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تقديــــم
بعد مصادقة تونس عىل دستور جديد يف جانفي سنة  2014دخلت البالد يف ورشة طويلة املدى من املفرتض أن يتم خاللها
مراجعة عدد هائل من القوانني من أجل مالءمتها مع هذا الدستور الجديد و املعاهدات الجديدة التي صادقت عليها تونس
بعد الثورة .فرغم الجهود األوىل التي أفرزت عدد من القوانني الجديدة (مرسوم االنتخابات ،مرسوم الجمعيات ،مرسوم
األحزاب ،مرسوم النفاذ للمعلومة ،قانون احداث هيئة مناهضة التعذيب ،املصادقة عىل معاهدة منع االتجار بالبرش ...و
غريها من عرشات القوانني) ال يزال كم هائل من القوانني املتأتية من ارث الفرتة القمعية من تاريخ تونس يطبق .و تشمل
منظومتنا القانونية عددا هائال من القوانني و األوامر و املناشري السالبة للحرية ،و املتعارضة مع مبادئ الدميقراطية يصعب
عىل السلطة الترشيعية مراجعتها بصفة منفردة .و بالنظر للنسق الحايل لعمل مجلس نواب الشعب ،و رغم كل الجهود التي
يقوم بها ،و نظرا للمتطلبات الترشيعية يف عدد من املجاالت ،ال يزال نسق مراجعة هذه القوانني بطيئاً جدا مام ساهم يف
نشأة حرية و تأزم لدى الحقوقيني و الداعمني للمسار الدميقراطي.
لتجاوز هذا الوضع والنجاح يف هذه املهمة االصالحية ،وجب تضافر كل الجهود التي ترمي اىل تطوير هذه املنظومة و
مراجعة هذه القوانني بالرشاكة بني السلطة الترشيعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية لكن كذلك مبساهمة خربات
أخرى من املجتمع املدين و من األكادمييات ،مستأنسة بتجارب دول أخرى مرت مبسارات مامثلة و بدعم وطني و دويل.
و يف هذا السياق ،عمل مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية عىل بعث مرشوع بالرشاكة مع مؤسسة كونراد أدناور يهدف
اىل دعم مسار االصالح القانوين يف تونس و ذلك من خالل تقديم مقرتحات اصالح و مشاريع قوانني جديدة .و بالتنسيق مع
السلطة الترشيعية و التنفيذية و عدد من الفاعلني يف املجتمع املدين ،تم اختيار خمس مجاالت التي وجب فيها اصالح قانوين
يرتقي مبنظومتنا اىل احرتام مبادئ حقوق االنسان و الدميقراطية .و تتمثل هذه املجاالت يف :
 )1مواءمة بعض أحكام مجلة االجراءات الجزائية مع الدستور،
 )2مراجعة االطار القانوين املنظم لهياكل حقوق االنسان،
 )3احداث اطار قانوين لالستخبارات،
 )4احداث اطار قانوين ملنع تضارب املصالح،
 )5مواءمة بعض أحكام مجلة االجراءات الجزائية مع الدستور
ويرشف عىل هذه املواضيع خرباء تونسيون من ذوي االختصاص يف القانون ويف املواضيع املختارة ،وهم عىل التوايل السيدة
منية قاري والسيد وحيد فرشييش والسيد هيكل بن محفوظ والسيدة نايلة شعبان والسيد خالد ماجري.
و باإلضافة للخربة و التجربة التي يحظى بها هؤالء الخرباء و مساعديهم ،عمل كل منهم عىل توسيع نطاق االستشارة
و الوصول اىل عدد من الخرباء و الفاعلني يف هذا املجال .فقد التقى الخرباء مبمثلني عن مجلس نواب الشعب يف لقاءات
جامعية و لقاءات ثنائية ،و لقاءات ثنائية و جامعية مع خرباء وممثلني عن السلطة التنفيذية ،و قضاة و رؤساء و أعضاء لجان
مستقلة و لجان مراجعة قانونية ،كام التقى الخرباء بكفاءات دولية يف مجال الترشيع و صياغة القانون و يف القانون الدويل.
ويف ختام هذه األعامل و الجهود التي امتدت عىل أكرث من ستة أشهر يقدم مركز الكواكبي و خرباءه مقرتحات االصالح
هذه و مشاريع القوانني اىل السلطة الترشيعية و السلطة التنفيذية من أجل دعم العمل الترشيعي و االصالحي ،الرامي
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اىل مالءمة القوانني التونسية مع املقتضيات الجديدة للدستور واملعاهدات الدولية .و لهذا الهدف يأمل املساهمون يف هذا
املرشوع مساندة السلطتني يف الترسيع من نسق عملها اما من خالل اعتامد هذه املشاريع يف صيغها املقرتحة أو االستئناس
بها عند التطرق لهذه املواضيع .كام يقدم مركز الكواكبي هذا العمل «يف اصالح القوانني املتعارضة مع مبادئ الحرية
والدميقراطية  :مقرتحات مشاريع نصوص قانونية» اىل مكونات املجتمع املدين و اإلعالم التي ميكن أن تساهم يف بلورة رأي
عام مساند لهذه الجهود االصالحية .و ال يقترص هذا االصدار عىل نرش مشاريع القوانني بل ينرش كذلك ورقات التوصيات
السياسية ‘‘ ’’policy recommendationsالتي تساهم يف رشح أسباب بعض الخيارات التي تم اللجوء اليها يف صياغة
االصالحات و مقرتحات القوانني.
يتوجه مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية بالشكر ملؤسسة كونراد أدناور إلميانها بأهمية مساهمة املجتمع املدين يف
جهود االصالح من خالل دعمه لهذه املبادرة و اىل الخرباء الذين ساهموا يف هذا املرشوع و اىل كل ممثيل السلطة الترشيعية
(خاصة لجنة الترشيع العام و لجنة الحقوق و الحريات) والسلطة التنفيذية ،و الهياكل املستقلة و ممثيل املجتمع املدين
الذين ساهموا يف اثراء النقاش و يف تحسني صيغ القانون املعروضة يف هذا االصدار.

أمني الغالي
مدير مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية
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مواءمة التشريع التونسي
مع نظام روما األساسي
خالد املاجري  /أستاذ مساعد بكلية العلوم القانونية والسياس ّية واالجتامعية بتونس

خالد املاجري دكتور يف القانون صاحب أطروحة دكتوراه حول «القانون
الدويل اإلنساين يف فقه القضاء الدويل» وهو مساعد للتعليم العايل يف
القانون العام .أصدر كتابا حول معتقل غوانتانامو سنة  2006ونرش العديد
من املقاالت العلم ّية يف القانون الدّ ويل والقانون الدستوري والعلوم
السياس ّية والقانون اإلداري .أمني عام الجمع ّية التونس ّية للدراسات السياس ّية
عضو مبجلس إدارة مخرب البحث يف القانون األورويب و العالقات األوروب ّية
لتقص الحقائق حول الرشوة والفساد
املغارب ّية و عضو اللجنة الوطن ّية يّ
سابقا وهو إىل ذلك شاعر أصدر العديد من املجموعات الشعريّة التي
حازت عىل جوائز وطن ّية و عرب ّية عالوة عىل الكتب التوثيق ّية والترّ جامت.

من أجل قانون بشأن الجرائم الداخلة يف اختصاص
املحكمة الجنائية الدولية وقانون يتعلّق بالتعاون مع
املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
مقرتح مشروعي قانون
انضمت الجمهورية التونسية إىل نظام روما األسايس املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية و املعتمد
الخاصة بامتيازات وحصانات املحكمة املعتمد بنيويورك يف
يف  17جويلية  1998وإىل املعاهدة
ّ
1
 9سبتمرب  2002مبقتىض املرسوم عدد  4املؤرخ يف  19فيفري  . 2011ومتّت املصادقة عىل هذا
االنضامم باألمـر عدد  549املـؤرخ يف  14مـاي .2 2011
ويدخل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة التي تصادق عليه أو تقبله أو
توافق عليه أو تنظ ّم إليه ،حسب املادة  126فقرة  2من النظام األسايس يف اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم
الستني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك مصادقتها أو قبولها أو موافقتها أو انضاممها .و بالنسبة إىل تونس يوافق
هذا التاريخ يوم  24جوان 3 2011وهو ما يجعل من الجمهورية التونسية الدولة الطرف الخامسة عرشة بعد املائة
يف نظام روما األسايس عىل املستوى العاملي والرابعة عىل صعيد الدول األطراف يف جامعة الدول العربية 4والثانية و
الثالثني عىل الصعيد اإلفريقي.
و ميثّل االنضامم عمال قانونيا يعبرّ عن التزام الدولة املنض ّمة نهائيا مبقتضيات املعاهدة الدولية موضوع االنضامم و
يرتتب عنه وفقا للامدة  11من معاهدة فيينا الخاصة بقانون املعاهدات نفس النتائج املتعلقة باملصادقة أو القبول
أو املوافقة .وعليه فإ ّن الدولة التونس ّية قد غدت ملزمة مبواءمة قوانينها الداخل ّية مع هذا االلتزام الدويل الجديد.
يتأت هذا املقرتح من أجل قانون بشأن الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائية الدولية وقانون
ومن هنا ىّ
يتعلّق بالتعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية الذي نلحقه بهذه الورقة التفصيلية يف رشح أسبابه .وهي ورقة تتناول
يف جزئها األ ّول بيان رضورة هذه املواءمة الترشيعية وتتع ّرض يف جزئها الثاين إىل الطرق املنتهجة يف القيام بهذه
العمل ّية قبل التط ّرق يف جزئها األخري متهيدا ملقرتح مرشوعي قانون إىل موضوع املواءمة الترشيع ّية.
 .Iيف ضرورة املواءمة التشريعية

بأي
عالوة عىل كونها التزاما دول ّيا محموال عىل الدولة الطرف يف معاهدة روما ( )1فإ ّن املواءمة الترشيع ّية ال تؤ ّدي ّ
حال من األحوال إىل خرق للدستور كام ميكن أن يذهب إىل الظ ّن (.)2
 .1املواءمة التشريعية التزام دولي على الدولة الطرف يف املعاهدة

تصبح املعاهدات الدولية وفق أغلب النظم القانونية جزءا ال يتجزأ من الترشيع .وال يش ّذ القانون التونيس عن هذه
القاعدة حيث ينص الفصل  20من دستور 27جانفي  2014عىل أ ّن «املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس
النيايب و املصادق عليها أعىل من القوانني و أدىن من الدستور» .تتمتّع املعاهدات الدولية يف القانون التونيس إذن
مبكانة هامة فهي حسب العبارة املك ّرسة ذات مكانة «تحت دستورية  -فوق ترشيعية» وهي بالتايل جزء ال يتجزأ
 1الرائد الرسمي عدد  12بتاريخ  22فيفري  ،2011ص.185 .
 2الرائد الرسمي عدد  36بتاريخ  20ماي  ،2011ص.724 .
Conférence de presse sur l’adhésion de la Tunisie au Statut de la Cour pénale internationale, 24/6/2011, www.un.org/News/fr-press/docs/2011/ 3
.Conf10624-CPI.doc.htm
 4بعد األردن ( )2002وجيبويت ( )2002وجزر القمر (.)2006
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من النظام القانوين التونيس .و هنا ال بد من اإلشارة إىل وجود نوعني من االتفاقيات الدول ّية أال وهي تلك التي تنطبق
مبارشة مبجرد املصادقة عليها 5وتلك التي تستدعي اتخاذ قانون ميكّن من إدخالها ح ّيز النفاذ يف القانون التونيس.

وعموما فإ ّن جانبا من الفقه يف تونس يدافع عىل أساس الفقرة  5من املادة  60من معاهدة فيينا عن فكرة أ ّن بعض
االتفاقيات الدولية خاصة منها تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان تعبرّ عن قيم كونية ال ميكن للدستور حتى أن يخرقها. 6

رشع الوطني نظرا
ّ
وبغض النظر عن هذه املسألة فإ ّن من االتفاقيات الدولية تلك التي تحتاج لتطبيقها إىل تد ّخل امل ّ
إىل اعتبارين أساس ّيني :
أ ّولهام صبغتها الجنائية أي تعلّقها بالتجريم والعقاب وهي مادة تخضع ملبدإ رشع ّية الجرائم والعقوبات الذي ميثّل
ترشيعي
نص
الصعيد الوطني يف غياب ّ
مبدأ قانونيا عاما  7 Principe général de droitيحول دون تطبيقها عىل ّ
ّ
ين ّزل مقتضياتها ضمنه.
رشع الوطني إىل تجريم بعض السلوكات والحثّ عىل
ثانيهام أ ّن االتفاقيات ال ّدولية عادة ما تقترص عىل دعوة امل ّ
أي بيان بالعقوبات املستوجبة.
إيقاع العقوبات املناسبة لها دون أن يكون ضمنها ّ
الصنف من املعاهدات ال ّدولية فهي تستدعي من ال ّدول يف
وتدخل معاهدات القانون ال ّدويل اإلنساين ضمن هذا ّ
8
إطار مبدإ “احرتام و فرض احرتام القانون ال ّدويل اإلنساين”  -الذي يلزم الدول املصادقة عليها بال ّن ّص عىل الجرائم
التي تحتويها وعىل عقوباتها ضمن قوانينها الوطنيّة -مواءمة نصوصها القانونيّة الداخلية مع مقتضيات املعاهدات
تظل االتفاقيات عاجزة عن التّطبيق».9
فـ«بغري ال ّن ّص عىل عقوبات لهذه الجرائم ّ
تنص عىل أن « تتع ّهد
وهو ما يربر مقتضيات املواد  49و  50و 129و 147املشرتكة يف اتفاقيات جينيف األربع التي ّ
أي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية ف ّعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو
السامية بأن تتّخذ ّ
األطراف ّ
يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية املب ّينة يف املا ّدة التّالية».10
كام يذكّر ال ّنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ضمن ديباجته “بأ ّن من واجب الدولة أن متارس واليتها القضائية
DABBECH (K.), Les traités self-executing, mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public et financier, Faculté des 5
.Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 1997-1998
LAGHMANI (S.), «Suprématie de la constitution et transfert de la souveraineté» in. Constitution et droit international, Recueil des cours de l’Académie 6
.internationale de droit constitutionnel, Vol. 8, CPU, Tunis, 2000, pp. 79-126
من اإلشكاالت الكربى التي تطرح يف املنظومة القانون ّية التونسية يف هذا الصدد إشكال عزوف القضاة غالبا عن تطبيق االتفاق ّيات الدول ّية ما مل يوجد قانون ين ّزل مقتضياتها ضمن القانون
خاصة عىل القوانني الداخل ّية وثانيهام عدم نرش االتفاقيات الدول ّية إلاّ
الوطني وهو عزوف يفسرّ ه أمران .أ ّولهام تكوين القايض التونيس الذي يغفل إىل ح ّد كبري بعد القانون الدويل ويركّز ّ
يف ما ندر واالقتصار عىل نرش قانون املصادقة عليها (بالرغم من دعوة الوزير األ ّول إىل ذلك عرب منشوره املؤ ّرخ يف  4نوفمرب  )1988مماّ جعل اإلملام مبحتواها غري متاح إلاّ ملن تجشّ م عناء
ظل وجود األنرتنت التي جعلت البحث عن هذه النصوص عمل ّية متاحة وسهلة.
البحث .ولو أنّه من املمكن اليوم تنسيب هذا التفسري يف ّ
 7يه ّمنا هذا املبدأ يف هذا املوضوع باعتباره مبدأ قانون ّيا عا ّما  Principe général de droitال بوصفه مبدأ عا ّما من مبادئ القانون الدويل  Principe général du droitو هي صفة
سوف نعرض إليها الحقا.
 8املادة  1مشرتكة من ات ّفاقيات جينيف األربع و املادة  1فقرة 1من الربوتكول اإلضايف األ ّول  .انظر حول هذا املبدأ
CONDORELLI (L.), « Quelques remarques à propos de l’obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire », in. Etudes
et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Genève, CICR, 1984, pp. 19-35 ; GASMI
.(L.), L’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Mémoire de master en sciences politiques, FDSPT, 2010
ميكن قراءة هذه املقاطع من التّعليق عىل هذه املادّة
«En prenant d›emblée cet engagement, les Parties contractantes soulignent que la Convention n›est pas seulement un contrat de réciprocité liant un Etat
avec son ou ses co-contractants dans la seule mesure où ceux-ci respectent leurs propres engagements, mais plutôt une série d›obligations unilatérales,
solennellement assumées à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes [...]. Il va de soi qu’un gouvernement ne saurait se contenter de
donner des ordres ou des directives en laissant aux autorités militaires le soin de pourvoir à leur guise aux détails de l›exercice. Il doit surveiller cette exécution. De plus, s’il veut tenir son engagement solennel, il doit nécessairement préparer d›avance, c›est à dire dès le temps de paix, les moyens juridiques,
matériels ou autres permettant, le moment venu, d›assurer une application loyale» : PICTET (J.-S.) (dir.), Commentaire de la convention I de Genève du
.12 août 1949, Genève, C.I.C.R., 1952, p. 24
رسي صيام ورشيف عتلم ،القانون االنساين وتطبيقاته يف جمهوريّة مرص العربية ،القاهرة ،اللجنة الدول ّية للصليب
ضمن
اإلنساين”،
الدويل
 9عتلم (رشيف)“ ،آل ّيات احرتام أحكام القانون
ّ
األحمر ،2011 ،ص.60 .
 10أي املواد  50و  51و  130و  147املشرتكة والربوتوكول األ ّول ،و هي مواد مت ّيز بني نوعني من االنتهاكات .األ ّول هو االنتهاكات الجسيمة أي جرائم الحرب التي وردت عىل سبيل الحرص
والثاين هو االنتهاكات التي مل توصف بأنّها جسيمة وهي مخالفات ألحكام أخرى غري جرائم الحرب.
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الجنائية عىل أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دول ّية” وهو ما يستدعي إعداد الع ّدة ملامرسة تلك الوالية يف إطار
مبدإ عدم املساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانني الوطن ّية الذي تك ّرسه املا ّدة  80من نفس النظام األسايس
تنص عىل أنّه “ ليس يف هذا الباب من النظام األسايس [الباب السابع] ما مينع الدول من توقيع العقوبات
حني ّ
تنص عىل العقوبات املح ّددة يف هذا
املنصوص عليها يف قوانينها الوطن ّية أو يحول دون تطبيق قوانني الدول التي ال ّ
الباب» كام أكّد النظام األسايس للمحكمة الجنائ ّية الدول ّية إضافة إىل رضورة مواءمة الدول لدساتريها وترشيعاتها مع
كل
خاصة عىل رضورة قيام الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات الترشيع ّية الرضوريّة لتأمني ّ
أحكامه املوضوعية بصفة ّ
ينص عليها وذلك ضمن املا ّدة  88منه.
صور التعاون التي ّ
كل دولة طرف يف معاهدة روما يجربها  -يف نطاق
و بناء عليه فإ ّن املواءمة الترشيعيّة هي التزام محمول عىل ّ
تنفيذ الدول اللتزاماتها بحسن نية - le principe de bonne foiعىل اتخاذ اإلجراءات الوطنيّة الرضوريّة لتفعيل
املختصة (خصوصا
نظام روما ضمن منظومتها القانونية الداخليّة وهو ما من شأنه أن يعطي “السلطات الداخليّة
ّ
السلطتني الترشيعيّة و التّنفيذيّة) سندا قانونيا وطنيّا لتنفيذ وتطبيق تلك االلتزامات الدوليّة من ال ّناحيتني الواقعيّة
و الفعليّة”.11

ظل القاعدة القانونية الدول ّية املض ّمنة مبعاهدة فيينا لقانون املعاهدات التي متنع الدول من
و يتأكّد هذا االلتزام يف ّ
إثارة نصوص قانونها الداخيل مبا يف ذلك الدستور لتربير عدم تطبيق معاهدة ملزمة لها وهو ما يحتّم عىل الدول يف
صورة عدم مطابقة قانونها الداخيل لتع ّهداتها الدول ّية إجراء التّغيريات الضرّ وريّة لقانونها ال ّداخيل قصد مواءمته مع
تلك التع ّهدات.
و قد قامت عديد ال ّدول األطراف يف معاهدة روما بهذا اإلجراء عرب س ّن قوانني جديدة عىل ضوء معاهدة روما
وعمدت عند االقتضاء إىل تعديل ترشيعاتها الوطن ّية مبا يف ذلك دساتريها حني بدا لها تعارض بينها و بني مقتضيات
نظام روما كام سريد بيانه الحقا.
 .2ال ّرد على شبهات عدم الدستور ّية املتعلّقة بعمل ّية املواءمة التشريعية

ميثّل الدستور هرم القواعد القانون ّية الداخل ّية وهو بذلك أ ّول ال ّنصوص القانون ّية التي قد تعرتض طريق املواءمة
الترشيع ّية .وقد أثريت مسألة توافق نظام روما األسايس مع دساتري الدول األطراف يف العديد من الدول بع ْيد مصادقتها
أي تعارض بني األحكام الدستوريّة ونظام
عىل معاهدة إنشاء املحكمة الجنائ ّية الدول ّية فذهب أكرثها إىل نفي وجود ّ
روما األسايس باللجوء إىل تفسري أحكام دساتريها عىل ضوء النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدول ّية يف حني طرحت
املحاكم أو املجالس الدستوريّة يف دول أخرى إشكال وجود تعارض بني أحكام دساتريها ونظام روما األسايس يف
جوانب منه مبا يستدعي إجراء تعديالت دستوريّة قبل املصادقة كام هو الحال بالنسبة إىل فرنسا و لكسمبورغ أو
عىل إثرها كام هو الشأن بالنسبة لبلجيكا.
و ال ب ّد من اإلشارة منذ البدء أ ّن الدول العاملة مببدأ التعديل الدستوري وإن أق ّرت بوجود تعارض بني دساتريها
ونظام روما األسايس فقد عمدت إىل تعديل دساتريها عىل ضوئه .ويؤكّد هذا التّمشيّ عىل العلويّة الفعل ّية لنظام روما
األسايس عىل دساتري هذه الدول التي مل تسع عربه إالّ إىل ترجمة هذه العلويّة الفعل ّية و املوضوع ّية إىل علويّة شكل ّية.
وعليه فإ ّن دولة كتونس تجد نفسها بعد االنضامم إىل معاهدة روما مجربة عىل النظر يف دستورية أحكامها التي نشري
إىل أنّها تس ّبق عىل الدستور يف حالة تعارضها معه عمال باملبدإ القانوين الدويل املشار إليه آنفا والقائل بعدم إمكان ّية
 11أبو الوفا (أحمد)“ ،املالمح األساسيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة» ،ضمن عتلم (رشيف) (إعداد) ،املحكمة الجنائيّة الدوليّة .املواءمات الدستوريّة والترشيعيّة (مرشوع قانون منوذجي)،
 ،ICRCالطبعة الثامنة ،2012 ،ص.40.
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احتجاج دولة طرف يف معاهدة دول ّية بأحكام دستورها لتاليف الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن املعاهدة .فالتزام الدولة
السيادة .12وقد أنشئت
مبوجب معاهدة دول ّية ال يع ّد اعتداء عىل سيادتها بل إنّه عىل العكس من ذلك مامرسة لتلك ّ
املحكمة الجنائية الدول ّية مبقتىض اتفاقية دول ّية صادقت عليها الدول األطراف مبحض إرادتها والتزمت بأحكامها مبا
فيها تلك التي تق ّيد سلطاتها السياديّة .وعليه فام من تعارض مبد ّيئ بني سيادة الدولة وتقييد سلطاتها عرب معاهدة
دول ّية صادقت عليها مبحض إرادتها وهو شأن نظام روما األسايس الذي وإن أىت بقيو ٍد عىل سيادة الدول فإنّها قيود
ارتضتها هذه الدول وصيغت بطريقة من شأنها الحفاظ عىل السيادة الوطن ّية ال املساس بها.
فلنئ اعترب البعض أ ّن النظام األسايس ينتهك السيادة الوطن ّية للدول مبا أنّه يسمح لجهة أجنب ّية مبامرسة اختصاص
أصيل يعود إىل سلطاتها القضائ ّية فإنّهم قد أغفلوا مبدأ التكامل بني املحكمة الجنائيّة الدوليّة واملحاكم الوطنيّة الذي
محل
تحل ّ
يك ّرسه نظام روما األسايس من خالل الفقرة العارشة من ديباجته و ما ّدته  .17فاملحكمة الجنائيّة الدوليّة ال ّ
القضاء الوطني وإنمّ ا تتد ّخل حرصا حني ال تتوفّر لدى الدولة الرغبة أو القدرة عىل االضطالع بالتحقيق واملقاضاة
وعليه فإ ّن االختصاص القضايئ ال ينعقد للمحكمة إذا قامت الدولة بواجبها يف التحقيق واملحاكمة .أ ّما إذا مل ترغب
يف ذلك أو كانت غري قادرة عىل مامرسة اختصاصها فإنّها تحيله إىل املحكمة التي متثّل بنا ًء عىل ذلك امتدادا للقضاء
الوطني .ويؤكّد هذا القول موقف املجلس الدستوري الفرنيس الذي يق ّر أنّه «إذا كانت الدولة غري راغبة يف املقاضاة
أو غري قادرة عىل االضطالع باإلجراءات بسبب انهيار كليّ أو جوهري لنظامها القضايئ الوطني أو بسبب عدم توفّره،
فال يوجد تعارض مع الرشوط األساسيّة ملامرسة السيادة الوطنيّة “ .13وقد تناول مجلس الدولة اإلسباين نفس املسألة
من زاوية الحق الدستوري يف الحامية القضائيّة الف ّعالة التي تكفلها املحاكم اإلسبانيّة فاعترب بشكل يؤكّد عدم تعارض
اختصاص املحكمة مع السيادة الوطنيّة أ ّن «الحق الدستوري يف الحامية القضائية الفعالة ال يقترص عىل الحامية التي
تكفلها املحاكم اإلسبانية وإنمّ ا قد ميت ّد إىل الهيئات القضائيّة التي تقبل إسبانيا باختصاصها». 14

و يف سياق متّصل طرحت مسألة املساس بالسيادة الوطن ّية من زاوية الفقرة الرابعة من املا ّدة  99من النظام األسايس
التي تتيح للمدّ عي العام للمحكمة مبارشة بعض أعامل التحقيق داخل إقليم الدولة الطرف املو ّجه إليها طلب
ظل عدم وجود ظروف
السلطات القضائ ّية الوطن ّية يف ّ
مساعدة نظرا إىل إمكان ّية إجراء هذه التحقيقات يف غياب ّ
خاصة .15غري أ ّن هذا الطرح يغفل مبدأ التكامل من ناحية وجملة أحكام الباب التاسع من النظام األسايس وخصوصا
ّ
املا ّدتان  54و ( )3( 57د) منه من ناحية أخرى ،فهذه األحكام اإلجرائ ّية جاءت لتكفل احرتام السيادة الوطن ّية عند
مامرسة امل ّدعي العام الختصاصاته .وما الفقرة  4من املا ّدة  99إلاّ استثناء من هذه القاعدة مرشوط أ ّوال بأن ال تكون
الدولة الطرف املو ّجهة إليها هذا الطلب هي دولة أدعي ارتكاب الجرمية عىل إقليمها وكان هناك قرار بشأن املقبول ّية
مبوجب املا ّدتني  18و 19من النظام األسايس وثانيا بإلزام امل ّدعي العام قبل مبارشة إجراءاته عىل أساس الفقرة  4من
املا ّدة  99بإجراء كافة املشاورات املمكنة مع الدولة الطرف املو ّجه إليها الطلب .ونظرا لهذه االعتبارات وقع يف بعض
الدول إقرار عدم تعارض الفقرة  4من املا ّدة  99مع السيادة الوطن ّية حيث أعلن مجلس الدولة اإلسباين أنّه عىل
الرغم من أ ّن مضمون املواد  99فقرة  4و  54فقرة  2و 93و  96يدخل يف نطاق االختصاص القضايئ الوطني فإ ّن من
ظل املا ّدة  93من الدستور اإلسباين 16كام اعترب مجلس الدولة
املمكن نقل هذه االختصاصات إىل هيئات أخرى يف ّ
يف لوكسمبورغ أ ّن السلطات املمنوحة للمدعي العام إلجراء التحقيق عىل اإلقليم الوطني ال تتعارض مع السيادة
الوطن ّية طاملا مورست بعد التشاور بني املدعي العام و سلطات الدولة الطرف.17
.CPJI, Affaire du Vapeur Wimbledon, 17 août 1923, Série A, n°1, p. 25 12
 13مجلس الدولة الفرنيس ،القرار رقم  DC 98-408الصادر يف  ،1999 / 2 / 22الجريدة الرسم ّية العدد  ،1999 / 1 / 24 ،20ص.1317 .
 14رأي مجلس الدولة اإلسباين بتاريخ  22أوت  1999بشأن النظام األسايس لروما.
 15مجلس الدولة الفرنيس ،القرار سابق الذكر.
 16رأي مجلس الدولة اإلسباين سابق الذكر.
 17لوكسمبورغ ،رأي مجلس الدولة حول مرشوع القانون الخاص باملوافقة عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،رأي عدد  ،088 / 44الوثيقة الربملان ّية رقم  4502بتاريخ .1999 / 5 / 4
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تنص العديد من الدساتري عىل الحصانة من املقاضاة بالنسبة للرؤساء و/أو املسؤولني
وتفعيالً للسيادة الوطن ّية ّ
تنص عليه املا ّدة  27من النظام األسايس من
الحكوم ّيني و/أو النواب وهو ما قد يبدو أل ّول وهلة غري متّفق مع ما ّ
«عدم االعتداد بالصفة الرسم ّية لألشخاص» أمام املحكمة الجنائ ّية الدول ّية .وقد ذهبت بعض الهيئات الدستوريّة
الوطن ّية هذا املذهب فقد اعترب مجلس الدولة البلجييك أ ّن املا ّدة  27من النظام األسايس تتعارض أ ّوال مع املا ّدة
رصفاته خارج إطار
رصفاته خالل أداء وظائفه وت ّ
 88من الدستور البلجييك التي متنح حصانة مطلقة للملك تشمل ت ّ
املهام الوظيف ّية وثانيا مع املا ّدتني  58و  120من الدستور حيث ميكن أن يكون مضمون القرار الذي يص ّوت عليه
تختص بها املحكمة ( فقرة  3ب من
النائب أو الرأي الذي يبديه خالل مامرسته ملهامه داخال يف إطار الجرائم التي ّ
املا ّدة  25من النظام األسايس) وثالثا مع املا ّدة  103فقرة  5من الدستور التي متنح الوزراء الحصانة اإلجرائ ّية .وهو
رأي شبيه مبا خلص إليه مجلس الدولة يف لوكسمبورغ 18الذي اعترب أحكام املادة  27من النظام األسايس متعارضة مع
بأي استثناء
املادة الرابعة من الدستور التي متنح شخص الدوق األكرب حصانة من كافة أشكال املالحقة وال تسمح ّ
بخصوص املسؤول ّية الجنائ ّية .ويف فرنسا ب ّرر مجلس الدولة رضورة إجراء تعديل دستوري للتصديق عىل نظام روما
بعديد االعتبارات ومن بينها تعارض هذا النظام مع املادة  68من الدستور الفرنيس الذي يكفل لرئيس الجمهورية
حصانة مطلقة يف ما يتّصل باألعامل التي يقوم بها أثناء أداء واجباته إلاّ يف حالة الخيانة العظمى وال يسمح بتوجيه
االتهام له خالل فرتة أدائه لهذه الواجبات إلاّ أمام محكمة العدل العليا وتعارض النظام من ناحية أخرى مع املادتني
 26و 68فقرة  1من الدستور يف ما يتعلّق بالحصانة الربملان ّية و حصانة أعضاء الحكومة .19غري أ ّن بيان تهافت هذه
مؤسسة الحصانة من ناحية و طبيعة الجرائم
االعرتاضات أمر بسيط للغاية بالنظر إىل اعتبارين أساس ّيني وهام طبيعة ّ
الدول ّية الداخلة يف اختصاص املحكمة من ناحية أخرى.
أ ّما عن الحصانة فلقد أصبح اليوم من املق ّرر أنّها تقترص عىل مامرسة الوظائف املتصلة باملنصب الذي لها عالقة به
مبا أنّها وسيلة متنح لصاحب املنصب بهدف متكينه من أداء مهامه ال بغرض إتاحة إفالته من العقاب .ومبا أ ّن الجرائم
بأي حال من األحوال جز ًءا من الوظائف الرسميّة فإنّها تخرج لزا ًما من
الداخلة يف اختصاص املحكمة ال تشكّل ّ
نطاق الحصانة و هو ما تؤكّده قضيّة بينوشيه حيث اعترب مجلس اللوردات أنّه ال ميكن االعتداد بالحصانة املمنوحة
20
مبوجب القانون الوطني لرئيس الدولة بخصوص جرمية التعذيب مبا أ ّن الحصانة ال متنح إلاّ يف إطار املهام الرسميّة .
 18نفسه.
 19مجلس الدولة الفرنيس ،القرار سابق الذكر.
 20انظر بخصوص قضية بينوشيه مجموعة القرارات التالية
.Haute Cour de Londres, Pinochet, 28 octobre 1998
Chambre des Lords (Comité de 5 juges), Pinochet, Judgment-Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte
.Pinochet- Regina v. Evans and Another and the Commissioner of Police and Others Ex Parte Pinochet, 25 novembre 1998
Chambre des Lords (Comité de 7 juges), Pinochet, Judgment-Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte
.Pinochet-Regina v. Evans and Another and the Commissioner of Police and Others Ex Parte Pinochet, 24 mars 1999
انظر عىل مستوى الفقه
MUXART (A.), « Immunité de l’ex-chef d’Etat et compétence universelle : Quelques réflexions à propos de l’affaire Pinochet », <www.ridi.org/adi/199812a4.
html> ; DOUCET (Gh.), « La responsabilité pénale des dirigeants en exercice », www.ridi.org/adi/200101a2.html ; DUPUY (P.-M.), « Crimes et immunités,
ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche l’exercice des secondes », R.G.D.I.P., 1999-2, pp. 289-296 , DECAUX (E.), « Les gouvernants »,
in. ASCENSIO (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000 , pp. 183-199 ; DOMINICE (Ch.), « Quelques
observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien chef d’Etat », R.G.D.I.P., 1992-2, pp. 297-308 ; COSNARD (M.), « Quelques observations sur
les décisions de la Chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », R.G.D.I.P., 1999-2, pp. 309-328 et LAGHMANI
(S.), « Sanction et immunité », in. BERTEGI (B.) (dir.), La sanction : Anciennes solutions et nouvelles tendances, Faculté des sciences juridiques, politiques
.et sociales de Tunis, 2004, pp. 35-53
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وقد غدا هذا الفهم جزءا من القانون الدويل العريف 21و بهذا املعنى وقع تكريسه عىل صعيد فقه القضاء الدويل.22
أ ّما بخصوص طبيعة الجرائم فمن املالحظ أ ّن االتفاقيات الدوليّة املتعلّقة بحقوق اإلنسان و بالقانون الدويل اإلنساين
تطرح رصاحة مسألة الحصانة إذا تعلّق األمر بجرائم خطرية تخضع للقانون الدويل كام هو الشأن بالنسبة إىل
ملؤسسة
معاهدة حظر اإلبادة الجامعيّة و اتفاقيات جينيف األربع وعليه فإنّه حتّى يف صورة تغليب الفهم الواسع ّ
رصفات الشخص سواء الداخلة ضمن مامرسته الختصاصه أو الخارجة عنها فإ ّن
الحصانة عرب جعلها متت ّد إىل جميع ت ّ
هذه الجرائم تشكّل يف جميع الحاالت استثنا ًء رصي ًحا من نطاق الحصانة.
و بالرجوع إىل التجارب املقارنة يالحظ أ ّن مجلس الدولة اإلسباين الذي دعى إىل تفسري النظام األسايس للمحكمة
تظل قامئة باعتبارها أحد املبادئ األساس ّية للنظام السيايس اإلسباين
الجنائ ّية الدول ّية وفقا ملبدأ حصانة امللك التي ّ
قد اعترب يف نفس الوقت أ ّن املا ّدة  27تتوافق مع الدستور اإلسباين ألنّها ال تؤث ّر عىل مامرسة االمتيازات و الحصانات
املمنوحة ألعضاء الربملان بل هي مج ّرد نقل لالختصاصات بشأنها إىل املحكمة الدول ّية وهو ما تسمح به املا ّدة 93
من الدستور .23أ ّما يف كوستاريكا فقد اعتربت املحكمة العليا أ ّن املا ّدة  27تتوافق متاما مع الدستور باعتبار أنّه ال
ميكن للحصانة الجنائ ّية التي مينحها الدستور ألعضاء الربملان أن تقف دون اختصاص املحكمة مبحاكمتهم بالنظر إىل
طبيعة الجرائم.24

