمبر /كانون
ّ
للممثلين للمو ّفق اإلداريّ بك ّل من سوسة،
األوّ ل  2005ضبط االختصاص ال ّترابي
وصفاقس ،وقفصة والكاف.

القسم ال ّثاني
الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية
 القانون عدد  37لسنة  2008والمؤرّ خ في  16جوان /حزيران  2008والمتعلّقبالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  51لسنة 2008
والمؤرّ خ في  26جوان /حزيران  ،2008ص .)2267
 القرار الجمهوريّ عدد  222لسنة  2012والمؤرّ خ في  23أكتوبر  /تشرين األوّ ل 2012والمتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة (الرّ ائد
الرّ سميّ عدد  94لسنة  2012والمؤرّ خ في  27نوفمبر /تشرين ّ
الثاني  ،2012ص
.)3320
 األمر عدد  1767لسنة  2009والمؤرّ خ في  9جوان /حزيران  2009والمتعلّقبالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة وطرق
تسييرها وال ّتصرّ ف فيها و نظامها ال ّداخليّ (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  47لسنة 2009
والمؤرّ خ في  12جوان /حزيران  ،2009ص .)2018
 األمر عدد  886لسنة  2007والمؤرّ خ في  10أفريل  /نيسان  2007والمتعلّق بإتماموتنقيح األمر عدد  54لسنة  1991والمؤرّ خ في  7جانفي /كانون الثاني  1991والمتعلّق
بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  31لسنة 2007
والمؤرّ خ في 17أفريل /نيسان  ،2007ص .)1249
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 األمر عدد  2846لسنة  2006والمؤرّ خ في  8نوفمبر /تشرين ّالثاني  2006والمتعلّق
بتنقيح وإتمام األمر عدد  54لسنة  1991والمؤرّ خ في  7جانفي /كانون الثاني 1991
والمتعلّق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد 90
لسنة  2006والمؤرّ خ في  10نوفمبر /تشرين ّ
الثاني  ،2006ص .)4660
 األمر عدد  54لسنة  1991والمؤرّ خ في  7جانفي /كانون الثاني  1991والمتعلّقبالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  3لسنة 1991
والمؤرّ خ في  11جانفي /كانون الثاني  ،1991ص .43
وتطرح ال ّتسمية األخيرة ألعضاء الهيئة عديد ال ّتساؤالت حول هذه الهيئة من حيث
استقالل ّي ُتها وعالق ُتها بغيرها من الهيئات والسّلط األخرى ومن حيث دورُها وأنشط ُتها
وتركيبتها وأخيرا من حيث مدى توافقها مع مقوّ مات هيئات حقوق اإلنسان كما هو
المقارنة وكما تؤ ّكد على ذلك المعايير ال ّدوليّة المعتمدة
متعارف عليه في األمثلة
َ
َ
(مبادئ باريس).
وللبحث في هذه المسائل سنتطرّ ق أساسا إلى :
 1تاريخيّة الهيئة وظروف إحداثها وتطوّ رها وتموقعها الحاليّ ، 2استقالليّة الهيئة ومدى استجابتها للمقوّ مات، 3إمكانيّة تطوّ ر هذه الهيئة على ضوء األحداث والمستج ّدات. 1تاريخ ّية الهيئة من األمر إلى القانون• ال ّنشأة بمقتضى أمر
نشأت الهيئة قانونيّا بموجب األمر عدد  54لسنة  1991المؤرّ خ في  7جانفي /كانون
الثاني  ، 341991حيث أَحدَ ث هذا األمر «لدى رئيس الجمهوريّة لجنة استشاريّة تسمّى
الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة».

 34الرّ ائد الرّ سميّ عدد  3المؤرّ خ في  11جانفي  /كانون األوّ ل  1991ص.43
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هذا األمر ت ّم تنقيحُه في عديد المرّ ات أهمّها في سنة  2006بموجب األمر عدد
المؤرّ خ في  8نوفمبر /تشرين ّ
الثاني  35 2006وفي سنة  2007بموجب األمر عدد 886
المؤرّ خ في  10أفريل  /نيسان . 36 2007
هذه ال ّنشأة بموجب أمر ت ّم تجاوزها بإصدار قانون متعلّق بهذه الهيئة.
2846

• اإلحداث بمقتضى قانون
هذه ال ّنشأة قبل  14جانفي /كانون الثاني  2011والتي جعلت ك ّل المهتمّين بمسائل
يرون في هذه الهيئة إالّ تابعا للسّلطة ال ّتنفيذيّة وتحديدا لرئيس
حقوق اإلنسان ال َ
الجمهوريّة إذ لم تت ّم إعادةُ ال ّنظر فيها بالرّ غم من مرور سنتين على  14جانفي/
كانون الثاني  2011وبالرّ غم من زخم الجدل المتعلّق بحقوق اإلنسان وما رافق ذلك
من مصادقة تونس على معاهدات وا ّتفاقيّات دوليّة ذات صلة ورفع تح ّفظا ٍ
ت كانت
قد قامت بها سابقا على بعض موا ّد بعض المعاهدات ...والشروع في إعداد دستور
ّ
المنظم إلحداث اآلليّة الوقائيّة
جديد للبالد 37وانطالق إعداد مشروع القانون األساسيّ
الوطنيّة لمناهضة ال ّتعذيب والممارسات المهينة.38
ُ
االحتفاظ بها وتسمي ُة
ك ّل هذه ال ّتطوّ رات لم تؤ ِّد إلى إعادة ال ّنظر في هذه الهيئة ،بل ت ّم
أعضائها ورئيسِ ها مع اإلبقاء على كامل نظامها القانونيّ  ،وهو ما يتنافى مع مقوّ مات
المتعارف عليها دوليّا والمعت َمدة في
استقالليّة هيئ ٍة لحقوق اإلنسان حسب المعايير
َ
المقارنة.
أغلب ال ّتجارب
َ
 2استقالل ّية الهيئة ومدى استجابتها للمعايير الدّ ول ّيةً
لجنة استشاري ًّة لدى رئيس الجمهوريّة ،جعلت
إنّ نشأة الهيئة منذ  1991باعتبارها
ً
هيئة وطنيّة
هذه الهيئ َة مهيمنا عليها ح ّتى بعد صدور قانون  2008والذي جعل منها
تتم ّتع بال ّ
شخصيّة القانونيّة واالستقالل الماليّ .

 35الرّ ائد الرّ سميّ عدد  90المؤرّ خ في  10نوفمبر  /تشرين ّ
الثاني  2006ص.90
 36الرّ ائد الرّ سميّ عدد  31المؤرّ خ في  17أفريل  /نيسان  2007ص.1249
 37صدرت المسوّ دة األخيرة لمشروعه في  14ديسمبر  /كانون ّ
الثاني .2012
 38انظر قرار وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليّة الصّادر بالرّ ائد الرّ سميّ عدد  96المؤرّ خ في  4ديسمبر /كانون ّ
الثاني ،2012
ص.3389
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هذه االستقالليّة القانونيّة ال تنعكس تماما ال على تركيبة الهيئة وال على أعمالها
وصالحيّاتها.
• على مستوى تركيبة الهيئة
رغم ال ّتطوّ رات السّياسيّة التي عرفتها البالد لم تت ّم إعادةُ ال ّنظر في الهيئة إذ ت ّم
ُ
االحتفاظ بها و تسمي ُة أعضائِها ورئيسِ ها مع اإلبقا ِء على نفس نظامِها القانونيّ  ،وهو
ما يتنافى مع مقوّ مات استقالليّة هيئة ُتعنى بحقوق اإلنسان أي طبقا للمعايير ال ّدوليّة
المقارنة.
المتعارف عليها والمعت َمدة في أغلب ال ّتجارب
َ
َ
وطبقا للفصل ّ
الثامن من األمر عدد  37لسنة  2008تت ُّم تسمي ُة أعضاء اللّجنة من
رئيس الجمهوريّة ،وهو أمر من شأنه أن ّ
يعزز هيمن َة رئيس الجمهوريّة على
طرف
ِ
ّ
سيحق
األمر يتعلّق باختيار وتعيين قُرابة نصف األعضاء الذين
هذه الهيئة خاصّة وأنّ
َ
ُ
صويت.
لهم ال ّت
رئيس الجمهوريّة يطرح إشكاال حول ّ
ّ
 تعيينُالطريقة
المنظمات غير الحكوميّة من ِق َبل
ِ
والمعايير التي يت ُّم على أساسها ترشي ُح ّ
منظمات دون أخرى .فغيابُ الرّ ابطة ال ّتونسيّة
ت
لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان مثال الفت لالنتباه ،لذا كان من األجدر اعتما ُد إجراءا ِ
ترشيح واختيار واضح ٍة تقوم على ال ّ
شفافيّة الكاملة ،األم ُر الذي لم يتح ّقق بال ّنسبة إلى
تعيينات  23أكتوبر  /تشرين ّ
الثاني .2012
وال تتجاوز صالحيّاتِها وتقبل ال ّ
شكاوى وإمكانيّة االستماع ألصحابها واإلحالة
للسّلطة المختصّة .وليس لها إمكانيّة ال ّتوجّ ه للعموم قصد إعالمهم بما توصّلت إليه من
شكاوى .وال ُتصدِر الهيئ ُة قرارات وإ ّنما ُتصدر تقارير ،وهذه األخيرة ال تبدو واضحة
أيضا إذ ينصّ الفص ُل  12من قانون  2008أنّ الهيئة ُت ِع ّد ثالثة أنواع من ال ّتقارير:
* تقرير سنويّ يُرفع إلى رئيس الجمهوريّة،
* تقرير وطنيّ سنويّ عن حالة حقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة التي ُتن َشر
للعموم،
* بالغات حول نشاطاتها.
وخالفا للجهاز اإلداريّ  ،يتفرّ غ رئيسُها لمها ّم الهيئة .وهو ما من شأنه أن ّ
يعزز
تهميش دور أعضاء الهيئة ،األمر الذي يجعل انتما َءهُم للّجنة
غياب ال ّتوازن وإمكانيّة
َ
ِ
ضبا ج ّدا.
شبه كلّيّ
ودورهم مُق َت َ
َ
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ً
لجنة استشاريّة لدى رئيس الجمهوريّة
إنّ إحداث الهيئة في ال ّتسعينات باعتبارها
جعل من هذا األخير المتح ّكم في تركيبتها .وبالرّ غم من تغيير األوضاع مع قانون
 2008ث ّم مع سقوط ال ّنظام في  14جانفي /كانون الثاني  ،2011إالّ أنّ تسمية أعضاء
الهيئة والذي ت ّم في  23أكتوبر  /تشرين األوّ ل  2012ظ ّل يعكس دائما هيمنة رئيس
الجمهوريّة على هذه الهيئة .فال ّنصّ المنطبّق هو القانون عدد  37لسنة  2008والذي
رئيس الهيئة العليا وكا ّف َة
ينصّ في الفصل  8منه على أ ّنه «يُعيِّن رئيسُ الجمهوريّة
َ
أعضائها لم ّدة ثالث سنوات قابلة لل ّتجديد.»...
رئيس الجمهوريّة الذي يعود إليه
هذه ال ّتسمي ُة ليست شكليّة ،إذ هو تعيينٌ من ِق َبل
ِ
بموجب القانون تعيينُ  15شخصيّة وطنيّة مشهودا لها بال ّنزاهة والكفاءة في ميدان
حقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة .وهو الذي يختار ِّ
ّ
المنظمات غير
ممثال عن
الحكوميّة المعنيّة بحقوق اإلنسان من بين ال ّتر ّ
شحات المق َّدمة من الجهات المعنيّة .إلى
39
ّ
جانب ّ
ّ
وممث َليْن ( )2عن مجلس المستشارين
ممث َليْن ( )2عن مجلس ال ّنوّ اب
وممث ٍل
عن ك ّل ِوزارة من الوزارات المذكورة بالفصل  6من قانون  ،40 2008مع المالحظة
أنّ ّ
ممثلي الوزارات ال يشاركون في ال ّتصويت صُلب الهيئة.
إنّ هذه ال ّتركيبة ُتثير مالحظتين هامّتين :
 ّأوال  :فيما يتعلّق بال ّشخصيّات الوطنيّة فإنّ االختصاص يكاد يكون مط َلقا لرئيس
ٌ
طريقة لم تعُد تتناسب أبدا مع مقتضيات المرحلة
الجمهوريّة الختيارهم وتعيينهم ،وهي
من ناحية ومع مقتضيات هيئة عليا مستقلّة لحقوق اإلنسان من ناحية أخرى ،فاختيا ُر
ّ
يحق لهم
رئيس الجمهوريّة بمفرده لـ 15عضوا أي تقريبا نصف األعضاء الذين
ُ
صويت ال يتوافق أبدا مع مقتضيات ال ّديمقراطيّة.
ال ّت
ّ
ّ
المنظمات غير الحكوميّة والذين يُعيّنهم رئيسُ
بممثلي
 ثانيا  :وفي ما يتعلّقالجمهوريّة طبقا القتراح ّ
بعض اإلشكاليّات
منظماتهم وهم  12عضوا ،فإنّ ذلك يثير
َ
ّ
ّ
الهامّة :فعِند صدور قانون 2008
منظمات حقوق اإلنسان في
المنظم للهيئة لم ت ُكن
تونس عديدة ولذلك كان من السّهل على رئيس الجمهوريّة أن يتقبّل تر ّ
شحاتِها وأن
يختار منها أسماء يعيّنها.
 39وقع ح ّل هذين المجلسين منذ مارس  /آذار  2011واكتفى رئيس الجمهوريّة بتسمية ّ
ممث َليْن فقط عن المجلس ال ّتأسيسيّ .
 40وزارة العدل ،وزارة حقوق اإلنسان ،وزارة الداخليّة ،وزارة الخارجيّة ،وزارة ال ّتربية ،وزارة ال ّتعليم العالي ،وزارة ال ّ
شؤون االجتماعيّة،
شباب ،وزارة ّ
وزارة الصّحّ ة ،وزارة ّ
الثقافة ،وزارة ال ّ
الطفولة والمرأة واال ّتصال.
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ّ
ومنظمات حقوق
إالّ أ ّنه بعد  14جانفي /كانون الثاني  2011أصبحت جمعيّات
اإلنسان في تونس عديدة ج ّدا  ، 41فكيف يمكن لها أن تق ّدم تر ّ
شحات لهذه الهيئة؟ وكيف
يمكن لرئيس الجمهوريّة االختيا ُر من بينها؟ وهو األمر الذي يتطلّب من ناحية إيجاد
واختيار واضحة وتوفير شفافيّة كاملة في هذه العمليّة من ناحية
ترشيح
ت
إجراءا ِ
ٍ
ٍ
أخرى ،وهو ما لم يتو ّفر في تعيينات  23أكتوبر /تشرين األوّ ل .2012
هذا ما يثير ال ّتساؤالت حول طريقة ال ّترشيح ،وكيف تمّت ،وطريقة االختيار.
ّ
الممثلة في تركيبة الهيئة الجديدة ُتطرح عدي ُد ال ّتساؤالت عن
وبال ّنظر في الجمعيات
ّ
ومنظمات وغياب أخرى أبر ُزها الرّ ابطة ال ّتونسيّة لل ّدفاع عن حقوق
وجود جمعيّات
اإلنسان.
• على مستوى وظائف ومها ّم الهيئة
بال ّنظر في مشموالت الهيئة وصالحيّاتها نالحظ أن تبعيّتها لمؤسّسة الرّ ئاسة تبدو
الفتة لل ّنظر ومحيّرة .وهو ما يتجلّى من خالل ك ّل مهامّها باستثناء مهمّة ع ُِهدت إلى
رئيس الهيئة ّ
تتمثل في ّ
الزيارات دون سابق إعالم.
• على مستوى صالح ّيات الهيئة
إنّ أغلب صالحيّات الهيئة ّ
تتمثل في مساعدة رئيس الجمهوريّة على «تعزيز حقوق
اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة» . 42لذلك فهي تقوم «بإبداء الرّ أي» وتقديم االقتراحات
و«القيام بأيّة مهمّة َيعهد بها إليها رئيسُ الجمهوريّة». 43
إلى جانب االقتراح ،فإنّ للهيئة مه ّم َة المساهمة وال ّتعاون ،والمساهمة في إعداد مشاريع
ال ّتقارير ال ّدوريّة حول حقوق اإلنسان ،والمساهمة في نشر حقوق اإلنسان وفي إعداد
الخطط والبرامج المتعلّقة بال ّتربية على حقوق اإلنسان 44إلى جانب إنجاز البحوث
وال ّدراسات.
هذا الضّعف في صالحيّات الهيئة يطبع أيضا مهمّتها في قبول العرائض وال ّ
شكاوى.
فبالرغم من إقرار الفصل  2للهيئة بقبول العرائض وال ّ
شكاوى حول المسائل ذات
الصّلة بحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة إالّ أ ّنه لم يت ّم إقرا ُر أيّة سلطة للهيئة في هذا
المجال حيث تكتفي الهيئ ُة بقبول ال ّ
شكاوى وإمكانيّة االستماع ألصحابها وإحالتها إلى
السّلطة المختصّة.
 41ت ُع ّد مئات الجمعيّات.
 42الفصل 2
 43الفصل 2
 44الفصل 3
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تقارير لرئيس الجمهوريّة.
وهي ُتعلم أصحابها بسبل االنتصاف المتاحة لهم وترفع
َ
فالهيئة ليس لها غير اإلحالة على السّلطة المختصّة وليس لها أن تتوجّ ه للعموم
إلعالمهم بما توصّلت إليه من شكاوى وعرائض.
• صالح ّية ّ
الزيارات دون سابق إعالم
هذه الصّالحيّة التي أقرّ ها الفص ُل  5لرئيس الهيئة  45لزيارة المؤسّسات السّجنيّة
واإلصالحيّة ومراكز اإليقاف ومراكز اإليواء أو مالحظة األطفال والهياكل االجتماعيّة
المهتمّة بذوي االحتياجات الخصوصيّةُ ،تعتبر حدثا في تلك الفترة  ، 46إالّ أ ّنه لم تعُد
ّ
لمنظمات المجتمع المدنيّ أكثر
كذلك منذ  14جانفي  /كانون الثاني  2011حيث أصبح
صالحيّات ومها ّم ممّا منحه هذا ال ّنص لهذه الهيئة ،إلى جانب أنّ ال ّنصّ لم ُيقِرّ غير
حق ّ
ّ
الزيارة ولم يُشفع ذلك بآثار قانونيّة ،فالهيئة تبقى دائما تابعة لمؤسّسة الرّ ئاسة عند
تقديم مالحظاتها أو تقاريرها.
• هل للهيئة سلطات ؟
إنّ تركيبة الهيئة وصالحيّاتها لم تجعل لها أيّة سلطة ،فهي ال ُتصدر قرارات بل
تقارير .وهذه األخيرة ال تبدو واضحة أيضا .فبالرّ جوع إلى الفصل  12من قانون 2008
نالحظ أنّ للهيئة ثالثة أنواع من األعمال :
 تقرير سنويّ ترفعه إلى رئيس الجمهوريّة، تقرير وطنيّ سنويّ عن حالة حقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة تنشره للعموم، بالغات حول نشاطاتها.إنّ ال ّتفرقة بين نوعين من ال ّتقارير تبدو مُريبة فما الفرق بينها؟ هل يحتوي األوّ ل بيانات
ومعلومات ال يحتويها ّ
الثاني؟ إنّ هذه المالحظة تبدو في محلّها خاصّة وأنّ الهيئة هي
في عالقة تبعيّة تكاد تكون مطلقة لرئيس الجمهوريّة وهو ما يجعل من تواصُلها مع
يحق للعموم ال ّن ُ
ّ
فاذ
العموم نادرا ج ّدا حيث ال يمكن لها أن ُتصدر بالغات للعموم ،وال
إلى المعطيات والمعلومات التي بحوزة الهيئة إالّ من خالل ال ّتقرير الوطنيّ السّنويّ .