بأي حال من
ويتبينّ بنا ًء عىل ّ
كل ما سبق أ ّن نظام روما األسايس قد صيغ بشكلٍ يتالءم مع سيادة الدول وال يتعارض ّ
األحوال معها ،غري أنّه قد يستوجب يف بعض الحاالت قبل املرور إىل املواءمة الترشيع ّية باملعنى الض ّيق إجراء بعض
املواءمات الدستوريّة أو التنصيص عىل السامح بها ضمن الدستور ضامنًا لعلويّة املقتضيات الدستوريّة عىل األحكام
املعاهديّة.
أقل
الصدد تطرح مسائل أخرى جزئ ّية عىل الدولة الطرف يف معاهدة روما .ولنئ كانت هذه املسائل ّ
ويف نفس هذا ّ
أه ّم ّية من تلك التي أوردناها يف ما سبق من تحليل ضمن هذه الفقرة فإنّه ال ضري من اإلشارة إليها ورفع اللّبس
بشأنها ولو بصورة رسيعة.
و من بني هذه املسائل تلك املتعلّقة بـتسليم املواطنني حيث قد يبدو التزام الدولة الطرف بتقديم مواطنيها إىل
تنص عليه أغلب الدساتري .غري أنّه يف الحقيقة ال
املحكمة متعارضً ا مع مبدإ حظر تسليم الدولة ملواطنيها الذي ّ
ألي تعارض بني املبدأين ففضال عن أنّه ليس عىل الدولة واجب اإلحالة إىل املحكمة وفقا ملبدأ التكامل طاملا
وجود ّ
25
اضطلعت بواجباتها وعن أ ّن املحكمة الدوليّة «ليست محكمة أجنبيّة وإنمّ ا هي امتداد لوالية القضاء الوطني»
تنص
فإ ّن اإلحالة إىل املحكمة ،كام تؤكّد عىل ذلك املا ّدة  102من نظامها األسايس مختلفة متاما عن «التسليم» الذي ّ
عليه دساتري الدول والذي يفرتض تسليم الدولة ملواطنيها إىل دولة أخرى .وقد أكّدت املحكمة الدستورية باإلكوادور
عىل هذا عندما أق ّرت بعدم انطباق املبدأ الدستوري القائل بحظر التسليم عىل عمليّة تقديم األشخاص إىل محكمة
دوليّة تأسيسا عىل أ ّن اإلحالة إىل املحكمة الدوليّة وضع قانوين مختلف عن التسليم . 26ويف كوستاريكا رأت املحكمة

 21انظر
HENCKAERTS (J.-M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 733.744
 22انظر
.MEJRI (Kh.), Le droit international humanitaire dans la jurisprudence internationale, thèse de doctorat en droit, FSJPST, Tunis, 2014-2015, pp. 530-565
 23رأي مجلس الدولة اإلسباين سابق الذكر.
 24كوستاريكا ،املحكمة الدستورية ،االستشارة االلزاميّة بشأن دستورية القانون املعني باملوافقة عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 1 ،نوفمرب . 2000
 25عتلم (رشيف)« ،املواءمات الدستورية للتصديق واالنضامم إىل النظام األسايس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة» ،ضمن عتلم (رشيف) (إعداد) ،املحكمة الجنائيّة الدوليّة .املواءمات
الدستوريّة والترشيعيّة (مرشوع قانون منوذجي) ،ICRC ،الطبعة الثامنة ،2012 ،ص.209 .
 26اإلكوادور ،املحكمة الدستورية 6 ،مارس .2002
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الدستوريّة أ ّن الضامنة الدستوريّة التي تحظر إجبار املواطن عىل مغادرة اإلقليم الوطني ليست مطلقة ويجب أن
تط ّبق بصورة متالمئة مع ال ّنظام الجديد لحامية حقوق اإلنسان وفقا للنظام األسايس للمحكمة .27كام تحيل عدم
إشارة الهيئات الدستوريّة يف فرنسا وبلجيكا وإسبانيا إىل هذه املسألة إىل عدم وجود شبهة دستوريّة يف نظام اإلحالة
إىل املحكمة.
تنص عليها املا ّدة  29من النظام األسايس فقد اعتربها مجلس الدولة
أ ّما مسألة عدم سقوط الجرائم بالتقادم التي ّ
ظل
دستوري ذلك أ ّن إحالة قضيّة إىل املحكمة تكون األفعال املتصلة بها خاضعة للتقادم يف ّ
الفرنيس مدخال إلشكال
ّ
يخل بالرشوط الجوهريّة ملامرسته
القانون الوطني ،يف حالة إذا كان ذلك نتيجة لعدم رغبة الدولة أو عدد قدرتهاّ ،
السيادة الوطنيّة .28وميكن االكتفاء للر ّد عىل هذا املطعن بأ ّن عدم سقوط الجرائم ض ّد اإلنسانيّة وجرائم الحرب
وجرمية اإلبادة بالتقادم قد أضحى اليوم قاعدة عرفيّة ثابتة 29قد وقعت صياغتها فضال عن ذلك ضمن اتفاقيّة 1968
وما املا ّدة  29إلاّ صياغة اتفاقيّة أخرى لهذه القاعدة العرفيّة .وعليه فإ ّن الدول ملزمة بتطبيقها واحرتامها عىل أساس
الخاصة بنوع معينّ من الجرائم ال يوجد بشأنه
اتفاقي أ ّوال نظرا لقبولها عرب مصادقتها عىل نظام روما لهذه املا ّدة
ّ
أي مانع دستوري يحول دون عدم تطبيق التقادم عليه وعىل ٍ
أساس عر ّيف يلزم الدول باحرتامه ولو مل تكن طرفا يف
ّ
تنص عليه.
املعاهدة التي ّ
و أ ّما عن شبهة تعارض الفقرة  3من املادة  20مع مبدإ عدم جواز محاكمة الشخص عن نفس الجرم م ّرتني عرب إقرارها
إلمكان ّية محاكمة شخص من قبل املحكمة يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن ذات الفعل إذا تبينّ أ ّن اإلجراءات
القضائ ّية قد اتخذت لغرض حاميته من املسؤول ّية الجزائ ّية أمام املحكمة أو إذا متّت هذه اإلجراءات بصورة تتناىف
مع مبدإ االستقاللية والنزاهة أو جرت عىل نحو ال يتسق ون ّية تقديم الشخص للعدالة فإ ّن ال ّرد عليها يستوجب أ ّوال
التذكري بأ ّن املادة العرشين التي وردت ضمنها هذه املقتضيات هي نفس املادة التي تؤكّد ضمن النظام األسايس عىل
حق ال يقترص ،كام يؤكّد عىل ذلك مجلس الدولة اإلسباين عىل
مبدأ عدم جواز املحاكمة عن نفس الجرم م ّرتني وهو ّ
الحامية التي متنحها املحاكم الوطنية بل ميت ّد إىل األجهزة القضائية األخرى التي تقبل الدولة باختصاصها .30فاملادة
 20من النظام األسايس قد أكّدت عىل املبدإ يف فقرتيها األوىل والثانية ومل تورد هتني الحالتني إالّ بصفتهام استثناءين
ظل احرتام مبدأ التكامل مبا أن هتني الحالتني تر ّددان متاما ما جاء
«الهدف منهام تج ّنب اإلفالت من العقاب» 31يف ّ
باملادة  17فقرة  2من النظام األسايس بخصوص املقبول ّية .وقد ق ّرر مجلس الدولة الفرنيس يف هذا الخصوص أنّه
«إذ يضع يف اعتباره من جانب أن أحكام النظام األسايس التي تق ّيد مبدأ تكامل املحكمة مع االختصاصات القضائية
التنصل من التزاماتها مبوجب االتفاق ّية إنمّ ا تنجم عن قاعدة «العقد رشيعة
الجنائية الوطنية ،يف حالة تع ّمد الدولة ّ
املتعاقدين» التي تقيض بأن املعاهدات النافذة تلزم أطرافها ويجب تنفيذها بحسن ن ّية وأ ّن هذه األحكام تحدد
حرصا وموضوع ّيا الحاالت املفرتضة التي يكون بوسع املحكمة عندها أن تعلّق اختصاصها و أ ّن هذه األحكام بالتايل
تخل بالرشوط الرضوريّة ملامرسة السيادة الوطن ّية».32
ال ّ
و قد دعا مجلس الدولة الفرنيس إىل رضورة التعديل الدستوري تأسيسا عىل إمكانية التعارض بني نظام روما وحق
العفو فقد تجد الدولة نفسها مطالبة بإلقاء القبض عىل شخص و تقدميه إىل املحكمة بسبب وقائع يشملها العفو.
وهو عكس ما ارتآه مجلس الدولة يف بلجيكيا حيث اعترب أ ّن العفو املليك له طابع إقليمي يجعل مامرسته تقترص عىل
 27استشارة املحكمة الدستورية بكوستاريكا سابقة الذكر.
 28مجلس الدولة الفرنيس ،القرار سابق الذكر.
.DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5ème éd., 2012, p. 949 29
 30رأي مجلس الدولة اإلسباين سابق الذكر.
 31اإلكوادور ،املحكمة الدستورية ،سابق الذكر.
 32مجلس الدولة الفرنيس ،القرار سابق الذكر.

13

وحق العفو .33ومهام
أي تعارض بني أحكام نظام روما ّ
العقوبات الصادرة عن املحاكم البلجيكيّة وهو ما ينفي وجود ّ
يكن من مدى انطباق حق العفو فإن حق العفو املقصود يف نظام روما عرب املادة  110منه هو العفو عن العقوبة
الذي ال يعود إالّ للمحكمة التي انعقد لها االختصاص وأصدرت حكام يف الدعوى .أ ّما العفو الشامل الذي يثريه مجلس
الدولة الفرنيس فهو من اختصاص السلطات الوطنيّة وال يتق ّرر يف أغلب الدول إالّ بالقانون وعليه فإ ّن حالة التعارض
التي يتص ّورها مجلس الدولة الفرنيس غري ممكنة التحقّق أصال.
و أخريا فقد أثريت يف هذا السياق إشكاليات متعلقة بالعقوبات وخاصة منها عقوبة السجن املؤبد بسبب أنها عقوبة
غري مقررة يف القوانني الوطنية لبعض الدول األوروبية ودول أمريكا الالتينية وعقوبة اإلعدام املقررة يف بعض الدول
وال يق ّررها نظام روما .و للرد عىل هذا االعرتاض قضت الهيئات الدستورية يف كوستاريكا واالكوادور واسبانيا بعدم
وجود تعارض بني هذه االعتبارات و نظام روما حيث أ ّن املادة  80من هذا النظام األسايس تسمح باستبعاد تطبيق
العقوبات غري املنصوص عليها يف الترشيعات الوطنية .كام تسمح املادة  110منه بإعادة النظر يف العقوبات مبا يجعل
الفرتة الزمنية للعقوبة أكرث مرونة كام أقر بذلك مجلس الدولة اإلسباين أو مبا يج ّنب فرض عقوبة السجن املؤبد أو
غري محددة املدة كام ذهبت إىل ذلك املحكمـة الدستـورية فـي اإلكوادور.
إضافة اىل ذلك متنح املادة  80من النظام األسايس الدول حق توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية
إذا متّت محاكمة الشخص أمام املحاكم الوطنية وهو ما يجعل عقوبة اإلعدام عقوبة ممكنة التسليط عىل الجرائم
الداخلة يف اختصاص املحكمة ما دامت الدولة الطرف هي املضطلعة باملحاكمة وكان قانونها الوطني ال مينعها.34
 .IIيف طرق املواءمة التشريعية

يقتيض التع ّرض إىل طرق املواءمة الترشيع ّية فصل القول يف نظام التجريم الذي قد تعتمده الدولة ( )1قبل التط ّرق
إىل شكل املواءمة الترشيع ّية وموضعها من ناحية ( )2وأسلوب ّية التجريم من ناحية أخرى ( .)3وما ذلك إلاّ لتبينّ
أقوم املسالك التي عىل الدولة التونس ّية أن تنتهجها للقيام بعمل ّية مواءمة ترشيعها الداخيل مع مقتضيات نظام روما
األسايس.
 .1من نظام التجريم العام إىل نظام التجريم الخاص

ميكن بالنظر إىل التجارب املقارنة استخراج ثالثة أنظمة للمواءمة الترشيعية سوف نستعرضها رسيعا ضمن
الجدول اآليت :

 33بلجيكا ،مجلس الدولة ،رأي حول مرشوع القانون الخاص باملوافقة عىل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 21 ،أفريل  ،1999الوثيقة الربملانية رقم ، )1999-2000( 2-239
ص.94 .
 34ونحن إذ نبني هذه اإلمكانية املمنوحة للسلط الوطنية بتوقيع عقوبة اإلعدام عىل الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة إذا اضطلعت املحاكم الوطنية باملحاكمة فإننا نحبّذ عدم تقرير
هذه العقوبة وندعو إىل عدم اعتامدها يف هذا الصدد بل إىل إلغائها كلّيا من املنظومة القانونيّة التونسية وهو أمر يبدو أ ّن السياسة الترشيعية يف تونس ال تذهب يف اتجاهه إىل اليوم حيث
وقع تقرير هذه العقوبة مؤخرا ضمن قانون مكافحة اإلرهاب .انظر نص هذا القانون عىل الرابط التايل
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/Loi_2015_26_fr.pdf
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نظام املواءمة

تعريفه
يقوم هذا النظام عىل تطبيق القواعد املقررة
وطنيا ملعاقبة جرائم الحق العام (القتل العمد -
االغتصاب )...عىل الجرائم الدولية.

نظام التجريم املزدوج
Le système de double
incrimination

نظام التجريم العام
Le système de
l’incrimination globale

نظام التجريم الخاص
Le système de
l’incrimination
spécifique

إدراج مقتىض عام ضمن القانون الجنايئ الوطني
يحيل إىل معاهدات القانون الدويل االنساين أو
إىل القانون الدويل االنساين بشكل عام أو حتى
إىل القانون الدويل العام.

نقل الجرائم الدولية داخل القانون الوطني
باستعامل نفس الصياغة الواردة باملعاهدات
االنسانية أو باستعامل صياغات متالمئة مع
السياق الوطني و لغته القانونية املخصوصة.

نقاط القوة والضعف فيه
نقاط القوة

نقاط الضعف

 ال يحتوي الترشيع الوطنيرضورة عىل كل األفعال التي
تشكل جرائم دولية.
 ال يأخذ الترشيع الوطنيرضورة بعني االعتبار األفعال
املسموح بها يف إطار النزاع
املسلح (قتل العدو).
ال يحتوي الترشيع الوطنيعىل كل أشكال املسؤولية التي
يقررها القانون الدويل الجنايئ.
 تؤدي هذه الطريقة إىل تأويلواسع ملقتضيات القانون الجنايئ
الوطني وهو ما يجعلها تواجه
رفض القضاة الوطنيني املعتادون
عىل تطبيق قاعدة التأويل
الضيق للقانون الجنايئ.
طريقة سهلة و اقتصادية تطرح هذه الطريقة إشكاليات
عىل مستوى مبدإ رشعية
حيث ال تقتيض إعادة
النظر يف الترشيع الوطني الجرائم والعقوبات فلتطبيق
هذا املقتىض يكون القايض
كام أنها متكّن من تاليف
الوطني مجربا عىل العودة إىل
إعادة النظر يف الترشيع
الوطني كلّام حدث تغيري القانون الدويل وهو قانون مل
يعتد عىل تطبيقه أغلب القضاة
يف القانون الدويل.
الوطنيون.
 تقتيض هذه الطريقة إعادةمتكّن هذه الطريقة من
احرتام مبدأ رشعية الجرائم النظركليّا يف الترشيع الوطني.
و العقوبات.
 تحتّم هذه الطريقة عىلرشع الوطني متابعة تط ّور
تس ّهل هذه الطريقة عمل امل ّ
القانون الدويل عرب التعديالت
القايض.
الترشيعية.

أمثلة

أملانيا (قبل )2002

كندا
(قبل )2000
سويرسا

بلجيكيا
(قانون  1993املعدّل
سنة )1999
اليمن
(قانون )1997
األردن(قانون )2002
أملانيا
(بعد )2002
كندا
(بعد سنة )2000
إنقلرتا
(قانون )2001
فرنسا
(مرشوع قانون)

جدول  :نظم املواءمة الترشيعية

متكّن قراءة هذا الجدول من مالحظة االنتصار الدويل لنظام التجريم الخاص عىل حساب نظامي التجريم العام
والتجريم املزدوج .فقد تخلّت الدول التي كانت تعتمد عىل نظام التجريم املزدوج (أملانيا) و تلك التي كانت تعتمد
عىل نظام التجريم العام (كندا) بعد مصادقتها عىل نظام روما األسايس عن هذه الطرق وعمدت إىل إصدار قوانني
خاصة بالجرائم الدولية تك ّرس نظام التجريم الخاص وانتهجت أغلبية الدول مبارشة منهج التجريم الخاص نظرا إىل
أنه ميكن يف اآلن نفسه من احرتام مقتضيات القانون الجنايئ الداخيل ومبادئه (وخاصة منها مبدأ رشعية الجرائم و
العقوبات) ومن املحافظة عىل خصوصية الجرائم القانون الدويل اإلنساين مقارنة بجرائم الحق العام (عدم السقوط
بالتقادم ،نظام مسؤولية خاص ،القصد اإلجرامي الخاص.)...
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جل املعاهدات الدولية ذات الطابع اإلنساين 35فهي مل تقم إىل
أما بالنسبة إىل تونس فإنها بالرغم من مصادقتها عىل ّ
أي نظام من هذه األنظمة.
اليوم مبواءمة ترشيعاتها مع مقتضيات القانون الدويل ومل تعتمد بالتايل ّ
و من املالحظ يف هذا الصدد أن الفصل  18من مجلة حامية الطفولة يحيل إىل القانون الدويل االنساين بالنسبة
إىل املقتضيات الحامئية التي يطبقّها القايض الوطني عىل األطفال .وميكن وصف هذه اإلحالة بأنها اعتامد لنظام
التجريم العام املخصوص أو باألحرى اعتامد مخصوص لنظام التجريم العام حيث يحيل املرشع إىل القانون الدويل
االنساين عموما (نظام التجريم العام) و لكن يف مادة مخصوصة تقترص عليها االحالة وهي مادة حامية الطفولة
(نظام التجريم العام املخصوص).
رشع التونيس من املرور من تجاهل رضورة املواءمة الترشيعية مع مقتضيات القانون الدويل
وبالتايل فال ب ّد للم ّ
اإلنساين إىل اعتامد نظام التجريم الخاص الذي أثبت فعاليته من خالل التجارب املقارنة وتحيل هذه الرضورة إىل
البحث يف شكل املواءمة وموضعها.
 .2شكل املواءمة وموضعها

بالرجوع إىل التجارب املقارنة يتبينّ أ ّن املواءمة تتم بإحدى طريقتني  :إ ّما اقحام األحكام الجديدة (املواءمات) ضمن
خاص منفصل.
القانون الجنايئ املوجود و إ ّما ادخال قانون (أو قوانني) ّ
أي قانون
فأ ّما اقحام املواءمات ضمن القانون الجنايئ املوجود فيطرح إشكال تحديد موضع املواءمة أي معرفة ضمن ّ
موجود سيقع اقحام هذه األحكام الجديدة .فهل سيكون ذلك ضمن القانون الجنايئ العام ( املجلة الجنائ ّية ومجلّة
اإلجراءات الجزائ ّية بالنسبة إىل تونس) أو ضمن القانون الجنايئ العسكري (مجلة املرافعات و العقوبات العسكرية
بالنسبة إىل تونس) أو يف كليهام كام هو الشأن يف اسبانيا حيث وقع اقحام املواءمات يف القانون العسكري االسباين
لسنة  1985ث ّم يف القانون الجنايئ العام عرب تعديل  24نوفمرب .1995
الحل األخري معقّدا وغري ذي جدوى كبرية بحيث تنحرص املفاضلة بني الحلّني األ ّولني.
يبدو ّ
واملتأ ّمل يف التجارب املقارنة الب ّد مالحظ أن أغلب ال ّدول قد اعتمدت الحل األ ّول وهو إقحام املواءمات ضمن القانون
الخاصة بالتعاون مع
الجنايئ العام كام هو الشأن بالنسبة إىل فرنسا التي قامت يف  26فيفري  2002بإقحام املقتضيات
ّ
املحكمة الجنائية الدولية (املقتضيات اإلجرائية) ضمن قانونها الجنايئ اإلجرايئ وانطلقت منذ  2006يف إجراء املواءمة
ضمن أحكام قانونها الجنايئ العام.36
الحل الثاين .ففي اليمن ت ّم يف العام  1997تعديل القانون رقم  21بشأن العقوبات
غري أ ّن الدول العرب ّية قد انتهجت ّ
العسكريّة عرب ادراج فصل خاص بجرائم الحرب وقع من خالله الجمع بني طريقة التجريم العام (عرب اإلحالة إىل
االتفاقيات الدولية التي تلزم الجمهورية اليمنية) وطريقة التجريم الخاص (عرب تعداد الجرائم وتعريفها ضمن
القانون) باإلضافة إىل تكريس مبدإ عدم السقوط بالتقادم ومبدإ عدم االعتداد بالحصانة وعدم االعتداد باألوامر
الرئاس ّية .وهو قانون قد وقع اتخاذه قبل اعتامد نظام روما األسايس ويك ّرس نظرة ض ّيقة لجرائم القانون الدويل
اإلنساين تحرصها يف جرائم الحرب .ويف األردن صدر بتاريخ  16جوان  2002قانون العقوبات العسكري املؤقت
رقم  30لسنة  2002وهو قانون بالرغم من مصادقة اململكة األردنية الهاشمية عىل نظام روما قبل صدوره مل يأخذ
باألحكام التي وردت باتفاقية روما األمر الذي يفسرّ ه االنطالق يف اعداد هذا القانون قبل سنوات من اعتامد نظام
 35انظر
MEJRI, «Etude de la pratique tunisienne en droit international humanitaire», contribution dans l’enrichissement et la mise à jour de l’étude intitulée Le
droit international humanitaire coutumier préparée par le CICR et publiée sous la direction de HENCKAERTS (J.-M.) et DOSWALD-BECK(L.) en 2005,
.Comité Internationale de la Croix-Rouge- délégation régionale de Tunis, Tunis 1/10/2014
 36انظر PHILIPPE (X.) et DESMARETS (A.), « Remarques critiques relatives au projet de loi «portant adaptation du droit pénal français à l’institution de
 la CPI « : la réalité française de la lutte contre l’impunité», R.F.D.C., 2010-1, http://www.cfcpi.fr/IMG/pdf_pdf_Article_RFDC.pdfاعتمدنا يف هذه الدراسة عىل
النسخة املتوفرة عىل الرابط اإللكرتوين

16

تنكب حاليّا عىل صياغة التعديالت الالزمة ملواءمة هذا القانون مع نظام
روما غري أ ّن لجنة بوزارة العدل األردنيّة ّ
روما .37وما يه ّمنا يف هذا املقام هو أ ّن هذا القانون العسكري قد أورد يف مادته  44حكام يقيض بانطباق مقتضياته
أي مد ّين يرتكب إحدى جرائم الحرب الواردة ضمنه.
عىل ّ
الحل األول هو األفضل نظرا إىل أن الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائيّة الدوليّة ميكن أن
وال مراء يف أن ّ
السواء و ال يرتبط جلّها ( ما عدا جرائم الحرب) بحالة النزاع املسلّح مبا
يقرتفها املدنيّون و العسكريّون عىل ح ّد ّ
خاصا مبا يجعل
يجعل إقحام املواءمات ضمن القانون الجنايئ العام هو ّ
الحل األمثل فالقانون العسكري يبقى قانونا ّ
تخص املدنيّني ضمنه أمرا خطريا قد يحول دون العلم املفرتض بالقاعدة القانونيّة من قبل األشخاص
إقحام أحكام ّ
املخاطبني من خاللها.
وبناء عىل ما سبق يتجه القول بأ ّن خيار إقحام املواءمات ضمن القانون الجنايئ املوجود من املحبّذ أن يت ّم ضمن
القانون الجنايئ العام أي ضمن املجلّة الجنائيّة ومجلة االجراءات الجزائيّة بالنسبة إىل تونس .وبالنظر إىل الظرفيّة
خاص
الحاليّة يف تونس وإىل الصعوبات التي تقابلها محاوالت تعديل املجلّة الجنائيّة منذ الثورة فإ ّن اعتامد قانون ّ
الحل األكرث بساطة واألرسع الذي ال يرتبط بالتعديالت األخرى املزمع إدخالها عىل
الحل األمثل نظرا إىل أنه ّ
قد يكون ّ
الترشيعات الجنائيّة التونسيّة.
الحل .ففي أملانيا وقع بعد املصادقة عىل نظام روما اعتامد قانون جديد عام
وقد قامت دول عديدة باعتامد هذا ّ
كل الجرائم الواردة بنظام روما وعىل كافة املبادئ وهو نفس ما
ينص عىل ّ
 2002بعنوان «قانون العقوبات الدويل» ّ
خاصا بالجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة والتعاون مع املحكمة
حصل يف كندا التي أصدرت سنة  2000قانونا ّ
خاصا ممهورا بـ« قانون املحكمة الجنائية الدولية».
الجنائية الدوليّة ويف انجلرتا التي اعتمدت سنة  2001قانونا ّ
خاصا بالجرائم املنصوص عليها باتفاقيات جينيف وبالربوتوكولني اإلضافيني منذ 1993
ويف بلجيكا التي متتلك قانونا ّ
وقع بعد اعتامد نظام روما اقحام جرائم اإلبادة والجرائم ض ّد اإلنسانيّة ضمنه والتنصيص عىل مبدإ عدم االعتداد
رشع التونيس ،إذا أراد ترسيع عملية
بالحصانة عرب التعديل الذي وقع اجراؤه يف العام  .1999وعليه فبإمكان امل ّ
خاص
خاص باملواءمة (أو قوانني) مع التأكيد أنه اذا اتخذ القرار باعتامد قانون ّ
املواءمة ،أن يعمد إىل اصدار قانون ّ
منفصل فإ ّن هذا القانون يجب أن يضبط مجال انطباقه بصورة متكّن من تجريم املدنيّني و العسكريني يف اآلن نفسه.
خاص باملواءمة أو اجراء تعديالت عىل القوانني املوجودة فإن أسلوبيّة التجريم
ومهام يكن من شأن اعتامد قانون ّ
خاصة بهذه املا ّدة.
خاصة يجب أن تخضع إىل قواعد تحريريّة ّ Régles légistiques
ّ
 .3أسلوب ّية التجريم