 45وليس ألعضائها.
 46في .2008
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• غياب االستقالل ّية على مستوى طرق ال ّتسيير
بالرّ جوع إلى القانون المحدِث للهيئة وإلى قواعد تنظيمها وطرق تسييرها وال ّتصرّ ف
فيها ونظامها الداخليّ  ،47نالحظ أنّ طرق تسيير الهيئة تخضع باألساس لل ّدور المركزيّ
والمهيمن لرئيسها من ناحية وإلى عدم تفرّ غ أعضائها لمهامّهم وإلى هيكلة ال تتوافق
عمل ال ُتح ّقق
ت
مع ما يُنتظر من هيئة لحقوق اإلنسان وحرّ ياته األساسيّة وإجراءا ِ
ٍ
مبادئ ال ّ
ّ
والحق في ال ّنفاذ إلى المعلومة.
شفافيّة
• الدّ ور المهيمن لرئيس الهيئة
العنصر األساسيَّ
يُعتبر رئيسُ الهيئة بموجب القانون وقواعد ال ّتنظيم وال ّنظام ال ّداخليّ
َ
للهيئة ،فهو الذي يتولّى
تسيير مصالحها. 48
َ
العنصر المهيمن
هذه الصّالح ّي ُة ،ومن خالل بقيّة فصول األمر ،تجعل من الرّ ئيس
َ
على الهيئة. 49
ويمكن أن ُتتبيَّن هذه الهيمن ُة من خالل تفرّ غ رئيس الهيئة لمهامّه خالفا لبقيّة
األعضاء ،وهو ما ّ
العنصر األساسيّ القارّ في الهيئة ،وله يخضع
يعزز مكانه ويجعله
َ
الجها ُز اإلداريّ للهيئة .أمّا األعضاء فمجرّ د زائرين لها خاصّة وأ ّنهم غير متفرّ غين
لمهامّهم صُلبها.
تفرغهم لها
• أعضاء ال ّلجنة وعدم ّ
خالفا للجهاز اإلداريّ  ،ال يتفرّ غ أعضا ُء الهيئة للعمل صُلبها ،فهم ال يجتمعون
إالّ في الجلسات العامّة التي تنعقد مرّ ة ك ّل ثالثة أشهر على األق ّل أو في الجلسات
االستثنائيّة .وهي تتداول الجلسات وت ّتخذ قراراتِها و ُتبدي رأيها في خصوص ما يت ُّم
عرضُه عليها .50
هذه الصّبغة تجعل من أعضاء الهيئة مجرّ دَ زائرين يشاركون في الجلسات العامّة
ولهم صالح ّي ُة
االقتراح ،ولكن ك ُّل األعمال ُت َع ّد مس َبقا من ِق َبل الرّ ئيس والجهاز اإلداريّ
ِ
ال ّتابع له.
 47المصادق عليها بموجب األمر عدد  1767لسنة  2009المؤرّ خ في  9جوان  /حزيران  ،2009الرّ ائد الرّ سميّ عدد  47المؤرّ خ في
 12جوان  /حزيران  ،2009ص.20018
 48الفصل  2من قواعد تنظيم الهيئة والفصل؟؟؟من ال ّنظام الدّاخليّ  ،أمرعدد  1767لسنة .2009
 49انظرالفصول  2و 3و 7و 8و 11و 17و 18من قواعد ال ّتسيير والفصول 2و3و 7من ال ّنظام الدّاخليّ
50الفصل  3من األمر عدد  1767لسنة .2009
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عمل قارّ ة أو
وفرق
لجان
وبالرّ غم من أ ّنه يمكن ألعضاء الهيئة االجتما ُع ضمن
ٍ
ٍ
ِ
متخصّصة لمعالجة المسائل المعروضة على الهيئة إالّ أنّ هذه اللّجان يُحدِثها رئيسُ
الهيئة بعد أخذ رأي الجلسة العامّة .51
هذا ال ّدور المحدود ألعضاء الهيئة ي ّتضح أكثر بال ّنظر في مسألة تفرّ غهم.
إنّ أعضا َء الهيئة غير متفرّ غين لمهامّهم صُلبها ،إالّ أ ّنه ي َُح َّدد وفقا لألحكام ال ّتشريعيّة
وال ّترتيبيّة الجاري بها العم ُل مقدا ُر المنحة المسندة ألعضاء الهيئة عن ك ّل حصّة
حضور في اجتماعات الجلسات العامّة أو اللّجان أو فرق العمل.52
ّش دورهم ويجع َل
هذا ال ّتعامل اإلداريّ والماليّ مع أعضاء الهيئة من شأنه أن يهم َ
ودورهم مح َّددا ج ّدا .وهو ما ي ّتضح كذلك من خالل هيكلة
انتما َءهم للّجنة شبه شكليّ
َ
الهيئة.
والحر ّيات األساس ّية /
 /الهيئة العليا لحقوق اإلنسان
ّ
ٌ
منخفضة ج ّدا
 بالرّ غم من وجود واحد وأربعين عضوا في الهيئة إالّ أنّ نسبة الحضور(غياب مرتفع ج ّدا ومتكرّ ر)  :تقرير حالة عطالة شاملة.
 تش ّكلت داخل الهيئة ُّست لجان بالرّ غم من أنّ ال ّنصّ ال يذكر غير لجنتين فقط ،وبعضُ
اللّجان لم تجتمع أبدا (لجنة ال ّتشريع).
 وجو ُد هيمنة لإلدارة (الجهاز ال ّتنفيذيّ ) على الهيئة. عدم تمثيل األقلّيّات داخل الهيئة ،نظرا لغياب شروط واضحة لل ّتعيين، رغم إصدارها لتقارير قبل  14جانفي  /كانون ّالثاني  2011وتقرير واحد ّ
يغطي الفترة
(سبتمبر  /أيلول  /ديسمبر  /كانون األوّ ل  )2011إالّ أنّ الهيئة ال تعتني في تقاريرها
كما يجب بالحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة.
 ال تنصيص على واجبات وحقوق األعضاء ،لذا يكون من الصّعب مساءل ُة األعضاء،شخصيّات الوطنيّة أو ّ
ّ
الممثلين عن المجتمع المدنيّ أو ال ّ
ممثلي الوزارات.
سواء
 ليس للهيئة الموارد الماليّة والبشريّة الكافية خصوصا وأنّ أعضاءها غير متفرّ غينللعمل بها ،بل هم أعضاء «زائرون».
ٌ
ومنظمة من ّ
ّ
منظمات
خلط عند العديد من أعضاء الهيئة بين الهيئة (كهيئة عموميّة)
المجتمع المدنيّ .
 51الفصل  4من األمر عدد  1767لسنة .2009
 52الفصل  5ملحق عدد  1من األمر عدد  1767لسنة .2009
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• هيكلة الهيئة
إلى جانب الرّ ئيس والجلسة العامّة تتر ّكب الهيئة بموجب نظامها ال ّداخليّ من جهاز
إداريّ ها ّم ج ّدا يتكوّ ن من كاتب عا ّم يسيّر عمل ك ّل الوحدات المكوّ نة للجهاز اإلداريّ
ّ
والمتمثلة في :

مركز اإلعالم والبحوث وال ّتوثيق ،ووحدة العرائض وال ّ
شكاوى ،ووحدة العالقات
العامّة وال ّتعاون ال ّدوليّ  ،ووحدة ال ّ
شؤون اإلداريّة والماليّة وومكتب الضّبط.53
وهذه الوحدات الهامّة يتولّى
تسييرها أح ُد المكلَّفين بمهمّة لدى رئيس الهيئة أو أيّ
َ
شخص آخر من اختيار الرّ ئيس أو من الذين ينتدِبهم الرّ ئيس من اإلطارات واألعوان
ويقرّ ر تسميتهم ،أو من الخبراء المتعاقدين الذين يختارهم الرّ ئيس أيضا.54

نالحظ بذلك أ ّنه ال ُتسيَّر هذه الوحدات من ِق َبل أعضاء الهيئة الذين يح ِّق لهم
ُ
صويت ،وهي مسألة غريبة من شأنها الفص ُل بين الجهاز اإلداريّ والهيئة من ناحية
ال ّت
ويقوّ ي دور الرّ ئيس ويجعله المتح ّكم والمهيمن على الهيئة العليا.
فاألجدر في هذا اإلطار َإذنْ أن نجعل أعضا َء الهيئة متفرّ غين لعملهم صُلبها
ت العمل وال ّتصرّ ف التي تتكوّ ن منها الهيئة وجعلهم يتقاسمون
وجعلهم رؤسا َء لوحدا ِ
المها ّم الكثيرة التي ينفرد بها الرّ ئيس .وهو ما يجعل من هذه الهيئة مستجيبة أكثر
لمقتضيات ال ّتسيير ال ّديمقراطيّ والهيئات والمؤسّسات ،ويجعل أعضا َءها مسؤولين عن
عملهم وفي تواصل مع مقتضيات العمل في مجال حقوق اإلنسان وحرّ يّاته.
• ميزان ّية الهيئة
بال ّنظر في القانون المتعلّق بالهيئة
منذ الفصل األوّ ل للقانون.
هذا االستقال ُل الماليّ يتجلّى أساسا من خالل تحديد الهيئة لميزانيّتها بنفسها حيث
ويعرضها على مصادقة الجلسة العامّة
يُع ّدها «الرّ ئيس» بمساعدة الجهاز اإلداريّ
ِ
سنويّا  ،56وهو ما يجعل الرّ ئيس ،ومنذ البداية ،هو المتح ّكم في الميزانيّة وهو ما
يتدعّم بإقرار الفصل  11من نفس األمر بأنّ الرّ ئيس هو الذي « َ
يأذن بصرف ال ّنفقات
55

نالحظ أ ّنه ت ّم إقرا ُر االستقالل الماليّ للهيئة

 53الفصل  13وما يليه من الملحق عدد  2من األمر عدد  1767المؤرّ خ في  9جوان  /حزيران .2009
 54الفصل  2من الملحق عدد  1من األمر عدد  1767لسنة .2009
 55القانون عدد  37لسنة .2008
 56الفصل  12الملحق األوّ ل من األمر عدد  1767لسنة .2009
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ُ
ِّ
تنفيذ العمليّات
ُدرجة بالميزانيّة ويت ّم تحت سلطته
ويرخص في استخالص المقابيض الم َ
الماليّة على الحساب المفتوح للغرض ».
هذا ال ّدو ُر المحوريّ للرّ ئيس يغيِّب اللّجن َة وأعضا َءها إالّ عند المصادقة على
الميزانيّة.
تخضع الهيئة للرّ قابة الماليّة الجاري بها العمل من ناحية
وبقطع ال ّنظر عن ذلك،
َ
وإلى تدقيق سنويّ يُجريه مد ّقق حسابات يت ّم تعيي ُنه طبقا لل ّتشريع الجاري به العمل.57
ُ
حسابات الهيئة المنفقة سنويّا في الرّ ائد الرسميّ وعلى موقعها.
و ُتن َشر

القسم الثالث
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
 القانون األساسيّ عدد  63لسنة  2004والمؤرّ خ في  27جويلية  /تمّوزوالمتعلّق بحماية المعطيات ال ّ
شخصيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد  61لسنة  2004والمؤرّ خ
في  30جويلية  /تمّوز  ،2004ص .)2090

2004

 األمر عدد  3003لسنة  2007والمؤرّ خ في  27نوفمبر /تشرين ّالثاني  2007والمتعلّق
بضبط ُ
طرق سير الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات ال ّ
شخصيّة (الرّ ائد الرّ سميّ عدد 96
لسنة  2007والمؤرّ خ في  30نوفمبر  /تشرين الثاني  ،2007ص .)4214
 األمر عدد  199لسنة  2008والمؤرّ خ في  29جانفي /كانون ّالثاني  2008والمتعلّق
بضبط مقدار المنحة المُس َندة ألعضاء الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات ال ّ
شخصيّة
(الرّ ائد الرسميّ عدد  10لسنة  2008والمؤرَّ خ في  1فيفري  /شبّاط  ،2008ص .)617

 57الفصل  13من القانون عدد  37لسنة  2008والفصل  16من الملحق عدد  1من األمر عدد  1767لسنة .2009
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هذا اإلطار القانونيّ المتكامل الذي جعل من هذه الهيئة ناشطة منذ  2007إلى اليوم
تجعل من هذه الهيئة بالرّ غم من ُنبْل مهمّتها وتعلّقِها
يحتوي على عديد ال ّنقائص التي ال َ
ّ
مباشر ًة بحماية ّ
الحق في حماية المعطيات
حق من حقوق اإلنسان األكثر حساسيّة:
ً
ال ّ
هيئة مستقلّ ًة تستجيب لمقتضيات الهيئات الوطنيّة الحامية لحقوق اإلنسان
شخصيّة،
وحرّ يّاته.
إنّ القانون األساسيّ عدد  63لسنة  ،2004جعل من الهيئة الفاع َل األساسيَّ والرّ ئيسيّ
(إن لم نقُل الوحيد) في مجال المعطيات ال ّ
شخصيّة ،حيث أقرّ للهيئة صالحيّات تقريريّة
واسعة في منح أو رفض ال ّتراخيص المتعلّقة بمعالجة المعطيات ال ّ
شخصيّة وسحبها
وهي السّلطة التي تودَ ع لديها ال ّتصاريح المتعلّقة بذلك  .58ولها صالحيّة تل ّقي ال ّ
شكاوى
المعروضة عليها وكذلك تحديد الضّمانات الضّرورية وال ّتدابير الالّزمة لحماية
المعطيات ال ّ
ّ
والحق في ال ّنفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة إلى جانب إبداء
شخصيّة
الرّ أي في جميع المسائل ذات العالقة بالمعطيات ال ّ
شخصيّة وإعداد قواعد سلوكيّة في
مجال حماية هذه المعطيات.59
هذه الصّالحيّات الهامّة تتطلّب من حيث المبدأ عنصرين هامّين :الخبرة والكفاءة من
ناحية واستقالليّة الهيئة من ناحية أخرى ،وهي ضمانة أساسيّة لنجاعة عملها ولتجنيبها
أيّة توظيفات سياسيّة ،حزبيّة أو رسميّة.
طرحان أيّة مشكلة في توفيرهما نظرا
بال ّنسبة إلى الكفاءة والخبرة فإ ّنهما قد ال َت َ
للخبرات العديدة المتو ّفرة في هذه المجاالت وإمكانيّة ال ّتدريب والتم ّكن من هذه
المجاالت.
تطرح مشكال أساسيّا بال ّنسبة إلى الهيئة الوطنيّة خصوصا وأ ّنه
أمّا االستقالل ّي ُة فإ ّنها َ
ال تتو ّفر أيّة ضمانة الستقالليّتها ممّا يجعل من الهيئة جهازا رسميّا إداريّا وحكوميّا
أقرب إلى لجنة وزاريّة منها إلى هيئة وطنيّة مستقلّة.
َ
إنّ غياب استقالليّة الهيئة يمكن أن نالحظه من خالل :