تحيل «األسلوب ّية» إىل طريقة صياغة األحكام القانون ّية فهي جزء من األسلوب الذي ميت ّد فضال عنها إىل نظام الترشيع
وشكله و موضعه .ومبا أ ّن املواءمة هي إقحام ملقتضيات غريبة عن القانون الوطني ضمنه فيجب التأكيد عىل أه ّم ّية
الصياغة اللغويّة عند إجراء هذه العمل ّية.
خاص بطبيعة اللّغة القانون ّية
وهنا الب ّد من اإلشارة إىل مسألتني تتعلّق أوالهام باعتبارات عا ّمة وثانيتهام باعتبار ّ
التونس ّية التي يجب أن تراعى يف نقل مقتضيات النظام األسايس يف صيغته العرب ّية.
أ ّما االعتبار العام فمناطه أ ّن ال ّدقة يف التحرير واملواءمة املطلقة والتا ّمة مع مقتضيات نظام روما إنمّ ا يتأتّيان بالنسبة
الوطني .فبقدر ما تتطابق مقتضيات القانون
إىل الدول من حرصها عىل تحقيق أولويّة انعقاد االختصاص لقضائها
ّ
الوطني مع مقتضيات النظام األسايس بقدر ما يضمن القضاء الوطني انعقاد االختصاص لصالحه و عدم افالت أفعال
مج ّرمة من مجاله.
 37عتلم (رشيف)« ،املواءمات الدستورية للتصديق واالنضامم إىل النظام األسايس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة» ،مقال سابق الذكر ،ص.266 .
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كل يشء التزام الدولة الطرف بتمكني قضائها
فااللتزام بأحكام روما والحفاظ عىل السيادة الوطن ّية يقتضيان قبل ّ
ينص عليهم النظام األسايس للمحكمة الجنائ ّية الدول ّية.
الوطني من مالحقة جميع الجرائم وجميع األشخاص الذين ّ
هذا باإلضافة إىل أ ّن متكني بعض األعامل املج ّرمة من اإلفالت من طائلة القضاء الوطني يتعارض مع التزام الدولة
مبقاومة اإلفالت من العقاب وتنفيذها اللتزاماتها عن حسن ن ّية ذلك أن نظام روما ال يقوم عىل دور املحكمة الجنائ ّية
الدولية يف معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية فحسب بل إنّه يؤكّد عىل ال ّدور األسايس و املبديئ للقضاء الوطني يف
تحقيق أهدافه.
ويف هذا الخصوص يبدو أ ّن القاعدة هي تلك القائلة بأ ّن “البساطة هي رشط الفعال ّية” .38إذ أ ّن الترشيعات املقارنة
قد عمدت يف أغلبها إىل نقل املواد  6و  7و  8من نظام روما األسايس نقال حرف ّيا يف ترشيعاتها الوطن ّية كام هو الشأن
بالنسبة إىل القانون الكندي و القانون االنجليزي عىل سبيل املثال.
وقد وجدت الدول التي مل تنهج هذا املنهج نفسها أمام صعوبات عديدة وسوف نتوقف عند مرشوع قانون املواءمة
الفرنيس الذي وقع اعتامده من قبل مجلس الشيوخ الفرنيس يف  10جوان  2008والذي وقع عرضه عىل لجنة
ّ
الترشيعات يف جوان  2009التي عرضته عىل لجنة الشؤون الخارج ّية التي أصدرت بدورها رأيها فيه بتاريخ  9جويلية
 2009لبيان ما ميكن أن يؤول إليه التصرّ ف يف مقتضيات النظام األسايس ضمن قانون املواءمة من اشكال ّيات.
وتتأت كلّها من عدم االعتامد الدقيق عىل
تتمحور االشكال ّيات التي أثارها مرشوع القانون املذكور حول محاور أربعة ىّ
نص دويل مكتوب بلغة دبلوماس ّية بل تقنينا دول ّيا
نظام روما يف صياغة قانون املواءمة وتجاهل كونه ليس مج ّرد ّ
التفص
بأي شكل من األشكال وإالّ وجد نفسه بصدد يّ
رشع الوطني عىل عدم الح ّد من مداها ّ
لقواعد نافذة تجرب امل ّ
من التزاماته الدول ّية التي ارتضاها عرب مصادقته عىل نظام روما.
أ ّما املحور األ ّول فهو الصياغة الضيقة ملبدأ االختصاص العاملي ضمن مرشوع القانون الفرنيس عرب إقحام رشط اإلقامة
يف فرنسا  résidence habituelleكرشط ملامرسة االختصاص العاملي مماّ يؤ ّدي – كام وقع التنصيص عليه رصاحة
– إىل عدم إمكان ّية مامرسة االختصاص العاملي عىل شخص موجود يف فرنسا أو عابر إلقليمها أو حتّى قادم إليها يف
زيارة وقت ّية ويؤ ّدي هذا الرشط إىل افراغ مبدأ االختصاص العاملي من محتواه وهو ما حدا بلجنة الشؤون الخارج ّية
إىل املطالبة بتعويضه برشط الحضور عىل اإلقليم الفرنيس . 39كام ينضاف إىل ذلك اقحام رشط «التجريم املزدوج»
حيث ال ميكن للسلطات القضائ ّية الفرنس ّية حسب مرشوع القانون تت ّبع الشخص إالّ إذا كانت األفعال مج ّرمة كذلك
يف دولته وهو ما يتعارض مع طبيعة الجرائم الدول ّية ومع التزام الدول مبقاومتها ومينح مقرتفيها مهربا من التت ّبع.
وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية يف رأيها املؤ ّرخ يف  9جويلية  2009إىل حذف هذا الرشط .40وعالوة عىل هذه
التحديدات وقع منح االختصاص الحرصي للم ّدعي العام  ministère publicيف تت ّبع هذه الجرائم وهو ما يشكّل
حسب اللجنة الوطن ّية االستشارية حول حقوق االنسان يف رأيها املؤرخ يف  15ماي  2003بخصوص املرشوع األ ّويل
للقانون “مساسا خطريا بحقوق الضحايا يف التتب ّع الفعيل”.
وأ ّما املحور الثاين الذي تدور حوله اشكال ّيات مرشوع القانون الفرنيس فهو التأويل املعتمد ملبدإ التكامل حيث أ ّدت
صياغته ضمن مرشوع القانون إىل قلبه بالكامل فال ينعقد االختصاص للسلطات القضائ ّية الفرنس ّية حسب املرشوع
ينص عليه
إالّ بعد أن تكون املحكمة الدول ّية قد أق ّرت بعدم اختصاصها أو أعلنت عدم ن ّيتها يف التت ّبع وهو عكس ما ّ
نظام روما األسايس ضمن مادتيه السابعة عرشة والثامنة عرشة حيث وقع تحويل مبدأ التكامل من مبدإ ملزم للدول
األطراف إىل مبدإ اختياري تتصرّ ف الدولة أساسه يف اختصاصها باملقاضاة عن هذه الجرائم .41وعليه فقد اعتربت لجنة
 ,PHILIPPE (X.( 38مقال سابق الذكر ص2 .
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يل
الشؤون الخارجية أ ّن هذا التأويل مخالف متاما اللتزام فرنسا وفق املادة  18من النظام األسايس ودعت إىل التخ ّ
عنه.
وأ ّما عن تعريف الجرائم وهو اإلشكال الثالث الذي يطرحه مرشوع القانون الفرنيس فقد نجم عن :
• إعادة صياغة تعريف جرائم الحرب بطريقة تأليفيّة تجعل محتواها متسام بعدم الوضوح وبعيدا عماّ
ورد ضمن املا ّدة  8من نظام روما .هذا إضافة إىل إقحام صنف جديد أسامه املرشوع «جنح الحرب» وهو
أمر جيّد يف ح ّد ذاته غري أ ّن طريقة صياغته أ ّدت إىل املساس من القاعدة األساسيّة لجرائم الحرب الواردة
كل هذا إىل أ ّن املرشوع مل يورد قامئة الجرائم كاملة كام هي يف املادة  8من
بنظام روما األسايس .وأ ّدى ّ
نظام روما وتصرّ ف يف اتجاه التخفيف يف بعض الرشوط التي ح ّددها نظام روما وكيّف بعض األفعال جنحا
يف حني يعتربها نظام روما جرائم.
وبخصوص الجرائم املتعلّقة بأساليب القتال يحيل املرشوع إىل ملحق النظام األسايس يف حني أ ّن املا ّدة  -2- 8بxx -
أوضح بكثري وال تكتفي باإلشارة إىل أساليب القتال املمنوعة رصاحة بل متت ّد إىل األساليب التي تتس ّبب يف أرضار زائدة
أو ال لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للنزاعات املسلّحة .وهو ما جعل الفقه يدعو إىل
نقل املا ّدة  -8-2ب xx-حرف ّيا دون الح ّد من مداها الذي أ ّدى إليه األسلوب املعتمد ضمن مرشوع القانون.42
• انعدام التنصيص عىل عدم االعتداد بحصانة رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية بالنسبة إىل جرائم الحرب
وهو ما يخالف التزام الدولة من ناحية وما دأب عليه فقه القضاء الفرنيس من ناحية أخرى.
• اختالف تعريف املرشوع لجرمية االبادة عن تعريفها ضمن املادة  6من نظام روما عرب إضافة رشط « الخطة
املتّفق عليها « plan concertéإىل تعريف هذه الجرمية مبا يح ّد من مداها ويخالف تعريفها يف نظام روما
ومعاهدة  1948وضمن فقه القضاء الدويل  .وقد دعت لجنة الشؤون الخارجيّة إىل حذف هذا الرشط .43ويف
سياق متّصل يعترب مرشوع القانون الدعوة إىل اإلبادة التي ال يعقبها أثر مج ّرد جنحة وهو ما يخالف مقتضيات
نظام روما الذي يعتربها جرمية منفصلة.
• ابتعاد املرشوع عن تعريف الجرائم ض ّد االنسان ّية كام ورد ضمن املادة  7من نظام روما وإضافة
رشط «الخطة املتفق عليها» من ناحية و اسقاطه من ناحية أخرى من قامئة األفعال املج ّرمة للـ«عبوديّة
الجنس ّية» و«اآلبارتيد» املنصوص عليهام باملا ّدة السابعة من نظام روما .وال ميكن تربير إسقاط اآلبارتيد
تنص رصاحة عىل أ ّن
بوجود امليز العنرصي  ségrégationحيث أ ّن معاهدة 1973
الخاصة باآلبارتيد ّ
ّ
اآلبارتيد ال يتوقّف عند حدود امليز العنرصي.
أ ّما املحور ال ّرابع واألخري فيتعلّق بنظام التقادم الذي يرسيه هذا املرشوع مق ّررا سقوط جرائم الحرب بعد  30سنة
وجنح الحرب بعد  20سنة وهو ما يشكّل مخالفة رصيحة للام ّدة  29من نظام روما األسايس الذي مينع سقوط
رص لجنة الشؤون الخارج ّية
الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة بالتقادم .وال يفهم جانب من الفقه الفرنيس ملاذا ت ّ
عىل الحفاظ عىل هذه املقتضيات املخالفة بصفة واضحة اللتزام فرنسا الدويل بل ملقتىض معاهدي مدسرت وهو ما
مينح القايض يف نهاية األمر عند دخول هذا املقتىض حيز النفاذ إمكانية تجاهله عىل أساس دستوري. 44
وبالنظر إىل جملة هذه االشكال ّيات واستتباعاتها القانونية والدبلوماس ّية نؤكّد عىل رضورة انتهاج أقوم السبل يف مواءمة
بنص املعاهدة وتو ّخي الدقّة يف نقل مصطلحاتها
الترشيع الوطني مع مقتضيات نظام روما وهو سبيل االلتزام قدر االمكان ّ
 42نفسه ،ص.11 .
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“فام من جدوى يف خلق مصطلحات جديدة داخل ما ّدة أريد لها أن تكون عرب -دول ّية وتكمن ق ّوتها يف لغتها الواحدة
املشرتكة بني جميع الدول” 45و هي لغة دقّقها فقه القضاء الدويل بحيث أضحى من غري املمكن اليوم االعتداد بضباب ّيتها
أو بغرابتها بالنسبة إىل القايض الوطني ويف نفس السياق الب ّد من اإلشارة إىل تهافت الرأي القائل بأن خصوصيات القوانني
الجنائ ّية الوطن ّية قد تحول دون املواءمة الدقيقة ملقتضيات القوانني الداخل ّية مع نظام روما األسايس و ذلك العتبارين
األقل.
عىل ّ
أ ّوال أ ّن املواءمة عمل ّية تتعلّق بالجرائم الدول ّية والعالقة لها بجرائم الحق العام فمجال املواءمة مجال منفصل متاما
يل.
عن مجال التجريم الداخ ّ
ثانيا أن القانون الجنايئ الدويل ليس بغريب عن القانون الجنايئ العام و يك ّرس مصطلحاته و مؤسساته يف العديد من
جوانبه مع بعض الخصوص ّيات التي ت ّربرها طبيعة الجرائم.
و أ ّما بالنسبة إىل االعتبار املتعلّق بخصوصيّة اللّغة القانونيّة التونسيّة فإنّه الب ّد من التنويه بأ ّن الرتجمة العربيّة
املعتمدة للنظام األسايس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة هي ترجمة مصطبغة بخصوصيّات اللّغة القانونيّة املرشقيّة من
ناحية كام أنّها ترجمة ضعيفة يف مواضع من ناحية أخرى.
و تنطبق هذه املالحظات كذلك عىل مرشوع القانون النموذجي العريب بشأن الجرائم الدول ّية الذي وقع إعداده
من طرف املرصي الجنس ّية املستشار الدكتور رشيف عتلم يف إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون بني جامعة الدول
العرب ّية واللّجنة الدول ّية للصليب األحمر املوقعة بتاريخ  1999/11/15والذي وقع اعتامده يف  2005/11/29برقم
 - 598د  21بقرار مجلس وزراء العدل العرب.
بعض املالحظات حول لغة النسخة العرب ّية لنظام روما
استعمال مصطلحات غريبة عن اللغة القانونية التونسية وترجمات غري موفقة

•
•
•

•املادة  34و غريها  :شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة متهيديّة.
•املادتان  91و  : 92القبض و القبض االحتياطي.
•املادة  93و غريها (انظر أيضا املادة « : )109املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة الن ّية» !! ترجمة ملصطلح
 tiers de bonne foiالغري حسن الن ّية.

•
•
•
•
•

•استعامل كلمة «رعايا» عوض «مواطنني»
•«النائب العام»
•استعامل لكلمة قمع ارتكاب هذه الجرائم عوض العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم
•استعامل مصطلح « الص ّحة العقليّة» عوض الص ّحة النفسيّة
•استعامل كلمة «مركبات» عوض عربات

بعض املالحظات حول لغة مشروع القانون النموذجي

 .IIIيف موضوع املواءمة التشريع ّية

سوف نكتفي يف هذا الجزء بتقديم مخطّطني تفصيليني ملا يجب أن تحتويه قوانني املالءمة باالعتامد عىل أه ّم
األحكام التي يحتويها نظام روما األسايس مردفني هذه الدراسة مبرشوعي قانونني أساسيينّ يتعلّق أحدهام بالجرائم
الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائ ّية الدول ّية والثاين بالتعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية.

 45نفسه  ،ص ، 15 .بترصف.
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 .1قانون بشأن الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
أ /املبادئ

 عدم جواز املحاكمة عن الجرمية ذاتها مرتني (مادة )20بنص (مادة  22و )23
 ال جرمية و ال عقوبة إالّ ّ عدم رجع ّية األثر عىل األشخاص (مادة )24 املسؤول ّية الجنائ ّية الفردية (مادة )25 ال اختصاص للمحكمة عىل األشخاص أقل من  18عاما (مادة )26 عدم االعتداء بالصفة الرسميّة (مادة )27 مسؤولية القادة و الرؤساء اآلخرين (مادة )28 عدم سقوط الجرائم بالتقادم (مادة )29 الركن املعنوي (مادة )30 أسباب امتناع املسؤولية الجنائية (مادة )31 الغلط يف الوقائع أو الغلط يف القانون (مادة )32 أوامر الرؤساء و مقتضيات القانون (مادة )33 االختصاص الجنايئ العاملي• إقليمي (من املح ّبذ اعتامد هذا النوع من االختصاص العاملي نظرا لفعاليته القانونية وسالمته الدبلوماسية)
• مطلق
 الرشوع التحريض و املساعدةب /الجرائم

 الجرائم التي ال تفرتض وجود نزاع مسلّح و يقرتفها املدن ّيون و العسكريّون عىل ح ّد سواء• الجرائم ض ّد االنسان ّية
• جرمية االبادة
 الجرائم التي تفرتض وجود نزاع مسلح وال يقرتفها إالّ العسكريّون• جرائم الحرب
• جرمية العدوان (ال مجال العتبارها اليوم ضمن الجرائم الواجبة االقحام نظرا إىل الجدل الذي
ال يزال قامئا حولها).
ج /العقوبات (الباب السابع من النظام األساسي املادة  77واملادة )78

 مبدأ عدم املساس بالتطبيق الوطني للعقوبات (مادة .)80 -عقوبات متوامئة مع العقوبات التي توقعها املحكمة.
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 .2قانون بخصوص التعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
أ /التعاون (الباب التاسع من نظام روما)

تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أ ّن تونس من بني ال ّدول التي وقّعت مع الواليات املتحدة األمريك ّية اتفاق ّية ثنائية
حول حصانة املواطنني األمريكيني من التتبعات أمام املحكمة الجنائية الدولية إىل جانب دول أخرى من منطقة
الرشق األوسط وإفريقيا وهي البحرين وإرسائيل والكويت واملغرب ومرص .46وتدخل هذه االتفاقيات الثنائية ضمن
مامرسة دأبت عليها الواليات املتحدة األمريكية 47للح ّد من مجال التعاون الدويل مع املحكمة الجنائية الدولية عىل
أساس تأويل خاطئ مقصود 48ملقتضيات املادة  98فقرة  2من النظام األسايس ميكّن الدول من االلتزام بعدم تسليم
املواطنني األمريكيني للمحكمة الجنائ ّية الدول ّية مقابل التزام الواليات املتحدة األمريكية مبثل ذلك .وال تحول هذه
االتفاقيات دون تطبيق مقتضيات نظام روما فاملا ّدة  98تتعلّق رضورة باالتفاقيات التي ت ّم ابرامها قبل دخول نظام
روما حيز النفاذ ذلك أ ّن تص ّور هذه املا ّدة بغري هذا املعنى يؤ ّدي إىل مخالفة روح نظام روما األسايس والهدف منه أي
مالحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم فمن غري املعقول أن يسمح النظام مبثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تنقض
مبدأ تحقيق العدالة الدولية وروح القانون الدويل اإلنساين اللذين يقوم عليهام نظام روما األسايس .فالغرض من
حل الخالفات القامئة بني واجبات الدول األطراف يف نظام
املا ّدة  98فقرة  2من نظام روما األسايس كان مقصورا عىل ّ
روما األسايس والتزامات دولية أخرى قد تكون الدولة التزمت بها قبل تاريخ دخول نظام روما حيز النفاذ .عالوة عىل
ذلك يبدو أنّه من الرضوري يف مثل هذه الحالة القول بأ ّن االتفاقيات الشارعة من قبيل نظام روما أعىل مرتبة من
االتفاقيات الثنائية مام يجعل التزامات الدول مبقتىض نظام روما تسمو عىل التزاماتها األخرى التي قد تتعارض معها.
ومهام يكن من أمر فإ ّن مجال انطباق االتفاقية الثنائية يبقى محدودا وال ميكن أن يعرتض طريق تفعيل مقتضيات
روما عىل مستوى التعاون بني الدولة التونسية واملحكمة الجنائية الدولية.
ب /التنفيذ (الباب العاشر من نظام روما)
ج /ترشيح القضاة (املادة  36من نظام روما)

مشروع قانون أساسي عدد ...
الداخلة يف
يتعلّق بالجرائم ّ
اختصاص املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
عامة /
األول  /أحكام ّ
الباب ّ

الفصل 1
تنطبق أحكام هذا القانون عىل الجرائم التالية  :اإلبادة الجامع ّية ،الجرائم اإلنسان ّية ،جرائم الحرب.
SENGUPTA (J.), « La campagne pour l’universalité de la Cour pénale internationale : approche universelle et régionale (Etat des signatures et ratifi 46
cations, analyse des obstacles constitutionnels, politiques, juridiques) », Coalition pour la Cour pénale internationale, Maroc, Lutte contre l’impunité,
.Instance Equité et Réconciliation et Cour pénale internationale, Rabat, Maroc, 2 octobre 2004
 47انظر قامئة هذه الدول عىل املوقع .www.iccnow.org
Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil, 30 septembre 2002, ILM, 2003, annexe, 2ème principe, p. 241; DAVID (E.), “La Cour pénale 48
.internationale”, R.C.A.D.I., T. 313, 2005, pp. 442-446
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الفصل 2
ينعقد االختصاص يف هذه الجرائم للمحاكم التونسية وفقا للقواعد العا ّمة لالختصاص الواردة يف مجلّة اإلجراءات
الجزائ ّية.
بغض ال ّنظر عن مكان وقوعها إذا
تختص محاكم الدولة التونس ّية يف الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ّ
كام ّ
توفّر أحد الشرّ طني التاليني :
 إذا كان املتّهم أو املجني عليه من مواطني الدولة التونسيّة -إذا تواجد املتّهم عىل إقليم الدولة التونسيّة بعدارتكاب الجرمية.
الفصل 3
العسكري
عسكري أو شخص قائم بأعامل القائد
كل قائد
يعاقب بنفس العقوبات الواردة بالفصول من  8إىل ّ 14
ّ
ّ
أي من الجرائم الواردة بتلك الفصول من قبل ق ّوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعل ّيتني يف الحاالت
إذا ارتكبت ّ
التالية :
 إذا كان قد علم أو يفرتض أن يكون قد علم بأ ّن الق ّوات ترتكب أو تكون رشعت يف ارتكاب هذه الجرائم. إذا مل يتّخذ جميع التدابري الالّزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو معاقبة ارتكاب هذه الجرائم أو لعرضاملختصة للتحقيق واملقاضاة.
املسألة عىل السلطات
ّ
الفصل 4
كل رئيس عن الجرائم املنصوص عليها يف تلك الفصول
يعاقب بنفس العقوبات الواردة بالفصول من  8إىل ّ ،14
إذا ما ارتكبت من قبل مرؤوسني يخضعون لسلطته وسيطرته الفعل ّيتني يف الحاالت التالية :
 إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي أيّة معلومات تبينّ أ ّن مرؤوسيه يرتكبون أو رشعوا يف ارتكاب هذه الجرائم. إذا تعلّقت الجرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤول ّية والسيطرة الفعل ّيتني لل ّرئيس. إذا مل يتّخذ جميع التدابري الالّزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو معاقبة ارتكاب هذه الجرائم أو لعرضاملختصة للتحقيق واملقاضاة.
املسألة عىل السلطات
ّ
الفصل 5
ال يعفى من املسؤولية الجنائية من ارتكب أيّا من الجرائم الواردة يف هذا القانون امتثاال ألمر حكومة أو رئيس
عسكريا كان أو مدنيا إلاّ يف إحدى الحاالت التالية :
 إذا كان عىل الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس املعني إذا مل يكن الشخص عىل علم بأ ّن األمر غري مرشوع إذا مل تكن عدم مرشوعية األمر ظاهرة .تكون عدم مرشوعية األمر ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادةالجامعية أو الجرائم ضد اإلنسان ّية.
الفصل 6
ال تسقط الجرائم الواردة يف هذا القانون بالتقادم وال تسقط األحكام الصادرة بشأنها بالتقادم.
الفصل 7
حق العفو بالنسبة إىل الجرائم الواردة بهذا القانون.
ال ميكن مامرسة ّ
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الباب الثاني  /الجرائم /

األول
العنوان ّ
ضد اإلنسان ّية
اإلبادة الجماع ّية والجرائم
ّ

الفصل  : 8اإلبادة الجامعيّة
كل من ارتكب بنفسه أو باالشرتاك مع غريه أيّا من األفعال التالية بقصد إهالك جامعة قوم ّية أو اِثن ّية أو
يعاقب ّ ...
عرق ّية أو دين ّية بصفتها تلك إهالكا كل ّيا أو جزئ ّيا :
أ /قتل أحد أعضاء الجامعة.
ب /إلحاق رضر جسدي أو عقيل شديد بأحد أعضاء الجامعة.
ج /إخضاع أعضاء الجامعة عم ًدا لظروف معيش ّية يقصد بها إهالكهم الفعيل كل ّيا أو جزئ ّيا.
د /فرض تدابري تستهدف منع اإلنجاب داخل الجامعة.
ه /نقل أطفال الجامعة عنوة إىل جامعة أخرى.
الفصل  : 9الجرائم ض ّد اإلنسان ّية
السكان املدن ّيني» نه ًجا سلوك ّيا يتض ّمن
تعني وفقا ألحكام هذا الفصل عبارة «هجوم مو ّجه ض ّد أيّة مجموعة من ّ
أي مجموعة من السكّان املدن ّيني عمال بسياسة دولة أو منظّمة
االرتكاب املتك ّرر لألفعال املشار إليها بهذا الفصل ض ّد ّ
تقيض بارتكاب هذا الهجوم أو دعماً لهذه السياسة.
كل من ارتكب بنفسه أو باالشرتاك مع غريه أيّا من األفعال التالية يف إطار هجوم واسع ال ّنطاق أو ممنهج
يعاقب ّ ...
علم بهذا الهجوم :
السكان املدنيّني وكان عىل ٍ
ض ّد أيّة مجموعة من ّ
أ /القتل العمد.
ب /فرض أحوال معيش ّية من بينها الحرمان من الطعام وال ّدواء بقصد إهالك جزء من السكّان.
حق امللك ّية أو هذه السلطات جميعها عىل
أي من السلطات املرتت ّبة عن ّ
ج /االستعباد عن طريق مامرسة ّ
خاصة ال ّنساء واألطفال.
شخص ما مبا يف ذلك مامرسة هذه السلطات يف سبيل االتّجار باألشخاص ّ
قرسي
بأي فعل
ّ
د /إبعاد السكّان أو نقلهم قرسيّا من املنطقة التي يوجدون فيها بصفة مرشوعة بالطّرد أو ّ
آخر دون م ّربرات يسمح بها القانون الدويل.
أي نحو آخر من الحريّة البدن ّية مبا يخالف قواعد القانون الدويل.
السجن أو الحرمان الشّ ديد عىل ّ
هّ /
و /التعذيب بتع ّمد إلحاق أمل شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيّا أو نفسيّا بشخص موجود تحت إرشاف
أي أمل أو معاناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونيّة أو يكونان
املتّهم أو سيطرته دون أن يشمل ذلك ّ
جز ًءا منها أو نتيجة لها.
ز /االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء أو الحمل القرسي وعىل الوالدة غري املرشوعة بقصد
أي شكل آخر من أشكال
التأثري عىل التكوين العرقي أليّة مجموعة من السكّان أو التعقيم القرسي أو ّ
العنف الجنيس يكون عىل نفس هذه ال ّدرجة من الخطورة.
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السكان ألسباب سياسيّة أو عرقيّة أو قوميّة أو اِثنيّة
ح /اضطهاد أيّة جامعة مح ّددة أو مجموعة مح ّددة من ّ
أو ثقافيّة أو دينيّة أو متعلّقة بنوع الجنس (ذكر أو أنثى) أو أليّة أسباب أخرى ال يجيزها القانون الدويل
بأي فعل مشار إليه يف هذا الفصل.
وذلك فيام يتّصل ّ
أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل
ط /مامرسة االختفاء
القرسي لألشخاص بإلقاء القبض عىل ّ
ّ
دولة أو منظّمة سياس ّية أو دين ّية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو سكوتها عليه ،ث ّم رفضها اإلقرار
بحرمان هؤالء األشخاص من حريّتهم أو إعطاء معلومات عن مصائرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف
حرمانهم من حامية القانون لفرتة زمن ّية طويلة.
ي /جرمية الفصل العنرصي بارتكاب أيّة أفعال ال إنسانيّة متاثل يف طابعها األفعال املشار إليها بهذه الفقرة
مؤسيس قوامه االضطهاد املمنهج والسيطرة املنهجيّة من جانب
من هذا الفصل وترتكب يف سياق نظام ّ
أي جامعة أو جامعات عرقيّة أخرى ،وترتكب بنيّة اإلبقاء عىل ذلك ال ّنظام.
جامعة عرقيّة إزاء ّ
ك /األفعال الالّإنسان ّية األخرى ذات الطّابع املامثل التي تتس ّبب عم ًدا يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري
يلحق بالجسم أو بالص ّحة البدن ّية أو النفس ّية.
العنوان الثاني
جرائم الحرب /

الفصل  : 10يقصد ألغراض الفصول من  11إىل  14من هذا القانون بـ»األشخاص املتمتّعون بالحامية وفقا ألحكام
القانون الدويل» :
أ ّوال  :يف النزاعات املسلّحة الدول ّية  :األشخاص املتمتّعون بحامية اتفاق ّيات جينيف األربع لعام 1949
والربوتوكول اإلضايف األ ّول لعام  1977وهم الجرحى واملرىض والغرقى من أفراد الق ّوات املسلّحة
وأرسى الحرب واملدن ّيون وأفراد الق ّوات املسلّحة الذين ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غري قادرين عىل
ألي سبب.
القتال ّ
ثانيا  :يف النزاعات املسلّحة غري الدول ّية  :الجرحى واملرىض والغرقى واملدن ّيون ما مل يشاركوا بصورة مبارشة
بأي عنوان ألسباب متعلّقة
يف األعامل العدائ ّية طيلة فرتة مشاركتهم واملدن ّيون الذين ق ّيدت حريّتهم ّ
سبب.
ألي ٍ
بال ّنزاع ومقاتلو األطراف املعادية الذين ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غري قادرين عىل القتال ّ
الفصل  : 11جرائم الحرب ضدّ األشخاص
يعاقب  ...من ارتكب فعال من األفعال التالية أثناء نزاع مسلّح دويل أو غري دويل :
أ /قتل أحد األشخاص الذين يتمتّعون بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل عم ًدا.
ب /أخذ شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل كرهينة.
ج /معاملة شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل معاملة قاسية أو ال إنسانيّة تتسبّب يف إصابته
خصوصا التعذيب أو التشويه.
بأرضار بدنيّة أو نفسيّة أو معاناة جسيمة
ً
د /هتك عرض شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل أو اغتصابه أو إرغامه عىل مامرسة البغاء
أو حرمانه من قدرته التناسل ّية أو إكراه امرأة عىل الحمل وعىل الوالدة غري املرشوعة بقصد التأثري عىل
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ألي مجموعة من السكان.
التكوين العرقي ّ
يقل عمره عن  15سنة عىل الخدمة بالقوات املسلّحة أو إلحاقه بالقوات املسلّحة أو جامعة
ه /إجبار طفل ّ
مسلّحة أو إرشاكه مشاركة فعلية يف األعامل العدائ ّية.
محل إقامته القانوين عن طريق
و /إبعاد شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل أو نقله ج ًربا من ّ
ترحيله بطريقة أو بأخرى ج ًربا أو بصورة مخالفة لقواعد القانون الدويل إىل دولة أخرى أو إىل إقليم آخر.
وخصوصا عقوبة اإلعدام أو تنفيذها عىل شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام
ز /إيقاع عقوبة جسيمة
ً
مختصة حسب إجراءات املحاكمة العادلة
القانون الدويل دون أن يصدر بهذه العقوبة حكم من محكمة
ّ
تراعى فيها كافة الضّ امنات القانونية اإلجرائ ّية التي يكفلها القانون الدويل.
ح /تعريض شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل لخطر املوت أو اإلصابة بأرضار صح ّية
جسيمة من خالل :
 إجراء تجارب عليه دون الحصول عىل موافقته املسبقة الح ّرة والصرّ يحة عىل ذلك أو دون أن تكون لها رضورةط ّبية ودون أن تكون له فيها مصلحة.
 انتزاع أنسجة أو أعضاء منه من أجل نقلها إىل آخرين ما دام ذلك ال يتمثّل يف أخذ ع ّينات من ال ّدم أو الجلدألغراض تشخيص ّية وفقا ملا تقتضيه القواعد الطب ّية املتعارف عليها وكان هذا االنتزاع دون الحصول مسبقا عىل
موافقته الح ّرة والصرّ يحة.
 استخدام طرق طبيّة عالجيّة معه غري متعارف عليها دون أن يكون لذلك رضورة طبيّة دون الحصول مسبقا عىلموافقته الح ّرة والصرّ يحة.
ط /الح ّط من كرامة أحد األشخاص الذين يتمتّعون بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل أو إذالله بصورة بالغة
الجسامة.
ي /إصابة فرد من أفراد القوات العسكريّة املضادة أو أحد محاريب الطرف اآلخر بجروح بال ّرغم من قيام هذا الفرد
بتسليم نفسه دون رشط أو مل تعد لديه وسيلة لل ّدفاع.
كل من ارتكب أحد األفعال التالية أثناء نزاع مسلّح
ويعاقب بنفس العقوبات الواردة يف الفقرة  1من هذا الفصل ّ
دويل :
أ /أرس شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل عىل خالف أحكام القانون أو تعطيل عودته إىل وطنه
تعطيال غري م ّربر.
املحتل.
ّ
ب /باعتباره فر ًدا من أفراد ق ّوة االحتالل نقل جزء من مواطنيه املدن ّيني إىل اإلقليم
ج /إجبار شخص يتمتّع بالحامية وفقا ألحكام القانون الدويل بالق ّوة أو عن طريق التهديد عىل خدمة القوات
املعادية.
د /إجبار أحد مواطني الطّرف املعادي عن طريق الق ّوة أو التهديد عىل االشرتاك يف العمليّات الحربيّة املو ّجهة
ض ّد دولته حتّى وإن كان قبل نشوب الحرب يف خدمة الدولة املعادية.
الفصل  : 12جرائم الحرب ضدّ املمتلكات والحقوق األخرى
كل من :
يعاقب ّ ...
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أ /قام أثناء نزاع مسلّح دويل أو غري دويل :
 بنهب بلدة أو مكان حتّى ولو ت ّم االستيالء عليه عنوة. إلحاق تدمري واسع ال ّنطاق مبمتلكات الطّرف املعادي أو االستيالء عليه بغري م ّربر تقتضيه الرضورة العسكريّة.كل من أمر أثناء نزاع مسلّح دويل بحرمان مواطني الطّرف املعادي من حقوقهم واحتياجاتهم أو بوقف
بّ /
رسيانها أو مبصادرة حقّهم يف التّقايض بشأنها.
الفصل  : 13جرائم الحرب ضدّ العمل ّيات اإلنسان ّية وشاراتها
كل من قام أثناء نزاع دويل أو غري دويل بأحد األفعال التالية :
يعاقب ّ ...
أ /تع ّمد ش ّن هجوم ض ّد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو عربات تشارك يف مهام املساعدة اإلنسانيّة أو
الحق يف الحامية التي تكفلها
السالم التي تدار وفقا ألحكام ميثاق األمم املتّحدة ما دام لها ّ
يف مهماّ ت حفظ ّ
قواعد القانون الدويل اإلنساين لألشخاص املدنيّني أو لألعيان ذات الطبيعة املدنيّة.
ب /تع ّمد ش ّن هجوم ض ّد أشخاص أو أبنية أو مواد أو وحدات طب ّية أو وسائل نقل طب ّية تستعمل إحدى شارات
الحامية التي يق ّرها القانون الدويل اإلنساين.
ج /إساءة استخدام شارات الحامية التي أق ّرها القانون الدويل اإلنساين أو أعالم الهدنة أو علم العد ّو أو شاراته
العسكريّة أو زيّه العسكري أو علم األمم املتّحدة أو شاراتها أو أزيائها العسكريّة ونتج عن ذلك موت أو
إصابة شخص بجراح جسيمة.
الخاصة بأساليب ووسائل القتال
الفصل  : 14جرائم الحرب ّ
كل من قام أثناء نزاع مسلّح دويل أو غري دويل بارتكاب أحد األفعال التالية :
يعاقب ّ ...
السكان املدن ّيني بصفتهم هذه أو ض ّد أفراد مدن ّيني ال يشاركون بصورة مبارشة يف
أ /تع ّمد توجيه هجامت ض ّد ّ
األعامل الحرب ّية.
املخصصة لألغراض الدين ّية أو
ب /تع ّمد توجيه هجامت ض ّد مواقع مدن ّية ال تشكّل أهدافًا عسكريّة واملباين
ّ
التعليم ّية أو الفن ّية أو العلم ّية أو الخرييّة واآلثار التاريخ ّية واملستشفيات وأماكن تج ّمع املرىض والجرحى أو
مهاجمة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء رشط أن ال تكون أهدافا عسكريّة بأيّة وسيلة.
ج /تع ّمد ش ّن هجوم مع العلم بأ ّن هذا الهجوم سيسفر عن قتل أو إصابة أشخاص مدنيّني أو تخريب أعيان مدنيّة
أو إحداث رضر واسع ال ّنطاق وطويل األمد وشديد للبيئة الطبيعيّة بشكل ال يتناسب مع امليزات العسكريّة
التي يرجى تحقيقها من خالل الهجوم.
د /استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين متمتّعني بحامية القانون الدويل الستعاملهم كدرع حامية
العسكري بالهجوم عىل أهداف مع ّينة.
للحيلولة دون قيام الخصم
ّ
ه /تع ّمد تجويع املدن ّيني كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من مواد اإلعاشة التي ال غنى عنها
لبقائهم أو تع ّمد عرقلة اإلمدادات اإلنسان ّية بصورة مخالفة ألحكام القانون الدويل اإلنساين.
و /إعالن عدم إبقاء أحد عىل قيد الحياة.
ز /قتل أو إصابة أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد غد ًرا.
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كل من ارتكب أثناء نزاع مسلّح دويل أحد األفعال التالية :
يعاقب ّ ...
السموم أو األسلحة املس ّممة.
أ /استخدام ّ
السامة وغريها من الغازات وجميع ما يف حكمها من السوائل أو املواد أو
ب /استخدام الغازات الخانقة أو ّ
األجهزة.
الصلبة التي ال
ج /استخدام ال ّرصاصات التي تتم ّدد أو تتسطّح يف الجسم البرشي مثل ال ّرصاصات ذات األغلفة ّ
تغطي كامل جسم ال ّرصاصة أو ال ّرصاصات مح ّززة الغالف.
السكان املدن ّيني ألسباب تتصل بال ّنزاع ما مل يكن
يعاقب  ...من قام أثناء نزاع مسلّح غري دويل بإصدار أوامر بترشيد ّ
ذلك بهدف تأمني املدن ّيني املعن ّيني أو ألسباب عسكريّة مل ّحة.
الفصل  : 15الشرّ وع
ويظل
كل من رشع يف ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها بالفصول من  8إىل  14من هذا القانون ّ
يعاقب ّ ...
الشّ خص مسؤوال جنائ ّيا إذا مل تقع الجرمية لظروف غري ذات صلة بنوايا الشّ خص .وال يكون الشّ خص مسؤوال جنائ ّيا
أي جهد الرتكابها أو حال بوسيلة
عىل معنى هذا القانون عن الشرّ وع يف ارتكاب الجرمية إذا قام ّ
بالكف عن بذل ّ
أخرى دون إمتامها.
الفصل  : 16ال ّتحريض واملساعدة
بأي طريقة كانت عىل ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف الفصول من 8
يعاقب ّ ...
كل من ح ّرض أو ساعد ّ
إىل  14من هذا القانون.
مشروع قانون أساسي عدد ...
يتعلّق بال ّتعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
عامة /
األول  /أحكام ّ
الباب ّ

الفصل 1
يقصد يف مفهوم هذا القانون بـ:
 «املحكمة»  :املحكمة الجنائيّة الدولية وأجهزتها عىل معنى املادة  34من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائيّةالدوليّة وهي هيئة الرئاسة ،دائرة االستئناف ،الدائرة االبتدائيّة والدائرة التمهيديّة ،مكتب امل ّدعي العام وقلم
املحكمة.
 «النظام األسايس»  :نظام روما األسايس للمحكمة الجنائ ّية الدول ّية املعتمد يف  17جويلية .1998 «السلطة املركزيّة»  :السلطة املؤ ّهلة مبقتىض هذا القانون للتعاون بني الجمهورية التونس ّية واملحكمة الجنائيةالدول ّية وهي وزير العدل.
 «القواعد االجرائيّة وقواعد اإلثبات»  :القواعد اإلجرائيّة وقواعد اإلثبات املنصوص عليها صلب املا ّدة  51من نظامروما األسايس.
 «امل ّدعي العام»  :مكتب امل ّدعي العام للمحكمة الجنائ ّية الدول ّية املنصوص عليه صلب املا ّدة  42من نظام رومااألسايس.
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 «قلم املحكمة»  :قلم املحكمة الجنائيّة الدوليّة املنصوص عليه صلب املا ّدة  43من نظام روما األسايس.الفصل 2
وفقا للام ّدة  86من النظام األسايس ،تتعاون الجمهوريّة التونسية مع املحكمة تعاونًا تا ّما يف ما تجريه من
تحقيقات وتت ّبعات يف إطار الجرائم ال ّداخلة يف اختصاصها.
وينظّم هذا التّعاون ال ّنظام األسايس والقواعد اإلجرائ ّية وقواعد اإلثبات وأحكام هذا القانون.
الباب الثّاني /
العامة املنظّمة للتّعاون القضائي بني الجمهور ّية التونس ّية واملحكمة /
املبادئ
ّ

الفصل 3
وزير العدل هو السلطة املركزيّة املؤ ّهلة لتلقّي طلبات التعاون من املحكمة وإلرسال طلبات التّعاون من الهيئات
كل هذه الطّلبات.
القضائيّة التونسيّة إىل املحكمة وهو املسؤول عن متابعة ّ
الفصل 4
أي وسيلة ترتك أث ًرا كتاب ّيا.
ترسل طلبات التّعاون من املحكمة إىل السلطة املركزيّة عرب ّ
وأي مستندات مؤيّدة للطّلب إ ّما باللغة ال ّرسمية للدولة التونسيّة (العربيّة) أو مصحوبة
وتح ّرر طلبات التعاون ّ
برتجمة إىل اللغة ال ّرسميّة للدولة التونسيّة أو إىل إحدى لغتي العمل باملحكمة (الفرنسيّة واالنجليزيّة).
الفصل 5
السلطات القضائ ّية
ميكن للسلطات القضائ ّية التونس ّية طلب التعاون من املحكمة .مت ّر طلبات التعاون املو ّجهة من ّ
التونس ّية إىل املحكمة عرب السلطة املركزيّة .تلتزم السلطات التونس ّية باحرتام الرشوط التي تضعها املحكمة لتنفيذ
طلب التعاون.
الفصل 6
أي طلب للتعاون ورسيّة أيّة مستندات مؤيّدة للطّلب إالّ إذا كان كشفها
تحافظ الجمهوريّة التونسيّة عىل رسيّة ّ
رضوريّا لتنفيذ الطلب.
الفصل 7
يجوز للمحكمة أن تتّخذ التّدابري الالّزمة املتّصلة بطلبات التعاون مبا يف ذلك التدابري املتّصلة بحامية املعلومات
لضامن سالمة املجني عليهم والشهود املحتملني وأرسهم وسالمتهم البدنيّة والنفسيّة وللمحكمة أن تطلب أن
يكون تقديم أو تداول أيّة معلومات ت ُتاح يف إطار التعاون بينها وبني الدولة التونسيّة عىل نحو يحمي سالمة
املجني عليهم والشهود املحتملني وأرسهم وسالمتهم البدنيّة والنفسيّة.

الباب الثّالث /

إجراءات التّعاون بني الجهور ّية التونس ّية واملحكمة /

الفصل 8
ميكن للسلطة املركزيّة ،وفقا ألحكام املا ّدة  14من النظام األسايس ،بعد موافقة املجلس الوزاري إحالة حالة إىل
املحكمة يبدو فيها أ ّن جرمية أو أكرث من الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة قد ارتكبت وأن تطلب من امل ّدعي
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البت إذا ما كان يتعينّ توجيه االتّهام إىل شخص معينّ أو أكرث بارتكاب تلك
العا ّم التحقيق يف هذه الحالة بغرض ّ
الجرائم.
الصلة وتشفعها مبا هو يف متناولها من
ترفق السلطة املركزيّة هذه اإلحالة قدر املستطاع ببيان للظروف ذات ّ
مستندات مؤيّدة.
ما إن يقوم امل ّدعي العام بإشعار الدولة التونس ّية بتلقّيه لإلحالة وفقا ملقتضيات املا ّدة  18فقرة  1من النظام األسايس،
تعلن محكمة التعقيب التونس ّية تخليّ املحكمة التونس ّية املعروضة أمامها نفس الوقائع عن القض ّية.
تستعيد املحاكم التونس ّية اختصاصها مبج ّرد إعالم املحكمة السلطة املركزيّة أ ّن امل ّدعي العام قد ق ّرر أنّه ال يوجد
أساس ٍ
كاف للمقاضاة أو أ ّن املحكمة قد ق ّررت عدم مقبول ّية الحالة أو عدم اختصاصها.
الفصل 9
يف حالة مامرسة املحكمة الختصاصها وفق املا ّدة  13من النظام األسايس ميكن للسلطة املركزيّة عىل إثر قرار يتّخذه
املجلس الوزاري ال ّدفع باختصاص املحاكم التونس ّية تطبيقا للام ّدة  18من ال ّنظام األسايس أو إثارة عدم اختصاص
املحكمة أو عدم مقبول ّية ال ّدعوى تطبيقا للام ّدة  19من النظام األسايس.
الفصل 10
ميكن للسلطة املركزيّة من تلقاء نفسها أن تحيل إىل املحكمة اإلثباتات أو املعلومات التي جمعتها السلطات
التونسية إذا رأت أ ّن هذه اإلثباتات أو املعلومات رضوريّة إلنارة املحكمة.
املختصة،
إذا كانت هذه اإلثباتات أو املعلومات املحالة من السلطة املركزيّة إىل املحكمة غري متأتّية من السلطات
ّ
تو ّجب عىل السلطة املركزيّة إخطار النيابة العموم ّية بعزمها عىل إحالتها إىل املحكمة .وتق ّرر النيابة العموم ّية ما إذا
كان باإلمكان إحالة هذه اإلثباتات أو املعلومات إىل املحكمة.
الباب ال ّرابع /
إيقاف األشخاص ونقلهم وتقديمهم إىل املحكمة /

العنوان  / 1طلب اإليقاف وال ّتقديم

الفصل 11
متتثل الجمهوريّة التونس ّية لطلبات اإليقاف والتقديم املتأت ّية من املحكمة وفقا ألحكام املا ّدة  89فقرة  1من
النظام األسايس.
الفصل 12
يف حالة تلقّي الدولة التونس ّية بخصوص نفس الشخص يف اآلن نفسه طلب إيقاف وتقديم من املحكمة وطلبا من
السلوك ذاته الذي يشكّل أساس الجرمية التي تطلب املحكمة من أجلها تقديم
ّ
أي دولة أخرى بتسليمه بسبب ّ
الشخص املعني يكون عىل الدولة التونس ّية أن تخطر املحكمة والدولة الطّالبة بهذه الواقعة .وتط ّبق الدولة
التونس ّية يف هذه الحالة أحكام املا ّدة  90من النظام األسايس.
الفصل 13
تق ّدم طلبات اإليقاف والتسليم من املحكمة لشخص يوجد عىل إقليم الدولة التونس ّية كتابة ويجوز يف الحاالت
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العاجلة تقديم الطلب بأيّة وسيلة من شأنها أن ترتك أث ًرا كتاب ّيا رشيطة تأكيد الطلب عن طريق السلطة املركزيّة.
بالصبغة التنفيذيّة من طرف املحكمة االبتدائ ّية ملكان إقامة املطلوب أو مكان القبض عليه أو
يكىس طلب املحكمة ّ
باملحكمة اإلبتدائ ّية بتونس العاصمة يف غري هتني الحالتني.
املختصة مماّ إذا مل يكن هناك خطأ يف شخص املطلوب ومن توفّر جميع مؤيّدات الطّلب
تتثبّت املحكمة االبتدائيّة
ّ
املنصوص عليها بالفقرة  2من املا ّدة  91من ال ّنظام األسايس.
الصبغة التنفيذيّة لطلب اإليقاف
ميكن للنيابة العموم ّية الطّعن باالستئناف يف قرار املحكمة االبتدائ ّية برفض إكساء ّ
املختصة تراب ّيا وتصدر محكمة االستئناف قرارها يف أجل ال يتجاوز  8أيّام.
أو التسليم أمام محكمة االستئناف
ّ
الصبغة التنفيذيّة وجميع املؤيّدات املصاحبة له يف أجل ال يتجاوز  24ساعة من
يقع متكني املطلوب من قرار إكساء ّ
الصبغة التنفيذيّة للطّعن فيه ويبقى رهن
إيقافه .يتمتّع املطلوب بأجل  48ساعة من تاريخ إعالمه بقرار إكساء ّ
مؤسسا عىل أساس مبدإ عدم جواز املحاكمة
اإليقاف إىل حني ّ
البت يف الطّعن يف أجل  4أيّام .إذا كان طعن املطلوب ّ
البت يف الطّعن إىل حني تلقّي السلطة املركزيّة لجواب املحكمة عىل املشاورات
عن ذات املجرم م ّرتني  ،يعلّق أجل ّ
املنصوص عليها بالفقرة  2من املا ّدة  89من النظام األسايس.
الفصل  : 14طلب اإليقاف االحتياطي
بأي وسيلة ترتك
 .1يجوز للمحكمة يف الحاالت العاجلة أن تطلب إيقاف الشخص املطلوب احتياط ّيا ّ
أث ًرا كتاب ّيا تتض ّمن املؤيّدات املنصوص عليها باملا ّدة  92فقرة  2من ال ّنظام األسايس ريثام يت ّم إبالغ
طلب التقديم واملؤيّدات عىل ال ّنحو املح ّدد يف املا ّدة  91من ال ّنظام األسايس.
 .2يُنفّذ طلب اإليقاف االحتياطي عرب مذكّرة إيقاف تصدرها دائرة االتّهام التابعة ملكان إقامة املطلوب
أو مكان إلقاء القبض عليه .ميكّن املطلوب من مذكّرة اإليقاف يف أجل ال يتجاوز  24ساعة من تاريخ
إيقافه .تتثبّت دائرة االت ّهام مماّ إذا مل يكن هناك خطأ يف شخص املطلوب ومن توفّر جميع املؤيّدات
املنصوص عليها باملا ّدة  92فقرة  2من النظام األسايس.
املختصة املشار إليها
 .3تعلم السلطة املركزيّة بعمل ّية اإليقاف االحتياطي من طرف دائرة االت ّهام
ّ
بالفقرة  2من هذا الفصل وتعلم السلطة املركزيّة فور إعالمها املحكمة بذلك وتطلب منها تقديم
طلب إيقاف وتسليم.
املختصة تراب ّيا .تتث ّبت
 .4ميثل املوقوف احتياط ّيا يف أجل ال يتجاوز  5أيّام أمام املحكمة االبتدائ ّية
ّ
املحكمة االبتدائ ّية مماّ إذا مل يكن هناك خطأ يف شخص املطلوب ومن توفّر جميع املؤيّدات
املنصوص عليها باملا ّدة  92فقرة  2من النظام األسايس .تق ّرر املحكمة بعد االستامع إىل اال ّدعاء
واملطلوب إذا ما كان هناك دا ٍع لتمديد اإليقاف االحتياطي مل ّدة ال تتجاوز  5أيّام .إذا كان طعن
البت يف اإليقاف
مؤسسا عىل مبدإ عدم جواز املحاكمة عن ذات الجرم م ّرتني يعلّق أجل ّ
املوقوف ّ
االحتياطي إىل حني تلقّي السلطة املركزيّة لجواب املحكمة عىل املشاورات املنصوص عليها بالفقرة
 2من املا ّدة  89من النظام األسايس.
 .5ميكن لال ّدعاء وللموقوف الطّعن باالستئناف يف قرار املحكمة االبتدائ ّية يف أجل ال يتجاوز  24ساعة
من صدور قرار املحكمة االبتدائ ّية .يبقى املوقوف رهن اإليقاف طيلة م ّدة ال ّنظر يف االستئناف.
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بعد االستامع إىل اال ّدعاء وإىل املوقوف تصدر محكمة االستئناف قرارها يف أجل ال يتجاوز  8أيّام .إذا
البت يف
مؤسسا عىل مبدإ عدم جواز املحاكمة عن ذات الجرم م ّرتني يعلّق أجل ّ
كان طعن املوقوف ّ
االستئناف إىل حني تلقّي السلطة املركزيّة لجواب املحكمة عىل املشاورات املنصوص عليها بالفقرة 2
البت يف االستئناف.
من املا ّدة  89من النظام األسايس .ويبقى املوقوف رهن اإليقاف إىل حني ّ
تتلق السلطة املركزيّة طلب اإليقاف ومؤيّداته عىل ال ّنحو املح ّدد
 .6يفرج عن املوقوف احتياط ّيا إذ مل ّ
يف املا ّدة  91من النظام األسايس يف غضون املهلة ال ّزمن ّية املح ّددة يف القواعد االجرائ ّية وقواعد
اإلثبات ( 3أشهر) وينطلق أجل احتساب هذه امل ّدة من تاريخ إيقافه.
 .7ال يحول اإلفراج عن الشّ خص املطلوب عمال بالفقرة  6من هذا الفصل دون إيقافه يف وقت الحق
وتقدميه إذا ورد يف تاريخ الحق طلب التقديم ومؤيّدات الطّلب.
العنوان  / 2نقل املوقوفني

الفصل 15
وفقا للام ّدة  95فقرة  3من ال ّنظام األسايس ،ميكن للشخص املتحفّظ عليه طلب اإلفراج عنه مؤقّتا يف انتظار
تسليمه إىل املحكمة.
بكل طلب إفراج مؤقّت وتق ّدم ال ّدائرة
وفقا للام ّدة  59فقرة  5من ال ّنظام األسايس تخطر ال ّدائرة التمهيديّة للمحكمة ّ
توصياتها إىل السلطة املركزيّة .قبل إصدار قرارها تعطي دائرة االتّهام كامل االعتبار لتوصيات ال ّدائرة التمهيدية بهذا
الخصوص .إذا ق ّررت دائرة االت ّهام عدم ات ّباع توصيات ال ّدائرة التمهيدية وجب عليها تعليل قرارها بصفة واضحة.
بعد االستامع إىل اال ّدعاء وإىل املطلوب تصدر دائرة االتّهام قرارها يف أجل ال يتجاوز  8أيّام .تعلّل دائرة االتّهام قرارها
باإلفراج املؤقّت نظ ًرا إىل خطورة الجرائم املنسوبة إىل املتّهم وصبغة التأكّد يف إيقافه والظروف االستثنائيّة التي ميكن
أن ت ّربر اإلفراج عنه .يف هذه الحالة تح ّدد دائرة االتّهام الرشوط التي متكّن الدولة التونسيّة من تسليم الشّ خص إىل
املحكمة يف وقت الحق.
الصادر عن املحكمة.
ليس لدائرة االت ّهام ّ
الحق يف ال ّنظر يف رشع ّية أمر اإليقاف ّ
إذا منح الشخص إفرا ًجا مؤقّتا يجوز لل ّدائرة التمهيديّة للمحكمة أن تطلب موافاتها بتقارير دوريّة عن حالة اإلفراج
املؤقّت.
ميكن للشخص املوقوف احتياط ّيا إبداء رغبته يف تسليمه إىل املحكمة دون أن تكون الرشوط املطلوبة لتسليمه
متحقّقة .يكون إبداء رغبة الشخص يف تسليمه إىل املحكمة عرب محرض بحضور اال ّدعاء وتنظّم جلسة استامع ويعلم
محام خالل جلسة االستامع.
خاللها الشخص بحقّه يف مراعاة الرشوط اإلجرائ ّية يف تسليمه .ميكن للشخص إنابة ٍ
الفصل 16
مبج ّرد صدور األمر بتقديم املحتفظ به يجب نقله إىل املحكمة يف أقرب وقت ممكن ويف جميع الحاالت يف أجل ال
يتجاوز  3أشهر من صدور القرار النهايئ بنقله .يت ّم نقل الشخص إىل املحكمة يف ظروف تراعي مقتضيات حقوق
اإلنسان.
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يح ّدد تاريخ نقل الشخص إىل املحكمة وفق مذكّرة تفاهم تربم بني قلم املحكمة والسلطة املركزيّة .يف صورة استحالة
نقل الشخص يف التاريخ املح ّدد عرب مذكّرة التّفاهم يقع التفاهم بني قلم املحكمة والسلطة املركزيّة عىل تاريخ آخر
لل ّنقل.
الفصل 17
وفقا للام ّدة  101فقرة  2تق ّدم السلطة املركزيّة إىل املحكمة بطلب منها تنازال عن قاعدة التّخصيص املنصوص
عليها باملا ّدة  101فقرة  1من النظام األسايس.
العنوان  / 3نقل األشخاص إىل املحكمة عرب إقليم الجمهور ّية التونس ّية

الفصل 18
أي شخص يراد تقدميه من دولة أخرى إىل
تأذن ال ّدولة التونس ّية وفقا لقانونها الوطني بأن ينقل عرب إقليمها ّ
املحكمة بطلب منها باستثناء الحاالت التي يؤ ّدي فيها عبور الشخص إلقليمها إىل إعاقة أو تأخري تقدميه.
تق ّدم املحكمة طلب العبور وفقا للام ّدة  87من النظام األسايس ويتضّ من طلب العبور :بيانا بأوصاف الشخص املراد
نقله ،بيانا موج ًزا بوقائع الدعوى وتكييفها القانوين ،أمر اإليقاف والتسليم.
الفصل 19
ال يلزم الحصول عىل إذن يف حالة نقل الشخص ج ّوا ومل يكن من املق ّرر الهبوط يف إقليم الدولة التونس ّية باعتبارها
دولة عبور.
إذا حدث هبوط غري مق ّرر أصال يف إقليم الدولة التونس ّية جاز للسلطة املركزيّة أن تطلب من املحكمة تقديم طلب
عبور وفقا للفصل  18فقرة  2من هذا القانون .وتقوم ال ّدولة التونس ّية باحتجاز الشّ خص الجاري نقله إىل حني تلقّي
طلب العبور وتنفيذ العبور رشيطة أن ال يجري ألغراض هذه الفقرة متديد فرتة االحتجاز ألكرث من  96ساعة من وقت
الهبوط غري املق ّرر إالّ إذا مل يرد الطّلب يف غضون تلك الفرتة.
إذا كان مث ّة إجراءات جارية أمام املحاكم التونس ّية ض ّد الشّ خص املطلوب أو كان مطلوبًا يف جرمية غري الجرمية التي
تطلب املحكمة تقدميه بسببها تتشاور السلطة املركزيّة مع املحكمة بعد اتّخاذ قرارها باملوافقة عىل الطّلب.
الباب الخامس /
أشكال أخرى للتّعاون /

الفصل 20
كل طلبات التعاون من املحكمة مبارشة إىل السلطة املركزيّة.
تو ّجه ّ
متتثل ال ّدولة التونس ّية وفقا للام ّدة  93من النظام األسايس للطلّبات املو ّجهة عن املحكمة فيام يتّصل بالتّحقيق
واملقاضاة ما مل يتعارض ذلك مع قوانينها ال ّداخل ّية.
خصوصا بـ:
تتعلّق طلبات التّعاون
ً
 .1تحديد هويّة ومكان وجود األشخاص أو موقع األشياء.
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 .2جمع األدلّة مبا فيها الشّ هادة بعد تأدية اليمني ،وتقديم األدلّة مبا فيها آراء وتقارير الخرباء الالّزمة
للمحكمة.
محل التحقيق أو املقاضاة.
 .3استجواب الشّ خص ّ
 .4إبالغ املستندات مبا يف ذلك املستندات القضائ ّية.
 .5تيسري مثول األشخاص طواعية كشهود أو كخرباء أمام املحكمة.
 .6ال ّنقل املؤقّت لألشخاص عىل ال ّنحو املنصوص عليه يف الفصل  25من هذا القانون.
 .7فحص األماكن أو املواقع مبا يف ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.
 .8تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.
السجالّت واملستندات ال ّرسم ّية.
السجالّت واملستندات مبا يف ذلك ّ
 .9توفري ّ
 .10حامية املجني عليهم والشهود واملحافظة عىل األدلّة.
 .11تحديد وتعقّب وتجميد أو حجز العائدات واملمتلكات واألدوات املتعلّقة بالجرائم بغرض مصادرتها
يف ال ّنهاية دون املساس بحقوق الغري حسن ال ّن ّية.
الفصل 21
مضمون طلب األشكال األخرى للمساعدة مبقتىض املا ّدة 93
وفقا للام ّدة  96من النظام األسايس يق ّدم طلب األشكال األخرى للمساعدة كتابة باللغة العربيّة أو لغة من لغات
عمل املحكمة ويجوز يف الحاالت العاجلة تقديم الطّلب بأيّة وسيلة ترتك أث ًرا كتابيّا رشيطة تأكيد الطلب عن طريق
القناة املنصوص عليها يف الفقرة ( 1أ) من املا ّدة  87من النظام األسايس.
يجب أن يتض ّمن الطّلب أو أن يؤيّد ،حسب االقتضاء مبا ييل :
بيان موجز بالغرض من الطّلب واملساعدة املطلوبة مبا يف ذلك األساس القانوين للطّلب واألسبابال ّداعية له.
أي شخص أو مكان يتعينّ العثور أو
أكرب قدر ممكن من املعلومات ّاملفصلة عن موقع أو أوصاف ّ
التّع ّرف عليه ليك يجري تقديم املساعدة املطلوبة.
-بيان موجز بالوقائع األساسيّة التي يقوم عليها الطّلب.

أسباب وتفاصيل أيّة إجراءات أو متطلّبات يتعينّ التق ّيد بها.أيّة معلومات أخرى ذات صلة ليك يجري تقديم املساعدة املطلوبة.تتشاور السلطة املركزيّة مع املحكمة بنا ًء عىل طلب املحكمة ،سوا ًء بصورة عا ّمة أو بخصوص مسألة مح ّددة ،يف ما
بأي متطلّبات يقيض بها القانون التونيس وتكون واجبة التّطبيق وعىل السلطة املركزيّة أن توضح للمحكمة
يتعلّق ّ
خالل هذه املشاورات املتطلّبات املح ّددة يف القانون التونيس.
الفصل 22
تفحص السلطة املركزيّة ما إذا كان طلب التّعاون يتض ّمن أو مصحوبًا بالوثائق املنصوص عليها بالفصل  21من هذا
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السلطة.
القانون وتصدر قرا ًرا غري قابل للطّعن ّ
بأي وسيلة من وسائل الطّعن مبا يف ذلك دعوى تجاوز ّ
املختصة.
السلطات القضائ ّية
ّ
يف حالة قبول السلطة املركزيّة لطلب التعاون تحيل طلب التّعاون إىل ّ
يف حالة عدم استيفاء طلب التّعاون للرشوط املنصوص عليها بالفصل  21من هذا القانون ميكن للسلطة املركزيّة
أن تطلب من املحكمة إصالح أو إمتام امللف بقطع ال ّنظر عن اإلجراءات التحفّظ ّية التي ميكن أن تتّخذها يف األثناء
بصفة قانون ّية.
الفصل 23
الصلة مبوجب القانون التونيس وبالطّريقة املح ّددة يف
تنفّذ الدولة التونس ّية طلبات املساعدة وفق اإلجراءات ذات ّ
السامح
الطلب ما مل يكن يف ذلك محظور مبوجب القانون التونيس ويتض ّمن ذلك ات ّباع ّ
أي إجراء مبينّ يف الطّلب أو ّ
لألشخاص املح ّددين يف الطلب بحضور عمل ّية التنفيذ أو املساعدة فيها.
يف حالة الطلبات العاجلة ترسل عىل وجه االستعجال بناء عىل طلب املحكمة املستندات أو األدلّة املق ّدمة تلبية لهذه
الطلبات.
الفصل 24
يت ّم التفتيش والحجز املطلوب من املحكمة وفقا ملقتضيات القانون التونيس دون حاجة إىل إكساء طلب املحكمة
الصبغة التنفيذيّة.
قبل إرسال املستندات واألدلة إىل املحكمة تنظر املحكمة االبتدائ ّية ملكان وجود األدلّة يف أجل  5أيّام من تقديم
الحق .يكون قرارها نهائ ّيا وغري قابل لالعرتاض.
الطّعن يف احتجاجات الغري صاحب ّ
الفصل 25
وفقا للام ّدة  93فقرة  7من ال ّنظام األسايس ،ميكن بطلب من املحكمة نقل شخص متحفّظ عليه بالبالد التونس ّية
بصفة مؤقّتة إىل املحكمة ألغراض تحديد الهويّة أو لإلدالء بشهادة أو الحصول عىل مساعدة أخرى .ويجوز نقل
الشخص إذا استوىف الرشطان التاليان :
أن يوافق الشخص عىل النقل مبحض إرادته وإدراكه.أن توافق السلطة املركزيّة عىل نقل الشخص رهنا مبراعاة الرشوط التي قد تتّفق عليها السلطةاملركزيّة مع املحكمة.
يظل الشخص الذي يجري نقله متحفّظا عليه وعند تحقيق األغراض املتو ّخاة من ال ّنقل تقوم املحكمة بإعادة الشخص
ّ
دون تأخري إىل ال ّدولة التونس ّية.
ينظّم ال ّنقل املؤقّت للمحتفظ بهم إىل املحكمة بالتعاون بني السلطة املركزيّة وقلم املحكمة .يعلّق احتساب آجال
اإليقاف التحفّظي ما دام الشخص خارج تراب ال ّدولة التونس ّية.
الفصل 26
ميكن لل ّدولة التونس ّية بطلب من املحكمة إحالة مستندات أو معلومات إىل امل ّدعي العام عىل أساس الرسيّة وال
يجوز للم ّدعي العام عندئذ استخدام هذه املستندات إالّ لغرض استقاء أدلّة جديدة.
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ميكن للدولة التونس ّية أن توافق يف ما بعد من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب من امل ّدعي العام عىل الكشف عن
هذه املستندات أو املعلومات ويجوز عندئذ استخدامها كأدلّة عمال بأحكام البابني  5و 6من النظام األسايس ووفقا
للقواعد اإلجرائ ّية وقواعد اإلثبات.
الفصل 27
عندما تكون املحكمة قد منحت لشخص ما صفة الشاهد املحمي وتطلب من الدولة التونسية تفعيل اجراءات
حاميته فإ ّن السلطة املركزيّة تق ّرر طبيعة اإلجراءات املتخذة لحاميته .وميكن أن متت ّد إجراءات الحامية لتشمل
أفراد عائلته إذا رأت السلطة املركزيّة رضورة لذلك.
عندما تسقط املحكمة عن الشخص صفة الشاهد املحمي فإ ّن للسلطة املركزية أن تق ّرر ما إذا كانت ستستم ّر يف
إجراءات حاميته أو حامية أفراد من عائلته أو ستنقطع عن ذلك.
الفصل 28
إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما من املحكمة أن يتد ّخل يف تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى
للسلطة املركزيّة أن تؤ ّجل تنفيذه مل ّدة زمنيّة يتّفق عليها مع املحكمة
غري ال ّدعوى التي يتعلّق بها الطّلب ميكن ّ
الصلة أو
بعد استشارة السلطات القضائيّة .غري أ ّن التأجيل يجب أالّ يطول ألكرث مماّ يلزم الستكامل التحقيق ذي ّ
الصلة وفقا للفقرة  1من املا ّدة .94
املقاضاة ذات ّ
يجوز للم ّدعي العام إذا ات ّخذ قرا ًرا بالتأجيل عمال بالفقرة األوىل من هذا الفصل أن يلتمس من السلطة املركزيّة ات ّخاذ
تدابري للحفاظ عىل األدلّة وفقا للفقرة ( 1ي) من املا ّدة  93من النظام األسايس.
الفصل 28
ميكن للسلطة املركزيّة دون املساس بالفقرة  2من املا ّدة  53من النظام األسايس تأجيل تنفيذ طلب ما إذا كان
يوجد طعن يف مقبوليّة ال ّدعوى قيد ال ّنظر أمام املحكمة عمال باملا ّدة  18أو املا ّدة  19من ال ّنظام األسايس إىل أن
يصدر قرار من املحكمة ما مل تكن املحكمة قد أمرت رصاحة بأ ّن للم ّدعي العام أن يواصل جمع األدلّة عمال باملا ّدة
 18أو املا ّدة  19من ال ّنظام األسايس.
الفصل 29
وفقا للام ّدة  93فقرة  4من ال ّنظام األسايس ،يجوز للسلطة املركزيّة أن ترفض طلب مساعدة كل ّيا أو جزئ ّيا إذا
كان الطّلب يتعلّق بتقديم أيّة أدلّة أو وثائق أو كشف أيّة أدلّة تتّصل باألمن الوطني وذلك وفقا للام ّدة  72من
ال ّنظام األسايس .وعىل السلطة املركزيّة يف هذه الحالة أن تعلم املحكمة بذلك عىل الفور .ميكن للسلطة املركزيّة
املختصة وفقا للقانون إذا
أي عمل يف إطار تنفيذ طلب املساعدة يف انتظار قرار السلطة الوطن ّية
ّ
أن تق ّرر تعليق ّ
كان من شأن هذا العمل أن يؤ ّدي إىل كشف أدلّة أو وثائق أو معلومات تتعلق باألمن الوطني .ما إن تق ّرر السلطة
املركزيّة تعليق تنفيذ طلب مساعدة ما فإ ّن عليها عمال باملا ّدة  72فقرة  5من ال ّنظام األسايس أن تبادر بات ّخاذ
حل املسألة تعاون ّية مع املحكمة.
السعي إىل ّ
جميع الخطوات املعقولة من أجل ّ
لحل املسألة بطرق تعاون ّية ،وإذا
وفقا للام ّدة  72فقرة  6من النظام األسايس ،بعد ات ّخاذ جميع الخطوات املعقولة ّ
رأت السلطة املركزيّة أنّه ال توجد وسائل أو ظروف ميكن يف ظلّها تقديم املعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون
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املساس باألمن الوطني ،تقوم السلطة املركزيّة بإبالغ امل ّدعي أو املحكمة باألسباب التي بنت عليها قرارها ما مل يكن
من شأن الوصف املح ّدد لألسباب أن يؤ ّدي يف ح ّد ذاته بالضرّ ورة إىل املساس باألمن الوطني.
الفصل 30
عندما يريد امل ّدعي العام تنفيذ األعامل املق ّررة باملا ّدة  99فقرة  4من ال ّنظام األسايس عىل إقليم ال ّدولة التونس ّية
للسلطة املركزيّة
مبارشة ،تجب استشارة السلطة املركزيّة يف هذا الخصوص .بعد استشارة السلطات القضائ ّية ميكن ّ
رفض تنفيذ تلك األعامل عىل إقليم ال ّدولة التونس ّية مبارشة إذا كان باإلمكان تنفيذها يف نفس اآلجال ويف نفس
الظّروف يف إطار طلب تعاون.
الباب السادس /
تنفيذ قرارات و أحكام املحكمة /