 58الفصل  76من القانون عدد  63لسنة .2004
 59الفصل  76من القانون عدد  63لسنة .2004
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• هيئة يت ّم تعيين أعضائها بمقتضى أمر
نالحظ أنّ ك ّل أعضاء الهيئة معيَّنون بمقتضى أمر لم ّدة ثالث سنوات وذلك باقتراح
ٌ
طريقة حكوميّة بحتة في ال ّتعيين حيث ال
من الوزير المكلَّف بحقوق اإلنسان .وهي
وفرض إرادتها في صورة عدم احترام هذا األخير لمقتضيات
الوزير الهيئ َة
تخدِم رقاب ُة
َ
ِ
حماية المعطيات ال ّ
شخصيّة .ونالحظ في هذا اإلطار أنّ القانون عدد  63لسنة 2004
أمر ولم يح ّدد طريقة االختيار ،وهو ما أضافه
اكتفى بتحديد جهة ال ّتعيين بمقتضى ٍ
األمر عدد  3003لسنة  2007الذي جعل اقتراح ال ّتعيين من ِق َبل الوزير المكلّف بحقوق
اإلنسان ،وهو ما يقيّد أكثر اإلجراءات ،إالّ أنّ كال ال ّنصّين لم يتعرّ ضا إلى طريقة
ترشيح هؤالء األعضاء وهي الحلقة التي تسبق االقتراح الوزاريّ ممّا يعمّق فكر َة
االختيار السّياسيّ لهؤالء األعضاء ،وهو ما يتأكد من خالل تمثيليّتهم.
• غلبة األجهزة الحكوم ّية على تركيبة الهيئة
 /الهيئة الوطن ّية لحماية المعطيات ال ّ
شخص ّية /
ُالحظ تغليبُ األجهزة الحكوميّة والرّ سميّة وغياب
 بال ّنظر إلى تركيبة الهيئة ي َأيّ تمثيل عن المجتمع المدنيّ  ،وبال ّتالي تفقِد هذه الهيئة ك ّل االستقالليّة عن الجهاز
الحكوميّ .
 تعيين أعضاء الهيئة حكوميٌّ بحت.اختيار وترشيح أعضاء الهيئة .وهو
 لم يحدّ د القانون عدد  63لسنة  2004طريق َةِ
ما تمّت إضاف ُته بمقتضى األمر عدد  3003لسنة  2007الذي يخوّ ل للوزير المكلّف
اقتراح ال ّتعيين ،وهو ما من شأنه تقيي ُد اإلجراءات.
بحقوق اإلنسان
َ
 عدم اشتراط األمر عدد  3003لسنة  2007تفرّ غ األعضاء لمها ّم الهيئة إالّ بال ّنسبةإلى الرّ ئيس والقاض َييْن ،وهو ما من شأنه تهميشُ الهيئة وال ّتأثير في نجاعتها.
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باستثناء الرّ ئيس الذي يقع اختيارُه من بين ال ّ
شخصيّات المختصّة وعضوين عن
البرلمان وأربعة قضاة ّ
يمثلون القضاء العدليّ واإلداريّ (مجموع  6أعضاء باستثناء
أعضاء آخرين ّ
يمثلون الوزارات ذات الصّلة

الرّ ئيس) نالحظ أنّ الهيئة تض ّم
بالمعطيات ال ّ
شخصيّة وعضوا عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة
وعضوا يُختار من بين الخبراء في مجال تكنولوجيّات اال ّتصال.
هذه ال ّتركيب ُة ُتعطي انطباعا أوّ ليّا بأنّ الهيئة هي هيئة تقنيّة ،إالّ أ ّنه بال ّنظر في
6

مكوّ ناتها نالحظ غلبة األجهزة الحكوميّة والرّ سميّة عليها ،حيث َيغيب أيّ تمثيل
ّ
ممثل هيئة حقوق اإلنسان من الممكن أن يكون
للمجتمع المدنيّ (إالّ إذا اعتبرنا أنّ
عضوا في ّ
منظمات المجتمع المدنيّ ).
وبهذه ال ّتركيبة تفقد هذه الهيئة ك ّل استقالليّة عن الجهاز الحكوميّ  /ال ّتنفيذيّ و ُتف ِق ُدها
أيضا المصداق ّي َة والمشروع ّي َة عند إصدار قراراتِها وقيامِها بأنشطتها .ولمزيد إفراغها
من عناصر استقالليّتها ونجاعتها ال توجب ال ّنصوصُ القانون ّي ُة على أعضائها ال ّتفرّ َغ.
تفرغ أعضاء الهيئة لمها ّمهم
• عدم ّ
منه ال يوجب ال ّتفرّ َغ

بالرجوع إلى األمر عدد  3003لسنة  2007نالحظ أنّ الفصل
إالّ بال ّنسبة إلى الرّ ئيس ولقاض َييْن أحدهما عن القضاء العدليّ واآلخر عن القضاء
7

اإلداريّ  ،أمّا بقيّة األعضاء فيُواصلون االضطالع بوظائفهم األصليّة.
هذه ّ
الطريقة في العمل ال يمكن أن تكون ناجعة ،فمها ّم الهيئة ال يمكن االضطال ُع
بها بصفة عرضيّة أو بصفة عضو «زائر» خاصّة وأنّ االجتماعات القانونيّة للهيئة
تكون بمع ّدل مرّ ٍة على األق ّل ك ّل ثالث ِة أشهر (وبدعوة من رئيسها) ،وكلّما دعت
الضّرورةُ إلى ذلك.

دور الرّ ئيس
هذا األسلوبُ ال يم ّكن الهيئة فعال من العمل ال ّناجع وسيغلِّب من ناحية َ

ويقوّ ي غلبة الجهاز اإلداريّ على الهيئة.
اإلداري
• غلبة الجهاز
ّ
دور رئيس الهيئة وهو المتفرّ غ لعمله داخلها
هذه الغلب ُة تبدو أوّ ال من خالل ِ
الرّ ئيسُ
عمل الهيئة وفي تحدي ِد جداول أعمالها وا ّتخا ِذ قراراتها
األساس في
َ
ِ
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 60مقابل منحة قدرها  300دينار شهريّا بمقتضى األمر عدد  199لسنة .2008

إذ يبقى
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َ
الجهاز اإلداريّ للهيئة والذي يتكوّ ن من كتابة قارّ ة
اإلداريّة ،وهو الذي يرأَس
ومن كاتب عا ّم يُعيَّن بأمر باقتراح من الوزير المكلّف بحقوق اإلنسان  .62ولع ّل ّ
تدخل
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الوزارة في اقتراح الكاتب العا ّم له مدلوله اإلداريُّ والسّياسيُّ في جعل هذه الهيئ ِة تحت
رقابة (وليس إشراف) السّلطة ال ّتنفيذيّة .فبالرّ غم من تركيبتِها الوزاريّة والرّ سميّة إالّ أنّ
هاجس السّلطة ال ّتنفيذيّة التي تحاول عدم ترك
الخوف من استقالليّة هذه الهيئات يبقى
َ
َ
عمل الهيئ ِة وتقاريرها.
أيّ مجال لذلك .وهو ما يتأ ّكد من خالل سرّ يّة
ِ
أساسي لعمل الهيئة
الس ّر ّية مبدأ
ّ
• ّ
إنّ ّ
الطابع السّرّ يّ لعمل الهيئة وإن كان أساسيّا ،خاصّة وأنّ مجال عملِها هو
َ
غياب ال ّ
المعطيات ال ّ
شفاف ّي ِة عن
شخص ّي ُة ،إالّ أنّ ذلك ال يجب أن يكون المقصو ُد منه
َ
عملها وقراراتها وتقاريرها.
فالمالحظ أنّ اجتماعات الهيئة سرّ ي ٌّة  63وتكون قرارا ُتها
َ
معلّ َلة ،إالّ أ ّنها ال ُتن َشر ،إضافة إلى أ ّنها تكتفي «برفع تقرير سنويّ لرئيس الجمهوريّة
ّ
االطالع على هذه ال ّتقارير
حول نشاطها» . 64ويكون بذلك قد ت ّم إقصا ُء العموم من

ّ
ومنظمات حقوق اإلنسان ،وفي ذلك ضربٌ لمبدأ ال ّ
شفافيّة في ما
وخاصّة جمعيّات
يتعلّق بنشاط الهيئة ،وميزانيّتها وأمالكها .وبالرّ جوع إلى عمل هذه الهيئة نالحظ أ ّنها :
 بدأت الهيئ ُة تجتمع في أفريل  /نيسان  2009وأع ّدت تقريرا لسنة 2008وآخر
َ
للفترة  .2010 – 2009إالّ أ ّنها لم تسلّم تقاريرها لرئيس الجمهوريّة حيث بقيت هذه
القانون ال ينصّ على ذلك.
ال ّتقارير بمكاتب الهيئة وال يمكنها نشرُها ألنّ
َ
 -سلطة الهيئة في المتابعة لم ُتفعَّل َبع ُد.

المالي
• انعدا ُم االستقالل
ّ
ُلح َقة بميزانيّة الوزارة
بالرّ جوع إلى القانون وإلى األمر نالحظ أن ميزانيّة الهيئة م َ
المكلّفة بحقوق اإلنسان .وفي ذلك ضربٌ لالستقالل الماليّ لهذه الهيئة .فهذا االرتباط
يُفقِد الهيئ َة من ناحية اإلعدادَ المستق ّل لميزانيّتها ،إذ سيكون ذلك تحت إشراف ورقابة
رئيس الهيئة هو ّ
ممثلها
الوزارة ،ويمنعها من ال ّتصرّ ف فيها الحقا ،فبالرّ غم من أنّ
َ

القانونيُّ واآلم ُر بالصّرف والقابض ويتولّى تسييرها اإلداريّ والماليّ  ،إالّ أنّ هذه
 61الفصل  11من األمر عدد  3003لسنة .2007
 62الفصل  12من األمر عدد  3003لسنة .2007
 63الفصل  2من األمر عدد  3003لسنة .2007
 64الفصل  85من القانون عدد  63لسنة .2004
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الرّ قابة القبليّة على الميزانيّة س ُتنقِص كثيرا من صالحيّاته.
بعد ال ّتعرض إلى واقع هياكل حقوق اإلنسان في تونس ،سنقوم بدراسة آفاقِها في ضوء
ُ
إحداثه بالفعل ،و أيضا في ضوء ما هو مُز َمع إنشاؤه في المستقبل القريب.
ما ت ّم
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 /الجزء ّ
الثاني /

آفاق هياكل حقوق اإلنسان في تونس
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إنّ تأثير الحراك السّياسيّ والمجتمعيّ الذي تعيشه تونس منذ  14جانفي /كانون الثاني
 2011على هياكل حقوق اإلنسان يبدو محدودا ج ّدا وينعكِس ذلك على المستويات ال ّتالية :
 /1إعادة استنساخ بعض ال ّتجارب التي كانت قائمة قبل  14جانفي /كانون ّ
الثاني
 ،2011وذلك بإحداث وزارة مكلّفة بحقوق اإلنسان رغم ك ّل االنتقادات التي وُ جّ هت
لهذا االختيار.
 /2إعادة تفعيل بعض الهيئات القائمة «كالهيئة العليا لحقوق اإلنسان» و«هيئة
ّ
حماية المعطيات ال ّ
ومؤثر لعملها.
شخص ّية» ،ولكن دون أثر ملموس
ُ
اإلحداثات الجديدةُ خاصّة في هيئات ُتعنى بالفترات االنتقاليّة طغى
 /3تمحورت
عليها طابع المحدوديّة والمؤ ّقتة ّ
تمثلت أساسا في هيئات ال ّتقصّي حول بعض
ُ
االنتهاكات فيما يتعلّق بالفساد والرّ شوة وال ّتقصّي حول
انتهاكات حقوق اإلنسان :
ال ّتجاوزات في مجال حقوق اإلنسان منذ الفترة التي بدأت في  17ديسمبر /كانون
األوّ ل .2010
أمّا اإلحداثات ال ّدائمة فتمحورت في «هيئة االنتخابات» و«الهيئة العليا لإلعالم
السّمعيّ البصريّ ».
ّ
والمتدخلين فتبقى في شكل مشاريع وتصوّ رات منها ما ت ّم
 /4أمّا بقيّة الهياكل
قانون بشأنه وأود َِع أمام المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ منذ أكثر من
صياغة مشروع
ٍ
 10أشهر « :كالهيئة الوطنيّة للوقاية من ال ّتعذيب» و«هيئة الحقيقة والكرامة» .أمّا
بقيّة ال ّتصوّ رات والمشاريع ،فقد تضمّنها مشروع ال ّدستور الذي ينصّ على إنشاء
هيئة حقوق اإلنسان ،ومحكمة دستوريّة ،وهيئة االنتخابات ،وهيئة اإلعالم ،وهيئة
ال ّتنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة ،وهيئة الحوكمة الرّ شيدة ومقاومة
الفساد.

الباب األول

/
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الهياكل المحدثة

في هذا اإلطار سنتطرّ ق على ال ّتوالي إلى الهيئة العليا المستقلّة لال ّتصال السّمعيّ
البصريّ من جهة ،وإلى الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات.

األول
القسم ّ
الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري
 المرسوم عدد  116لسنة  2011المؤرّ خ في  2نوفمبر /تشرين ّالثاني
بحرّ يّة اال ّتصال السّمعيّ البصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة لال ّتصال السّمعيّ
والبصريّ  ،الرّ ائد الرّ سميّ عدد  84لسنة  2011المؤرّ خ في  4نوفمبر /تشرين ّ
الثاني
2011

المتعلّق

 ،2011ص . 2568
 / 1اإلحــداث :
ُ
ت ّم
إحداث الهيئة العليا المستقلّة لال ّتصال السّمعيّ البصريّ وفقا للمرسوم عدد  116لسنة
 2011المؤرّ خ في  2نوفمبر /تشرين ّ
الثاني  2011المتعلّق بحرّ يّة اال ّتصال السّمعيّ
البصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة لال ّتصال السّمعيّ والبصريّ  65إثر اقتراح من
الهيئة العليا لتحقيق أهداف ّ
الثورة واإلصالح السّياسيّ واالنتقال ال ّديمقراطيّ .
ّ /2
الطبيعة القانون ّية :
الثاني للمرسوم عدد  116لسنة ّ 2011
ح ّدد الفصل  6من الباب ّ
الطبيع َة القانونيّة للهيئة،
ً
هيئة عمومي ًّة مستقلّة تتمتـّع بال ّ
شخصيّة المعنويّة واالستقالل الماليّ و ُتكلـَّف
إذ ُت َع ّد

بالسّهر على ضمان حرّ يّة اال ّتصال السّمعيّ والبصريّ وتع ّدديّته وتمارس مهامّها في
استقالل ّي ٍة تامّة.
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 / 3ال ّتركيبــة :
والمع ْنون بـ «في
من القسم األوّ ل من المرسوم
َ

حسب ما جاء به الفصل
تركيبة الهيئة العليا المستقلّة لال ّتصال السمعيّ والبصريّ وتنظيمها» ،تتكوّ ن الهيئة من
 9شخصيّات مستقلّة من مجال اإلعالم واال ّتصال ،ويكون مشهودا لها بال ّنزاهة والكفاءة
7

66

والخبرة ويعيّنون بأمر.
أمّا رئيسُ الهيئة فيعيّنه رئيسُ الجمهوريّة بعد استشارة أعضاء الهيئة.
وبال ّنسبة إلى تركيبة األعضاء فهي تش َمل قاضيا عدليّا من الرّ تبة ّ
الثانية على األق ّل
ومستشارا من القضاء اإلداريّ يكون أحدهما نائبا لرئيس الهيئة .وتشمل أيضا عضوين
يعيَّنان باقتراح من رئيس السّلطة ال ّتشريعيّة ،ألحدِهما خبرةٌ في القطاع السّمعيّ
والبصريّ العموميّ  .وعضو مقترح من الهيئات المهنيّة األكثر تمثيال للصّحافيّين،
وأخيرا عضو يعيّن باقتراح من الهيئات األكثر تمثيليّة ألصحاب المنشآت اإلعالميّة
واال ّتصاليّة.
ويُقصى من ذلك ك ُّل من تحمّل مسؤولي ًّة حكوميّة أو نيابيّة عموميّة أو حزبيّة أو
سياسيّة أو عملوا كأُجراء لحزب سياسيّ لسنتين سابقتين لتعيينهم.
ٌ
مساهمات
وكذلك األمر بال ّنسبة إلى من كانت لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة
أو مصال ُح مالي ٌّة في منشآت إعالميّة وا ّتصاليّة إالّ إذا تخلـّوا عن تلك المصالح.
ويمارس األعضا ُء مهامَّهم وجوبا كام َل الوقت ويعيَّنون لـ
ِ
لل ّتجديد ،ويقع تجديد ُثلُث أعضائها ك َّل سنتين بالتناوب.
وفي حال حدوث شغور قبل أكثر من  6أشهر النتهاء م ّدة العضويّة يقع س ُّده خالل
 15يوما الموالية لحدوثه ،و ُي ِت ّم المعيَّنون الجدد إنها َء الم ّدة التي تب ّقت .ويمكن تجدي ُد
6

سنوات غير قابلة

عضويّتهم لفترة ال تتجاوز السّنتيْن.
• شروط ال ّتر ّ
شح
ح ّددها الفصل  67 47من الباب الخامس «أحكام انتقاليّة» ،حيث يجب أن يكون
رئيسُ الهيئة وأعضاؤُ ها من ال ّ
شخصيّات المستقلّة الخبيرة وذات الكفاءة في الميدان،
 66الفصل  7من المرسوم عدد  116لسنة .2011
 67الفصل  47من المرسوم عدد .116
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ويعيّنون من ِق َبل رئيس الجمهوريّة بال ّتنسيق مع الهيئة الوطنيّة المستقلّة إلصالح
اإلعالم واال ّتصال.
 / 4سي ُر عمل الهيئة :
ُلب القسم األوّ ل من المرسوم حسب الفصلين  10و .11فعلى
وقع ال ّتنصيص عليه ص َ
األعضاء ال ّتفرُّ ُغ التا ُّم لعملهم ،باستثناء مها َّم عرض ّي ٍة في البحث أو ال ّتدريس ،كما ال
يمكن أن يكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أو مصالح ماليّة في
منشآت إعالميّة أو ا ّتصاليّة ،كما نصّ الفصل  10على أنّ األعضاء في بداية ونهاية
بتصريح على ال ّ
شرف يح ّدد ممتلكاتِهم ومداخي َلهم.
مهامّهم مطا َلبون
ٍ