الفصل 31
بطلب من املحكمة ،ميكن لل ّدولة التونس ّية أن تأخذ عىل عاتقها تنفيذ حكم قضا ّيئ نها ّيئ وقابل للتّنفيذ صادر عن
ٍ
املحكمة يف صورة ما إذا كانت ال ّدولة التونس ّية قد وافقت عىل أن تكون عىل قامئة ال ّدول التي أبدت استعدادها
لقبول األشخاص املحكوم عليهم.
ميكن لل ّدولة التونسيّة لدى إعالن استعدادها الستقبال األشخاص املحكوم عليهم أن تقرنه برشوط لقبولهم عىل أن
تكون هذه الشرّ وط متّفقة مع أحكام الباب العارش من ال ّنظام األسايس.
الفصل 32
عندما تق ّرر السلطة املركزيّة قبول طلب املحكمة بتنفيذ حكم معينّ فعليها إبالغ املحكمة بذلك وإيصالها بجميع
الصلة بتنفيذ الحكم.
الوثائق ذات ّ
وفقا للام ّدة  103فقرة ( 2أ) تقوم السلطة املركزيّة بإخطار املحكمة بأيّة ظروف ميكن أن تؤث ّر بصورة كبرية يف
األقل من تحقّق الظّروف املعروفة أو
السجن أو م ّدته .تعلم السلطة املركزيّة املحكمة قبل 45يو ًما عىل ّ
تنفيذ حكم ّ
يخل بالتزاماتها مبوجب املا ّدة
أي إجرا ٍء ّ
املتوقّعة من هذا ال ّنوع وال يجوز لل ّدولة التونس ّية خالل تلك الفرتة أن تتّخذ ّ
 110من ال ّنظام األسايس.
وفقا للام ّدة  103فقرة ( 2ب) من النظام األسايس ،إذا مل توافق املحكمة عىل الظروف املشار إليها بالفقرة  2من هذا
السجن.
السلطة املركزيّة بذلك وتعينّ دولة أخرى لتنفيذ حكم ّ
الفصل فإنّها تعلم ّ
الفصل 33
الصادر عن املحكمة واجب التنفيذ ،ره ًنا بالرشوط التي
السجن ّ
وفقا للام ّدة  105من ال ّنظام األسايس ،يكون حكم ّ
تكون السلطة املركزيّة قد ح ّددتها واملحكمة قد قبلتها وفقا للفقرة ( 1ب) من املا ّدة  103من النظام األسايس،
بأي
ابتدا ًء من تاريخ قبول السلطة املركزيّة لطلب تنفيذ الحكم وال يجوز لل ّدولة التونس ّية تغيري الحكم أو تعديله ّ
حال من األحوال.
أي طلب استئناف أو إعادة نظر وال يجوز لل ّدولة التونس ّية أن تعيق املحكوم
الحق يف ّ
للمحكمة وحدها ّ
البت يف ّ
طلب من هذا ال ّنوع.
أي ٍ
عليه عن تقديم ّ
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باملؤسسة السجن ّية الوطن ّية املح ّددة لتنفيذ عقوبة أمام
ميثل الشخص املحكوم عليه يف أجل  24ساعة من حلوله
ّ
املؤسسة السجن ّية املح ّددة .يقع استجوابه لغرض تحديد هويّته ويح ّرر محرض يف ذلك
املحكمة االبتدائ ّية التي تتبعها ّ
السجن.
ويأذن عىل أساس نسخة من حكم املحكمة بإيداعه يف ّ
السجن خاض ًعا إلرشاف املحكمة ومتّفقا مع القوانني
وفقا للام ّدة  106من ال ّنظام األسايس فقرة  1يكون تنفيذ حكم ّ
السجناء.
التونس ّية التي تنظّم معاملة ّ
متكّن ال ّدولة التونس ّية املحكوم عليه بإجراء االت ّصاالت مع املحكمة دون قيود ويف كنف السرّ يّة.
ال يجوز لل ّدولة التونسيّة أن تفرج عن الشّ خص قبل انقضاء م ّدة العقوبة التي قضت بها املحكمة .وللمحكمة وحدها
أي تخفيف للعقوبة يف الحدود التي تقيض بها املا ّدة  110فقرة  4من ال ّنظام األسايس.
حق ّ
ّ
البت يف ّ
أي وقت طل ًبا
يجوز ،وفقا للام ّدة  104فقرة  2من ال ّنظام األسايس ،للشّ خص املحكوم عليه أن يق ّدم إىل املحكمة يف ّ
بنقله من ال ّدولة التونس ّية.
الفصل 34
يف الحدود التي تق ّررها املا ّدة  108من ال ّنظام األسايس ،ميكن لل ّدولة التونس ّية تطبيقا لقانونها الوطني تسليم
الشخص الذي قضىّ عقوبته إىل ال ّدولة التي تطلب تسليمه أو إىل املحكمة الدول ّية التي تطلب تسليمه لغرض
املقاضاة أو تنفيذ حكم صادر ض ّده .إذا قام الشخص باستئناف قرار اإلدانة أو حكم العقوبة عىل أساس املا ّدة 81
من النظام األسايس أو بتقديم طلب إىل دائرة االستئناف إلعادة ال ّنظر يف الحكم ال ّنهايئ باإلدانة أو بالعقوبة عىل
أساس املا ّدة  84من ال ّنظام األسايس أو بطلب بتخفيف العقوبة عىل أساس املا ّدة  110من النظام األسايس ،مي ّرر
طلبه عرب السلطة املركزيّة إىل املحكمة يف أقرص اآلجال مصحوبًا بالوثائق ال ّداعمة.
الفصل 35
يف حال فرار املحكوم عليه ميكن للسلطة املركزيّة بعد استشارة املحكمة أن تطلب من ال ّدولة التي يوجد عىل
إقليمها املحكوم الفار تسليمه وفقا لالت ّفاق ّيات الثّنائ ّية أو متع ّددة األطراف ال ّنافذة أو أن تطلب من املحكمة أن
تطلب ال ّدولة التي يوجد عىل إقليمها املحكوم الفار بتسليمه وفقا ملقتضيات الباب التّاسع من ال ّنظام األسايس.
الباب السابع /
الجرائم املخلّة بإقامة العدالة /

كل شخص يتع ّمد اإلخالل مبه ّمة املحكمة يف إقامة العدل بارتكابه ألحد األفعال املنصوص عليها باملا ّدة  70من
يعاقب بـّ ...
ال ّنظام األسايس.
الباب الثامن /
إجراءات ترشيح قضاة للمحكمة /

شغور منصب أحد القضاة  >---املحكمة تجري انتخابا.
ق ّررت ال ّدولة التونس ّية ترشيح أحدهم  >---من يق ّرر الترّ شيح؟
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الشرّ وط :
التّحليّ باألخالق ال ّرفيعة والحياد وال ّنزاهة وتتوفّر فيه املؤ ّهالت املطلوبة للتّعيني يف أعىل املناصب القضائ ّية.
األقل من لغات العمل باملحكمة.
معرفة ممتازة وطالقة يف لغتني  /لغة واحدة عىل ّ
تق ّدم طلبات الترّ شّ ح وفقا ملقتضيات املا ّدة  36فقرة  4من ال ّنظام األسايس.

ت ُراعى الحاجة إىل أن يكون بني األعضاء ذوو خربة قانونيّة يف مسائل مح ّددة تشمل ،دون حرص ،مسألة العنف ض ّد ال ّنساء أو األطفال.
رضورة إعداد قامئتني :
صنف « 1ألف»

صنف « 2باء»

خاصة القانون
كفاءة ثابتة يف مجال القانون الجنايئ واإلجراءات كفاءة ثابتة يف القانون الدّ ويل ّ
الجنائ ّية والخربة املناسبة الالّزمة ٍ
كقاض أو مدّ عٍ عام الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان وخربة
محام أو بصفة مامثلة أخرى يف مجال الدّ عاوي مهن ّية واسعة يف مجال عمل قانوين ذي صلة
أو ٍ
بالعمل القضايئ للمحكمة.
الجنائ ّية (أستاذ تعليم عال يف القانون الجنايئ)
شح؟ من يق ّرر؟
من يدرس طلبات الترّ ّ
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يف مواءمة بعض أحكام مجلة اإلجراءات
الجزائية للدستور
منية قاري  /أستاذة قانون خاص
مساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسيةواإلجتامعية بتونس
عضوة باللجنة الحكومية املكلفة بتعديل مجلة اإلجراءات الجزائية
عضوة سابقة بلجنة صياغة مرشوع قانون مناهضة العنف ضد املرأة
عضوة بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.

يف مواءمة بعض أحكام
مجلة اإلجراءات الجزائية للدستور
تتضمن مجلة اإلجراءات الجزائية لبعض من الضامنات واملبادئ الدستورية املتعلقة بحقوق
األشخاص التي تكون عرضة لتت ّبعات جزائية تضمنها دستور غرة جوان 1959كقرينة الرباءة ,حق
الدفاع ,منع االحتفاظ أو اإليقاف التعسفي و إخضاعه إىل الرقابة القضائية بالفصل  , 12شخصية
العقوبة ومبدأ عدم رجعية القوانني الجزائية عدا القانون األرفق باملتهم والحق ملن فقد حريته أن
تقع معاملته معاملة إنسانية واحرتام كرامته بالفصل  13لكن هذه املبادئ واملتعلقة بالتجريم و
باملحاكمة و بإصدار األحكام وبتنفيذ العقوبات ترتب عليها عىل مر السنني تعديالت ظرفية أدت
إىل إصالحات يف امليدان القضايئ بصفة عامة و يف ميدان العدالة الجزائية بصفة أدق ومست من
بعض أجهزتها وبعض من أساليب عملها وذلك يف اتجاه توفري املزيد من ضامنات للحريات ودعم
الدستور الحايل هته الضامنات وعززها وأقر املزيد منها.
وهذه املبادئ تضفي عىل اإلجراءات الجزائية وخاصة عىل مستوى مرحلة ما قبل املحاكمة مالمح النظام اإلدعايئ
والذي يتميز بتوفريه ضامنات عديدة لألشخاص موضوع تت ّبعات قضائية واحرتام الحقوق األساسية لهم وذلك عىل
مستوى األبحاث املقامة من قبل الضابطة العدلية أو يف مرحلة التحقيق .كام دعم الدستور الضامنات التي يتمتع
بها املتهم يف مرحلة الحكم إىل جانب املبادئ الكربى التي تقوم عليها العدالة الجزائية مثل الحق يف محاكمة عادلة
ويف أجل معقول -الفصل 108و  - 27والذي تضمن الدستور البعض من مقوماتها مثل قرينة الرباءة وضامن جميع
حقوق الدفاع وذلك عىل مستوى التتبع واملحاكمة كام نص عىل ذلك الفصل  27من الدستور والذي يؤدي إىل تكريس
حقوق الدفاع عىل مستوى األبحاث التي تقوم بها الضابطة العدلية .فمثال و بالنسبة لالحتفاظ وحقوق املحتفظ
به نص الفصل  29من الدستور «ال ميكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال يف حالة التلبس أو بقرار قضايئ ,ويعلم
فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة إليه ،وله أن ينيب محاميا .وتحدد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون» وهو ما ينجر
عنه تعديل أحكام الفصل  13مكرر والفصل  85م.إج .و 57وكل الفصول األخرى املتعلقة بصفة غري مبارشة مبسألة
سلب الحرية عىل مستوى مرحلة البحث فإىل جانب الحقوق التي يتمتع بها املحتفظ به املنصوص عليها يف الفصل
 13م.أ.ج والذي يقتيض تعديله لغاية مزيد تدعيم هذه الحقوق وفقا ملقتضيات الدستور الذي نص عىل الحق يف
االستعانة مبحام يختاره املشتبه به أو يسخر له عمال بالفصل  108من الدستور الذي يوفر اإلعانة العدلية.
يقر الدستور ويحمي عديد من الحقوق الذاتية األخرى التي لها عالقة مبادة اإلجراءات الجزائية و تهم أيضا أعامل
الضابطة العدلية أو أعامل التحقيق كمثال التفتيش والحجز و اإلستنطاق وتنفيذ البطاقات القضائية .كذلك الحق
يف محاكمة عادلة والتي يجب لتحديد معناها ومقوماتها الرجوع إىل املعايري الدولية كام تضمن الدستور البعض
من مقوماتها منها استقاللية القضاء كام نص عىل ذلك الفصل 102وخاصة استقاللية النيابة العمومية عن السلطة
التنفيذية كام نص عليه الفصل  115مام يقتيض إلغاء الفصول التي أصبحت غري دستورية وتعديل أخرى مل يقترص
الفصل 108عىل الحق يف محاكمة عادلة بل يجب أن تكون يف أجل معقول والذي ال تقتيض بالرضورة تحديد أجال
عىل مستوى النصوص بل تقتيض أن يحاكم الشخص بدون أي تأخري ال موجب له كام تقتيض عقلنة أجال اإليقاف
التحفظي واالحتفاظ و كذلك توفري بنية متامسكة ومندمجة ملنظومة التبليغ ليك ال يقع اإلخالل مبعقولية األجل
الذي يتحدد وفق طبيعة األحكام.
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تحقيقا ملالمئة أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية ملقتضيات الدستور واملعاهدات الدولية كلفت وزارة العدل لجنة
لصياغة مجلة جديدة وهذا العمل املتواضع والذي ال ميس إال ببعض أحكام املجلة ملوامئتها ألحكام الدستور هو
تدعيم ألعامل اللجنة باعتباري عضوة فيها.
املبادئ العامة لإلجراءات الجزائية
هذه مجموعة من املبادئ تبني الخصائص التي تقوم عليها اإلجراءات الجزائية والتي ميكن االستلهام منها كمبادئ
توجيهية يف باب متهيدي أو ترتجم عىل مستوى األحكام األصلية للمجلة.
 تقوم اإلجراءات الجزائية عىل مبدأ الرشعية وعىل مبدأ مالمئة التتبع. تضمن قواعد اإلجراءات الجزائية التوازن بني مصالح األطراف واملساواة بينهم. تضمن اإلجراءات الجزائية الفصل بني سلطة التتبع والتحقيق والحكم. تضمن قواعد اإلجراءات الجزائية مبدأ التقايض عىل درجتني. تضمن اإلجراءات الجزائية حقوق الدفاع تضمن اإلجراءات الجزائية احرتام الحقوق الفردية تضمن اإلجراءات الجزائية احرتام حقوق الضحية. تضمن اإلجراءات الجزائية ترسيع النظر يف القضايا املتعلقة باملوقوفني و محاكمتهم دون تأخري غري مربر. تتم محاكمة األشخاص املوجودين يف رشوط مامثلة واملتهمني بنفس األفعال عىل اساس نفس القواعد. النظر يف القضايا والفصل فيها يتم يف آجال معقولة. يخضع اإلثبات يف املادة الجزائية لضابط الرشعية والنزاهة والحياد. يؤول الشك لفائدة املتهم. محاكمة األشخاص تتم بصفة عالنية و أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومحايدة تؤمن له فيها كلالضامنات الرضورية.
 ال يخضع أحد للتعذيب وال للمعامالت القاسية أو الغري إنسانية أو املهينة. ال ميكن إجبار شخص عىل تجريم نفسه أو االعرتاف بجرم ارتكبه. مينع تسليم اي مواطن تونيس ألي سلطة اجنبية أو تغريبه. ال ميكن تتبع من حكم برباءته من جديد لنفس األفعال ولو تحت وصف قانوين آخر. ال يجوز اتهام شخص بارتكاب جرمية وال املساس بحريته اال بقرار من السلطات القضائية املختصة. ال ميكن ايقاف شخص أو االحتفاظ به إال مبقتىض إذن قضايئ. للمساكن حرمة فال يجوز مراقبتها او تفتيشها إال برضا أصحابها أو مبقتىض إذن قضايئ ويف األحوال وبالرشوطالتي يضبطها القانون.
 الحرمة الجسدية لألشخاص مضمونة فال يجوز تفتيش االشخاص إال برضاهم الرصيح أو مبقتىض إذن قضايئ. رسية املراسالت الربيدية والسلكية والالسلكية وكافة وسائل االتصال مضمونة وال يجوز مراقبتها او تفتيشها اوافشاء رسيتها او تأخريها او مصادرتها اال مبقتىض إذن قضايئ و يف الحاالت التي يضبطها القانون.
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 ال يجوز املساس بالحياة الخاصة لألشخاص ومبعطياتهم الشخصية بغري الرشوط ويف غري االحوال املرصح بها يفهذا القانون.
 كل شخص يعترب بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضامنات يف أطوار التتبعوالتحقيق واملحاكمة.
 للمتهم أو املشتبه فيه الحق يف الصمت يف جميع أطوار البحث و التحقيق واملحاكمة وال ميكن للقايض ترتيبنتائج عند مامرسة ذلك الحق لتقرير اإلدانة أو الرباءة.
 للمشتبه فيه أو املتهم والضحية الحق يف االطالع عىل محتويات امللف. لكل مشتبه فيه أو متهم أو مترضر الحق يف االستعانة مبحامي يف كامل مراحل القضية. لكل متهم الحق يف إعالمه بجميع حقوقه و يف أن ال يجيب عن التهمة املوجهة له إال بحضور محاميه. للمشتبه فيه أو املتهم الحق يف أن يسمع ويف أن تقع مخاطبته باللغة التي يفهمها ويتعني عند االقتضاء تكليفمرتجم له بدون مقابل.
 لكل من الخصوم الحق يف أن يطلب سامع من يرى من الشهود والنظر فيام تقدمه من أدلة . للمترضر الحق يف إعالمه بكل الحقوق التي يقرها القانون لفائدته يف كل أطوار القضية. للمترضر الحق يف تعويض عادل عن الرضر الذي يلحقه من ارتكاب الجرمية. للمترضر والشاهد الحق يف الحامية كلام اقتضت الرضورة ذلك.الجزء األول  :يف تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية
الباب األول  :يف إقامة الدعوى العمومية ومباشرة التحقيق
القسم األول  /يف الضابطة العدلية

الفصل 11مكرر جديد :

ال يجوز ملأموري الضابطة العدلية تفتيش األشخاص إال برضاهم غري أنه يف حالة اقرتاف جرمية أو ظهور عالمات
قوية تدل عىل ارتكابها ،أوإذا كان الشخص يخفي أشياء تفيد يف كشف الحقيقة فإن التفتيش يتم بقطع النظر عن
موافقة املعني باألمر  .ويجب عىل القائم بعملية التفتيش إحرتام كرامة الشخص موضوع التفتيش.
وإذا كان املشتبه فيه امرأة وجب القيام بتفتيشها من قبل نفس الجنس.
 يعدل الفصل  13إلضافة وجوب إعالم الضحية بالحقوق الذي يضمنها لها القانون وهذا الواجب برتتب عن مبدأاملساوات بني األطراف واملوازنة يف الحقوق كام يتطلبه الفصل  108من الدستور.

الفصل  13معدل :

عىل مأموري الظابطة العدلية املعنيني بالعددين 3و 4من الفصل : 10
أوال  :إخبار وكيل الجمهورية بكل جرمية بلغهم العلم بها أثناء مبارشة وظيفتهم وإحالة ما يتعلق بها من
اإلرشادات واملحارض.
ثانيا  :تلقي التقارير واإلعالمات والشكايات املتعلقة بتلك الجرائم.
ثالثا  :إعالم الضحايا بالحقوق الذي يضمنها القانون لهم من ذلك الحق يف االستعانة مبحامي عند السامع واملكافحة
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يف مرحلة البحث والحق يف القيام بالحق الشخيص واملطالبة بالتعويض عن األرضار التي لحقتها وفق أحكام هذا
القانون.
رابعا  :البحث يف حدود نظرهم الرتايب عن كل جرمية مهام كان نوعها وتحرير املحارض يف ذلك.
 الفصل  13مكرر لتوفري وتعزيز الضامنات التي يتمتع بها املحتفظ به كام أقر ذلك الدستور الذي كرس املحاكمةالعادلة يف آجال معقولة مع توفري جميع ضامنات حقوق الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة وما نص عليه الفصل
 29من الدستور بحق املحتفظ بإعالمه فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة إليه والحق يف اإلستعانة مبحامي وذلك
للدور الذي يلعبه هذا األخري يف الدفاع وضامن الحقوق والحريات حسب أحكام الفصل  105من الدستور كام
أن إنابة محامي يف هذه املرحلة متثل تكريسا ملا أقره الفصل  27من الدستور يعني قرينة الرباءة ثم حضور
محامي يف هذه املرحلة يحمي املشتبه فيه من اإلنتهاكات املاسة بحرمته الجسدية واملعنوية وكرامته من
قبل أعوان الضابطة العدلية والذي ضمنها الدستور كام تحمي األعوان من كل افرتاء.

الفصل  13مكرر جديد

يف الحاالت التي تفتضيها رضورة البحث ال يجوز االحتفاظ بذي الشبهة من قبل مأموري الضابطة العدلية
املبينني بالعدد 3و 4من الفصل  10ومأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة يف نطاق ما تخوله لهم مجلة
الديوانة إال يف الجناية و الجنحة املعاقب عليها بأكرث من ثالث سنوات سجن ولو يف حالة التلبس بهته الجرائم و
ال يتم االحتفاظ إال بإذن من وكيل الجمهورية.
و يف كل الحاالت ال ميكن أن تتجاوز مدة االحتفاظ  48ساعة بالنسبة للجناية و24ساعة بالنسبة للجنحة
وتحتسب املدة ابتداء من ساعة االحتفاظ .
ميكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا يف أجل االحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس املدة بعد سامع املحتفظ به
ويكون ذلك مبقتىض قرار معلل يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية التي تربره ويقع إعالم املشتبه فيه و محاميه
بقرار التمديد.
يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية أعالم املحتفظ به فورا وبلغة يفهمها باإلجراء املتخذ ضده ومدته وباألفعال
املنسوبة إليه كام يعلمه بحقه يف اإلستعانة مبحامي وبااللتزام بالصمت و بعدم اإلجابة عىل األسئلة املوجهة إليه
إال بحضور محاميه وبإمكانية املطالبة بعرضه عىل الفحص الطبي خالل مدة االحتفاظ .
يحق للمحتفظ به االستعانة مبحامي مبجرد إعالمه بقرار االحتفاظ و إذا تعذر عليه القيام بذلك و طلب تعيني
محام له يجب تسخري محام له من طرف الفرع الجهوي للمحامني من بني قامئة استمرارية تعد من قبله.
يتوىل مأمور الضابطة العدلية و بكل الوسائل املتاحة و بدون تأخري إعالم الفرع الجهوي للمحامني بهذا الطلب
بعد إذن وكيل الجمهورية أوقايض التحقيق يف صورة تنفيذ إنابة قضائية.
يحق للمحتفظ به االتصال مبحاميه منذ الساعة األوىل من فرتة االحتفاظ ملدة ال تتجاوز ثالثني دقيقة يف ظروف
تضمن له كامل رسية اللقاء.
ويقع إعالم املحامي بتاريخ ارتكاب الجرمية موضوع التحري وطبيعتها ومبوعد سامع املظنون فيه وميكن لهذا
األخري عند االقتضاء تقديم مالحظات كتابية أو شفاهية تدون و تلحق مبلف اإلجراءات.
ميكن للمحامي االتصال مبنوبه منذ الساعة االوىل من فرتة التمديد طبقا لنفس الرشوط املنصوص عليها سابقا.
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ميكن ملحامي املحتفظ به أن يتقدم أثناء مدة التمديد مبلحوظات أو يقدم وثائق ملأمور الضابطة العدلية أو
لوكيل الجمهورية قصد إضافتها للملف مقابل وصل إيداع.

فقرة ثانية جديدة :

يجب عىل مأموري الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصول أو فروع أو زوج املشتبه فيه وعند االقتضاء الشخص
الذي يعينه ذي الشبهة باإلجراء املتخذ ضد هذا األخري وبحقه يف إنابة محام .ميكن للمحتفظ به أو لنائبه أو
ألحد األشخاص املذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب عرض املشتبه فيه عىل الفحص الطبي خالل أوعند انتهاء
مدة االحتفاظ.
يأمر وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه عرض املحتفظ به عىل الفحص الطبي إذا الحظ آثار عنف عليه مهام
كان نوعه.

فقرة ثالثة جديدة

يجب أن يتضمن املحرض الذي يحرره مأموري الضابطة العدلية يف صورة االحتفاظ بذي الشبهة التنصيصات
التالية :
 هوية املحتفظ به تاريخ بداية االحتفاظ ونهايته يوما وساعة أو تقدميه إىل القايض املختص. إعالم ذي الشبهة باإلجراء املتخذ ضده وباألفعال املنسوبة إليه -إعالمه بالحقوق التي يضمنها له القانون. وقوع إعالم عائلة ذي الشبهة أو الشخص الذي تم اختياره من عدمه. حضور املحامي واتصاله مبنوبه من عدمه واملالحظات أو الوثائق املقدمة من طرفه. تاريخ بداية سامع ذي الشبهة و نهايته. حضور مرتجم من عدمه مع بيان اسمه ولقبه وعمره وحرفته و مقره وأسباب حضوره. طلب العرض عىل الفحص الطبي و مصدره وتاريخ الطلب.يجب أن تذيل هذه البيانات بإمضاء مأمور الضابطة العدلية واملرتجم إن وجد وتوقيع املحتفظ به أو بصمته
وإذا امتنع ذو الشبهة عن اإلمضاء أو كان غري قادر عليه ينص عىل ذلك مع بيان السبب.

فقرة رابعة جديدة :

وعىل مأموري الضابطة العدلية املنصوص عليهم بالعددين  3و 4من الفصل  10أن ميسكوا باملراكز التي يقع
فيها االحتفاظ سجال خاصا ترقم صفحاته ومتىض من وكيل الجمهورية أو مساعده وتدرج به وجوبا التنصيصات
التالية:
 هوية املحتفظ به سبب االحتفاظ . بداية االحتفاظ ونهايته يوما وساعة. حضور املحامي املختار أو املسخر واتصاله مبنوبه املحتفظ به من عدمه. وقوع إعالم عائلة ذي الشبهة من عدمه. مدة سامع املحتفظ به.45

 أوقات الراحة التي خصصت للمحتفظ. الحالة البدنية والصحية للمحتفظ به عند بداية وخالل مدة االحتفاظ ونهايته. التغذية املقدمة له ومصدرها. طلب العرض عىل الفحص الطبي و مصدره وتاريخ الطلب.يجب أن يوقع يف هذا السجل املحتفظ به ومأموري الضابطة العدلية مبجرد انتهاء مدة االحتفاظ وإذا كان
الشخص غري قادر عىل التوقيع أو عىل و ضع عالمة إبهامه أو رفض القيام بذلك يشار إىل ذلك يف السجل.

الفصل 13ثالثا جديد

يقوم وكيل الجمهورية أو مساعده مبراقبة سجل اإلحتفاظ و وضعية املحتفظ بهم وميكن له أن يأمر يف أي وقت
بوضع حد لها أو باملثول أمامه.

الفصل  13رابعا جديد

 ال يجوز االحتفاظ بشخص إال يف املراكز املخصصة لذلك والتي تستجيب ملعايري ضامن كرامة اإلنسان وال يجوزألي مسؤول إيداع أي شخص فيها إال مبقتىض إذن من السلطة املختصة  ،وال يبقيه بعد املدة املحددة به.
ومينع إخضاع الشخص املحتفظ به ألي شكل من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

الفصل  18مكرر

احكام هذا النص تقتضيها حامية األرسة و مكافحة كل أشكال العنف ضد املرأة كام نص عىل ذلك الدستور.
عىل كل شخص منتمي للمؤسسات الطبية واالجتامعية والتعليمية إشعار مأموري الضابطة العدلية أو أي سلطة
قضائية مختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة عنف أرسي أو جنيس أو معاينة آثاره .
مينع عىل مأموري الضابطة العدلية اإلفصاح عن هوية القائم باإلشعار إال برضاه أو إذا تطلبت اإلجراءات القانونية
غري ذلك يف الصور التي يقررها القانون.
القسم الثاني  /يف النيابة العمومية

ينص الفصل 115من الدستور بأن النيابة العمومية جزء من القضاء العديل وتشملها الضامنات املكفولة له بالدستور
وميارس قضاة النيابة العمومية مهامهم املقررة بالقانون ويف إ طار السياسة الجزائية للدولة طبق اإلجراءات التي
يضبطها القانون.
الدستور يعترب أعضاء النيابة العمومية قضاة كغريهم ولهذا تنطبق عليهم أحكام الفصول 104-106 – 103 102-
  107من الدستور .فاستقاللية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية تجد اساسها يف اعتبارها سلطة قضائية والتي هي سلطة مستقلة ومحايدة و نزيهة ومسؤولة عند آدائهم ملهامهم .كام حجر الفصل  109من الدستور كل
تدخل يف سري القضا مام يرتتب عنه تحجري التدخل يف القضايا الشخصية عن طريق إعطاء تعليامت يف قضايا فردية
تضاف إىل امللف حسب أحكام الفصالن  21و 23من مجلة اإلجراءات الجزائية.
ولذا يجب تنقيح بعض األحكام املنظمة للنيابة العمومية وإضافة فصول أخرى لغاية تكريس استقاللية
النيابة العمومية كام يقع تغيري عنوان القسم الثالث ألنه يكرس مؤسسة وقع إلغائها وهي مؤسسة الوكيل العام
للجمهورية.
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الفصل  21جديد

عىل النيابة أن تقدم طلباتها كتابيا طبق ما يقتضيه القانون وميكنها بسط طلباتها الشفاهية مبا تراه متامشيا مع
مصلحة العدالة

الفصل  21مكرر جديد

لكل من أعضاء النيابة العمومية زيارة مراكز االحتفاظ واإليقاف املوجودة يف دوائر اختصاصهم الرتايب والتأكد من
عدم وجود شخص محتفظ به أو موقوف بصفة غري قانونية  .ولهم أن يطلعوا عىل سجالت ودفاتر مراكز االحتفاظ
و اإليقاف وأن يتصلوا بأي موقوف أو محتفظ به ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم  ،وعىل مديري
وموظفي مراكز االحتفاظ واإليقاف أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول عىل املعلومات التي يطلبونها.
القسم الثالث  /يف وظائف الوكالء العامني

الفصل  22فصل ملغى

مالحظة  :حذفت خطة الوكيل العام للجمهورية مبقتىض القانون عدد  80لسنة  1987املؤرخ يف 29ديسمرب1987
واسندت اىل الوكالء العامني لدى محاكم اإلستئناف .

فصل  23جديد :

يضبط وزير العدل السياسة الجزائية للدولة ويسهر عىل حسن وانسجام تطبيقها بكامل تراب الجمهورية.
يحدد وزير العدل التوجهات العامة التي تقوم عليها تطبيق السياسة الجزائية للدولة ويبلغها ألعضاء النيابة
العمومية.
يعد وزير العدل تقريرا سنويا عاما حول السياسة الجزائية للدولة يحيله إىل كل من رئيس الحكومة و رئيس محكمة
التعقيب ورئيس مجلس األعىل للقضاء و رئيس مجلس نواب الشعب ويتم نرشه.

فصل  23مكرر جديد

لوزير العدل أن يبلغ الوكيل العام املختص ترابيا بالجرائم التي يحصل له العلم بها
وال ميكن له إعطاء تعليامت يف قضايا فردية.