يتقاضوا أيّة أُجرة بصورة مباشِ رة أو غير مباشِ رة.
ويُمنع عليهم أن
َ
وحسب الفصل

12

يلتزم أعضا ُء الهيئة وأعوا ُنها بكتمان السّرّ المهنيّ طيلة م ّدة

عضويّتهم ولسنتين منذ انتهاء مهامّهم .وينسحب ذلك على ك ّل من يشارك في أعمال
الهيئة بحكم وظيفته ومشموالتِه.
ويمكن لرئيس الهيئة تعيينُ خبرا َء متقاعدين .كما تنتدِب مجموع َة مراقبين من
أعوان الصنف (أ) محلّفين يُع ّي ُنهم رئيسُ الهيئة.
وحسب الفصل ّ
الثامن يتل ّقى المراقبون المساند َة من مأموري الضّابطة العدليّة.
َ

ُ
تعليق
وهم مستقلّون ومحايدون وجوبا ويخدِمون المصلح َة العامّة ،وال يمكن عزلُهم أو
عضويّتهم إالّ في حاالت مح ّددة ،وبمقتضى مقرّ ر معلّل من الهيئة يصوّ تون عليه ،مع

تمكين العُضو من ال ّدفاع عن نفسه .وتخضع المقرّ رات لرقابة المحكمة اإلداريّة.
 / 5مها ّم الهيئة وصالح ّياتها :
ض َب َطها القس ُم  2المتعلّ ُق باختصاصات الهيئة العليا المستقلّة لال ّتصال السّمعيّ
والبصريّ  ،الفرع ( )1في االختصاصات الرّ قابيّة وال ّتقريريّة.
الرقاب ّية
أ -االختصاصات ّ
حسب الفصل
تختصّ الهيئ ُة بتنظيم وتعديل قطاع اال ّتصال السّمعيّ والبصريّ َ
الخامس ع َش َر .وتسهر على فرض احترام جميع السّلطات والمؤسّسات واألطراف
َ
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ّ
المنطبقة على القطاع ،كما تب ُّ
ُت في مطالب منح
المتدخلة في مجال القواعد واألنظمة
ِ
ت اال ّتصال السّمعيّ والبصريّ أو القنوات اإلذاعيّة
اإلجازات إلحداث واستغالل منشآ ِ
غير ربحيّة وذلك استنادا إلى الفصل  2من المجلّة ال ّتجاريّة،
وال ّتلفزيّة الجمعيّاتيّة لغاي ٍة ِ
وال ُتحال اإلجازةُ للغير إالّ استثنائيّا وبعد موافقة الهيئة ،كما تنسّق مع الوكالة الوطنيّة
تخصيص هذه التر ّددات أو إسنادها مع إعطاء األولويّة
للتر ّددات في ك ّل ما يه ّم
َ
لمؤسّسات ال َمر َفق العا ّم.
وتهت ُّم بضبط كرّ اس ال ّ
شروط واتفاقيّات اإلجازة الخاصّة بمنشآت اال ّتصال السّمعيّ
والبصريّ وإبرامها ومراقبة احترامها.
كما تسهر على ضمان حرّ يّة ال ّتعبير وال ّتع ّدديّة في الفكر والرّ أي ،وخصوصا في
اإلعالم السّياسيّ .
و ُت ِع ّد تقريرا دوريّا حول نشاطها يُن َشر للعموم ويُوجَّ ه إلى رئاسة السّلطة ال ّتشريعيّة
ورئيس الجمهوريّة.
احترام ال ّنصوص ال ّتشريعيّة وال ّترتيبيّة المح ِّددة إلنتاج وبرمجة
وتراقِب مدى
ِ
الفقرات المتعلّقة بالحمالت االنتخابيّة ،وتضع السّلوكيّة المتعلّقة باإلشهار وتراقب
حُسن تطبيقها.
المعايير القانونيّة وال ّتقنيّة لقياس عدد متابعي برامج منشآت
وهي ُتراقب إلى ذلك
َ
ِـسنـِّها.
اال ّتصال السّمعيّ البصريّ التي تقوم هي بـ َ
إلى جانب ذلك تب ّ
ُت في ال ّنزاعات المتعلّقة بتشغيل القنوات اال ّتصاليّة واستغاللها،
ومعاقبة ك ّل المخالفات .وتقوم بضبط معلوم إجازات استغالل منشآت اال ّتصال السّمعيّ
حسب
البصريّ بال ّتنسيق مع الهياكل المعنيّة ،ويمكن اعتما ُد مأموري الضّابطة العدليّة َ
الفصل العاشر من مجلّة اإلجراءات الجزائيّة بصفتهم مراقبين محلَّفين للوثائق أو عينيّا
احترام شروط اإلجازة.
قصد استبيان مدى
ِ
وإذا تبي َّن وجو ُد مخالفا ٍ
ت ترتقي إلى مرتبة الجرائم ،يُحال الملفُّ من الهيئة إلى القضاء
العدليّ المختصّ ُترابيّا دون أن يم َن َع ذلك وكي َل الجمهوريّة من ال ّتتبّع مباشرة . 68
 68الفصل .40
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أمّا إذا كانت المخالف ُة ُمخِلـّة بالمنافسة فيُحال الملفُّ إلى مجلس المنا َفسة  .69ويمكن
الطعنُ أمام المحكمة اإلداريّة في العقوبات التي تسلِّ ُ
ّ
طها الهيئ ُة . 70
وت ّتخذ الهيئ ُة قراراتِها بأغلب ّي ِة األصوات ،وتكون العقوب ُة إمّا ماليّة أو بسحب
إثر مُضِ يّ 3
حسب الفصل َ 34
ال ّتجهيزات .هذا مع ضرورة اإلشار ِة إلى سقوطِ ال ّتتبّع َ
سنوات.
ب -صالح ّيات استشار ّية
وقد تض َّم َنها الفر ُع ّ
ٌ
الثاني من مرسوم  116لسنة 2011
«اختصاصات استشاريّة»،
القطاع إزاء السُّلطة ال ّتشريعيّة والحكوم ِة
رأيها في ما يه ُّم
َ
إذ تتولـّى الهيئ ُة وجوبا إبدا َء ِ

(الفصل  ،)19أي مشاريع القوانين والمراسيم واألوامر ال ّترتيبيّة .وتتولـّى إبدا َء رأيها
المسائل التي يُحيلها عليها رئيسُ السّلطة ال ّتشريعيّة.
لهما في ك ّل
ِ
كما تقترح مختلف اإلجراءات خاصّة ذات ّ
الطابع القانونيّ الضّامنة لمبادئ ال ّدستور
مع ال ّنصوص ال ّتشريعيّة وال ّترتيبيّة ذات الصّلة ،وتق ّدم اقتراحاتها بشأن ك ّل ال ّتغييرات
ال ّتشريعيّة وال ّترتيبيّة ،و ُتبدي رأ َيها المطابق فيما يه ّم تسميات الرّ ؤساء المديرين العامّين

للمؤسّسات العموميّة لال ّتصال السّمعيّ والبصريّ .
حسب الفصل
وت ُنصّ في تقريرها السّنويّ
َ
وال ّتوصيات المالئمة لتطوّ ر القطاع.

()20

على جُملة من االقتراحات

وإلى جانب هيئة اإلعالم ،تضطلِع الهيئ ُة العليا المستقلّة لالنتخابات بدور على غاية
األه ّميّة في مجال حقوق اإلنسان.
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القسم ال ّثاني
الهيئة العليا المستق ّلة لالنتخابات
أُحدِثت إثر

14

جانفي /كانون ّ
ٌ
هيئة عليا مستقلّة مهمّتها اإلعدا ُد النتخابات
الثاني

المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ والتي جرت في  23أكتوبر  /تشرين األوّ ل  2011واإلشرافُ
ً
ُ
حيث كانت
سابقة من نوعها في تاريخ تونس بعد االستقالل
عليها .و ُتعتبر هذه ال ّتجرب ُة
االنتخابات َتجري تحت إشراف وزارة ال ّداخليّة .وسيت ّم ال ّتطرُّ ُق أساسا إلى ّ
ُ
الطبيع ِة
القانونيّة للهيئة ( ،)1وسلط ِة اإلشراف ( ،)2وتركيبتِها (،)3
وسير عملها
ودورها (،)4
ِ
ِ
(،)5
ونشرها لتقاريرها (.)6
ِ
لقد صدر القانون عدد  44لسنة  2013مؤرخ في  1نوفمبر  2013يتعلق بتنقيح بعض
أحكام القانون األساسي عدد  23لسنة  2012والمؤرخ في  20ديسمبر  2012بالهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات ،الرائد الرسمي عدد  87مؤرخ في  1نوفمبر  ،2013ص 3675

ّ
والطبيعة القانون ّية :
 / 1ال ّنشأة
 حسب منطوق الفصل األوّ ل من القانون األساسيّ  ،فإنّ الهيئة العليا المستقلّةٌ
ٌ
ودائمة تتمتـّع بال ّ
شخص ّية المعنو ّية
«هيئة عموم ّي ٌة مستق ّلة
لالنتخابات هي :
مقرها تونس العاصمة».
اإلداري
واالستقالل
والمالي ُّ
ّ
ّ
هذا وتتكوّ ن موارد الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات من اعتمادا ٍ
ت سنو ّي ٍة مخصّصة
ّ
ُ
نفقات ميزانيّة الهيئة في :
وتتمثل
من ميزانيّة ال ّدولة.
ت تسيير الهيئة،
 نفقا ِت ال ّتجهيز،
 نفقا ِت االنتخابات واالستفتاءات.
 نفقا ِوجدي ٌر ّ
المدير ال ّتنفيذيّ للهيئة هو الذي ُي ِع ّد ال ّتنظي َم اإلداريّ والماليّ
بالذكر أنّ
َ
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ويعرضه على مجلسها
والف ّنيّ للهيئة ،كما يقوم بإعداد مشروع ميزانيّة الهيئة السّنويّ
ِ
للمصادقة بأغلبيّة األعضاء ،هذا باإلضافة إلى متابعة المدير ال ّتنفيذيّ لتنفيذ الميزانيّة
وإعداد مل ّفات صفقات الهيئة ومختلف العقود .71
ُ
نفقات الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات من الرّ قابة المُس َبقة
وفي حين ُتعفى
تخضع إلى الرّ قابة الالّحقة لدائرة المحاسبات .كما يتوجّ ب
للمصاريف العموميّة ،فإ ّنها
َ
نظام رقاب ٍة داخليّة لإلجراءات اإلداريّة والماليّة والمحاسبيّة َتض َمن
على الهيئة إرسا ُء
ِ
سالم َة القوائم الماليّة ونزا َهتها وشفاف َّي َتها ومطاب َقتها للقوانين الجاري بها العملُ ،وتنشئ
تدقيق ورقاب ٍة داخل ّي ٍة يترأّسُها خبي ٌر محاسِ ب.
للغرض وحد َة
ٍ
 / 2اإللحـــاق وسلطة اإلشراف :
ٌ
هيكل أو
هيئة مستقلّ ٌة ليست تحت إشراف
الهيئ ُة العليا المستقلّة لالنتخابات هي
ٍ
ِوزارة أخرى ،وإنـّما هي تتمّة لتجربة الهيئة العليا المستقلّة األولى في تاريخ تونس،
والتي أشرفت على انتخابات المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ في  23أكتوبر /تشرين األوّ ل
ٌ
ُ
هيئة مست ِقلّ ٌة على إدارة وتنظيم االنتخابات بعد أن
شرف
،2011
حيث وألوّ ل مرّ ة ُت ِ
كانت العمل ّي ُة تجري تحت إشرافِ ِوزارة ال ّداخليّة.
 / 3ال ّتركيبة :
ٌ
سلطة تقريريّة ومن
تتكوّ ن الهيئ ُة حسب الفصل الرّ ابع من مجلس الهيئة الذي له
جهاز تنفيذيّ .

مجلس الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات  :يتكوّ ن هذا المجلسُ من
وفي ما يخصّ
َ
تسعة أعضا َء يت ُّم اختيارُهم كاآلتي:
قاض عدليٌّ ،
1ٍ
قاض إداريٌّ ،
2ٍ
محام،
3ٍ

 4عد ُل إشها ٍد أو عد ُل تنفيذٍ،ٌ
عال،
5أستاذ جامعيٌّ  :مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم ٍ
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 6مهندسٌ مختصٌّ في مجال المنظومات والسّالمة المعلوماتيّة، 7مختصٌّ في اال ّتصال، 8مختصٌّ في الماليّة العموميّة،وجميعهم ل ُه خبرة عشر سنوات على األقلّ،
 9عضوٌ ّيمثل ال ّتونسيّين بالخارج.
ص ٍة صُلب المجلس ال ّتشريعيّ ُتشرف على دراسة مل ّفات ال ّتر ّ
شح
ويت ّم إنشا ُء لجن ٍة خا ّ
وفرزها.
ِ
اختيار س ّتة وثالثين
وحسب الفصل  6من القانون األساسيّ «تتولّى اللّجنة الخاصّة
َ
َ
مر َّشحا على أساس أربع ٍة عن ك ّل صنف من األصناف المذكورة بالفصل الخامس من
هذا القانون باعتماد ال ّتناصف عن طريق ال ّتصويت بأغلبيّة ثالثة أرباع أعضاء اللّجنة
في دورات متتالية بنفس األغلبيّة إلى حين اكتمال العدد».
االستماع إلى المر َّشحين ال ّس ّت ِة ّ
الثين قبل ال ّتصويت .كما
وتتولـّى الجلس ُة العا ّم ُة
والث َ
َ
َيختا ُر ك ُّل عضو في المجلس ال ّتشريعيّ تسع َة أعضاء من قائمة المر َّشحين باعتماد

ال ّتركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ،ويُر َّتبُ المر ّ
المحرزون على
شحون
ِ
أغلبيّة ُّ
الثلثين من األعضاء ترتيبا تفاضُليّا بحسب عدد األصوات المتحصَّل عليها.
َ
شروط ال ّتر ُّشح لعضويّة مجلس الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات
وفي ما يخصّ
تكون فيه :
ُشترط أن
َ
في َ
 صف ُة ال ّناخب. سنٌّ ال تق ّل عن  35سنة. ال ّنزاهة واالستقالليّة والحياد. الكفاءة والخبرة.َ
منتخبا في إحدى الهيئات المهْنيّة.
 أالّ يكون عضوا عدم االنخراط أو ال ّنشاط في أيّ حزب سياسيّ خالل الخمس سنوات السّابقةلتاريخ فتح ال ّتر ّ
شحات.
 عدم تحمّل أيّة مسؤوليّة صُلب حزب ال ّتجمّع ال ّدستوريّ ال ّديمقراطيّ المنح ّل أومناشدة رئيس الجمهوريّة المخلوع لل ّتر ّ
شح لم ّدة رئاسيّة جديدة.

87

ب عا ِّم والي ٍة أو
وال أو كات ِ
 عدم تحمّل مسؤوليّة في الحكومة أو تقلُّد منصب ٍمعت َمد أو عُمدة طيلة حكم الرّ ئيس السّابق.
الصالح ّيات ودور الهيئة :
ّ /4
حسب الفصل ّ
الثامن من القانون األساسيّ «تس َهر الهيئ ُة العليا المستقلّ ُة لالنتخابات
َ
ت واستفتاءا ٍ
على ضمان انتخابا ٍ
ت ديمقراطيّة وحرّ ة وتع ّدديّة ونزيهة وش ّفافة».
كما ع ّدد الفصل  3مهامّها في  18نقطة لع ّل أهمّها هو :
 مس ُك سج ّل ال ّناخبين وتحيي ُنه بصفة مستمرّ ة.
ُ
ضبط قائمات ال ّناخبين الخاصّة بك ّل انتخابات أو استفتاء ومراجع ُتها عند االقتضاء
وإشهارُها خاصّة على الموقع اإللكترونيّ الرّ سميّ للهيئة وفي آجال يح ّددها القانون
االنتخابيّ .
ُ
وتنفيذها بما ي ّتفق مع المُدَ ِد
 وض ُع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات وإشهارُهاالمقرَّ رة بال ّدستور والقانون االنتخابيّ .
نظيم واإلدار ِة والرّ قاب ِة الضّامنة لنزاهة االنتخابات واالستفتاءات
 -وض ُع آليّات ال ّت ِ

وشفافيّتها.
 فر ُز األصوات واإلعالنُ عن ال ّنتائج األوّ ليّة وال ّنهائيّة لالنتخابات واالستفتاءات. مراقب ُة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابيّة ووسائلها المضبوطة بال ّتشريعاالنتخابيّ وفرضُ احترامها طبق القانون بال ّتعاون مع الهياكل العموميّة.
 مراقب ُة تمويل الحمْ الت االنتخابيّة وا ّت ُخاذ القرارات الالّزمة في شأنه مع ضمان
المساواة بين ك ّل المتر ّ
شحين في ال ّتمويل العموميّ .