الفصل  24جديد

ميثل الوكيل العام بنفسه أو بواسطة مساعديه النيابة العمومية لدى محكمة االستئناف.
وهو مكلف بالسهر عىل تطبيق السياسة الجزائية للدولة بكامل الدائرة الرتابية التابعة ملحكمة االستئناف.
وله سلطة عىل سائر ممثيل النيابة العمومية التابعني ملحكمة االستئناف .كام له حق االستنجاد بالقوة العامة أثناء
مامرسته لوظائفه.
مالحظة  :يجب تباعا تعديل الفصل 258ألنه يتعلق بوكيل الدولة العام الذي ميثل النيابة العمومية أمام محكمة
التعقيب.

الفصل  25الجديد

يسوغ لألشخاص اآليت ذكرهم القيام بطلب تعقيب األحكام والقرارات الصادرة يف االصل نهائيا ولو مل يتم تنفيذها
وذلك بناء عىل عدم االختصاص أو اإلفراط يف السلطة أو خرق القانون أو الخطأ يف تطبيقه :
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 .1املحكوم عليه
 .2املسؤول مدنيا
 .3القائم بالحق الشخيص يف خصوص حقوقه املدنية
 .4وكيل الجمهورية
 .5الوكيل العام لدى محاكم االستئناف
 .6وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
و تنظر يف الطلب محكمة التعقيب و مطالب الطعن يف األحكام الصادرة باإلعدام ينظر فيها قبل غريها من املطالب.
القسم الرابع  /يف وظائف وكيل الجمهورية

الفصل  29مكررجديد

عىل كل من علم باالحتفاظ بشخص أو بإيقافه بدون إذ ن قانوين او يف غري االمكنة التي اعدت لذلك ان يشعرالنيابة العمومية بذلك .وعىل النيابة العمومية ان تنتقل فورا ً وتأمر حسب الحاالت إما بإطالق رساح من أوقف أو
احتفظ به بغري إذن أو بنقل الشخص يف الحال اىل احدى األماكن املخصصة لذلك ويقع إعالم قايض التحقيق املختص
يف صورة ما إذا كان الشخص موقوفا عىل ذمته

فصل  29ثالثا جديد

تخضع أماكن االحتفاظ واإليقاف لرقابة وكيل الجمهورية أو مساعديه بصفة مستمرة وله زيارتها بدون سابق إعالم
ويرفع تقريرا سنويا لوزير العدل عن وضعية املوقوفني وحالة األماكن كام ميكنه القيام بذلك كلام اقتضت
الرضورة
 تعديل الفصل  30الذي يكرس مبدأ مالمئة التتبع ليضاف إليه وجوب إعالم املشتيك بقرار الحفظ الذي يتخذه وكيلالجمهورية بشأن شكايته حفاظا عىل حقوقه.

الفصل  30معدل

وكيل الجمهورية يجتهد يف تقرير مآل الشكايات واإلعالمات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه.
عىل وكيل الجمهوريه إذا قرر حفظ الشكاية أن يعلم املشتيك أو محاميه بذلك خالل عرشة أيام من تاريخ قرار
الحفظ.
القسم الخامس  /يف الجنايات والجنح املتلبس بها

إضافة بعض األحكام الجديدة يف باب الجرائم املتلبس بها ملا لها عالقة بحرية األشخاص وبسالمة سري األبحاث.

الفصل  35مكرر جديد

عىل مأمور الضابطة العدلية منع أي شخص ليست له صفة من تغيري حالة املكان الذي ارتكبت فيه الجرمية أو من
إزالة أي يشء منه أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة سري العدالة قبل القيام بالتحريات األولية يجوز تغيري حالة
األماكن أو إزالة أشياء منها إذا اقتضت ذلك رضورة املحافظة عىل سالمة األشخاص أو الصحة العمومية أو تقديم
اسعافات للضحايا.
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الفصل  35ثالثا جديد

عىل مأمور الضابطة العدلية أن يحافظ عىل األدلة القابلة لالندثار وعىل كل ما يساعد عىل اكتشاف الحقيقة وأن
يحجز األسلحة وغريها من األشياء التي استعملت الرتكاب الجرمية أو نتجت عن ارتكابها.
يجوز ألعوان الضابطة العدلية منع أي شخص من مغادرة مرسح الجرمية إىل حني إنهاء التحريات املقامة عىل عني
املكان .
وإذا بدى رضوري ملأمور الضابطة العدلية يف مجرى األبحاث التعرف عىل هوية شخص أو التحقق من شخصيته
فعىل هذا األخري االمتثال له يف كل ما يطلبه من إجراء ات .تقتضيها رضورة البحث

الفصل  35رابعا جديد

إذا تبني ملأموري الضابطة العدلية من خالل التحريات وسامع شخص من بني األشخاص املذكورة اعاله وجود قرائن
متضافرة ودالئل قوية تجعل ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجرمية مرجحا فال ميكن االحتفاظ به إال وفق أحكام الفصل
 13مكرر.
غري أن األشخاص الذين ال توجد أية دالئل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجرمية مرجحا ال يجوز إبقائهم عىل
ذمة الضابطة العدلية سوى املدة الالزمة ألخذ اقوالهم عىل أن ال تتجاوز املدة املخصصة لذلك أربعة ساعات.
الباب الثاني  :يف التحقيق
القسم األول  /يف حكام التحقيق

عمال بواجب الحياد واإلستقاللية الذي يتمتع به القايض عند آدائه ملهامه وتكريسا ملبدأ الفصل بني سلطة البحث
والتحقيق والحكم يقع تعديل أحكام الفصل .49

الفصل  49جديد

إذا كان باملحكمة عدة قضاة تحقيق فإن رئيس املحكمة اإلبتدائية يعني لكل قضية الحاكم املكلف بالبحث.
وجوب تنقيح أحكام الفصل 57ملساسها بحقوق املظنون فيه عند سامعه من طرف الباحث املنيب ومالمئته ألحكام
الدستور ووجوب تناسق احكامه مع االحكام املقرتحة بالنسبة لالحتفاظ

الفصل  57معدل

إذا استحال عىل قايض التحقيق إجراء بعض األبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق املنتصبني يف غري دائرته
أو مأموري الضابطة العدلية املنتصبني يف دائرته كل فيام يخصه بإجراء األعامل التي هي من خصائص وظيفه ما عدى
اصدار البطاقات القضائية ويصدر يف ذلك قرارا يوجهه إىل وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.
وعىل قايض التحقيق املراجعة بنفسه عنارص التحقيق التي أجريت عىل هذه الصورة.
يذكر قايض التحقيق املهلة التي يتعني فيها تنفيذ اإلنابة وموافاته باملحارض التي تحرر يف الغرض
وإذا مل يحدد أجال لذلك فال ميكن أن تتجاوز مدة تنفيذ اإلنابة شهرين ويتعني أن ترسل إليه املحارض يف مدة أقٌصاها
عرشة أيام من انتهاء اإلجراءات املتخذة مبقتىض اإلنابة .
يذكر يف اإلنابة نوع الجرمية موضوع املتابعة وتِؤرخ وتوقع وتذيل من قبل القايض الذي أصدرها .وال يجوز أن يأمر
فيها إال باتخاذ إجراءات التحقيق املتعلقة مبارشة بالجرمية موضوع املتابعة وليس له أن يعط بطريق اإلنابة تفويضا
عاما.
49

فقرة ثانية جديدة :

ال يجوز ملأموري الضابطة العدلية استنطاق املتهم.
أما إذا اقتىض تنفيذ اإلنابة سامع املظنون فيه فعىل مأمور الضابطة العدلية إعالمه بحقه يف الصمت وبحقه يف
االستعانة مبحامي يختاره أو يسخر له للحضور معه ويقع التنصيص عىل ذلك باملحرض.
يقع إعالم املحامي املختار أو املسخر من الهيئة الفرعية للمحامني من طرف مأموري الضابطة العدلية مبوعد
سامع منوبه وينص عىل ذلك باملحرض .ويف هذه الصورة ال يتم سامع املضنون فيه إال بحضور محاميه الذي
ميكنه االطالع عىل إجراءات البحث قبل ذلك مامل يعدل املظنون فيه عن اختياره رصاحة أو يتخلف املحامي عن
الحضور باملوعد وينص عىل ذلك باملحرض.

فقرة ثالثة جديدة :

وال يعفي ذلك قايض التحقيق من امتام موجبات الفصل  69من هذه املجلة إن مل يسبق له القيام بذلك.
وإذا لزم لتنفيذ اإلنابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية باملظنون فيه الذي مل يسبق لقايض التحقيق سامعه
كمتهم فإن ذلك ال يكون إال ملدة االحتفاظ املنصوص عليها بالفصل  13مكرر بعد إذن قايض التحقيق املنيب
الذي ميكن له التمديد كتابة يف اجل االحتفاظ مرة واحدة فقط ولنفس املدة ويكون ذلك مبقتىض قرار معلل
يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية التي تربره .وعىل مأموري الضابطة العدلية عندئذ احرتام مقتضيات الفصل
 13مكرر فيام يخص حقوق املحتفظ به وتحرير املحارض ومسك السجل.
وال ميكن لقايض الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية مبا اسند إليه من إنابات ما مل يؤذن له به
رصاحة من قايض التحقيق.
القسم الثاني  /يف سماع الشهود

تعديل الفصل  65لغاية إحداث إجراء استثنايئ عند املكافحة يف الجرائم الجنسية

الفصل 65معدل

يشهد الشهود فرادى وبدون حضور ذي الشبهة ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب ويطلب منهم بيان
حالتهم املدنية وهل يوجد بينهم وبني الخصوم وجه من أوجه التجريح.
ولحاكم التحقيق عند اإلنتهاء من سامع الشهود أن يلقي اسئلة عليهم وأن يكافح بعضهم ببعض أو بذي الشبهة وأن
يجري مبساعدتهم سائر األعامل لكشف الحقيقة .
إال أن املكافحة مع املشتبه فيه ال تتم يف الجرائم الجنسية املنصوص عليها باملجلة الجزائية إال برضا املشتيك.
وتضمن الشهادات مبحارض تتىل عىل الحارضين الذين ميضونها مع الحاكم والكاتب.
وإذا امتنع الشاهد عن اإلمضاء أو كان غري قادر عليه ينص عىل ذلك باملحرض.
القسم الرابع  /يف البطاقات القضائية

وجوب مراجعة بعض األحكام املتعلقة بالبطاقات القضائية إلقرار و تعزيز الضامنات التي يتمتع بها االشخاص
ملساسها بحرية األشخاص.

الفصل  78معدل

إذا مل يحرض ذي الشبهة بعد توجيه استدعاء إليه والتأكد من تبليغه إليه طبقا للقانون أو كان يف حالة من األحوال
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املبينة بالفصل  85جاز لقايض التحقيق أن يصدر يف شأنه بطاقة جلب.
يجب أن تكون بطاقة الجلب مؤرخة و مختومة وممضاة من قبل قايض التحقيق الذي أصدرها ويجب أن يشار فيها
إىل موضوع التهمة والنصوص القانونية املنطبقة عليها ويتم التنصيص فيها عىل ما مييز ذي الشبهة أتم متييز وتاريخ
وساعة الحضور.
كام يضمن بها اإلذن لكل عون من أعوان القوة العامة إللقاء القبض عليه وجلبه أمام قايض التحقيق.
وملن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب عىل كل مقاومة من جانب املقبوض عليه أو
غريه  ،عىل أن القوة الجائز استعاملها ال تصح ان تزيد عىل ما تستلزمه رضورة منع املقاومة أو الهرب .
وإذا مل يتم العثور عيل ذي الشبهة تعرض بطاقة الجلب عىل عمدة مكان إقامته ليضع عليها عالمة اطالعه قبل
إرجاعها للجهة التي أصدرتها.

الفصل  79معدل

إذا تم القاء القبض عىل ذي الشبهة مبقتىض بطاقة جلب وتعذر احضاره أو استنطاقه توا ,جاز ملأموري الضابطة
العدلية بإذن من قايض التحقيق االحتفاظ به .و عىل مأموري الضابطة العدلية احرتام مقتضيات الفصل  13مكرر
املتعلقة مبسك السجل والفحص الطبي واإلستعانة مبحامي .
وال ميكن ملأموري الضابطة العدلية يف هذه الصورة القيام بأي عمل من أعامل البحث االويل وعليه أن يقدم املشتبه
فيه لقايض التحقيق يف أول يوم عمل موال لتاريخ االحتفاظ.
ويف صورة تعذر مبارشة االستنطاق من قبل قايض التحقيق يتوىل رئيس املحكمة تعيني أحد قضاة املحكمة وفق
أحكام الفصل  48من هذه املجلة للقيام بذلك وإذا مل يقع استنطاق ذي الشبهة من قبل من ذكر يفرج حاال عنه
بأمر من وكيل الجمهورية.

الفصل  79مكررجديد

كل شخص القي عليه القبض بناء عىل بطاقة جلب وتم االحتفاظ به أكرث من  48ساعة دون أن يستنطق يعترب
محتجزا بصورة تعسفية

الفصل  79ثالثا جديد

إذا كان املشتبه فيه املطلوب جلبه تم ايقافه خارج الدائرة الرتابية لقايض التحقيق او خارج الدائرة املجاورة لها
وال ميكن نقله لغاية عرضه عىل قايض التحقيق يف أول يوم عمل موال لتاريخ االحتفاظ به فإنه يقدم فورا لوكيل
الجمهورية املنتصب باملكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليه.
وعىل وكيل الجمهورية أن يعلمه بأسباب القبض وان يتلقى ترصيحاته وميكنه من ابداء دفاعه واعرتاضاته بعد
إشعاره بحقه يف الصمت و بأنه حر بعدم اإلدالء بها يف غياب محاميه ويتم التنصيص عىل ذلك باملحرض.
ثم يأمر بنقله إىل مقر قايض التحقيق املكلف بالقضية.
غري أنه إذا اعرتض املشتبه عىل نقله مستدال بحجج قوية لنفي التهمة عنه أو استحال نقله ألسباب صحية أو مادية
يأمر وكيل الجمهورية باالحتفاظ به وعىل مأموري الضابطة العدلية عندئذ احرتام مقتضيات الفصل 13مكرر فيام
يخص مسك السجل وتحرير املحارض والفحص الطبي واالتصال مبحامي
ويعلم فورا وبأرسع الوسائل قايض التحقيق املختص كام يوجه إليه دون تأخري محرض حضور وسامع املشتبه فيه
الذي يتم التنصيص فيه عىل ما مييزه و البيانات التي تساعد عىل فحص ما تقدم به من حجج .
51

فقرة ثانية جديدة

يقرر قايض التحقيق عىل ضوء ما تقدم ما إذا كان هناك مربر إلصدار قرار بنقل املتهم .وإذا تم نقل املشتبه
وفق قرار قايض التحقيق يجب عرضه عليه يف أجل ال يتجاوز يوم العمل املوايل عىل ان ال تتجاوز املدة القصوى
للعرض أربعة ايام من يوم تبليغ بطاقة الجلب .
ويف صورة تعذر مبارشة االستنطاق من قبل قايض التحقيق يتوىل رئيس املحكمة تكليف أحد قضاة املحكمة
ملبارشة ذلك وإذا مل يقع استنطاق ذي الشبهة من قبل من ذكر يفرج حاال عنه بأمر من وكيل الجمهورية.

الفصل  80معدل

لقايض التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة بحضور محاميه وبعد تقديم النيابة العمومية لطلباتها وسامع موقف
الدفاع أن يتخذ قرارا بإيقاف ذي الشبهة تحفظيا وذلك يف صورة الجناية أو يف صورة الجنحة املعاقب عليها بأكرث
من ثالث سنوات سجن يتلق قايض التحقيق موقف الدفاع بخصوص أيقاف ذي الشبهة ويدون ملحوظاته .وإذا قرر
قايض التحقيق أيقاف ذي الشبهة تحفظيا يصدر بطاقة إيداع يف ذلك .يبقي قايض التحقيق بامللف عىل أصل ثان
من بطاقة اإليداع التي يصدرها ويجوز للدفاع االطالع عليها.
وإذا كان قرار قايض التحقيق مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية ميكن لهذا األخري الطعن فيه باالستئناف أمام دائرة
االتهام قبل ميض أربعة أيام من تاريخ اطالعه عىل ذلك القرار الذي يتحتم انهاؤه إليه فورا ويبقى ذو الشبهة يف
حالة رساح إىل أن تصدر دائرة االتهام قرارها .يجوز للمظنون فيه استئناف قرار اإليقاف التحفظي امام دائرة االتهام
قبل ميض اربعة ايام من تاريخ اإلعالم.

الفصل  83معدل

عدم مراعات الصيغ القانونية يف تحرير وتنفيذ البطاقات القضائية يرتتب عنه البطالن كام توجب املؤاخذة التأديبية
والغرم عند االقتضاء.
ويكون البت يف كل نزاع يتعلق مبوضوع البطاقة و مبدى مساسها بالحرية الفردية من اختصاص دائرة االتهام وحدها.
القسم الخامس من املجلة  /يف اإليقاف التحفظي

ال تتضمن املجلة أي بديل لإليقاف التحفظي وهي آلية خطرية ملساسها بحرية األشخاص خاصة وأن آجال اإليقاف
طويلة وتخالف الدستور الذي يقر الحق يف محاكمة عادلة ويف آجال معقولة وتتخذ من قبل القضاء خاصة لضامن
حضور املظنون فيه لذا يقوم هذا التعديل لتوفري بدائل لإليقاف التحفظي ذو بعد إنساين واجتامعي و يتاميش مع
خطورة الجرمية وال يقوم بالرضورة عىل املس بحرية الشخص وما يرتتب عن ذلك من انتهاكات لحقوق األشخاص
وكرامتهم عىل مستوى الواقع واآللية املقرتحة هي املراقبة القضائية تغيري العنوان من اإليقاف التحفظي إىل املراقبة
القضائية واإليقاف التحفظي.

الفصل  84جديد

الوضع تحت املراقبة القضائية واإليقاف التحفظي تدبريان استثنائيان.
وإذا تبني لقايض التحقيق انعدام الجدوى من وضع املشتبه فيه تحت املراقبة القضائية جاز له ايقاف ذي الشبهة
احتياطيا مبقتىض بطاقة ايداع.

الفصل  84مكرر جديد

ميكن لقايض التحقيق ومبقتىض قرار معلل وضع املشتبه فيه تحت املراقبة القضائية يف أي مرحلة من مراحل التحقيق
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إذا كانت التهمة املوجهة إليه جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن بعد تقديم وكيل الجمهورية لطلباته وذلك
ملدة شهرين للتجديد أربعة مرات.
يتم التمديد يف فرتة املراقبة القضائية لنفس املدة و مبقتىض قرار معلل يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية التي
تربره.

فقرة ثانية جديدة :

والقرار الذي يتخذه قايض التحقيق يف وضع املضنون فيه تحت املراقبة القضائية يقبل االستئناف لدى دائرة
االتهام من طرف وكيل الجمهورية واملضنون فيه أو محاميه قبل ميض  48ساعة من تاريخ االطالع بالنسبة
لوكيل الجمهورية ومن تاريخ اإلعالم بالنسبة ملن عداه .وعىل دائرة االتهام أن تبت يف مطلب االستئناف يف أجل
أقصاه  5أيام من تاريخ اتصالها بامللف.

فقرة ثالثة جديدة :

ميكن لقايض التحقيق أن يراجع يف كل وقت املراقبة القضائية وذلك بالفرض عىل املعني باألمر احرتام التزام
جديد أو أكرث أو أن يقوم بإلغاء التزامأو أكرث يف حقه أو بإعفائه مؤقتا أو بصفة ظرفية من احرتام البعض منها.

فقرة رابعة جديدة :

ميكن لقايض التحقيق رفع املراقبة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من املظنون
فيه بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية .
ينظر قايض التحقيق يف مطلب رفع الرقابة القضائية املقدم من قبل املضنون فيه أو محاميه مبقتىض قرار معلل
يف أجل ال يتجاوز خمسة أيام ابتداء من يوم تقديم املطلب .عند عدم البت يف الطلب يف األجل املذكور ميكن
للمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم املطلب مبارشة إىل دائرة االتهام الذي عليها أن تبت فيه
يف أجل أقصاه  15يوم بعد القيام بالتحريات عند االقتضاء وذلك من تاريخ تقديم املطلب وعند عدم البت يف
األجل املذكور ترفع املراقبة القضائية آليا.
و يف كل األحوال ال يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية املقدم من املتهم أو من محاميه إال مبيض شهر من
تاريخ رفض املطلب السابق.

الفصل  84ثالثا جديد

تتمتع أي محكمة متعهدة بصالحيات قايض التحقيق موضوع الفصلني السابقني.

الفصل  84رابعا جديد

تتضمن املراقبة القضائية خضوع املظنون فيه لقرار قايض التحقيق املتضمن لواحد أو أكرث من التدابري أو االلتزامات
التالية :
 .1إلزام املظنون فيه باتخاذ مقر له بدائرة املحكمة.
 .2إلزام املظنون فيه بعدم مغادرة الحدود الرتابية املحددة من قبل قايض التحقيق.
 .3الزام املظنون فيه بالحضور لدى قايض التحقيق كلام دعاه لذلك واالستجابة لالستدعاءات املوجهة له من قبل
السلط فيام له مساس بالتتبع الجاري ضده أو الحضور بصفة دورية امام جمعيات مؤهلة أو مصالح أو سلط أو
أمام شخص معينني من طرف قايض التحقيق.
 .4الزام املظنون فيه بتقديم ضامن شخيص أو عيني يحدده قايض التحقيق لضامن حقوق الضحية.
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 .5إلزام املظنون فيه باإلدالء مبا يثبت أنه يساهم يف اإلنفاق عىل العائلة او مبا يفيد خالص ما حكم به مبقتىض
قرارات صادرة ممن له النظر بخصوص التحمالت العائلية.
 .6منع املظنون فيه من الظهور بأماكن معينة.
 .7إعالم الظنون فيه قايض التحقيق بتنقالته ألماكن معينة.
 .8تحجري السفر عىل املضنون فيه.
 .9منع املظنون فيه من مقابلة أو مهاتفة أشخاص معينة بأي طريقة كانت.
 .10وضع املظنون فيه تحت اإلقامة الجربية.
 .11فرض سوار إلكرتوين عىل ذي الشبهة.
 .12منع عىل املظنون فيه حيازة أسلحة أ وإلزامه بتسليمها إذا كان مرخص له بحملها إىل املصالح املختصة املبينة
من قايض التحقيق مقابل وصل يف ذلك.
 .13منع املظنون فيه من إصدار الصكوك واستعامل البطاقات البنكية .
 .14منع املظنون فيه سياقة كل أو بعض وسائل النقل املحددة من قبل قايض التحقيق وعند االقتضاء تسليم
رخصة السياقة مقابل وصل يف ذلك إىل كتابة املحكمة إال أنه ميكن لقايض التحقيق الرتخيص للمعني باألمر
استعامل رخصة سياقته إذا اقتضت وظيفته ذلك.
 .15تسليم وثائق الهوية أو جواز السفر اىل السلطة املحددة من قايض التحقيق.
 .16إخضاع املظنون فيه لتدابري الفحص والعالج واملراقبة الطبية أو لنظام االستشفاء سيام من أجل إزالة حالة
اإلدمان.
 .17إبعاد املظنون فيه من املسكن العائيل يف صورة ارتكاب جرائم العنف ضد الزوج أو األبناء وعدم البقاء
فيه أو عدم االقرتاب منه مبسافة يحددها قايض التحقيق وعند االقتضاء إخضاع املعني باألمر إىل عالج صحي أو
متابعة نفسية أو اجتامعية.
 .18عدم تغيب املظنون فيه من مقر سكناه أو من املقر الذي يحدده قايض التحقيق اال برشوط وألسباب يحددها
قايض التحقيق.
 .19اخضاع املظنون فيه لتكوين أو تعليم معني ولكل اإلجراءات املقررة يف شأنه إلعادة ادماجه ووقايته من
العود.
 .20عدم مزاولة بعض االنشطة ذات طبيعة مهنية أو تجارية أو اجتامعية ما عدى املهام االنتخابية أو النقابية
وذلك يف الحالة التي ترتكب فيها الجرمية أثناء مامرسة هذه األنشطة أو مبناسبتها أو إذا كان يخىش ارتكاب جرمية
جديدة لها عالقة مبامرسة النشاط املعني.
ويف صورة خرق االلتزامات املفروضة يف اطار الرقابة القضائية من قبل ذي الشبهة يأمر قايض التحقيق بإيقافه
تحفظيا.

الفصل  84خامسا جديد

إذا كان التدبري املتخذ ضد املظنون فيه يتضمن عدم مقابلة أو مهاتفة املترضر بأي طريقة كانت واملنصوص عليه
بالعدد  9من الفصل السابق يعلم قايض التحقيق املترضر بهذا التدبري كام يعلم محاميه بذلك عند قيامه بالحق
الشخيص وإذا كان املترضر طفال يقع فورا إعالم مندوب حامية الطفولة.
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الفصل  84سادسا جديد

يعني قايض التحقيق شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة يف تطبيق الوضع تحت املراقبة القضائية أو تكليف
أعوان الضابطة العدلية أو أي مصلحة اجتامعية أو إدارية للقيام بذلك.

الفصل  84سابعا جديد

تتأكد السلطات أو األشخاص املكلفون باملشاركة يف تطبيق الوضع تحت املراقبة القضائية من احرتام املظنون فيه
لإللتزامات املفروضة عليه وإشعار قايض التحقيق يف صورة مخالفتها وميكنهم كذلك استدعائه وزيارته ومتابعته
وكذلك القيام بكل اإلجراءات واألبحاث املفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قايض التحقيق عن انجاز مهمتهم وعن
سلوك املظنون فيه ضمن الرشوط املقررة له .

الفصل  85معدل

ال ميكن إيقاف املظنون فيه ايقافا تحفظيا إال بقرار قضايئ وذلك :
 .1يف الجنايات والجنح املعاقب عليها بأكرث من ثالثة سنوات سجن
 .2إذا خالف املظنون فيه إراديا االلتزامات املرتتبة عن املراقبة القضائية.
وال يتخذ قرار اإليقاف التحفظي أال إذا ثبت من عنارص واضحة وقرائن قوية مستمدة من اإلجراءات املعتمدة
أنه الوسيلة الوحيدة الناجعة لتوفري سالمة البحث التي تقوم عىل أحد األسباب التالية:
 املحافظة عىل الحجج واألدلة املادية املؤدية إىل الكشف عن الحقيقة. منع الضغوط عىل الشهود أو الضحايا وكذلك عائالتهم. تفادي تواطؤ بني املتهمني والرشكاء مام يعرقل الكشف عن الحقيقة. وضع حد للجرمية لخطورة آثارها أو الوقاية من حدوثها من جديد. ضامن حضور املظنون فيه أمام العدالة. حامية املظنون فيه.ال يجوز أن تتجاوز مدة اإليقاف التحفظي يف الحاالت املنصوص عليها سابقا أربعة أشهر بالنسبة للجنايات وشهرين
بالنسبة للجنح ويجب أن يكون قرار اإليقاف التحفظي أو التمديد معلال تعليال كافيا يتضمن األسباب القانونية التي
تربره وكذلك الواقعية املتعلقة بسالمة البحث املشار إليها يف الفقرة السابقة .
وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء املظنون فيه بحالة إيقاف ميكن لقايض التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
متديد فرتة اإليقاف بالنسبة للجنحة مرة واحدة ال تزيد مدتها عىل شهرين وبالنسبة للجناية مرة واحدة ال تزيد
مدتها عىل أربعة أشهر.
عىل قايض التحقيق إعالم ذي الشبهة بقرار التمديد الذي له أن يطعن فيه أمام دائرة االتهام بتسجيل استئنافه حينا
أمام قايض التحقيق الذي يتوجب عليه إحالة امللف إىل دائرة االتهام التي عليها أن تبت يف املسألة يف ظرف أقصاه
عرشة أيام.
ويف حالة تجاوز املدة القصوى لإليقاف التحفظي يجب عىل قايض التحقيق أو دائرة االتهام حسب االحوال اإلذن
باإلفراج عىل املظنون فيه وعند االقتضاء يرفع األمر إىل وكيل الجمهورية الذي يأمر حاال باإلفراج عنه دون أن مينع
ذلك من اتخاذ التدابري الالزمة لضامن حضوره.
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الفصل  85مكررجديد

يوضع املوقوف يف مكان منفصل عن املكان املخصص للمحكوم عليه ويعامل بوصفه بريئا وال يجوز ايذاؤه بدنيا او
معنويا للحصول عىل اعرتاف منه او ألي غرض آخر.
القسم السابع :يف التفتيش
تعديل االحكام املتعلقة بالتفتيش والحجز
عمال بأحكام الفصول 23و24و  49من الدستور يقع تنقيح وإمتام بعض األحكام املتعلقة بالتفتيش الواردة بالقسم
السابع من مجلة اإلجراءات الجزائية
يضاف يف هذا القسم أحكام عامة يف التفتيش سواء تعلق األمر بتفتيش املساكن أو األشخاص أوحجز الرسائل مع
مالمئتها ألحكام الدستور التي تحمي كرامة الشخص وحرمته الجسدية وحياته الخاصة ورسائله ومعطياته الشخصية
مع احرتام أحكام الفصل  49من الدستور

فصل 93يعدل

اليجرى التفتيش عىل األشخاص و مساكنهم ورسائلهم إال اذا كان هناك سبب محتمل وجدي بأن هذا اإلجراء قد
يؤدي إىل ضبط أدلة الجرمية أو أشياء لها عالقة بالتحقيقات والتي من شأنها املساعدة عىل إظهار الحقيقة.

الفصل  93مكرر جديد

فيام عدا حالة التلبس ال يتم تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله إال بأذن صادر من قايض التحقيق لضبط االشياء
التي استعملت يف الجرمية  ،او نتجت عنها  ،او تعلقت بها  ،متى استلزمت ذلك رضورة البحث ومل توجد وسيلة
اخرى للحصول عليها.

الفصل  93ثالثا جديد

يجب أن يتضمن اإلذن الكتايب يف التفتيش عىل البيانات التالية :
.1إسم ولقب القايض صاحب اإلذن و صفته ،
 .2وقت و تاريخ ومكان إصدار إذن التفتيش ونوعه ،مع تعليل أسبابه
 .3موضوع إذن التفتيش،
 .4الجرمية ذات الصلة بالتفتيش
 .5هوية ذي الشبهة ان كانت معروفة،
 .6تحديد الجهة املكلفة بتنفيذ اذن التفتيش.
 .7تحديد محصول التفتيش .
 .8حضور املعني بالتفتيش من عدمه
 .9تاريخ انتهاء صالحية اإلذن.
 .10ختم وإمضاء القايض املختص الذي أصدر اإلذن وعىل القائم بعملية التفتيش اإلستضهار باإلذن قبل الرشوع
يف عملية التفتيش

الفصل  93رابعا جديد

إذا تم العثور عىل أشياء ال عالقة لها بالجرمية موضوع التفتيش توحي بارتكاب جرمية أخرى ،يقع معاينتها وضبطها
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وحفظها وتسلم حاال لوكيل الجمهورية رفقة محرض مستقل يحرر يف الغرض لإلذن بإجراء ما يراه صالحا يف شأنها.

الفصل  93خامسا جديد

تعترب املعلومات التي يسفر عنها التفتيش رسا ً ال يجوز إفشاؤه ،سواء كان لها عالقة بالجرمية أم ال.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثالثة مائة دينار كل من قام بنقل معلومات تتعلق مبا اطلع عليه
خالل التفتيش إىل شخص ال عالقة له باملوضوع أو انتفع بها بأي طريقة كانت.

الفصل  95معدل

ال ميكن اجراء التفتيش مبحالت السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساءا ما عدا يف
صورة الجناية أو الجنحة املتلبس بها أو إذا اقتىض الحال الدخول ملحل سكنى ولو بغري طلب من صاحبه بقصد إلقاء
القبض عىل ذي الشبهة أو عىل مسجون فار .وعىل صاحب املسكن أوشاغله أن ميكن القائم بالتفتيش من الدخول
إليه وأن يسهل له مهمته ,فإذا رفض أو قاوم دخوله جاز للقائم بالتفتيش االستنجاد بالقوة العامة القتحام املسكن
عنوة.
واستخدام القوة العامة يتم يف إطار الرشعية والتناسب واحرتام كرامة الذات البرشية.

فصل  95مكررجديد

اذا كان يف املسكن نساء أو أطفال أو مسنني ومل يكن الغرض من الدخول القبض عليهم وال تفتيشهم وجب عىل
القائم بالتفتيش إذا قرر إبقائهم يف املسكن ان يحسن معاملتهم ويحفظ كرامتهم أو ميكنهم من مغادرته مبنحهم
التسهيالت الالزمة لذلك مبا ال يرض مبصلحة التفتيش ونتيجته.

فصل  95ثالثا جديد

ميكن للقائم بالتفتيش عند وجوده ألشخاص داخل املحل اثناء تفتيشه ان يضعهم تحت الحراسة الالزمة اذا خىش
قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله او مقاومته  ،واذا قامت لديه قرائن جدية عىل ان احد االشخاص يخفي يف جسمه
او مالبسه شيئا مام يدور البحث عنه  ،فله ان يفتشه فورا مع مراعات األحكام املتعلقة بتفتيش األشخاص .

الفصل  96مكرر جديد

تفتيش الشخص يشمل إجراء الفحص الخارجي للجسم  ،مبا يف ذلك فم الشخص و شعره .كام يشمل هذا التفتيش
فحص مالبسه و األشياء األخرى التي بحوزته .ويتم التفتيش من قبل شخص من نفس الجنس.
فيام عدى حلة التلبس بالجناية أو الجنحة ال يجرى تفتيش عن طريق الفحص الداخيل للجسم أو أخذ عينات منه
اال بإذن كتايب و معلل من قايض التحقيق.
ويتم التفتيش عن طريق أخصايئ مسخر للغرض الذي عليه إعالم املشتبه فيه بخصوصية اإلجراء املتخذ ضده وال
يتم التفتيش إال برضا رصيح للمعني باألمر.

الفصل  96ثالثا جديد

يجب عىل الجهة التي تولت تفتيش الشخص أن تعد محرضا ً عن واقعة تفتيش ويتضمن هذا املحرض ما ييل :
 اسم ولقب من قام بالتفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته. نص اإلذن الصادر بإجراء التفتيش ذكر األسباب التي بني عليها التفتيش ونتائجه مع تحديد جميع اإلجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش واإلجراءات57

املتخذة بالنسبة لألشياء املضبوطة  -،وصف األشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً .
 يف صورة رفض الشخص إلجراء الفحص الداخيل أو أخذ عينات من حسده التنصيص عىل ذلك وأسبابه إمضاء الشخص موضوع التفتيش وإذا كان غري قادرا عىل ذلك يقع ذكر األسباب.القسم الثامن  /يف الحجز

الفصل  97معدل

ميكن لقايض التحقيق أن يبحث عن األوراق واألشياء التي من شأنها اإلعانة عىل كشف الحقيقة وأن يحجزها .وتحرر
قامئة يف املحجوز مبحرض ذي الشبهة أو محاميه أو من وجد عنده املحجوز إن أمكن ويحررتقرير يف الحجز
ال تفض األختام وال تفرز األوراق بعد حجزها إال يف حضور املشتبه فيه ومحاميه أو يف غيابهام إذا استدعيا كام يجب
وفقاً للقانون ومل يحرضا ما مل تكن هنالك حالة تأكد قصوى .
توضع األشياء املحجوزة بحسب األحوال يف ظرف أو ملف مختومني أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد
القضية .ويف غريالجناية والجنحة املتلبس بها ال يكون ملأموري الضابطة العدلية ما لحاكم التحقيق من الحق يف إجراء
ما ذكر إال مبقتىض إنابة منه.

الفصل  99معدل

تفتيش املراسالت وغريها من األشياء املبعوث بها يكون بحجزها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالءم مع طبيعتها إذا
رأى قايض التحقيق يف ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
وال يجوز لغري قايض التحقيق االطالع عليها .

الفصل 99مكرر جديد

يطلع قايض التحقيق وحده عىل الرسائل والربقيات املحجوزة حال تسلمه لها يف غالفها املختوم فيحتفظ بالرسائل
بقي
والربقيات التي يراها الزمة إلظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغري مرضا ً مبصلحة التحقيق ويسلم ما ّ
منها إىل املشتبه فيه أو إىل األشخاص املوجهة إليهم.

الفصل  99ثالثا جديد

لقايض التحقيق أن يأذن يف الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخيل والصحة العامة واالختطاف والقتل
والتسميم وحجز الرهائن و تدليس وتغيري العملة بحجز لدى مكاتب الربيد كافة الخطابات والرسائل والربقيات
والطرود كام يجوز له مراقبة املحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة يف إظهار الحقيقة .وتنطبق احكام هذا النص
ما مل تتعارض مع األ حكام الخاصة.
مقرتحات لتعديل بعض أحكام املجلة الجزائية
األستاذة منية قاري /

يتضمن الدستور عىل مجموعة من األحكام املتعلقة بالقانون الجزايئ وباإلجراءات الجزائية بصفة مبارشة لتعلق
محتواها بالحقوق و الحريات الفردية لألشخاص والواردة يف الباب الثاين من الدستور تحت عنوان الحقوق والحريات
ومجموعة أخرى منها وجدت يف الباب الخامس تحت عنوان السلطة القضائية.
تضمن الدستور الحايل كذلك أحكاما غري مبارشة متعلقة باملجالني املذكورين ملساسها إما بالسياسة الترشيعية كام
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نصت عىل ذلك أحكام الفصل. 49يحدد القانون الضوابط املتعلقة بالحقوق و الحريات املضمونة بهذا الدستور
ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها .وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف
حامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة وذلك مع احرتام
التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحامية الحقوق والحريات من أي انتهاك.ال يجوز
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.
كام تضمن الدستور أحكاما تضع عىل عاتق الدولة التزامات بتحقيق نتيجة والتي يجب أن تتحقق وتتبلور عىل
املستوى الترشيعي أي عىل مستوى القانون الجزايئ أي التجريم أو عىل مستوى اإلجراءات الجزائية وذلك باتخاذ
النصوص القانونية املالمئة و املعربة عن تطبيق مبارش لاللتزام الدستوري يف حد ذاته نذكر ما ورد يف الفصل .46تتخذ
الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة ‘ أو الذي يحيل إىل تطبيق اإل لتزامات الدولية للدولة
التونسية إذ ينص الفصل  20بأن املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها أعىل من القوانني
وأدىن من الدستور وتضمنت كذلك عىل مجموعة من الحقوق الذاتية والحريات الخاصة والعامة مام يقتيض تجريم
اإلعتداءات عليها .
أصبحت املجلة الجزائية بحاجة إىل مراجعة جذرية ,ألنها مجلة غري عرصية ال تعرب عن قيم العرص و تجاوزتها
األحداث نتيجة تطور الظاهرة اإلجرامية و هي كذلك متناقضة ألنها تجمع يف نفس الوقت قيم تعرب عن املحافظة
والحداثة وهي مجلةناقصة نتيجة حصول نقلة نوعية للنشاط اإلجرامي املنظم الذي تجاوز الحدود الوطنية للدولة
ونتيجة املعاهدات الدولية التي صادقت عليها البالد التونسية  .إن عملية املراجعة يرتتب عليها أثار عىل مستوى
الشكل واألصل :
أوال  :يستحسن ان تتضمن املجلة بابا متهيديا يتضمن املبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الجزايئ كالتي
نص عليها الدستور مبارشة أو بطريقة غري مبارشة نذكر مبدأ عدم رجعية القوانني الجزائية واستثناءه ,واملبادئ
املتعلقة بعدم تغريب أو منع عودة املواطن أو سحب الجنسية منه,مبدأ شخصية املسؤولية الجزائية و العقوبة
ومبدأ رشعية الجرائم والعقوبات الذي يقتيض تعريف العنارص املكونة لكل جرمية بصفة دقيقة وواضحة وما
يرتتب عىل ذلك عىل مستوى التجريم وكذلك املبادئ التي تضمنتها بعض املعاهدات الدولية املصادق عليها من
قبل الدولة التونسية كعدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية وعدم إمكانية صدور قوانني عفو عام يف
شأنها واملبادئ العامة للقانون الجزايئ الدويل وكذلك املبادئ املتعلقة بتطبيق القانون الجزايئ يف املكان مع تحديد
االختصاص الدويل للمحاكم التونسية واملبادئ املتعلقة باملسؤولية الجزائية لألفراد وللشخص املعنوي وحاالت
التفيص من املسؤولية واملبادئ املتعلقة بتأويل القانون الجزايئ وبالعقوبات إلخ ...
ثانيا  :من حيث التقسيم والتبويب يجب التطرق إىل الجرائم ضد األشخاص قبل التطرق إىل الجرائم ضد الدولة
ألن املجلة الحالية تقوم عىل تغليب حامية الدولة عىل حامية الذات البرشية وهذا ال يعكس املكانة أو املنزلة
التي يوليها الدستور الحايل للشخص أو لإلنسان بصفة عامة والذي اعتربه يف توطئته كائنا مكرما وموضوع حامية من
حيث حياته وحرمته الجسدية وكرامته مع منع تعذيبه ماديا ومعنويا وخصوصيته و أمواله ومحيطه ,وإدماج يف
هذا القسم الجرائم ضد اإلنسانية والنوع البرشي عمال باملعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ثالثا  :من حيث العناوين التي يجب أن تحملها املجلة وجوب اختيار العناوين التي تعرب عن االعتداءات عىل
القيم التي يحميها الدستور مثال االعتداءات عىل الحرمة الجسدية واملعنوية لألشخاص عمال مبقتضيات الفصل
 23من الدستور واالعتداءات عىل كرامة الذات البرشية وجرائم التعذيب عل معنى الفصل  23واتفاقية مناهضة
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التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املهيبة واالعتداءات عىل الحياة الخاصة وحرمة املسكن
ورسية املراسالت إضافة إىل تخصيص عنوان للجرائم العائلية والجرائم ضد العائلة وكذلك الجرائم الجنسية مبا فيها
الجرائم املرتكبة من قبل أفراد العائلة فيام بينهم باعتبار املكانة التي يوليها الدستور للعائلة كام نص عىل ذلك
الدستور يف فصله  7األرسة هي الخلية األساسية للمجتمع وعىل الدولة حاميتها وكذلك الجرائم ضد األطفال بأنواعها
كام نص عىل ذلك الفصل  47من الدستور حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية
والرتبية والتعليم عىل الدولة توفري جميع أنواع الحامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل.
رابعا  :جمع كل القوانني الخاصة وضمها يف اطار مرجع واحد وكامل وهو املجلة الجزائية ليك تقوم عىل نفس القيم
التي يحميها الدستور وفق مرجعية فلسفية وإيديولوجية واحدة والتي تتامىش مع متطلبات العرص واملستمدة
من منظومة حقوق اإلنسان وذلك لتسهيل عىل املواطن اإلطالع عليها كام متكن القايض من تأويل متناسق لألحكام
ومعرفة نية املرشع وإمكانية مقارنة األحكام  ...كل هذه اإلمكانات ال تتوفر لو كانت هناك نصوص موضوعة يف
أوقات مختلفة ومبنية عىل مبادئ مختلفة بينام لو وضعت يف مجلة واحدة فإنها ستوضع وفق نضام متناسق الن
كل أجزاء القانون الجزايئ تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا الن املرشع يجب عليه عند وضع املبادئ األساسية لنظامه
القانوين مثال عند تحديد من يعاقب عرب تحديد الفاعل األصيل والرشيك أو املبادئ املتعلقة بالعود أو باملحاولة
بالنسبة ملختلف الجرائم يجب أن تكون له نظرة استرشافية عىل مختلف الجرائم التي تطبق عليها هذه املبادئ
مع وجوب تقسيمها .
عىل مستوى األصل :
عىل مستوى التجريم :
 تفادي تجريم األفعال التي تدخل يف إطار الحريات الخاصة والعامة كالواردة بالفصالن 31و 6باعتبار أن الدولةضامنة للحريات كام نصت عىل ذلك التوطئة والفصل  21من الدستور الذي ينص  :تضمن الدولة للمواطنني
واملواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
 تجريم األفعال التي تعترب من باب االعتداء عىل الحريات الفردية املنصوص عليها يف الدستور ويف املعاهداتالدولية كالحرية الدينية و حرية املعتقد والضمري و مامرسة الشعائر الدينية و تجريم دعوات التكفري والتحريض
عىل الكراهية والعنف كام نص عىل ذلك الفصل  6وكذلك املعاهدات الدولية املصادق عليها.
 تجريم كل االعتداءات الجنسية وكل شكل من أشكال االستغالل الجنيس التي يكون ضحيتها طفال مع توحيدالسن القانوين للطفل وهو مثانية عرشة سنة بدون متييز بني الجنسني كام نص عىل ذلك الفصل 47من الدستور
واتفاقية حقوق الطفل املصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
و اعتبار يف بعض الجرائم ظرف تشديد إذا كان املترضر طفال أو زوجا .كام يجب التنصيص عىل إجراءات خاصة
بالنسبة للجرائم الجنسية املرتكبة ضد األطفال وكذلك عىل عقوبات تكميلية تتامىش مع طبيعة الجرمية مثل
سحب الوالية يف صورة زىن املحارم مع تحديد أجل خاص لسقوط الدعوى مبرور الزمن.
 احرتام مبدأ املساواة بني الجنسني عند تجريم األفعال عمال مبقتضيات الفصل 21من الدستور وذلك عىل مستوىالفاعل أو الضحية وخاصة يف الجرائم الجنسية.
 تجريم كل أشكال العنف املسلط عىل املرأة سواء كان عنف مادي ,معنوي,جنيس أو اقتصادي ومهام كان مجالوقوعه عاما أو خاصا ومهام كان مرتكبه وعالقته بالضحية عمال بأحكام الفصل46من الدستور الذي ينص عىل :
 تتخذ الدولة كل التدابري الكفيلة بالقضاء عىل كل أشكال العنف ضد املرأة ألن هذه الجرائم هي انتهاك لحقوق60

اإلنسان الكونية ولكرامة األشخاص ومساس بحرمتهم الجسدية واملعنوية.
 تفادي استعامل يف الجرائم الجنسية عناوين ال تعرب عن حقيقة اإلعتداء وطبيعته مثل يف اإلعتداء مبا ينايف الحياءأو يف اإلعتداء بالفواحش أو عىل األخالق الحميدة وهي تغطي جرائم جنسية ماسة بالحرمة الجسدية واملعنوية
وكرامة األشخاص كام يجب إقرار إجراءات خاصة للجرائم الجنسية والعنف األرسي عىل مستوى تتبع الجرائم
وعىل مستوى العقاب كإحداث عقوبات تكميلية تتامىش مع طبيعة الجرمية وحامية للضحية وردع املجرم مع
األخذ بعني االعتبار شخصيته مثل إبعاد الجاين عن املسكن العائيل ,املتابعة الصحية واالجتامعية وخاصة إحرتام
مبدأ التناسب يف العقوبات األصلية إذ أن عقوبة اإلعدام مثال بالنسبة لجرمية الفصل  227تخل بهذا املبدأ
املنصوص عليه يف الفصل  49من الدستور.
 إدماج الجرائم التي تختص املحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها و املنصوص عليها باملادة الخامسة من نضامروما األسايس واملصادق عليه من قبل الدولة التونسية وهي جرمية اإلبادة الجامعية عىل معنى أحكام املادة
 6من النظام األسايس والجرائم ضد اإلنسانية عىل معنى املادة  7وجرائم الحرب عىل معنى أحكام املادة 8
وجرمية العدوان وحددت املادة  9أركان هذه الجرائم  .هذا اإلدماج ينجر عن اإللزام الناشئ عن النظام األسايس
مبالمئة القوانني الوطنية وفقا ملقتضيات املادة  68الذي يقوم عىل مبدأ التفريع الذي يقتيض التدخل الثانوي
للمحكمة وللقيام بعمليات البحث و التتبع التي تقع عىل مسؤولية الدول يجب عىل هذه األخرية إدماج
الجرائم كام وقع تعريفها بالنظام األسايس للمحكمة الدولية واملبادئ العامة للقانون الجنايئ الدويل املنصوص
عليها به أو بإحداث انسجام بني القانون الوطني و النظام األسايس للمحكمة.
هذه بعض التوجهات األساسية التي يجب أن تأخذ بعني اإلعتبار عند إعادة كتابة املجلة الجزائية.
مقرتح تعديل وإمتام بعض فصول املجلة الجزائية يف جزئها الثاين :
 يف اإلعتداء عىل الناس (و الذي يجب تغيريعبارة الناس باألشخاص) نظرا لخطورتها واحرتاما ملقتضيات الدستورالجزء الثاني  :يف االعتداء على األشخاص
الباب األول  :يف االعتداءات على الحرمة الجسدية و املعنوية
لألشخاص و ألفراد العائلة
القسم األول  /يف قتل النفس
الفرع األول  :يف القتل العمد

إقرتاح إلغاء عقوبة اإلعدام متاشيا مع أحكام الفصل 22من الدستور واملواثيق الدولية املصادق عليها من قبل الدولة
التونسية مراعاة ألحكام الفصل  20من الدستور و تعويضها بعقوبة السجن مدى الحياة,

الفصل  202املحافظة عليه
الفصل  203معدل :

يعاقب بالسجن مدى الحياة مرتكب قتل القريب واملقصود بقتل القريب هو قتل األصول و إن علوا
و يعاقب أيضا بالسجن مدى الحياة مرتكب القتل يف الصور اآلتية :
 .1قتل الزوج
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 .2إذا ارتكبت الجرمية ضد طفال سنه دون الثامنية عرشة عاما كاملة
 .3إذا ارتكبت الجرمية ضد شخص يف وضعية هشة ظاهرة أو معلومة من طرف الفاعل بسبب التقدم يف السن أو
املرض أو إعاقة أو قصور عضوي أو ذهني أو حمل
 .4إذا كان سبب القتل رفض الزواج أو إقامة عالقة حميمية
 .5إذا ارتكبت الجرمية ضد شاهد أو مترضرا أو قامئا بالحق املدين وذلك ملنعه من إدالء بشهادة أو من القيام بإعالم
عن جرمية أو من تقديم شكاية أو بسبب إدالئه بشهادة أو إعالمه بجرمية أو تقدميه لشكاية
 .6إذا ارتكبت الجرمية من قبل أفراد مجموعة منظمة
 .7إذا ارتكبت الجرمية باستعامل وسائل التعذيب او بالقيام بأعامل وحشية

الفصل ( 204املحافظة عليه ما عدا تعويض عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن مدى الحياة)
الفصل  205املحافظة عليه
لفصل ( 206املحافظة عليه)
الفصل ( 207ملغي منذ )1993
الفصل  208معدل  :يعاقب بالسجن مدة عرشين عاما مرتكب الرضب أو الجرح الواقع عمدا بدون قصد
القتل والذي نتج عنه املوت

ويعاقب بالسجن مدة خمسة وعرشون سنة يف الصور اآلتية:
 .1إذا كانت الضحية طفال سنه دون الثامنية عرش عاما كاملة
 .2إذا كانت الضحية يف وضعية هشة ظاهرة أو معلومة من قبل الفاعل ناتجة عن التقدم يف السن أو عن املرض
أو اإلعاقة أو قصور عضوي أو ذهني أو حمل
 .3إذا كان مرتكب الجرمية خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له
 .4إذا كان مرتكب الجرمية lممن لهم سلطة فعلية أو قانونية عىل الضحية
 .5إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به
 .6إذا كان فاعل الجرمية من استغل نفوذ وظيفه
 .7إ ذا ارتكبت الجرمية نتيجة تعاطي الجاين املخدرات أو كان يف حالة سكر واضح
 .8إ ذا ارتكبت الجرمية بسبب رفض الضحية الزواج أو إقامة عالقة حميمية أو إلجبارها عىل الزواج أو إقامة
عالقة حميمية
 .9من قبل مجموعة أشخاص بصفة فاعل أو رشيك
ويرفع يف العقاب إىل السجن بقية العمر يف صورة سبق النية بالرضب والجرح يف كل الصور املذكورة يف هذا النص.

الفصول من  209اىل ( 215املحافظة عليهم)
الفصل  216ملغي منذ 1921
الفرع الثاني  :يف القتل دون عمد

الفصل  217املحافظة عليه
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القسم الثاني  /يف العنف و التهديد مع إضافة الهرسلة املعنوية و التمييز يف
العنوان عمال بمقتضيات

الفصل  21و  46من الدستور
الفصل  217مكررجديد :

يعاقب العنف املنصوص عليه بهذا القسم مهام كانت طبيعته مبا يف ذلك العنف املعنوي

الفصل  217ثالثا جديد :

تعتربمن قبيل ظروف تشديد العقوبة يف الجرائم املنصوص عليها بالفصول218و219و 222و 223الحاالت
اآلتية :
 .1إذا كان املعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له
 .2إذا كانت الضحية طفال سنه دون الثامنية عرشة عاما كاملة
 .3إذا كانت الضحية يف وضعية هشة ظاهرة أو معلومة من قبل الفاعل ناتجة عن التقدم يف السن أو عن املرض
أو اإلعاقة أو قصور عضوي أو ذهني أو حمل
 .4إذا كان مرتكب الجرمية ممن لهم سلطة فعلية أو قانونية عىل الضحية
 .5إذا ارتكبت الجرمية نتيجة تعاطي الجاين املخدرات أو كان يف حالة سكر واضح
 .6ذا ارتكبت الجرمية بسبب رفض الضحية الزواج أو إقامة عالقة حميمية خارج اطار الزواج أو إلجبارها عىل
الزواج أو إقامة عالقة حميمية خارج اطار الزواج
 .7من قبل مجموعة أشخاص بصفة فاعل أو رشيك واسقاط السلف أو الزوجة املعتدى عليها حقها ال يوقف
التتبعات او املحاكمة أو تنفيذ العقاب.

الفصل  218معدل :

من يتعمد إحداث جروح أ ورضب أو غري ذلك من أنواع العنف ومل تكن داخلة فيام هو مقرر بالفصل  319يعاقب
بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثالثة أ الف دينار يف صورة تقدم اإلضامر واملحاولة موجبة
للعقاب ويكون العقاب بالسجن مدة عامني وبخطية قدرها ألفي دينار إذا توفرت أحد الحاالت املنصوص عليها
بالفصل  217مكرر.

الفصل  219معدل :

إذا تسبب عن أنواع العنف املقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه
أو سقوط أو عجز مستمر ومل تتجاوز درجة السقوط أو العجز العرشين يف املائة فاملجرم يعاقب بالسجن ملدة 5
أعوام ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن االعتداءات املذكورة
العرشين يف املائة ويرفع العقاب إىل أثني عرش عاما مهام كانت درجة السقوط يف صورة توفر أحد الحاالت املنصوص
عليها بالفصل  217مكرر.

الفصول  220و  220مكرر و : 221املحافضة عليهم
الفصل  222معدل :
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يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل خمسة أعوام وبخطية من مائتني إىل ألفي دينار كل من يهدد غريه باعتداء يوجب
عقابا جنائيا وذلك مهام كانت الطريقة املستعملة يف هذا التهديد
ويكون العقاب بالسجن من عامني إىل خمسة أعوام إذا توفرت إحد الصور املنصوص عليها بالفصل 217مكرر.
ويكون العقاب مضاعفا يف كل الصور النصوص عليها بهذا الفصل إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا عىل رشط
حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل  223معدل

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعرشون دينار كل من يهدد غريه بسالح ولو دون قصد استعامله
ويضاعف العقاب إإذا توفرت إحد الصور املنصوص عليها بالفصل  217مكرر

الفصل  : 224املحافظة عليه
الفصل  224مكرر جديد

كل من يتعمد مضايقة قرينه وهر سلته عن طريق تكرار أفعال أو أقوال يرتتب عنها تدين وتدهور ظروف عيشه
التي من شانها أن متس بكرامته وسالمته الصحية و النفسية يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها الف دينار.

الفصل  224ثالثا جديد

كل من يتعمد مضايقة غريه وهر سلته عن طريق تكرار أفعال أو أقوال يرتتب عنها تدين وتدهور ظروف عمله التي
من شانها أن متس بحقوقه وبكرامته ومتس من سالمته الصحية والنفسية وتهدد مستقبله املهني يعاقب بالسجن
ملدة سنتني وبخطية قدرها ألفني دينار.
مع وجوب تعليق هذا النص يف كل املؤسسات الرتبوية واملهنية العامة والخاصة.

الفصل  225املحافظة عليه
القسم الثالث  /تغيري العنوان من يف اإلعتداء بالفواحش
إىل يف الجرائم الجنسية
الفرع االول  :تغيري العنوان من يف اإلعتداء على األخالق الحميدة والتحرش الجنسي إىل
اإلخالل بالحياء والتحرش الجنسي

الفصل  226معدل

تعترب أفعاال مخلة باألخالق واآلداب العامة التعري وكشف العورة عمدا و علنا.
و يتوفر ركن العالنية متى كان الفعل قد أرتكب مبحرض شخص أو أكرث شاهدوا ذلك عفوا أو مبحرض طفال سنه دون
الثامنية عرش عام أو يف مكان قد تطلع إليه أنظار العموم ويعاقب عىل هذه األفعال بخطية قدرها خمسة مائة
دينارا.

الفصل  226مكررمعدل

يعاقب بالسجن بخطية قدرها مائتي دينار كل من يعمد علنا إىل مضايقة غريه باإلشارة او بالقول بوجه يخل بحيائه.
ويستوجب نفس العقوبات املذكورة بالفقرة املتقدمة كل من يلفت النظر علنا إىل وجود فرصة الرتكاب فجور وذلك
بكتابات أو تسجيالت أو إرساليات سمعية أو برصية أو الكرتونية أو ضوئية.
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الفصل  226مكرر ثانيا جديد :

يعاقب بالسجن من سنة إىل خمسة سنوات و بخطية يرتاوح قدرها من ألف دينار إىل خمسة أالف دينار كل من
حرض أو شجع أو سهل استغالل أطفال سنهم دون الثامنية عرش سنة يف مواد إباحية و ذلك باضهار أنشطة جنسية
بأية وسيلة كانت سوى أثناء املامرسة الفعلية أو باملحاكاة أو املشاهدة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لألطفال يتم
ألغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة عىل كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نرش أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد
إباحية من هذا النوع.
يعاقب عىل هذه األفعال حتى لو ارتكبت عنارصها خارج الرتاب التونيس.
تضاعف العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أوكان له سلطة
فعلية أو قانونية عليه.
واملحاولة موجبة للعقاب.
يقيض الحكم الصادر باإلدانة مبصادرة وإتالف املواد اإلباحية.
وميكن للمحكمة أن تأمر بنرش أو تعليق الحكم الصادر باإلدانة.
وميكن أن يأمر يف الحكم باإلدانة بسحب الرتخيص الذي كان يستفيد منه املحكوم عليه وبإغالق املحالت بصفة
نهائية أو بصفة مؤقتة.

الفصل  226ثالثا معدل

يعاقب بالسجن مدة عامني و بخطية قدرها خمسة أالف دينار مرتكب التحرش الجنيس.
يعترب تحرشا جنسيا كل إمعان يف مضايقة الغري بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو
تخدش حيائه و ذلك بغاية حمله عىل االستجابة لرغباته أو رغبات غريه الجنسية أو مبامرسة ضغوط عليه من شأنها
إضعاف إرادته عىل التصدي لتلك الرغبات.
يعد من قبيل التحرش الجنيس استعامل أي نوع من أنواع الضغط الخطرية و لو بدون إمعان و ذلك بغاية حمل
الضحية عىل االستجابة لرغبات املعتدي أو رغبات غريه الجنسية.
و يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجرمية ضد طفل أو كانت الضحية يف وضعية هشة ناتجة عن التقدم يف السن
أو املرض أو اإلعاقة أو كانت من املستهدفني بصفة خاصة بسبب قصور عضوي أو ذهني يعوق تصدي الضحية
للمعتدي.
يتحمل الشايك تقديم القرائن التي تقوم عليها الجرمية وعىل املشتىك به اثبات أن ترصفه كان موضوعيا وال عالقة له
بالجرمية ويقوم القايض باإلجراءات اإلستقرائية االزمة لتكوين قناعته.
يعلق محتوى هذا النص يف كل املؤسسات الرتبوية و الشغلية الخاصة و العامة.

الفصل  226رابعا معدل

التحول العقوبات املقررة بالفصلني املتقدمني دون تطبيق العقوبات األشد املستوجبة لغريها من الجرائم
وال يجرى التتبع يف جرمية التحرش الجنيس أال بطلب من النيابة بناء عىل شكاية من املترضر.
وأسقاط املترضر حقه ال يوقف التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب.
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الفرع الثاني  :تغيري العنوان من يف اإلعتداء بما ينايف الحياء إىل يف اإلغتصاب وغريها من
اإلعتداءات الجنسية

الفصل  226خامسا جديد

يعترب اعتداءا جنسيا كل فعل جنيس أو محاولة الحصول عليه يقع بالعنف أو بالتهديد أوباإلكراه أو باملباغتة عىل
جسد أنثى أو ذكرا مهام كانت الرابطة بني الطرفني ومهام كان مجال وقوع الفعل أو محاولة الحصول عليه.

الفصل  226سادسا جديد

تحصل جرمية االغتصاب وكل من جرائم االعتداءات الجنسية األخرى املنصوص عليها يف هذا الفرع عندما تسلط
عىل املترضر يف الظروف املنصوص عليها يف الفصل السابق مهام كانت طبيعة العالقة الرابطة بني املعتدي واملترضر
حتى وإن كانت عالقة زوجية.
ال يتمتع مرتكبوا الجرائم الجنسية بأحكام الفصل 53م ج

الفصل 227معدل

يعترب اغتصابا االتصال الجنيس الذي يتم بدون رضاء الضحية وذلك باستعامل العنف املادي أو املعنوي أو عن طريق
اإلكراه أو التهديد أو املباغتة.
ويحصل اإلكراه املعنوي من الفارق الكبري يف السن بني املعتدي والضحية القارصة وكذلك من السلطة الفعلية أو
القانونية التي ميارسها عليها.
االتصال الجنيس املكون لجرمية االغتصاب يحصل باإليالج الطبيعي الكامل أو الجزيئ لعضو من أعضاء جسد املعتدي
أواملترضر يف األعضاء التناسلية أو يف فتحة الرشج أو يف فم اآلخر ويعد كذلك اغتصابا اإليالج الذي يتم بواسطة
استعامل أي جسم يف األماكن املذكورة يف الفقرة السابقة من جسد املترضر.
يعاقب االغتصاب بالسجن ملدة خمسة عرش سنة.
و املحاولة موجبة للعقاب.

الفصل  227مكرر يلغى
فصل  227مكرر ثانيا جديد

يعاقب بالسجن ملدة عرشون سنة مرتكب جرمية االغتصاب املنصوص عليها بالفصل : 227
 .1إذا متت الجرمية ضد طفل سنه دون الثامنية عرشة كاملة.
 .2إذا نتج عن الجرمية عاهة مستدمية أو برت عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة املترضر يف خطر
 .3إذا كانت الضحية يف وضعية هشة ناتجة عن التقدم يف السن أو املرض أو اإلعاقة أو كانت من املستهدفني
بصفة خاصة بسبب قصور عضوي أو ذهني أو حمل
 .4إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به
 .5إذا كان فاعل الجرمية ممن لهم سلطة فعلية أو قانونية عىل الضحية
 .6إذا كان مرتكب الجرمية زوجا للضحية أو طليقا أو خليال
 .7إذا كان فاعل الجرمية من استغل نفوذ وظيفه
 .8إذا ارتكبت الجرمية من قبل مجموعة أشخاص بصفة فاعل أو رشيك
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 .9إذا ارتكبت الجرمية نتيجة تعاطي الجاين املخدرات أو كان يف حالة سكر واضح
ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ارتكاب الجرمية الوفاة أو سبق أو واكب أو الحق ارتكابها تعذيب أو
أعامل وحشية.

الفصل  228معدل

يعاقب من عامني اىل خمسة سنوات سجن وبخطية قدرها ثالثة آالف دينارا من اعتدى عىل جسد غريه باللمس
او املداعبة لغاية جنسية.
و يكون العقاب بالسجن ملدة عرشة سنوات إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به أو اإلحتجاز
نتج عنه جرح أو برت عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة املعتدى عليه يف خطر.
و املحاولة موجبة للعقاب.
يرفع العاقب إىل ستة سنوات سجن و خطية قدرها سبعة االف دينار.

 .1إذا كانت الضحية طفال سنه دون الثامنية عرش عاما كاملة
 .2إذا كانت الضحية يف وضعية هشة ناتجة عن التقدم يف السن أو املرض أو اإلعاقة أو حمل أو كانت من
املستهدفني بصفة خاصة بسبب قصور عضوي أو ذهني يعوق تصدي الضحية للمعتدي.
و يكون العقاب بالسجن ملدة عرشون سنة إذا سبق أو صاحب االعتداء استعامل السالح أو التهديد به أو اإلحتجاز نتج عنه
جرح أو برت عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة املعتدى عليه يف خطر يف الصور اآلتية :

 .1إذا كان فاعل الجرمية ممن لهم سلطة فعلية أو قانونية عىل الضحية
 .2إذا كان فاعل الجرمية من استغل نفوذ وظيفه
 .3إذا استعان مرتكب الجرمية بشخص أو بعدة أشخاص

الفصل 229يلغى
الفصل  229مكرر

توصف بجرمية سفاح ذي القرىب كل اغتصاب أو أي فعل آخر ذو طابع جنيس متكرر يحدث يف وسط عائيل من قبل شخص
راشد عىل طفل سنه دون الثامنية عرش عاما كاملة .ويعاقب مرتكب هذه الجرمية بثالثني سنة سجن إذا متت :
 بني األصول وإن علو و الفروع وإن سفلوا بني اإلخوة و األخوات األشقاء من األب أو األم بني شخص و ابن أحد إخوته أو أخواته من األب أو األم أو مع احد فروعه بني والد الزوج أو الزوجة أو زوج أو زوجة األب و فروع الزوج اآلخروتقيض املحكمة بسحب الوالية كليا أو جزئيا إذا ارتكبت الجرمية من قبل من كان له سلطة قانونية عىل الضحية كام تقيض
بإبعاد الجاين عن املسكن العائيل مع متابعة طبية واجتامعية ان اقتىض األمر.
تسقط الدعوى العمومية يف جرمية زنا املحارم مبرور  30سنة ابتداء من يوم بلوغ الضحية سن الرشد.
الفصل  230يقع الغائه ألنه ميثل مساس بالحرية الجنسية وباإلستقاللية الجنسية للرشد.
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الفرع الثالث  :يف شراء الجنس و االتجار باألشخاص

(كام يقع الغاء كل النصوص القانونية املتعلقة بتنظيم الفجور)

الفصل  231يلغى
الفصل  231مكررجديد

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها ألف دينار مرتكب جرمية رشاء خدمات جنسية.
ترتكب جرمية رشاء خدمات جنسية عند التامس أو قبول أو حصول عىل عالقات جنسية مبقابل مايل من شخص يتعاط البغاء
ولو صدفة أو بوعد الحصول عليه.
ويكون العقاب بالسجن ثالثة سنوات وبخطية قدرها ألفي دينار عندما يتم رشاء خدمات جنسية من طفل سنه دون
الثامنية عرشة كاملة أو من شخص يف وضعية هشة ضاهرة أو معلومة ناتجة عن التقدم يف السن أو عن املرض أو اإلعاقة
أو بسبب قصور جسدي أو ذهني أو حمل.