وضع ال ّتراتيب
هذا وقد أكـّد الفصل  19على ضرورة أن يتولـّى مجلس الهيئة
َ
وتطبيق المها ّم المو َكلة إلى الهيئة ،على أن يُمض َيها
الالّزمة لتنفي ِذ ال ّتشريع االنتخابيّ
ِ
رئيسُ الهيئة و ُتن َش َر بالرّ ائد الرّ سميّ للجمهوريّة ال ّتونسيّة.
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 / 5سي ُر العمل :
عليهم حضو ُر
يخضع رئيسُ الهيئة وأعضاؤها لواجب الحياد وال ّتح ّفظ ،كما يتوجّ ب
َ
ِ
إليهم ،إلى جانب عدم
جلسات مجلس الهيئة وال ّتفرّ ُغ الكلّيُّ لممارسة المها ّم المو َكلة ِ
ال ّتر ُّشح أليّة انتخابا ٍ
ت طيلة م ّدة العُضويّة بالهيئة وبعد انقضائها لم ّدة ال ت ِق ّل عن خمس
مصالح طيلة فترة العضويّة
ب
سنوات .هذا باإلضافة إلى وجوب ال ّتصريح بك ّل تضار ِ
ٍ
بالهيئة (حسب الفصل  13ي َُع ّد تضاربا للمصالح ك ُّل مصلحة شخصيّة مباشِ رة أو غير
مباشرة ّ
تؤثر في التزام العضو المعنيّ بال ّ
شروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن
أداء الهيئة لمهامّها).
 / 6نش ُر ال ّتقاريــر:
تقوم الهيئة حسب الفصل  3بإعداد نوعين من ال ّتقارير :
تقرير خاصّ حول سير ك ّل عمليّة انتخابيّة أو استفتائيّة في أجل أقصاه  3أشهر من
ٍ
ورئيس المجلس
ُعرض على رئيس الجمهوريّة
تاريخ اإلعالن عن ال ّنتائج ال ّنهائيّة ،وي َ
ِ

ورئيس الحكومة.
ال ّتشريعيّ
ِ
 كما ُت ِع ّد تقريرا سنويّا حول نشاط الهيئة للسّنة المنقضية وبرنامج عملها للسّنة التيتليها يُعرض على الجلسة العامّة للمجلس ال ّتشريعيّ بمناسبة ال ّتصويت على الميزانيّة
السّنويّة للهيئة.
هذا ويُن َشر كِال ال ّتقريرين بالرّ ائد الرّ سميّ للجمهوريّة ال ّتونسيّة وعلى الموقع
اإللكترونيّ الخاصّ بالهيئة.
ُ
إحداثها ،لنعالج في الباب الموالي الهيئات
تناولنا في هذا الباب الهياك َل التي ت ّم
والهياكل المز َمع إنشاؤها.
وفي هذا المستوى يبدو من األه ّميّة بمكان مقارن ُة هذه الهيئة بسابقتها ،ورغم أنّ هذه
الهيئ َة لم تتش ّكل بع ُد إلى ح ّد كتابة هذه األسطر ،غير أنّ قانون  2012يبدو مخيّبا لآلمال
على ع ّدة مستويات.
ُ
واألخذ بتجربتها ،لكنّ اإلرادة
فمن ناحية أوّ ليّة ،كان باإلمكان اإلبقا ُء على الهيئة السّابقة
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السّياسيّة ا ّتجهت نحو االنطالق من نقطة الصّفر ،بل إ ّننا نل َمس الرّ غبة الواضح َة في
معايير من شأنها إقصا ُء الكفاءات،
إقصاء أعضاء الهيئة السّابقة من خالل اعتما ِد
َ
ُ
من ذلك
اشتراط سِ نّ المتر ِّشح ،وشهائدِه العلم ّيةِ ،وخبرتِه في اختصاصه األصليّ
ومشاركتِه في المجال االنتخابيّ .
وعلى مستوى ال ّتركيبة ،ت ّم ال ّتخفيضُ في عدد األعضاء من  16إلى  9أعضاء ،وهو

ما من شأنه ال ّتقليصُ في مدى تمثيليّة المجتمع المدنيّ صُلب الهيئة .غير أنّ من أش ّد
ل 33
الهنات في القانون عدد  23لسنة  2012هو بابُ األحكام االنتقاليّة وخاص ًّة الفص َ
ت
الذي ي ُنصّ على أنّ
المجلس ال ّتأسيسيّ هو الذي يح ّدد مواعيدَ االنتخابات واالستفتاءا ِ
َ
مضمون
القادم َة وعلى الهيئة اقترا ُح روزنام ٍة على ضوئها ،وهو ما من شأنه إفرا ُغ
ِ
عمل الهيئة من محتواهُ.
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الباب الثاني

/

الهياكل المزمع إنشاؤها

ُ
الهيئات المز َمع إنشاؤُ ها صُلب مشروع ال ّدستور ،لذلك يتوجّ ب الوقوفُ عند
تتع ّدد
نظامها القانونيّ قبل ال ّتطرّ ق إلى أنواعِ ها.
 /الهياكل ُ المز َمع أنشاؤُ ها صلب مشروع الدّ ستور /
لم يح ّدد ال ّنصُّ ال ّدستوريُّ طريق َة اختيار /تعيين هؤالء األعضاء ممّا سيفتح الباب الحقا
ت التي ستقوم بترشيح األعضاء ،خصوصا
أمام تجاذبات كبير ٍة في ما يتعلّق بالهيئا ِ
ّ
يضبط إن كانت التر ّ
ش ُ
ت
وأنّ الفص َل لم
حات ستكون فرديّة أم أنّ
ت والجمعيّا ِ
المنظما ِ
ِ
هي التي ستقوم بال ّترشيح.

 / IIنظا ُم الهيئات ذا ِ
الصلة بحقوق اإلنسان في مشروع الدّ ستور :
ت ّ
ّادس
خصّص مشروع ال ّدستور الصّادر في  1جوان  /حزيران  2013با َبه الس َ
«للهيئات ال ّدستوريّة» .وقد جاء الفص ُل  122منه مح ِّددا بصفة عامّة ال ّنظا َم القانونيَّ
انتخابها وعالق َتها بالسّلطة ال ّتشريعيّة.
لهذه الهيئات حيث بيّن طبيع َتها القانون ّي َة وطريق َة
ِ
• بال ّنسبة إلى طبيعتِها القانونيّة واستقالل َّيتِها اإلداريّة والماليّة نالحظ أنّ الفصل  122لم
ُ
خضوع
نكون على بيّنة من مدى
الهيئات «عمومي ًّة» أم ال ،ح ّتى
يذ ُكر إن كانت هذه
َ
ِ
لرقابة القضا ِء اإلداريّ  .خصوصا وأنّ الفص َل لم يذ ُكر إالّ عالق َتها
أعمالها وقراراتِها َ

بالسّلطة ال ّتشريعيّة (مجلس نوّ اب ال ّ
شعب).

• بال ّنسبة إلى عالقة الهيئات ال ّدستوريّة بالسّلطات في ال ّدولة نالحِظ أنّ الفصل
ُ
فالهيئات ال ّدستوريّة يت ُّم انتخابُها من ِق َبل
ح َّدد عالقة الهيئات بالسّلطة ال ّتشريعيّة فقط:
«مجلس نوّ اب ال ّ
شعب» .إالّ أ ّنه لم يُبيّن كيف سيت ُّم هذا االنتخابُ وكيف سيت ّم ال ّترشي ُح
أمام مجلس نوّ اب ال ّ
شعب وكيف سيت ّم الفر ُز األوّ ليّ واألغلبيّة التي يت ُّم وفقها االنتخاب.
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هذه العالقة األوّ ليّة مع المجلس تتواصل ليكون المجلس هو السّلط َة المشرف َة على
ً
ُ
تقاريرها إلى المجلس ال ّنيابيّ وتكونُ
مسؤولة أمامه (إالّ أ ّنه لم
فالهيئات َتر َف ُع
الهيئات:
َ
تقاريرها).
نشر
ِ
يُشِ ر إلى وجوب ِ
يضبطها ال ّنصّ ال ّدستوريّ  ،ممّا يترك المجال مفتوحا أمام مبدأ أ ّنها
• هذه المسؤول ّي ُة لم
ِ
َّ
ً
سلطة
ستنظم بموجب القوانين التي سيُصدِرها (إمّا المجلسُ ال ّتأسيسيّ الحاليّ بوصفه
تشريعيّة أو المجلس ال ّنيابيُّ الذي سينبثق عن ال ّدستور بعد المصادقة عليه) .فكان
من األجدر أن يتعرّ ض ال ّنصّ ال ّدستوريّ إلى بعض هذه ال ّتفاصيل ح ّتى يُج ِّنب ال ّنصَّ
القانونيَّ الذي سيأتي الحقا إمكان ّي َة االبتعاد عن مبدأ استقالليّة وحياد أعضاء الهيئة.
ينظم ك ّل هيئة دستوريّة  :هذه ّ
• صدور قانون ّ
المتعارف عليها لتنظيم الهياكل
الطريقة
َ
التي ينصّ عليها ال ّدستور ُتثير مسألتين :
ّأوال سيكون لل ّنصّ القانونيّ مجا ُل ّ
تدخ ٍل واس ٌع ج ّدا خصوصا وأنّ ال ّنصّ ال ّدستوريّ
اكتفى بقليل من المبادئ ،ولذا يتوجّ ب ّ
الحذر ح ّتى ال تتراجع ال ّنصوص القانون ّي ُة
توخي
ِ
ئ التي تض َّم َنها ال ّنصُّ ال ّدستوريُّ .
التي ستص ُدر الحقا عن روح المباد ِ
المنصوص عليها في مسوّ دة مشروع ال ّدستور توجد
ت ال ّدستور ّي َة
ثانيا إنّ الهيئا ِ
َ
فعال بمقتضى نصوص سابقة الوضع وهي :هيئ ُة اإلعالم ،وهيئ ُة االنتخابات وهيئ ُة
حقوق اإلنسان وهيئ ُة مقاومة الفساد .وهي ال تتطابق في بعض جوانبها (طبقا لل ّنصوص
ِّ
تضمَّنها الفص ُل  122من ال ّدستور .ولذا يتوجَّ بُ
المنظمة لها) مع بعض المبادئ التي َ
الهياكل ونصوصِ ها مع نصّ ال ّدستور بعد المصادقة
العم ُل الحقا على مالءم ِة هذه
ِ
عليه.
وبالرّ جوع إلى مشروع ال ّدستور الصّادر في  1جوان  /حزيران  2013نالحظ أ ّنه
ٌ
وثيقة بحقوق اإلنسان ،يمكن
يحتوي على مجموعة من الهياكل العموميّة التي لها صِ لة
اختصاص شامل في مجال حقوق اإلنسان ()II
أن نقسّمها إلى نوعين  :هياكل ذات
ٍ
وهيئات ذات تخصّص في هذا المجال (.)III
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 / IIالهياكل ذات االختصاص ال ّ
شامل في مجال حقوق اإلنسان :
ّ
ُتع َت َبر المؤس ُ
تتدخل في ك ّل المجاالت
ّسات التي نصّ عليها مشرو ُع ال ّدستور والتي
نضبطها في هذا
اختصاص شامل ،ويمكن أن
ت
ت الصّلة بحقوق اإلنسان هياك َل ذا ِ
ذا ِ
ٍ
ِ
المجال من خالل الهيئة ال ّدستوريّة المكلّفة بحقوق اإلنسان (أ) والمحكمة ال ّدستوريّة
(ب).
أ -هيئة حقوق اإلنسان
هيئة حقوق اإلنسان  :الفصل  122من مشروع دستور غرّ ة جوان  /حزيران .2013َخصَّص مشرو ُع ال ّدستور الفص َل  122منه لهيئة حقوق اإلنسان ،مكتفيا بهذه ال ّتسمية
ومح ّددا صالحيّاتِها بصفة عامّة .كما تعرّ ض لعضويّتها ولم ّدة المبا َشرة.
 -1بال ّنسبة إلى صالحيّات «هيئة حقوق اإلنسان»
وموجزة ،ويمكن تحدي ُدها كما يلي :
تعرّ ض لها الفص ُل  125بصفة عامّة
َ
 صالح ّي ُة المراقبة  :حيث تراقب الهيئ ُة مدى احترام حقوق اإلنسان والحرّ يّاتاألساسيّة.
 صالح ّي ُة تعزيز حقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة. صالح ّي ُة االقتراح ،حيث تقترح الهيئ ُة تعديالت على القوانين المتعلّقة بحقوقاإلنسان.
 -صالح ّي ُة ال ّتحقيق في حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وفي هذه الحالة فإنّ للهيئة إمّا

تسوي َة هذه الوضعيّات أو إحال َتها على السّلطات المختصّة.
 -2بال ّنسبة إلى تركيبة الهيئة وم ّدة مبا َشر ِة أعضائها
ومحايدة
اكتفى الفص ُل  125بال ّتنصيص على أنّ الهيئ َة تتكوّ ن من شخصيّات مستقلّة
ِ
ُتباشر مهامَّها لفتر ٍة واحدة م ّد ُتها ُّ
ست سنواتٍ.
ُ
هذه
المعطيات الواردةُ في الفصل  125تذ ِّكر بالهيئة العُليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات
األساسيّة .إالّ أ ّنها تختلف معها في مسألة تركيبتِها ،حيث يكتفي الفص ُل  125بالحديث
شخصيّات المستقلّة ،بينما تتر ّكب الهيئ ُة العليا الحاليّة من ِّ
عن تركيب ٍة من ال ّ
ممثلين عن
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ّ
المجلِس ال ّنيابيّ ومن أعضا ٍء ّ
ت والجم ِعيّاتِ .إضافة إلى ذلك لم يُح ِّدد
يمثلون
المنظما ِ
الباب الحقا أمام
تعيين هؤال ِء األعضا ِء ممّا سيفتح
ال ّنصُّ ال ّدستوريّ طريق َة اختيار /
َ
ِ
ُ
تجاذبات كبيرة فيما يتعلّق بالهيئات التي ستقوم بترشيح األعضاء ،خاصّة وأنّ الفص َل
ّ
يضبط إن كانت ال ّتر ّ
ت هي التي
لم
شحات ستكون فردي ًّة أم أنّ
ت والجمعيّا ِ
المنظما ِ
ِ
ستقوم بال ّترشيح.

ب -المحكمة الدّ ستور ّية
 المحكمة الّدستوريّة  :الفصل  115من مشروع دستور غرّ ة جوان /حزيران .2013ُتع َتبر هذه المؤسّس ُة من أه ّم ما جاء به مشروع ال ّدستور .وبالرّ غم من شموليّة
القانون عام ًّة إالّ أنّ هذه المحكمة ستلعب دورا مباشِ را في
دورها في رقاب ِة دستور ّي ِة
ِ
ِ
ّ
ُ
ما يتعلق بحقوق اإلنسان وحرّ يّاته ( )1كما تسترعي تركيبتها بعض المالحظات (.)2
 -1دور المحكمة ال ّدستوريّة في مجال حقوق اإلنسان
تختصّ المحكم ُة ال ّدستوريّة بمراقب ِة دستور ّي ِة :
مشاريع القوانين قب َل ختمِها ،ويكون العرضُ من ِق َبل رئيس الجمهوريّة،
 ك ِّلِ
مشاريع القوانين ال ّدستوريّة المعروض ِة عليها من ِق َبل رئيس مجلس نوّ اب ال ّ
شعب،
ِ
رئيس الجمهوريّة،
مشاريع القوانين ال ّدستوريّة المعروضة عليها من طرف
ِ
ِ
ت المعروض ِة عليها من طرف رئيس الجمهوريّة،
 المعاهدا ِالقوانين المُحالة عليها من طرف المحاكم ت َبعا لل ّدفع بعدم ال ّدستوريّة بطل ٍ
ب من
ِ
َ
ت التي يُقرُّ ها القانونُ .
أحد الخصوم في الحالة
وطبق اإلجراءا ِ
 -2تركيب ُة المحكمة ال ّدستوريّة
تتر ّكب المحكمة من  12عضوا يت ّم ترشيحُهم من ِق َبل السّلط العليا في ال ّدولة حيث
ير ِّشح رئيسُ الجمهوريّة  6مر َّشحين ورئيسُ الحكومة  6مر َّشحين ورئيسُ مجلس
نوّ اب ال ّ
شعب  6مر َّشحين .ويقترح المجلس األعلى للسّلطة القضائيّة  6مر َّشحين،
وينتخِب مجلسُ ال ّ
ترشيح (الفصل .)115
شعب  12عضوا باعتماد ال ّنصف من ك ّل جه ِة
ٍ
ويج َّدد ُث ُ
لث أعضا ِء المحكمة ك َّل
ويت ّم انتخابُ األعضا ِء لفترة واحدة م ّد ُتها  9سنوات َ
ث سنوات.
ثال ِ
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ً
مسألة إيجابيّة حيث ال تكون
هذا األسلوبُ في تركيبة المحكمة وعضو ّيتِها يثير
العضو ّي ُة إالّ لفتر ٍة واحدة ممّا يح ّفز على العم َل بك ّل استقالليّة داخل المحكمة وعد َم
ُ
ت النياب ّي َة والرّ ئاس ّي َة
ارتباطها بال ّتيّار السّياسيّ الحاكم
حيث تفوق فترةُ عمل الهيئة الفترا ِ
من ناحية وحيث يت ُّم ال ّتجدي ُد ُّ
روح جديد ٍة
ث
ث سنوات ،ممّا يم ّكن من بع ِ
بالثلث ك َّل ثال ِ
ٍ
في المحكمة بصفة دوريّة.
الجانب اإليجابيَّ ال يجب أن يح ِجب ع ّنا أنّ طريق َة ال ّترشيح ُت َع ُّد سياسي ًّة
إالّ أنّ هذا
َ
ُ
هيئات السّلط ِة ال ّتنفيذ ّي ِة والسّلط ِة
على األق ّل في ما يتعلّق ُبثلثي األعضاء الذين ُتر ِّشحهم
تلوين سياسيٍّ للمحكمة .وهو ما ّ
يؤثر حتما في عملِها
ال ّتشريع ّي ِة ممّا سيؤ ّدي حتما إلى
ٍ
ودورها في رقابة ما تقوم به هذه السّلط .ولذا يتوجّ ب إعادةُ ال ّتفكير في تركيبة المحكمة
ِ
وطريقة ترشيح أعضائها لجعلهم أكثر استقاللي ًّة وحياديّة.
ُ
الهيئات ذات االختصاص المحدّ د بمجال من مجاالت حقوق اإلنسان :
/ III
ُ
ص ُة ٍّ
بحق من حقوق اإلنسان أو بأحد أجيالها في مشروع ال ّدستور
تع ّددت
الهيئات المخت ّ
هيئة متخص ً
ً
ّصة في أحد أبرز الحقوق المدنيّة والسّياسيّة وهو ّ
حق االنتخاب
حيث نجد
ً
ّ
وحق ال ّنفاذ إلى المعلومة (ب)
وهيئة متخصّصة في ضمان حرّ يّة ال ّتعبير واإلعالم
(أ)
وهيئة مختص ًّة في حقوق الجيل ّ
ً
ً
وهيئة ُتساند آليّات إنفاذ حقوق اإلنسان (د).
الثالث (ج)
أ -هيئة االنتخابات
اإلشراف على الحقوق السّياسيّة (الفصل : )123
 هيئة االنتخابات  :الفصل  123من مشروع دستور غرّ ة جوان /حزيران .2013ُ
حيث الصّالحي ُ
ّات يعود لهيئة االنتخابات إدارةُ وتنظي ُم االنتخابات الوطنيّة
• من
ت واإلشراف عليها في جميع مراحلها .وهي التي
والجهويّة والمحلّيّة واالستفتاءا ِ
تض َمن سالم َة المسار االنتخابيّ ونزا َه َته وشفاف ّي َته وهي التي تصرّ ح بال ّنتائج.
• من حيث ال ّتركيبة ،تض ّم الهيئ ُة  9أعضاء مستقلّين ومحايدين ،من ذوي الكفاءة
ت و ُتج ّدد َ
يباشرون مهامَّهم لفتر ٍة واحدة ُم ّد ُتها ُّ
ست سنوا ٍ
ثلث أعضائها ك َّل سنتين.
ُ
االمتيازات تتم ّتع الهيئ ُة بالسّلطة ال ّترتيبيّة في مجال اختصاصِ ها وهو
• ومن حيث
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امتيا ٌز يجعل منها في نفس مستوى السُّلط العليا في ال ّدولة.
ِّ
المنظم للهيئة العليا
هذا الفص ُل  123من مشروع ال ّدستور يذ ّكر بما ورد في القانون
لالنتخابات ،فال ّنصّ ال ّدستوريّ جاء الحقا لل ّنصّ القانونيّ .
ب -هيئة اإلعالم
 هيئة اإلعالم  :الفصل  124من مشروع دستور غرّ ة جوان /حزيران .2013اإلشراف على حرّ يّة ال ّتعبير واإلعالم وال ّن َ
فاذ إلى المعلومة ،تماما مثلما
في ما يخصّ
َ
ّ
هو ال ّ
شأن بال ّنسبة إلى هيئة االنتخابات ،نالحظ أنّ الفصل 124
المنظم لهيئة اإلعالم
جاء بمثابة حوصلة للمرسوم عدد  116لسنة  2011والمتعلّق بهيئة اال ّتصال السّمعيّ
البصريّ .
وتطويره،
قطاع اإلعالم وتعديلِه
• على مُستوى المها ّم ُتشرف الهيئ ُة على تنظيم
ِ
ِ
َّ
واإلعالم
عبير
وحق ال ّنفا ِذ إلى المعلومة وإرسا َء مشه ٍد إعالميّ
وتض َمن حرّ ّي َة ال ّت ِ
ِ
عمل
وسائل
تع ُّدديّ ونزيه .وهذه المها ُّم البالغة القيمة تتطلّب احتكام الهيئة على
ٍ
ِ
من شأنها ُ
إنفاذ هذه الصّالحيّات خصوصا وأ ّنها صالحيّات واسعة ج ّدا ستجعل من
ً
تركيبة من
المشرف على قطاع اإلعالم ممّا يتطلّب أيضا
الهيئة الهيك َل األساسيّ
َ
شأنها تأكي ُد الحياد وال ّ
شفافيّة.
• على مستوى ال ّتركيبة ،تتر ّكب الهيئة من  9أعضاء مستقلّين ،محايدين من ذوي
ُّ
ست سنوات مع ال ّتجديد
الكفاءة وال ّنزاهة يباشرون مهامّهم لفترة واحدة م ّد ُتها
واختيارهم ،و ُتج ِّنب
الجزئيّ  .وهذه ال ّتركيب ُة تتطلّب إرسا َء آليّات لترشيح األعضا ِء
ِ
األساليب التي من شأنها تسييسُ الهيئ ِة وإفقا ُدها استقالل ّي َتها وحيادَ ها.
َ
ج -هيئة ال ّتنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة ؛ هيئة حقوق الجيل ال ّثالث
 هيئة ال ّتنمية المستدامة وحماية حقوق األجيال القادمة  :الفصلدستور غرّ ة جوان /حزيران .2013

126

من مشروع

نصَّ الفص ُل  126من مشروع ال ّدستور على إنشاء هذه الهيئة.
و ّ
تتمثل مهامّها في  :ال ّنظر في مدى احترام السّياسات العامّة لل ّدولة لحقوق األجيال
ّ
ويتمثل مجال نظرها في المجاالت االجتماعيّة واالقتصاديّة
القادمة في تنمية مستدامة.
والبيئيّة.
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• ُتستشار الهيئ ُة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصّلة بمجاالت اختصاصها
ّ
مخططات ال ّتنمية.
و ُتستشار وجوبا أيضا في
أمّا من حيث صالحيّاتها فقد أشار الفصل  126إلى نشر آراء الهيئة (دونما ذكر
مكان ال ّنشر إن كان في الرّ ائد الرّ سميّ أم ال ،أو بأيّة وسيلة نشر أخرى).
أمّا فيما يتعلّق بال ّتركيبة ،فإنّ الفصل  126لم يتعرّ ض تماما لتركيبة هذه الهيئة خالفا
لبقيّة الهيئات ال ّدستوريّة.
ولذا يبقى من مُق َتضيات القانون الذي سيص ُدر الحقا لتنظيم الهيئة أن يح ّدد هذه ال ّتركيب َة
ضيات الفصل  122من مشروع ال ّدستور والذي ي ُنصّ على انتخاب
مع احترام مُق َت َ
الهيئات من ِق َبل مجلس نوّ اب ال ّ
شعب.
الرشيدة ومقاومة الفساد
د -هيئة الحوكمة ّ
 هيئة الحوكمة الرّ شيدة ومقاومة الفساد  :الفصل  127من مشروع دستور غرّ ة جوان/حزيران .2013
من شأن هذه الهيئة أن ُت ّ
َ
حقوق اإلنسان خاصّة وأنّ ظاهرة الفساد بأنواعه
عزز
وخصوصا منه الماليّ واإلداريّ من شأنها انتها ُ
ك الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة،
وهو ما عاشته تونس طيلة عقود من استفحال هذه ّ
الظاهرة والتي أ ّدت إلى ك ِّل ما نعرفه
من انتهاكات اقتصاديّة واجتماعيّة واسعة.
الح ْوكمة الرّ شيدة ومنع الفساد ومكافحة
ومن حيث مهامُّها تساهم الهيئ ُة في سياسات َ
ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزير مبادئ ال ّ
شفافيّة وال ّنزاهة والمساءلة .هذه
الصّالحيّة العامّة ج ّدا لم يح ّدد الفصل  127كيفيّة ممارسة الهيئة لها .ولذا ستكون هذه
الصّالحي ُ
ّات استشاري ًّة بحتة .إلى جانب ذلك فهي ُتبدي رأ َيها في مشاريع ال ّنصوص
القانونيّة وال ّترتيبيّة ذات العالقة بمهامّها.
أمّا على مستوى الصّالحيّات المباشرة فإنّ الهيئة تتولّى رصدَ حاالت الفساد في
القطاعين العا ّم والخاصّ وال ّت َ
حقيق فيها وإحال َتها على الجهات المعنيّة.
َ
على مستوى تركيبتها تتكوّ ن الهيئ ُة من شخصيّات نزيهة مستقلّة ذات خبرة تباشر
مهامّها لفترة واحدة م ّدتها ُّ
ست سنوات مع ال ّتجديد الجزئيّ .
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وبال ّنظر في هذه الهيئة نالحظ ال ّتقارب ال ّ
شديد بينها وبين «الهيئة الوطن ّية لمكافحة
الفساد» التي أُحدثت بموجب المرسوم اإلطار عدد  120لسنة  2011المؤرّ خ في 14
االختالف ّ
نوفمبر  /تشرين ّ
يتمثل أساسا
الثاني  2011والمتعلّق بمكافحة الفساد .يبقى أنّ
َ
في تسمية الهيئة ليُضاف إليها في مشروع ال ّدستور عبارةُ هيئة الحوكمة الرّ شيدة
ومقاومة الفساد.

القسم ال ّثاني
مشاريع قوانين هيئات ذات صلة بحقوق اإلنسان

وهما على ال ّتوالي مشرو ُع إحداث «الهيئة الوطن ّية للوقاية من ال ّتعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالّإنسان ّية أو ال ُمهينة» 72ومشروع إحداث
«هيئة الحقيقة والكرامة».
 /Iمشروع إحداث الهيئة الوطن ّية للوقاية من ال ّتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالّإنسانية أو ال ُمهينة :
ّ
يتنزل هذا المشرو ُع في إطار تفعيل انضمام تونس إلى البروتوكول االختياريّ
ال ّتفاقيّة األمم الم ّتحدة الخاصّة بمناهضة ال ّتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالّإنسانية أو المُهينة ،وذلك بمقتضى المرسوم عدد  5لسنة 2011
المؤرّ خ في  19فيفري  /شبّاط  .2011وقد صادقت على هذا االنضمام بمقتضى األمر
ُ
وثائق المصادقة لدى
عدد  552لسنة  2011المؤرّ خ في  17ماي  /أيار  2011وأودِعت
األمم الم ّتحدة بتاريخ  29جويلية  /تمّوز .2011
قانون أساسي عدد  43لسنة  2013مؤرخ في  21أكتوبر /تشرين األول 2013
يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  ،الرائد الرسمي عدد  85مؤرخ في 25
أكتوبر /تشرين األول  2013ص .3430
 72لقد أودع هذا العمل قبل المصادقة على هذا المشروع وقبل صدور القانون وذلك بتاريخ  21أكتوبر /تشرين األول  2013و نشر بالرائد
الرسمي عدد  85مؤرخ في  25أكتوبر /تشرين األول  2013ص 3430
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ويأتي هذا المشروع ليُفعِّل الما ّدة  2من البرتوكول االختياريّ الذي أن َشأ َ
ً
لجنة
دولي ًّة ُتعرف باللّجنة الفرعيّة لمنع ال ّتعذيب .وأَ َ
لزمت الما ّدتان  3و 17من البروتوكول
األطراف بأن ُتنشِ ئ أو تعيّن في غضون فترة أقصاها ٌ
سنة واحدةٌ بعد بدء نفاذ
ال ّدو َل
َ
البروتوكول أو ال ّتصديق عليه أو االنضمام إليه «آلي ًّة وقائيّة وطنيّة مستقلّة واحدة أو
أكثر لمنع ال ّتعذيب على المستوى الوطنيّ ».
ّ
الطبيعة
وبالرّ جوع إلى هذا المشروع المتكوّ ن من  24فصال نالحظ أ ّنه ح ّدد
وضمان استقالليّتها ( )2ومهامَّها وصالحيّاتِها ()3
القانونيّة لهذه الهيئة ( )1تركيب َتها
َ
َ
وطرق تسييرها ( )4ومتابع َة أعمالها (.)5
ّ /1
الطبيعة القانون ّية للهيئة :
ٌ
هيئة عموميّة مستقلّة تتم ّتع بال ّ
واالستقالل اإلداريّ والماليّ ،
شخصيّة المعنويّة
هي
ِ
ّ
موظفون وهم أعوان الهيئة والذين
وهي تتم ّتع في هذا اإلطار بإدار ٍة خاصّة بها
سيُض َبط نظامُهم األساسيُّ بأمر .ويمكن لهذا ال ّنظام أن يخالف بعض أحكام القانون
عدد  112لسنة  1983المؤرّ خ في  12ديسمبر  /كانون األوّ ل  1983والمتعلّق بال ّنظام
األساسيّ العا ّم للوظيفة العموميّة( .الفصل .)22
وللهيئة طبقا لهذه االستقالليّة ،ميزاني ٌّة خاصّة بها حيث تتكوّ ن مواردها من
االعتمادات السّنويّة المخصّصة لها من ميزانيّة ال ّدولة .وال تخضع قواع ُد صرفِها
مراقب حسابا ٍ
ت لم ّدة 4
ومسكِ حساباتها إلى مجلّة المحاسبة العموميّة .و ُتعيِّن الهيئ ُة
َ
خضع حسابا ُتها الماليّة للرّ قابة الالّحقة لدائرة المحاسبات
سنوات غير قابلة لل ّتجديد .و َت َ
(الفصل .)15
 /2تركيبة الهيئة :
 /الهيئة الوطن ّية للوقاية من ال ّتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالّإنسان ّية أو ال ُمهينة /
ٌ
تركيبة هامّة  :تبتعد عن تمثيل اإلدارة واألطراف الحكوميّة وتستوجب ال ّتو ّقف
وهي
عند ترشيح هؤالء األعضاء واختيارهم حيث ميَّز المشرو ُع بين نظامي ال ّتر ّ
شح
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وال ّترشيح (الفصول  ،5و ،6و.)7
إالّ أنّ الغالب على آليّة االختيار هو المجلسُ ال ّتشريعيّ والذي ستكون له صالحي ٌّة
واسعة في االختيار .حيث سيعود له االختيار المباشر لـ 10أعضاء وفقا لل ّتر ّ
ت
شحا ِ
الفرديّة ،وتكون له في هذا اإلطار الصّالح ّي ُة الواسعة في االختيار نظرا ألنّ شروط
العضويّة الواردة في الفصل  6لم تتضمّن إالّ شروطا عامّة ج ّدا يمكن أن تتو ّفر في
آالف األشخاص.
َ
شرط أالّ
معايير للمفاضلة بين المتر ّ
شحين
وسيكون دور المجلس في وضع
َ
ض مع شروط الفصل .6
تتعار َ
َ
أمّا في ما يتعلّق بال ّتر ُّشحات المق ّدمة من ِق َبل الهيئات المهْنيّة فتنحصر في  5أعضاء
فقط.
ويبقى السّؤال مطروحا  :لماذا ي ُخصُّ األم ُر قطاعي المحاماة واألطبّاء فقط ؟
مراعا ًة لمبدأ ال ّتوازن بين الجنسين عند ال ّترشيح ،تتر ّكب الهيئ ُة من  15عضوا منهم
ممثلين عن ّ
ّ 6
منظمات وجمعيّات المجتمع المدنيّ المعنيّة بال ّدفاع عن حقوق اإلنسان
(الفصل  .)5أمّا بق ّي ُة األعضاء فهم يُختارون الختصاصاتِهم حيث نجد أستاذين جامعيّين
ّ
في المجال االجتماعيّ ومختصّا في حماية ّ
وممثليْن عن قطاع المحاماة وثالث َة
الطفولة
أعضاء ّ
يمثلون هيئة األطبّاء من بينهم طبيبٌ نفسيّ وقاضيًا متقاع ًدا.
هذه ال ّتركيب ُة الهامّة والتي تبتعد عن تمثيل اإلدارة واألطراف الحكوميّة تستوجب
ُ
حيث ميّز المشرو ُع بين نظامي
واختيارهم،
ترشيح هؤال ِء األعضاء
ف عند
ال ّتو ّق َ
ِ
ِ
ال ّتر ّ
شح وال ّترشيح (الفصول  ،5و ،6و .)7إالّ أنّ الغالب على آليّة االختيار هو المجلس
ٌ
واسعة في االختيار ،حيث سيعود له االختيا ُر
ال ّتشريعيّ والذي ستكون له صالحي ٌّة
المباشِ ُر لـ 10أعضاء ِوف ًقا لل ّتر ّ
شحات الفرديّة .وتكون له في هذا اإلطار الصّالح ّي ُة
َ
شروط العضو ّي ِة الوارد َة في الفصل  6لم تتضمّن إالّ
الواسعة في االختيار نظرا ألنّ
شروطا عام ًّة ج ّدا يمكن أن تتو ّفر في آالف األشخاص .وسيكون دو ُر المجلس في
َ
شرط أالّ
معايير للمفاضلة بين المتر ّ
ض مع شروط الفصل  .6أمّا
شحين
وضع
تتعار َ
َ
َ
في ما يتعلَّ ُق بالتر ّ
ت المهْن ّي ِة فتنحصِ ُر في  5أعضاء فقط.
شحات المق ّدم ِة من ِق َبل الهيئا ِ
قطاعي المحاماة واألطبّاء فقط ؟
ويبقى السّؤال مطروحا  :لماذا يخصّ األمر
َ
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 /3مها ّم الهيئة وصالح ّياتها :
ّ
تتمثل مها ّم الهيئة أساسا في «زيارة أماكن االحتجاز بُغية حماي ِة األشخاص
المحرومين من حرّ يّتهم من ال ّتعذيب وتل ّقي البالغات واإلشعارات حول الحاالت
ت العالقة
المحت َملة لل ّتعذيب وإبدا ِء الرّ أي في مشاريع ال ّنصوص القانونيّة وال ّترتيبيّة ذا ِ
ت وتوصيا ٍ
واقتراح سياسا ٍ
ت للوقاية من ال ّتعذيب ومتابع ِة تنفيذها»
بالوقاية من ال ّتعذيب
ِ
(الفصل.)3

حق ّ
ولتمتيعِها بصالح ّي ٍة واسعة أقرّ لها المشرو ُع َّ
ت المفاجئة .واعت َبر أنّ
الزيارا ِ
ت اإلدار ّي َة مكلّ ٌ
فة بال ّتعاون مع الهيئة ،ور َّتب عقوبا ٍ
ت جزائي ًّة ض ّد ك ِّل من يعتدي
الجها ِ
على أعضائها (الفصل  .)11كما ر ّتب عقوبا ٍ
ت إداري ًّة ض ّد ُك ِّل من يمتنِع عن ال ّتعاون معها
ت
(الفصل  .)12وللتوسّع في صالحيّات الهيئة لم يقُ ْم مشرو ُع القانون بتعريف الممارسا ِ
توصف بالمُهينة ،وذلك لتتم ّكن الهيئ ُة من رصد مختلف ال ّتجاوزات التي قد
التي قد
َ
ً
«ممارسة مُهينة».
تطرأ في المستقبل ويمكن أن تكون
َ
سيرها :
 /4عمل الهيئة وطرق ِ
تتكوّ ن الهيئ ُة من مجلس الهيئة ،ويض ّم الـ 15عضوا المنتخبين وإدارة الهيئة وهم
األعوان القارّ ون ال ّتابعون للهيئة (الجهاز ال ّتنفيذيّ ).
و ُتثير هذه ّ
الطرق في تسيير الهيئة بعض المالحظات :
َ
المنتخبين) فقط متفرّ غين
• يكون الرّ ئيس والكاتب العا ّم (وهو أحد أعضاء الهيئة
لمهامّهم صلب الهيئة و ُتض َبط امتيازا ُتهم بأمر (الفصل.)21
اجتماعات الهيئة وجوبا مرّ ة في ال ّ
ُ
شهر ،وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك،
• تكون
بدعوة من رئيسها أو من ُثلث أعضائها على األق ّل (الفصل .)15

ُ
مداوالت الهيئة قانوني ًّة إال
• وال تكون
بحضور نصفِ األعضاء (الفصل .)16
ِ
ُ
الجلسات سرّ ي ًّة .وي َ
ُلزم أعضا ُء الهيئة وأعوا ُنها بالمحافظة على السّرّ يّة
وتكون
(الفصل .)23
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 /5إنفاذ أعمال الهيئة ومتابعتها :
القانون يشير إلى قيام الهيئة بتقديم توصيا ٍ
ت للوقاية من ال ّتعذيب
مشروع
إنّ
َ
ِ
والمساهم ِة في متابعتها وتنفيذها (الفصل )3إلى جانب إحالة ال ّ
شكاوى والبالغات
تر ُد عليها (بعد ال ّتقصّي بشأنها) إلى السّلط اإلداريّة أو القضائيّة
واإلشعارات التي ِ
تقريرها السّنويّ إلى الرّ ئاسات ّ
الثالث وتن ُ
شره
المختصّة (الفصل  .)3كما َترفع الهيئ ُة
َ
للعُموم على موقعها وفي الرّ ائد الرّ سميّ (الفصل .)3
هذه اآللي ُ
ّات ال تم ّكن فعال الهيئ َة من متابعة تنفيذ أعمالها خاصّة وأ ّنه لم يقع
ُ
ّلطات اإلدار ّي ُة والقضائ ّي ُة الهيئ َة بما
ال ّتنصيصُ صراحة على وجوب أن َتمُــ ّد الس
تر ّتب عن اإلحالة التي تقوم بها للمل ّفات وال ّ
شكاوى أو اإلشعارات ،فيكونُ للهيئة
ٌ
سلطة أخالقي ٌّة في هذا المجال حيث يمكن أن تلجأ إلى إعالم العموم عن طريق
فقط
ال ّندوات الصّحفيّة والبالغات والبيانات بك ّل ما تتوصّل به وبعدم تعاون السّلطة اإلداريّة
والقضائيّة معها.
ث «هيئة الحقيقة والكرامة».
أمّا في ما يلي فسنتعرّ ض بال ّدرس إلى مشروع إحدا ِ
 / IIمشروع إحداث «هيئة الحقيقة والكرامة» :
قانون أساسيٍّ أمام المجلس ال ّتأسيسيّ بتاريخ
مشروع
ت ّم إيدا ُع
ٍ
ِ
ّ
ومجال اختصاصِ ها.
الثاني  2013يتعلّق بتنظيم العدالة االنتقاليّة وضبطِ أسُسِ ها
ِ
وبالرّ جوع إلى هذا المشروع المتكوّ ن من  72فصال نالحظ أّنه ح َّدد ّ
الطبيع َة القانونيّة
12

جانفي /كانون

وضمان استقالليّتها ( )2ومهامَّها وصالحيّاتِها ()3
لهيئة الحقيقة والكرامة ( )1وتركيب َتها
َ

ُ
وطر َ
ُق تسييرها ( )4ومتابع َة أعمالها (.)5

ث «هيئة الحقيقة والكرامة» :مشروع قانون أساسيّ عدد  12لسنة
 مشرو ُع إحدا ِ 2013أودِع أمام المجلس ال ّتأسيسيّ بتاريخ  12جانفي  /كانون ّ
الثاني  2013ويتعلّق
ومجال اختصاصها.
بتنظيم العدالة االنتقاليّة وضبطِ أُسُسِ ها
ِ
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الط ُ
ّ /1
بيعة القانون ّي ُة للهيئة :
ٌ
هيئة عليا مستقلّ ٌةُ ،تسمّى «هيئة الحقيقة والكرامة»،وتتم ّتع بال ّ
شخصيّة
ُتحدَ ث
واالستقالل الماليّ واإلداريّ يكون مقرّ ها تونس العاصمة ،ويمكن أن ُتع َقد
المعنويّة
ِ
جلسا ُتها في أيّ مكان داخل تراب الجمهوريّة ،ويُشار إليها في هذا القانون باسم
«الهيئة» .كما يمكن لها تحوي ُل مقرّ ها إذا دعت الضّرورةُ لذلك إلى أيّ مكان آخر
داخل تراب الجمهوريّة (الفصل .)17

تخضع قواع ُد صرفِها
وللهيئة طبقا لهذه االستقالليّة ميزاني ٌّة خاص ٌّة بها ،وال
َ
وتخضع
مراقب حسابات.
المحاسبة العموميّة .و ُتعيِّن الهيئ ُة
ومسكِ حساباتها إلى مجلّة
َ
َ
َ
حسابا ُتها المال ّي ُة للرّ قابة الالّحقة لدائرة المحاسبات.
ُ
تركيبة الهيئة :
/2
عشر عُضوا على أالّ تق ّل نسب ُة أيٍّ من الجنسين عن ُّ
الثلُث،
تتر ّكبُ الهيئ ُة من خمس َة
َ
ويقع اختيارُهم من قِبل المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ من بين ال ّ
شخصيّات المعروفة
بحيادها ونزاهتها وكفاءتها .ويكونُ من بين أعضاء الهيئة وجوبا:
ّ
• ّ
وممثالن عن الجمعيّات المدافِعة عن حقوق
ممثالن عن جمعيّات الضّحايا
اإلنسان ،تر ِّشحُهم جمعيّا ُتهم.
• ويُختار بق ّي ُة األعضاء من ال ّتر ّ
شحات الفرديّة في االختصاصات ذات الصّلة
ّ
والطبّ واألرشيف
بالعدالة االنتقاليّة كالقانون والعلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة
وقاض إداريٌّ .
واإلعالم واال ّتصال؛ على أن
قاض عدليٌّ
ٍ
يكون من بينهم وجوبا ٍ
َ
ٌ
لجنة تتر ّكب من رئيس المجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ أو َمن ينوبُه ومن رؤسا ِء
َتختار
الكتل بال ّتوافق أعضا َء الهيئة من بين ال ّتر ّ
شحات المق ّدمة إلى مكتب رئاسة المجلس.
و ُتر َفع القائم ُة المتوا َفق عليها مع قائم ٍة تكميليّة يُصادَ ق عليهما بأغلبيّة األعضاء
الحاضرين.
تعذر ال ّتوافُ ُق ،تختار اللّجن ُة بأغلبيّة ُّ
وإذا ّ
ً
قائمة تتضمّن ضِ عْ ف عد ِد أعضاء
الثلُثين
الهيئة ُتعرض على الجلسة العامّة لل ّتصويت عليها.
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َ
صويت على القائمة المحالة عليها
وتتولّى الجلس ُة العا ّم ُة للمجلس الوطنيّ ال ّتأسيسيّ ال ّت
من اللّجنة بأغلبيّة األعضاء الحاضرين ،ويت ُّم اختيا ُر أعضاء الهيئة من بين المتر ّ
شحين
الحاصلين على أكثر األصوات.
وفي صورة حصول متر ّ
متساو من األصوات يت ُّم اختيا ُر أكبرهِما
ش َحيْن على عد ٍد
ٍ

سِ ّنا.

ويتفرّ غ رئيسُ الهيئة وأعضاؤها تفرّ غا تامّا لممارسة أعمالهم ،وال يجوز الجم ُع
ب أو ّ
بين عضويّة الهيئة وأيِّ منص ٍ
خط ٍة نيابيّة أو تمثيليّة .ويتقاضى أعضا ُء الهيئة
ِم َنحا تح َّدد بأمر .هذا ويُحجَّ ر على رئيس الهيئة وأعضائها خالل م َّد ِة عملِهم بالهيئة :
 -تعاطِ ي أيِّ نشاط مهْنيّ ،

بمشاريع مال ّي ٍة أو صناع ّي ٍة أو تجار ّي ٍة أو
إشهار يتعلّق
 استعما ُل صفتِهم في أيَّ
ٍ
مهْن ّيةٍ.
 .3مها ُّم الهيئة وصالح ّيا ُتها :
ّ
المتمثل في كشف الحقيقة ،تقوم الهيئ ُة بممارسة المها ّم واالختصاصات
لتحقيق هدفِها
ِ
ال ّتالية :
• ال ّنفا ِذ إلى األرشيف العموميّ والخاصّ ،
حقيق في ك ّل االنتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل واآلليّات
• ال ّت ِ
التي تراها ضروريّة مع ضمان حقوق ال ّدفاع،
االستماع إلى ضحايا االنتهاكات وتل ّقي شكاواهم،
•
ِ

ث في حاالت االختفاء القسريّ التي لم يُعرف مصيرُها وفقا للبالغات
• البح ِ
وال ّ
شكاوى التي س ُتق َّدم إليها ،وتحدي ِد مصير الضّحايا،
• تحدي ِد مسؤوليّات أجهزة ال ّدولة أو أيّ أطراف أخرى في االنتهاكات المشمولة
كرارها
وتوضيح أسبابها
بأحكام هذا القانون
واقتراح المعالجات التي تحول دون َت ِ
ِ
ِ

مستقبال،

جمع المعطيات ورص ِد االنتهاكات وإحصائِها وتثبيتِها وتوثيقِها من أجل إحداث
•
ِ
قاعد ِة بيانا ٍ
ت ُتحدَ ث للغرض( .الفصل .)41
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و تتولّى الهيئ ُة :
وضع برنامج شامل فرديّ وجماعيّ لجبر ضرر ضحايا االنتهاكات،
َ
 إعدادَ سج ّل موح ّد لضحايا االنتهاكات،َ
ضبط المعايير الالّزمة لتعويض ضحايا االنتهاكات طبقا ألحكام هذا القانون
ئ اإلنصاف وال ّ
شفافيّة وكرام ِة الضّحايا،
على أساس قواعدَ موضوع ّي ٍة ومباد ِ
وتحديدَ ُ
طرُق صرف ال ّتعويضات ،وتراعي في ذلك ال ّتقديرات المخصّصة
لل ّتعويض.

اإلقرار بما تعرّ ض له الضّحايا من انتهاكات وا ّت َ
جبر األضرار
خاذ قرارا ِ
َ
ت ِ
لفائدتهم مع مراعاة ُك ِّل ما ت ّم ا ّت ُ
خاذه من قرارات وإجراءات إداريّة أو قضائيّة
سابقة لفائدة الضّحايا،
 ا ّت َت إحاط ٍة
وتعويض وقتيّة وعاجلة للضّحايا( .الفصل .)42
خاذ إجراءا ِ
ٍ
وإلنجاز مهامّها تتم ّتع الهيئ ُة بالصّالحيّات ال ّتالية :

• تل ّقي ال ّ
شكاوى والعرائض المتعلّقة باالنتهاكات؛ على أن يستمرّ قبولها لم ّدة سنة
انطالقا من بداية نشاطها .ويمكن للهيئة تمدي ُدها لم ّدة أقصاها س ّت ُة أشهر،
استماع سرّ يّة أو علنيّة أليّ غرض متعلّق بأنشطتها،
ت
• ع ْق ِد جلسا ِ
ٍ

• استدعا ِء ك ّل شخص ترى فائدة في سماع شهادته ،وال يجو ُز مجابه ُتها بالحصانة،
• مطالب ِة السُّلط اإلداريّة والقضائيّة والهيئات العموميّة وأيِّ
شخص ما ّديّ أو معنويّ
ٍ
بأن ي ُم ّدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم .وإذا كان الكشفُ عن الوثيقة المرا ِد
ّ
االطال ُع عليها من شأنه أن يُلحِق ضررا باألمن العا ّم أو بمصلحة ال ّدفاع الوطنيّ ؛
فعلى الوزارة المعنيّة باألمن وال ّدفاع الوطنيّ إعطا ُء ّ
ص لمضمون تلك الوثيقةِ،
ملخ ٍ
ت خالف ذلك للهيئة فعلى الوزار ِة
ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفِها .وفي صورة ُثبو ِ

ّ
االطالع عليها،
المعن ّي ِة تمكينُ الهيئة وجوبا من
ّ
الع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائيّة واألحكام أو القرارات
• االط ِ
الصّادرة عنها،
ب معلوما ٍ
ت من جهات رسميّة ب ُدول أجنبيّة طبق المعاهدات واال ّتفاقيّات
• طل ِ
ّ
وموظفين
وجمع أيّة معلومات من ضحايا وشهود
المبرمة في الغرض،
ال ّدوليّة
َ
ِ
حكوميّين وغيرهم من بلدان أخرى بال ّتنسيق مع السّلطة المختصّة،
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والقيام بأعمال ال ّتفتيش وحجز
• إجرا ِء المعاينات بالمحالّت العموميّة والخاصّة،
ِ
الوثائق والمنقوالت واألدوات المستع َملة ذات الصّلة باالنتهاكات موضوع تحقيقاتها،
• االلتجا ِء إلى أيّ إجرا ٍء أو آليّة تم ّكنها من كشف الحقيقة،
• ا ّتخا ِذ كا ّفة ال ّتدابير المناسِ بة لحماية ال ّ
شهود والضّحايا والخبراء وك ّل الذين تتولّى
سماعهم مهما كان مرك ُزهم بخصوص االنتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون،
َ
وذلك من جهة ضمانات االحتياطات األمنيّة والحماية من ال ّتجريم ومن االعتداءات
ومن جهة السّريّة .ويكون ذلك بال ّتعاون مع المصالح والهياكل المختصّة،
• االستعان ِة بأعوان السّلطة العامّة لتنفيذ مهامّها الم ّتصلة بال ّتقصّي وال ّتحقيق
والحماية( .الفصل .)43
وتتولّى الهيئ ُة صياغ َة :

ت المتعلّقة باإلصالحات السّياسيّة واإلداريّة واالقتصاديّة
ت واالقتراحا ِ
 ال ّتوصيا ِواألمنيّة والقضائيّة واإلعالميّة وال ّتربويّة ّ
والثقافيّة ،والم ّتصل ِة بغربل ِة اإلدارة

وغيرها من ال ّتوصيات واالقتراحات التي تراها مناسبة لتج ّنب العودة إلى القمع
واالستبداد وانتهاك حقوق اإلنسان وسوء ال ّتصرّ ف في المال العا ّم،
 التدابير التي يُمكِن ا ّت ُخاذها لل ّتشجيع على المصالحة الوطنيّة وحماي ِة حقوق
ِ
ّ
األفراد وبالخصوص حقوق النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات
الخصوصيّة والفئات اله ّ
شة،
ت التي ّ
تعزز البنا َء ال ّديمقراطيّ وتساهم في
ت واإلجراءا ِ
ت والمقترحا ِ
 التوصيا ِبناء دولة القانون( .الفصل .)46
وتوصي الهيئ ُة باتخاذ ك ّل ال ّتدابير التي تراها ضروري ًّة لحفظ ّ
الذاكرة الوطنيّة
لضحايا االنتهاكات ،كما يمكن لها إقام ُة األنشطة الالّزمة لذلك( .الفصل .)47
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 /4عمل الهيئة وطرق سيرها :
ُ
وطرق تسييره في
يخضع لسلطتها المباشرة ،يُح َّدد تنظيمُه
ُتنشئ الهيئ ُة جهازا تنفيذيّا
َ
نظامها ال ّداخلي ويُن َشر بالرّ ائد الرّ سميّ للجمهوريّة ال ّتونسيّة.
مكاتب
ؤون اإلداريّة والماليّة ومن
يتكوّ ن الجها ُز ال ّتنفيذيّ من
َ
مصالح مركز ّي ٍة تتولّى ال ُّش َ
َ
ولجان متخصّصة ُتحد ُِثها الهيئ ُة في المواضيع التي تندرج ضمن مشموالتها
جهو ّي ٍة
ٍ
وتخضع إلشرافها المباشِ ر.

وللهيئة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص بواسطة ال ّتعاقد أو طلب
اإللحاق.

وتت ّم تسمي ُة أعضا ِء الجهاز ال ّتنفيذيّ بقرار من الهيئة طبقا لمقتضيات نظامها ال ّداخليّ ،
ويُن َشر القرا ُر بالرّ ائد الرّ سميّ للجمهوريّة ال ّتونسيّة( .الفصل .)47
 /5إنفا ُذ أعمال الهيئة ومتابع ُتها :
ُتخ َت َتم أعما ُل الهيئة بنهاية الفترة المح َّددة لها قانونا ،وتسلِّم الهيئ ُة ك َّل وثائقِها
إيداعها بمؤسّسة خاصّة بحفظ ّ
بالذاكرة
ومستنداتِها إلى األرشيف الوطنيّ أو تتولّى
َ
الوطنيّة( .الفصل .)74
ال يتحمّل أعضا ُء الهيئة وأعوا ُنها أو أيّ شخص أ ّدى مهمّته بتكليف من الهيئة
المسؤول ّي َة حول أيٍّ من محتويات ال ّتقارير أو االستنتاجات أو وجهات ال ّنظر أو
ال ّتوصيات المعبَّر عنها تطبيقا ألحكام هذا القانون( .الفصل .)75
شامل عن الهيئة إعدادَ ّ
تتولّى الحكوم ُة خالل سن ٍة من تاريخ صدور ال ّتقرير ال ّ
خط ٍة
ّ
والبرنامج
الخط َة
عمل لتنفيذ ال ّتوصيات والمقترحات التي ق ّدمتها الهيئ ُة ،و ُتق ِّدم
وبرامج
َ
ٍ
ِ
إلى المجلس ال ّنيابيّ لمناقشتهما( .الفصل .)76
بعد ك ّل ما سبق ،ال ب ّد من الوقوف اآلن على جملة ال ّنتائج المستخ َلصة من ال ّدراسة
والخروج بجملة من ال ّتوصيات الكفيلة بتحسين واقع تلك الهياكل نحو األفضل.
ِ
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 /حوصلة الدراسة /
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أكثر من
لقد م ّكنتنا هذه الدراس ُة التي شمِلت
َ
والتي اعتمدت أساسا
األطر القانونيّة والمؤسّسيّة وعلى  5لقاءات تشاوُ ريّة وعلى
َ
مجموعة من اللّقاءات الفرديّة واالستمارات ،من الخروج بمجموعة من االستنتاجات
ّ
المتدخلة في مجال حقوق اإلنسان وتحدي ِد
المتعلّقة أساسا بواقع الهياكل الرّ سميّة
20

ِّ
متدخال في مجال حقوق اإلنسان

المعوقات التي تحول دون إنجاز عملها وتحقيق نجاعتها والمشاكل التي ُتعاني منها
أكثر نجاعة وفاعليّة بما تستلزمه مه ّم ُة العناية بحقوق اإلنسان.
وسب ُِل تحسينها وجعلها َ

إنّ توصيف هياكل حقوق اإلنسان يتطلّب تقدي َم المالحظات ال ّتالية حول كامل المنظومة
المؤسّسيّة لحقوق اإلنسان :
الرشيدة :
الح ْو َكمة ّ
 /1هياكل حقوق اإلنسان القائمة اليوم تفتقد لقواعد َ

ّ
المتدخلة في حقوق اإلنسان والفاعلة اليوم في تونس جزءًا
ُتعت َبر أغلبُ الهياكل
من المنظومة المؤسّسيّة التي سادت قبل  14جانفي  /كانون ّ
الثاني  .2011فباستثناء
بعض الهياكل التي أُحدِثت أو فُعّلت بعد هذا التاريخ («هيئة االنتخابات» ،و«الهيئة
العليا المستقلّة لال ّتصال السّمعيّ  /البصريّ » و«الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات
ُ
إحداثهم قبل تاريخ  14جانفي  /كانون ّ
ّ
المتدخلين ت ّم
أغلب
الثاني
األساسيّة») ،فإنّ
َ

الحو َكمة
 .2011ولذا فإنّ هذه الهيئا ِ
ت تعكس غيابا يكاد يكون كلّيّا لمبادئ وقواعد َ
ُالحظ على المستويات
الرّ شيدة ،وكذلك نظر َة ال ّنظام السّابق لحقوق اإلنسان .وهو ما ي َ
ال ّتالية :
ُ
ّ
حيث تركيب ُة
 سوا ٌء منالمتدخلين والتي يغلُب عليها ال ّتمثيل الحكوميّ  /الرّ سميّ
و ُتقصى منها مكوّ نات المجتمع المدنيّ أو المستق ّل (من قبيل الجامعات ،ومراكز
البحث العلمي إلخ.)...
 على مستوى المها ّم والصّالحيّات التي يغلُب عليها ّالطاب ُع االستشاريُّ المحدود:
ُتم َنح لهذه الهياكل صالحي ٌ
ّات تكون في أغلبها استشاري ًّة أو لمساعدة السّلط على

ا ّتخاذ القرارات المتعلّقة بحقوق اإلنسان .وال ُتمنح صالحيّا ٍ
ت تقريري ًّة ،وليس
ُّ
تقاريرها.
الحق في نشر
ألغلبها
ِ
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تخضع هذه الهياك ُل الرّ سميّة لرقابة مش ّددة من ِق َبل السّلط ،حيث تخضع لرقابة
 كماَ
ُلحقة بها
داخليّة من خالل األجهزة اإلداريّة التي تسيّرها والتي تكون عادة أجهزة م َ
(للكاتب العا ّم ال ّدو ُر الرّ ئيسيُّ بها) ،ورقابة خارجيّة تمارسُها عليها سلط ُة اإلشراف
والتي تكون إحدى الوزارات أو هياكل السّلطة ال ّتنفيذيّة األخرى.
 /2ال ّتش ّتت الذي يطبع هياكل حقوق اإلنسان :
ّ
المتدخلين
إنّ ما يطبع مشهد الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس هو تع ّدد
في هذا المجال ،وهذا ال ّتع ّدد ال يعكس االهتما َم الج ّديَّ بمسألة حقوق اإلنسان ،وذلك
لألسباب ال ّتالية:
ّ
المتدخلين ال يعني تم ُّت َعهم بصالحيّات تقريريّة تم ّكنهم من المساهمة الفعليّة في
تع ّدد
ّ
المتدخلين هم من المجالس االستشاريّة واللّجان
أغلب
مجال حقوق اإلنسان حيث إنّ
َ

ٌ
سلطات أو صالحيّات تم ّكنها من أخذ القرار).
الوزاريّة (والتي ليس لها باألساس
المجالس واللّجان التي تهدف باألساس إلى مساعدة (إنارة) السّلطات
ومن المعلوم أنّ
َ

المسائل
على ا ّتخاذ القرار بوصفها هياك َل لل ّتفكير يمكن أن ُتستعمل أيضا «لتعويم»
ِ
وعدم ا ّتخاذ القرار بشأنها خاصّة وأ ّنه ليس للمجالس إمكان ّي ُة نشر أعمالها .فالمجالس
ِ

هي باألساس هياكل سياسيّة لها هدف تقنيّ  .ولذلك نالحظ تحوّ َل أغلبها إلى هياكل
صوريّة تجتمع مرّ ة في السّنة وقد ال تجتمع أبدا.
ّ
المتدخلين ال يعني تغط َي َتهم لك ّل المسائل المتعلّقة بحقوق اإلنسان .فبالرّ غم من
تع ُّدد
ّ
أنّ األصل في تع ّدد
المتدخلين هو تخصّص ك ٍّل منها في مجال معيّن بالمعنى ال ّتقنيّ
للكلمة ،إالّ أ ّننا الحظنا بأنّ عديد المجاالت الحقوقيّة لم يُع َهد بها إلى هيكل رسميّ
ّ
ُ
المجاالت خاصّة في الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة من
وتتمثل هذه
يُشرف عليها.
ناحية وفي الحقوق البيئيّة من ناحية أخرى.
نفس
إنّ التش ّتت يؤ ّدي أيضا إلى ال ّتداخل بين الهياكل وإمكانيّة أن يتعهّد أكث ُر من هيكل َ
المسألة ،وهو ما نالحظه في تدا ُخل عمل الوزارات مثال مع ما تقوم به المراص ُد
ُ
الهيئات «المستقلّة» وتحديدا ال ّتداخل بين
والمراك ُز من ناحية ،وما تقوم به أيضا
الهيئات ذات الصّالحيّات العامّة (هيئة حقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة) والهيئات
المتخصّصة (هيئة حماية المعطيات ال ّ
ي
شخصيّة) .ث ّم إنّ هذا ال ّتداخل بإمكانه أن يؤ ّد َ
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إلى بعض ال ّتواكل من بعض الهياكل التي بعلمها أنّ هيكال آخر يهت ّم بنفس المسألة،
فال تهت ّم بتلك المسألة وهو ممّا قد يؤ ّدي إلى أنّ بعض (أو عديد) المسائل المتعلّقة

بحقوق اإلنسان تبقى بدون هيكل يعتني بها سوا ٌء بال ّتفكير فيها أو بدراستها أو بتقديم
االقتراحات وال ّتوصيات بشأنها.
السلطة ال ّتنفيذ ّية على هياكل حقوق اإلنسان :
 /3هيمنة ّ
ُ
نالحظه في الهياكل الرّ سميّة لحقوق اإلنسان في تونس هو الهيمن ُة المط َلقة
إنّ ما
ّ
وتتمثل هذه الهيمن ُة في مستوى تكوين الهياكل
للسّلطة ال ّتنفيذيّة على هذه الهياكل.
اإلنسان وتركيبتها ،وفي تسييرها واإلشراف عليها وتبعيّتها الماليّة
الرّ سميّة لحقوق
ِ
واإلداريّة.
الهيمن ُة على مستوى ال ّتكوين وال ّتركيبة .إنّ ك َّل الهياكل الرّ سميّة ذات الصّلة بحقوق

اإلنسان (سواء المجالس االستشاريّة أو اللّجان أو المراصد والمراكز أو الهيئات
المستقلّة) ،تتر ّكب من ّ
ُالحظ ح ّتى في المجالس
ممثلين للوزارات باألساس .وهو ما ي َ
العلميّة لمراكز البحث وللمراصد .و َيغيبُ تمثي ُل المجتمع المدنيّ  ،وهو إن حضر فيكون
ال ّتمثيل مقتصِ را على ِّ
ّ
ممثل أو ّ
المنظمات
ممثلين في أقصى الحاالت عن الجمعيّات أو
المدنيّة ذات الصّلة بحقوق اإلنسان.
تخضع ك ُّل هياكل حقوق اإلنسان إلى تسيير يغلُب
الهيمن ُة على مستوى ال ّتسيير.
َ
عليه ال ّتسيي ُر اإلداريّ ال ّتقليديّ الذي يجعل من السّلطة ال ّتنفيذيّة هي المهيمنة على
ّ
وتتمثل هذه الهيمنة أساسا في:
الهيكل.
إلحاق هيكل حقوق اإلنسان بإشرا ٍ
مباشر إلحدى الوزارات لتكون هي المشرف َة
ف
•
ٍ
ِ
على تسييره ،حيث تلعب وزارة اإلشراف عادة دور الكتابة العامّة بال ّنسبة إلى
المجالس واللّجان .وتكونُ هي المشرف َة على انتداب األعوان الخاصّين بالهيكل.
أعوان خاصّين بالهيكل ومن َتدَ بين من ِق َبله :في غالب األحيان ال يكون
عدم وجود
ٍ
• ِ
لهيكل حقوق اإلنسان أعوا ُنه المتفرّ غون له .وإن وُ ِجد هؤالء فإنّ انتدا َبهم ال يكون

من قِبل الهيكل المعنيّ بحقوق اإلنسان بل من ِق َبل الوزارة المشرفة عليه .ويكون
هؤالء تابعين إداريّا ومهنيّا للوزارة التي تنتدبهم .كما يت ّم انتدابُهم عاد ًة بتقنية
اإللحاق أو الوضع على ّ
الذمّة دونما انتدا ٍ
ب خاصّ بهيكل حقوق اإلنسان.
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• هيمن ِة الجهاز اإلداريّ على هيكل حقوق اإلنسان :في صورة وجود جهاز إداريّ
خاصّ بهيكل حقوق اإلنسان ،نالحظ أ ّنه ونظرا لتفرّ غ األعوان اإلداريّين مقارنة
بأعضاء هيكل حقوق اإلنسان (حيث ال يكون عادة إالّ الرّ ئيسُ هو المتفرّ غ فقط
للعمل في الهيئة) ،فإنّ الجهاز اإلداريّ هو الذي يُهيمِن على نشاط هيكل حقوق
اإلنسان نظرا لتحكمّه في مواعيد االجتماعات وإعداد الوثائق وال ّتقارير.
الحظ بصفة عامّة مهما
الهيمن ُة على ميزانيّة هيكل حقوق اإلنسان  :هذه الهيمنة ُت َ

اختلفت طبيع ُة هيكل حقوق اإلنسان .فبال ّنسبة إلى المجالس واللّجان فإ ّنه ال ميزان ّي َة
المشرفة عليها .وال نجد أثرا لهذه
خاصّة بها ،بل تعود ميزان ّي ُتها إلى ميزانيّة الوزارة
ِ
الميزانيّة في الوثائق الرّ سميّة (قانون الميزانيّة أو غيره).
أمّا بال ّنسبة إلى الهياكل «المستقلّة» ،فإنّ ميزانيَّتها تلحق صراحة بميزانيّة إحدى

المشرف الفعليّ على الميزانيّة.
الوزارات ،وهو ما يجعل هذه األخيرة
َ
الهيمن ُة على مستوى رقابة أعمال الهيكل :تتجلّى هذه الهيمن ُة أساسا في جعل السّلطة
المشرفة على المجلس أو اللّجنة أو رئاسة الجمهوريّة بال ّنسبة
ال ّتنفيذيّة (سوا ٌء الوزارة
ِ
إلى الهيئات المستقلّة) ،هي المشرف على عمل الهيكل ،حيث يكون دو ُر الهيكل أساسا

مساعدة السّلطة ال ّتنفيذيّة في ا ّتخاذ القرارات المتعلّقة بحقوق اإلنسان .ممّا يجعل هيكل
حقوق اإلنسان مرتبطا وظيفيّا بها وبها فقط .فال يمك ُنه ال ّتوجّ ُه نحو نوّ اب ال ّ
شعب وال
يمكنه طبعا ال ّتوجُّ ه مباشرة إلى ال ّ
شعب عن طريق البيانات أو ال ّتقارير ال ّدوريّة إالّ بعدَ
عرضِ ها على السّلطة ال ّتنفيذيّة.
 /4ضعف موارد هياكل حقوق اإلنسان :
يتجلّى ضعف الموارد بال ّنسبة إلى ك ّل هياكل حقوق اإلنسان على المستوييْن البشريّ
والما ّديّ (بما فيه الماليّ ).
 بالنسبة إلى المستوى البشريّ نالحظ أنّ أغلب هياكل حقوق اإلنسان تعمل بإدارةضعيفة ج ّدا على مستوى األعوان (بعض اإلدارات ال يكون فيها إالّ عون واحد).
وهذا الضّعف يتأ ّكد أكثر فيما يتعلّق بالهيئات المستقلّة :المتفرّ غون لمهامّهم وهم
ويجع ُل
الرّ ئيس وأحيانا الكاتب العا ّم أو عضوان فقط .وهو ما يُضعِف عم َل الهيكل
َ
من األعضا ِء أعضاء زائرين غير قارّ ين.
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 بالنسبة إلى المستوى الما ّديّ /الماليّ نالحظ أنّ أغلب هياكل حقوق اإلنسانتعمل بموارد ماليّة وما ّديّة ضعيفة ج ّدا (عدم تو ّفر الضّرورات المكتبيّة واإلعالميّة
وسيّارة إداريّة إلخ.)...
 /5ضعف  /غياب ال ّتمثيل الالّ
مركزي لهياكل حقوق اإلنسان :
ّ
باستثناء جهاز المو ّفق اإلداريّ (الذي له أربعة مكاتب في الجهات) ،نالحظ أنّ
مكاتب جهوي ًّة لها.
هياكل حقوق اإلنسان من مراصد ومراكز وهيئات مستقلّة ال
َ
ُالحظ في عمل ك ّل هيئات وهياكل حقوق اإلنسان التي سيكون
هذا الضّعف ي َ
رص ُدها و توثيقُها وصياغ ُة تقاريرها منقوصا ج ّدا بال ّنظر إلى غياب ال ّتمثيل الجهويّ
لها.
 /6غياب ال ّ
شفاف ّية في العمل :
غياب ال ّ
شفافيّة يطبع كا ّفة هياكل حقوق اإلنسان وذلك ألسبا ٍ
ب تعود باألساس إلى
إنّ
َ
الرّ غبة في عزلها وعدم منحِها اآلليّات الكفيلة بتواصُلها.
ِّ
ً
صراحة على «سرّ يّة
ولذلك نالحظ أنّ أغلب ال ّنصوص
المنظمة لهذه الهياكل ت ُنصّ
جلساتِها وأعمالِها» وعلى سرّ يّة تقاريرها أو «رفعها» إلى رئاسة الجمهوريّة ث ّم نشرها
فيما يتعلّق بتقارير «الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحرّ يّات األساسيّة» .أمّا المراصد
تقاريرها أو بحوثِها إالّ بموافقة سُلطة اإلشراف على
ومراكز البحث ،فال تقوم بنشر
ِ
ذلك (الوزارات المشرفة على المرصد أو مركز البحث).
 /7غياب آل ّيات المتابعة والمراقبة :
ت المناسب َة لمتابعة أعمالها وتوصياتِها،
لم ُتم َنح هياك ُل حقوق اإلنسان في تونس اآلليّا ِ
ممّا يجعلها تكتفي بتقديم مقترحاتِها أو توصياتِها أو استشاراتِها دونما إمكان ّي ٍة لمعرفتها
ث ّم األخذ بها ومدى تنفيذها وتطبيقها.
وإنّ ما نالحظه من خالل هذا العرض لنتائج ال ّدراسة هو عد ُم تطابق هياكل حقوق
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المتعلّقة بالمؤسّسات الوطنيّة لحماية حقوق

اإلنسان في تونس مع معايير باريس
اإلنسان وال ّنهوض بها ،وهو ما ينعكس سلبا على واقع هذه المؤسّسات من ناحية وعلى
نجاعة عملها وواقع حقوق اإلنسان من ناحية أخرى.

ولذا ولتدارك هذا الوضع الذي ال يزال يعكس على المستوى القانونيّ والمؤسّسيّ
المنظومة والمفهوم السّابقين لحقوق اإلنسان (قبل  14جانفي /كانون ّ
الثاني ،)2011
يكون من المه ّم العم ُل على موافقة هياكل حقوق اإلنسان في تونس مع ما تتطلّبه هذه
المبادئ (مبادئ باريس) ،وذلك لضمان أنّ حقوق اإلنسان تتوافق مع هذه المعايير.
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حملة عن مركز الكواكيب للتحوالت الدميقراطية
مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطي منظمة إقليمية غير حكومية ،ذات صبغة تقنية،
متخصصة في نقل و بناء و تقديم الخبرة في مجال التحول الديمقراطي ،و قد تأسس
على مبدأ الشراكة بين المنظمات والخبراء في المنطقة العربية و الشرق أوسطية.
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