الفصول  232إىل  235يقع إلغائهم ألنه سيقع تناولهم يف قانون اإلتجار بالبرش :
الفصل  236املتعلق بالزنا

إما إلغائه مبعنى ال يعد جرمية ألنه يساهم يف تحطيم العائلة خاصة إذا كانت الزوجة وأطفالها بدون مورد رزق واعتباره
إخالل بالواجبات الزوجية وسبب موجب لطلب الطالق وإما التخفيض يف العقوبة أو اإلكتفاء بالخطية.

الفصل  237املحافظة عليه
الفصل  238املحافظة عليه
الفصل  239يلغى
الفصل  240املحافظة عليه
الفصل  240مكرراملحافظة عليه

كذلك توجد أحكام دستورية يتولد عن خرقها جرائم جديد ة أو تعديل ألحكام بعض النصوص لتتطابق أكرث مع مقتضيات
الدستور.
عمال بأحكام الفصل  46من الدستورالذي ينص بأن الدولة تلتزم باتخاذ التدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة
والفصل  7من الدستور الذي ينص عىل ان األرسة هي الخلية األساسية للمجتمع وعىل الدولة حاميتها.

فصل جديد

يعاقب بالسجن من شهر إىل ستة أشهر مأمور الضابطة العدلية الذي ميارس ضغطا عىل الشاكية أو أي نوع من أنواع اإلكراه
لحملها عىل التنازل عىل حقوقها أو لتغيري مضمون شكواها أو بهدف الرجوع فيها يف حالة العنف األرسي.

فصل جديد

يعاقب بخطية قدرها خمسة مائة دينار كل من قام حال مزاولته إحدى املهن الصحية بإسعاف طفل أو امرأة أو مسن
يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة مصدرها عنف ارسي ومل يخرب بها السلطة ذات الصالحية.
عمال بالدستور الذي يقر املساوات بني االشخاص دون متييز تحدث جرمية التمييز.

فصل جديد

يعترب متييزا كل تفرقة بني األشخاص الطبيعيني بسبب املنشأ أو اللون أو الجنس أو املواطنة أو العقيدة أو السن أو الحالة
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االجتامعية أو الوضع االجتامعي أو العائيل أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السيايس أو االنتامء النقايب أو بسبب االنتامء
أو عدم االنتامء الحقيقي أو املفرتض لعرق أو لدين.
يعترب أيضا متييزا كل تفرقة بني األشخاص املعنوية بسبب منشأ أعضائها أو بعض أعضائها أو لونهم أو جنسهم أو عقيدتهم أو
سنهم أو حالتهم االجتامعية أو وضعهم االجتامعي أو العائيل أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو انتامئهم
النقايب أو بسبب انتامئهم أو عدم انتامئهم الحقيقي أو املفرتض لعرق أو لدين.
ويعاقب عىل التمييز بخطية قدرها ألف دينار إذا متثل فيام ييل :
 االمتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة عرقلة املامرسة العادية ألي نشاط اقتصادي رفض تشغيل شخص أو فصله عن العمل أو معاقبته ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل برشط مبني عىل أحد عنارص التمييز املذكورة أعالهويعاقب الشخص املعنوي إذا ارتكب جرمية التمييز بالخطية من ألف دينار إىل خمسة أالف دينار وال مينع ذلك من توقيع
العقوبات املنصوص عليها سابقا عىل مسرييه.

فصل جديد

ال يعاقب عىل التمييز يف الحاالت اآلتية :
 إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية عىل عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر املس بالسالمة الجسديةللشخص أو من العجز عن العمل أو من اإلعاقة وتغطية هذه املخاطر.
 إذا متثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو اإلعاقة يف رفض التشغيل أويف الفصل عن العمل املبني عىل عدم القدرة الثابتةطبيا وفقا ألحكام قانون الشغل أو القانون املتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية.
بعدها تعوض الفصل  108مكرر جديد والفصل  108ثالثاً جديد والفصل  128مكرر جديد بكلمة فصل جديد
القسم السادس /
الباب الثالث  :يف الجرائم املرتكبة من املوظفني العموميني  :يف اإلعتداء على الحرية
الذاتية من قبل املوظفني

فصل جديد

يعاقب بالسجن مدة سنني وبخطية قدرها خمس مائة دينار كل موظف عمومي استبق عمدا مسجونا أو موقوفا أو
محتفظا به يف مؤسسة سجنية أو يف مركز إيقاف أو إحتفاظ بكونه مسؤول عن ذلك بعد املدة املحددة باإلذن الصادر من
السلطة املختصة.
تضاف هذه الفصول عمال مبقتضيات الدستور:الفصول  102الذي يكرس إستقاللية السلطة القضائية و 103الذي يكرس
الحياد والنزاهة و املسائلة و109الذي يحجر كل تدخل يف سري القضاء

فصل جديد

يعاقب بالسجن ملدة ستة أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل شخص يتوسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم
او لإلرضار به.
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فصل جديد

يعاقب بالسجن ملدة سنة و بخطية قدرها ألفي دينار كل قاض أصدر حكام ثبت انه عىل غري حق وكان ذلك نتيجة
التوسط لديه .كام ميكن عليه زيادة عىل ذلك الحكم بالعقوبات التكميلية املقررة بالفصل  5من هاته املجلة.

فصل جديد

يعاقب مرتكب األفعال التالية بخطية قدرها  3آالف دينار :
 األفعال واألقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثري عىل أحكام القضاة طاملا أن الدعوى مل يفصل فيها نهائيا. األفعال واألقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها الطعن يف مصداقية األحكام القضائية ومن شانها املساسبسلطة القضاء أو استقالله.
عمال مبقتضيات الفصل  24من الدستور الذي يحمي الحياة الخاصة وحرمة املسكن وكذلك الفصل  23منه الذي يحمي
الحرمة الجسدية يقع تعديل أحكام الفصل  102من املجلة الجزائية.

الفصل 102

يعاقب بالسجن ملدة ستة أشهر كل موظف عمومي أو شبهه دخل اعتامدا عىل وظيفته مسكن احد االشخاص او احد
ملحقاته دون لزوم ثابت بغري رضا صاحبه أو حمل غريه عىل الدخول وذلك يف غري االحوال التي يجيزها القانون او دون
مراعاة اإلجراءات املقررة يف ذلك.

الفصل  102مكرر جديد

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل عام وبخطية قدرها ثالث مائة دينار املوظف العمومي أو شبهه الذي يجري تفتيش شخص
او محل سكنى أو توابعه بدون رضا صاحب الشأن او حمل غريه عىل التفتيش وذلك يف غري االحوال التي يجيزها القانون او
دون مراعاة االجراءات املقررة يف ذلك.
يضاف هذا الفصل عمال بأحكام الفصل  108من الدستور الذي ينص عىل أن جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون
رسيتها.

فصل جديد

يعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها الفي دينار او باحدى هاتني العقوبتني من نرش أو أذاع باحدى الطرق :
 .1اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون رسيتها او منعت املحكمة نرشها او تحقيقا قامئا يف جناية او جنحة او وثيقة من
وثائق هذا التحقيق.
 .2اخبارا بشأن التحقيقات أو إجراءات يف دعاوى النسب او الزوجية او الطالق او الزنا.
 .3مداوالت املحاكم.

 .4ما جرى يف الجلسات العلنية للمحاكم بغري امانة وبسوء نية.

 .5نرش اسامء او صور املجني عليهم يف جرائم االغتصاب وغريها من الجرائم الجنسية واسامء او صور املتهمني أو الضحايا
االحداث فيها.
 .6ما جرى يف الدعاوى املدنية او الجزائية التي قررت املحاكم سامعها يف جلسة رسية
وال عقاب عىل مجرد نرش الحكم اذا تم باذن املحكمة املختصة.
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عمال بمقتضيات الفصل  24من الدستور املتعلق بسرية املراسالت

تعديل الفصل  253م ج

يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها خمسة مائة دينار كل شخص قام بدون وجه حق او بدون رضا اصحابه:
 بفتح رسالة او تلغرافا او اطلع عىل خطابا مرسل اىل الغري بأي وسيلة كانت أوتنصت عىل مكاملة هاتفية أو اعرتض اتصاال أو تنصت عليه أو سجله أو خزنه بأية وسيلة كانت بحجز أو اختالس او اتالف احدى هذه املراسالت او الكتائب أو افىض مبحتوياتها اىل الغري ولو كانت الرسالة قد ارسلتمفتوحة او فتحت خطا او مصادفة
 باذاعة أو تسهيل اذاعة او استعامل ولو يف غري علنية تسجيالويضاعف العقاب اذا ارتكبت األفعال املذكورة من قبل موظف عمومي أو شبهه.

فصل جديد يضاف

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها الف دينار كل من اعتدى عىل حرمة الحياة الخاصة وذلك بارتكاب احد
األفعال اآلتية يف غري األحوال املرصح بها قانونا او بغري رضاء صاحبه :
 .1اسرتاق السمع او تسجيل او نقل املحادثات التي تجرى يف مكان خاص او عن طريق الهاتف او عن طريق جهاز من
االجهزة ايا كان نوعه.
 .2التقاط او نقل صورة شخص يف مكان خاص بجهاز من االجهزة ايا كان نوعه.
ويضاعف العقاب إذا ارتكب احد األفعال املبينة سابقا من قبل موظف عمومي أو شبهه اعتامدا عىل سلطة وظيفته.
ويحكم ىف جميع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مام يكون قد استخدم ىف الجرمية أو تحصل عليه  ،كام يحكم مبحو
التسجيالت املتحصلة عن الجرمية أو إعدامها.

فصل جديد

يعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها خمسة مائة دينار او باحدى هاتني العقوبتني.
 .1من نرش باحدى طرق العالنية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بارسار الحياة الخاصة او العائلية لالفراد ولو كانت
صحيحة اذا كان الغرض من نرشها االساءة اليهم.
 .2من اطلع بغري حق أو بدون رضا صاحب الشأن عىل رسالة او برقية او مكاملة تلفونية فأفشاها لغري من وجهت اليه
اذا كان من شأن ذلك الحاق رضر بأحد.

فصل جديد

يعاقب بالسجن ملدة شهر من هدد بإفشاء امر من األمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق املشار اليها يف الفصول
السابقة لحمل شخص عىل القيام بعمل او االمتناع عنه.
فصل يضاف إىل املجلة مراعاة ملقتضيات الفصل  111من الدستور الذي ينص  :تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم
رئيس الجمهورية ويحجر اإلمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوين.

فصل جديد

يعاقب بالسجن من أربعة أشهرإىل عام وبخطية قدرها خمسة مائة دينار كل شخص يستعمل سلطة وظيفته مبارشة أو
بطريقة غري مبارشة ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام أو قرارات قضائية أو أي أمر صادر عن سلطة قضائية ذات صالحية أو
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ميتنع عن تنفيذها دون موجب قانوين.
إضافة فصل جديد عمال مبقتضيات أحكام الفصل  6من الدستور الذي ينص بأن الدولة تلتزم بنرش قيم اإلعتدال والتسامح
وبحامية املقدسات ومنع النيل منها كام تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

فصل جديد

يعاقب بالسجن ملدة شهر وبخطية قدرها خمسة مائة دينار كل من يدعو إىل الكراهية بني األجناس أو األديان أو السكان
وذلك بالتحريض عىل التمييز واستعامل الوسائل العدائية أو العنف أو نرش أفكار قامئة عىل التمييز العنرصي.
إضافة فصل جديد عمال بالفصل  6من الدستورالذي ينص عىل ضامن الدولة لحياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف
الحزيب.

فصل جديد

يعاقب بخطية قدرها الفني دينار كل من يتعمد إستعامل بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية.
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وثيقة تقديم مشروع قانون حول
تضارب املصالح
نائلة شعبان حرم حمودة  /دكتوراه مربزة يف القانون العام
أستاذة محارضة يف كلية العلوم القانونية و السياسية و االجتامعية
بتونس ,جامعة قرطاج و مديرة مدرسة الدكتوراه عضوة باللجنة
الوطنية القطاعية ملنظومة أمد اختصاص قانون عام.
تولت رئاسة قسم القانون العام و نيابة العميد كام أنها شغلت خطة
كاتبة الدولة للمرأة و األرسة .وهي رئيسة الجمعية التونسية للقانون
الدستوري و رئيسة الجمعية التونسية للعلوم األدارية و أمينة مال
األكادميية الدولية للقانون الدستوري و عضوة جمعية البحث حول
التحول الدميقراطي وعضوة سابقة باللجنة الوطنية لتقيص الحقائق
حول الفساد و الرشوة.

وثيقة تقديم مشروع
قانون حول تضارب املصالح
االطار العام

يندرج هذا املرشوع يف محور الحوكمة الرشيدة التي تشري اىل مجموع القواعد و االجراءات و هياكل القرار و االعالم و
املراقبة التي تضمن حسن سري و مراقبة املؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة .لقد وقع االختيار و التفكري و العمل
عىل موضوع الشفافية و املساءلة لعالقتهام الوطيدة بهذا املحور ،ألن الحوكمة تهدف اىل احرتام حقوق ومصالح
املواطنني يف الدولة .ترتكز الحوكمة عىل أربع مبادئ أساسية هي  :املساءلة و الشفافية و دولة القانون و املساهمة.
الشفافية و املساءلة

متثل الشفافية مطلبا هاما للمواطنني يف امليدان السيايس فهي تقتيض التعرف عىل القرارات و دوافعهم و عىل طرق
اتخاذهم و عىل تكلفتهم الحقيقية و آثارهم و انعكاساتهم عىل املجموعة الوطنية .إذ ترتكز الشفافية عىل نرش
املعلومة بصفة سهلة مقروءة و واضحة وكذلك عىل النفاذ اىل املعلومة  .تعترب منظمة الشفافية الدولية أن الشفافية
بالنسبة لإلدارة تتمثل يف تبليغ املعلومات و اإلجراءات و املشاريع و األعامل التي تقوم بها بصفة واضحة و سهلة
البلوغ.
ان الشفافية رشط أسايس إلرساء مساءلة املسؤولني حول الشأن العام .فاملساءلة ترتكز عىل مجموعة من العمليات
مثل اإلفصاح و التربير والتقييم واحرتام القواعد و الرقابة قبل و أثناء و بعد أخذ القرار اىل جانب تطبيق الجزاء
املستحق عىل السلوك و النتائج املحققة.
تحتوي املنظومة القانونية التونسية عىل عديد النصوص التي تهتم بالحوكمة و مكافحة الفساد وكذلك توفرت عدة
مشاريع نصوص التي تنصب يف هذا املحور الهام الذي ميثل مطلبا هاما للثورة التونسية مثل مرشوع قانون يتعلق
بالذمة املالية و مرشوع قانون يتعلق باالثراء غري املرشوع وآخر بحامية املبلغني عن الفساد و لكن هناك موضوعا
مل يحض بعد باالهتامم أال وهو تضارب املصالح فهناك فرق بني الفساد و تضارب املصالح .ميكن أن ميثل تضارب
املصالح مدخال للفساد عندما يقرتن مبنفعة يتمتع بها الشخص بدون وجه حق.
و ميكن أن ينشأ تضارب املصالح يف حاالت عديدة مثل مامرسة نشاط موازي أو خارج اطار املهام األصلية  ،املساهمة
يف تنفيذ عقود أو صفقات ،تسليم وثائق أو سندات متنح حقوقا أو تلزم واجبات ،قبول هدايا أو التمتع بامتيازات،
املساهمة يف هيئات ادارة مؤسسات ،االنتقال اىل القطاع الخاص.
مبا أن تضارب املصالح يهم عديد املجاالت و عديد املسؤولني يف القطاع العام منتخبون كانوا أو أعوانا عموميني فإن
الحد من هاته الظاهرة املتفشية ،و التي ال نعريها األهمية الالزمة ،وان العمل عىل وضع اطار قانوين واضح يؤطرها
من شأنه أن يدعم ثقة املواطن و مستخدم املرافق العمومية يف القامئني عىل الشأن العام ،خاصة و أن هذه الثقة
اليوم اهتزت بصفة واضحة و جلية.
من أجل ارساء عالقة طيبة ,صحية بني املواطن ومن انتخبه و بني املواطن و العون العمومي حان الوقت أن يقع العمل
عىل ارساء آليات قانونية من شأنها أن تعيد الثقة يف مرحلة أوىل و أن تعزز الثقة بني هذه األطراف فيام بعد  .يجب
أن يقبل الطرف املكلف بإدارة الشأن العام أن يفصح عىل عديد من املعلومات التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل
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اداء مهامه و أن تجعله يرجح مصلحته الخاصة عىل الصالح العام .لهذا الشأن فإن معالجة موضوع تضارب املصالح
ال ميكن أن يقترص عىل الجانب الزجري مثل ما هو الحال اآلن يف تونس و إمنا يحتاج اىل اطار متكامل يوضح مجال
تضارب املصالح و يضع آليات الوقاية منه اىل جانب التنصيص عىل معاقبة املخالفني.
طريقة العمل

تم االنطالق من النصوص القانونية التونسية و القيام مبسح للنصوص التي تتعرض للحوكمة و الشفافية ثم اىل
القواعد املتفرقة التي تتعرض لتضارب املصالح.
يبني هذا املسح أن االهتامم ضعيف بتضارب املصالح يف تونس فينص عليه املرسوم اإلطاري ملكافحة الفساد و لكن
دون تعريفه ان التعريف يوجد عىل مستوى مدونات السلوك لألعوان العمومني و يف القطاع الصحي بغرض اعداد
مرشوع متكامل حول مكافحة تضارب املصالح وقع االعتامد عىل مجموعة من املراجع النظرية و املقاالت و التقارير
حول تضارب املصالح كام وقع االستئناس بالتجارب املقارنة يف كندا بلجيكا و فرنسا.
من ناحية الشكل ،يجب أن يتخذ املرشوع شكل قانون ألن موضوعه يهم مجال القانون عمال بالفصول 10و 11
و15و  24و  32و 65و 130من الدستور  .و نظرا لعالقته بالحريات و الحقوق و القانون االنتخايب و السلطة املحلية
و تنظيم الهيئات الدستورية فهو يدخل يف مجال القانون األسايس ,علام و أن القانون األسايس ميكنه أن يشمل مواد
تهم القانون العادي لكن العكس غري صحيح.
من أجل اضفاء صبغة ايجابية للنص و الرتكيز عىل أن الغرض منه ال يتمثل يف وضع نص زجري إضايف و امنا الهدف
األسايس من هذا النص هو دعم ثقة املواطن يف الساهرين عىل الشأن العام و يف القرارات و األعامل الصادرة عنهم
لهذا يقرتح الرتكيز يف العنوان عىل عبارة الشفافية فمثال ميكن تسميته «مرشوع قانون حول شفافية الحياة العامة» .
املبادئ التوجيهية للمشروع

يرتكز النص املقرتح عىل تعريف تضارب املصالح و عىل تحديد مجال تطبيق النص و عىل اجراءات الوقاية من
التضارب و أخريا طرق معاقبته.
تعريف تضارب املصالح

التعريف النظري «يعترب تضاربا للمصالح الوضعية التي يكون فيها تداخل بني مصلحة عامة و مصالح خاصة أو عامة
من شأنها أن تعرقل املامرسة املستقلة و املحايدة و املوضوعية لوظيفة ما».
التعريف القانوين نجد يف القانون التونيس تعريفا يف أمرعدد  4030لسنة  2014مؤرخ يف  3اكتوبر  2014و يتعلق
باملصادقة عىل مدونة سلوك و أخالقيات العون العمومي «التعارض بني الوظيفة العمومية للعون العمومي و
مصالحه الشخصية مبا قد يؤثر يف اتخاذه للقرار وطريقة أدائه اللتزاماته و مسؤولياته».
يف القانون الفرنيس «يعترب عىل معنى هذا القانون تضاربا يف املصالح كل وضعية تداخل بني مصلحة عامة و مصالح
خاصة أوعامة من شأنها أن تؤثر أو يبدو أنها ستؤثر عىل املامرسة املستقلة و املحايدة و املوضوعية لوظيفة ما».
التعريف املقرتح «يعترب تضاربا للمصالح الوضعية التي يكون فيها تداخل بني مصلحة عامة و مصالح خاصة أو عامة
من شأنها أن تعرقل أو يبدو أنها ستؤثر عىل املامرسة املستقلة و املحايدة و املوضوعية لوظيفة ما».
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أنواع تضارب املصالح

التضارب الفعيل أو الحقيقي «يعترب أن هناك تضارب مصالح فعيل عندما يتبني أن العون العمومي أو املنتخب
بإمكانه أن مييز مصلحته الشخصية عىل املصلحة التي يتوىل مبقتىض مهامه أن يحافظ عليها».
التضارب املحتمل «تضارب املصالح املحتمل هي وضعية ميكن أن تحصل باعتبار أن العون مل يتسلم مهامه بعد».
التضارب الظاهري «هي وضعية ميكن أن تؤول من قبل الرأي العام و كأنها وضعية تضارب فعيل للمصالح .تضارب
املصالح ممكن فقط ووجب اثبات املصلحة الشخصية».
و القانون التونيس اليوم يعرتف فقط بالتضارب الفعيل.
األشخاص املشمولني

مبا أن الهدف من النص يتمثل يف ارساء الثقة بني املواطن و السلطة العامة فمن املقرتح أن يشمل القانون كل من
املنتخبني و األعوان العموميني .بالنسبة للمنتخبني نجد أعضاء املجالس املنتخبة عىل املستوى الوطني و عىل املستوى
املحيل و اضافة اىل أعضاء الحكومة و أعضاء الدواوين الوزارية و الرئاسية وأعضاء الهيئات املستقلة دستورية كانت أم ال.
أما بالنسبة لألعوان العموميني فان النص سيهتم باملوظفني و غري املوظفني العامليني باملنشئات العمومية و القامئني
عىل الرشكات ذات املساهامت العمومية وكل من له صفة عون عمومي عىل معنى الفصل  82من املجلة الجزائية.
مكافحة تضارب املصالح

ترتكز مكافحة تضارب املصالح عىل آليات وقائية و أخرى زجرية.
الوقاية /

من أهم آليات الوقاية من تضارب املصالح نجد آليات الكشف املبكر لحاالت تضارب املصالح و تتمثل يف :
	•الترصيح باملكاسب و يشمل كذلك أفراد العائلة
	•الترصيح باملصالح و النشاطات
	•الترصيح بالهدايا
	•الترصيح بالدخل
	•مراقبة املهام الالحقة للمنصب العمومي
	•التنحي
	•االمتناع
	•الترصيح بالوظائف املامرسة بدون مقابل مثال يف جمعية
	•التخيل عن ملكية الحصص او املنابات يف بعض الرشكات الخاصة اذا كانت تتعامل مع املؤسسة العمومية
	•حاالت املنع و عدم الجمع
تتوىل الهيئة الدستورية املكلفة بالحوكمة و مكافحة الفساد تقبل و التعامل مع هذه التصاريح .وحتى يكون لهذه
اإلجراءات فعالية يجب التنصيص عىل عقوبات مالية من ناحية و أخرى قد تؤدي اىل الحرمان من املنصب.
كام أن الترصيح باملمتلكات و املصالح يراعي و يحرتم مقتضيات حامية املعطيات الشخصية.
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العقاب /

	•الخطية
	•السجن
	•املصادرة أو اسرتجاع املوجودات
	•الحرمان من الرتشح أو من املنصب
يبقى السؤال مطروح حول اىل أي مدى يجب اإلفصاح عىل املعلومات التي تهم املكاسب و املصالح و النشاطات.
ترتاوح تجارب القانون املقارن بني النرش عىل مواقع رسمية لالنرتنت أو امكانية اآلطالع عليها من قبل املواطن بطلب
منه أو حرص هاته االمكانية عىل الهيئة التي تتقبل هذه املعلومات.

مشروع قانون
حول تضارب املصالح
الباب األول  /أحكام عامة

الفصل األول

«رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة و األعضاء املنتخني يف مجلس نواب الشعب و يف املجالس املحلية و كل
األشخاص املكلفني مبهمة يف املرفق العمومي ميارسون مهامهم بصدق و نزاهة و يسهرون عىل تفادي أو وضع حد
اىل تضارب املصالح».

الفصل الثاين

« يعترب عىل معنى هذا القانون تضاربا يف املصالح كل وضعية تداخل بني مصلحة عامة و مصالح خاصة أوعامة من
شأنها أن تؤثر أو يبدو أنها ستؤثر عىل املامرسة املستقلة و املحايدة و املوضوعية لوظيفة ما و تعترب مصلحة خاصة
لشخص يساهم يف مامرسة مهمة ذات مصلحة عامة كل امتياز يتمتع به لفائدته أو لفائدة عائلته أو لقربائه أو
أشخاص أو منظامت تربطه أو كانت تربطه بها عالقات عمل أو اعامل أو له فيها مساهامت أو التزامات مالية
أو مدنية».

الفصل الثالث

« حاالت تضارب املصالح،
يعترب أن هناك تضارب مصالح فعيل عندما يتبني أن العون العمومي أو املنتخب بإمكانه أن مييز مصلحته
الشخصية عىل املصلحة التي يتوىل مبقتىض مهامه أن يحافظ عليها،
تضارب املصالح املحتمل هي وضعية ميكن أن تحصل باعتبار أن العون مل يتسلم مهامه بعد،
تضارب املصالح الظاهري هي وضعية ميكن أن تؤول من قبل الرأي العام و كأنها وضعية تضارب فعيل للمصالح.
تضارب املصالح ممكن فقط ووجب اثبات املصلحة الشخصية».

78

الفصل الرابع

« يخضع اىل واجب الترصيح باملصالح يف أجل شهرين من تويل املهام :
رئيس الجمهورية،
نواب مجلس نواب الشعب،
رئيس و أعضاء الحكومة،
رؤساء و أعضاء الدواوين الوزارية ولدى رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس نواب الشعب،
رئيس و أعضاء املحكمة الدستورية،
رئيس و أعضاء املجلس األعىل للقضاء،
رؤساء و أعضاء الهيئات الدستورية املستقلة،
األعضاء املنتخبني يف املجالس املحلية أو رؤساء و أعضاء املجالس املحلية،
رئيس و أعضاء املجلس األعىل للجامعات املحلية،
الوالة و املعتمدون األولون و املعتمدون و الكتاب العامون للجامعات املحلية،
محافظ البنك املركزي و نائبه،
املديرون العامون للمؤسسات العمومية و الرؤساء املديرون العامون للمنشآت العمومية،
رؤساء البعثات الديبلوماسية و القناصل العامون و القناصل،
حافظ امللكية العقارية،
املكلف العام بنزاعات الدولة و املستشارون املقررون لنزاعات الدولة،
رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي و مراقبوا الطلب العمومي،
الكتاب العامون للوزارات و املديرون العامون و مديروا اإلدارات املركزية و كل شخص يشغل وظيفة منظرة
باحدى الخطط املذكورة،
رؤساء و أعضاء لجان الصفقات العمومية،
الضباط املنتمون لكل من الرشطة و الحرس الوطني و الديوانة (أو االكتفاء بالضباط السامني)،
رؤساء و املديرون العامون للرشكات التي تكون فيها املساهمة العمومية بصفة مبارشة أو غري مبارشة تساوي أو
تفوق خمسني باملئة،
أعضاء الهيئات اإلدارية املستقلة و السلط العمومية املستقلة،
يف كل الحاالت يخضع القرين اىل نفس واجب الترصيح،
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الباب الثاني  /الوقاية من تضارب املصالح

الفصل الخامس

«الترصيح باملصالح أو بالنشاط بالنسبة لألشخاص املنتخبني يشمل :
	• النشاطات املهنية مبقابل أو مبكافأة التي كانت متارس تاريخ االنتخابات
	•النشاطات املهنية مبقابل أو مبكافأة التي كان متارست خالل الخمس السنوات األخرية
	•االستشارات املقدمة خالل الخمس السنوات األخرية
	•املساهامت يف الهياكل املديرة لهيكل عمومي أو خاص أو رشكة يف الخمس سنوات األخرية
	•املساهامت املالية املبارشة يف رأس مال الرشكات يف تاريخ االنتخاب
	•النشاطات املهنية التي ميارسها القرين
	•النشاطات التطوعية التي من شأنها أن تفرز تضارب مصالح

يجب الترصيح بالجرايات و املنح و املكافآت التي تحصل عليها املنتخب،
يتعني تحيني الترصيح باملصالح كل ما طرأ تغيري يف وضعية املنتخب أو قرينه».

الفصل السادس

« الترصيح باملصالح أو بالنشاط بالنسبة لألشخاص املعينني يشمل :
	•النشاطات املهنية مبقابل أو مبكافأة التي كانت متارس تاريخ التعيني
	•النشاطات املهنية مبقابل أو مبكافأة التي كانت متارس خالل الخمس السنوات األخرية
	•االستشارات املقدمة خالل الخمس السنوات األخرية
	•املساهامت يف الهياكل املديرة لهيكل عمومي أو خاص أو رشكة يف الخمس سنوات األخرية
	•املساهامت املالية املبارشة يف رأس مال الرشكات يف تاريخ التعيني
	•النشاطات املهنية التي ميارسها القرين
	•النشاطات التطوعية التي من شأنها أن تفرز تضارب مصالح
	•املهام واملناصب االنتخابية االخرى املتحملة يف تاريخ التعيني
يجب الترصيح بالجرايات و املنح و املكافآت التي تحصل عليها العون العمومي،
يتعني تحيني الترصيح باملصالح كل ما طرأ تغيري يف وضعية املرصح أو قرينه».

الفصل السابع

تتوىل هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد تقبل و جمع و التثبت من صحة التصاريح املودعة وفق املعايري
التي تضبط بأمر و ال ميكن مواجهة الهيئة بالرس املهني.
تنرش تصاريح املنتخبني مع احرتام مقتضيات املعطيات الشخصية مثل اسم القرين ,العنوان الشخيص أو املعطيات
الشخصية للغري الذين لهم عالقة باملرصح مثل الرشكاء.
ميكن لرئيس االدارة أن يطلع عىل الترصيح باملصالح ملنظوريه يف حالة شبهة تضارب مصالح و يوجه طلبا يف الغرض للهيئة.
و ميكن يف حاالت شبهة فساد أن تتطلع مصالح الرقابة عىل تصاريح األعوان املعنيني.
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الفصل الثامن

حاالت املنع و عدم الجمع
تعتمد عىل معنى هذا النص حاالت املنع و عدم الجمع املنصوص عليها يف الدستور و املجلة االنتخابية و القوانني
املنظمة للوظائف العمومية و القضائية و التي تهم :
	•النواب
	•رؤساء و أعضاء املجالس املحلية
	•القضاة
	•أعضاء الحكومة
كام يحجر عىل كل عون عمومي أن ميارس بعنوان مهني ومبقابل نشاطا خاصا مهام كان نوعه وتضبط بأمر
الرشوط التي ميكن فيها مخالفة هذا التحجري ،ويحجر عىل كل عون عمومي مهام كانت وضعيته أن تكون له
مبارشة أو بواسطة الغري وتحت أي تسمية كانت مصالح مبؤسسة خاضعة ملراقبة إدارته إذا كانت هذه املصالح
مخلة باستقالله،
وعندما ميارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا مبقابل يجب تقديم إعالم يف ذلك إىل اإلدارة التي
يتبعها العون،
ال ميكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية أو الذي أحيل عىل عدم املبارشة أن ميارس بنفسه أو
بواسطة الغري نشاطات خاصة لها عالقة بوظيفته السابقة والتي قد ترض مبصالح اآلدارة.
ينطبق نفس التحجري عىل أعضاء الحكومة وأعضاء الدواوين الوزارية و الرئاسية،
ال ميكن التعاقد مع املزودين أو ممثيل املصنعني من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميني لدى نفس
االدارة أو املؤسسة أو املنشأة العمومية التي ستربم صفقة التزود مبواد أو خدمات و مل متض عن انقطاعهم عن
العمل بها مدة خمس سنوات عىل االقل.

الفصل التاسع

يتعني عىل السلط العمومية ,منتخبة كانت أو معينة ,أن تعتمد يف قواعد تنظيم عملها و اجراءاتها كل التدابري
الالزمة للوقاية من حاالت تضارب املصالح .ولتفادي حالة تضارب املصالح يتخىل العون العمومي عن مامرسة
صالحيته و فق الحاالت التالية عىل :

	•أعضاء الهيئات الجامعية االمتناع عن املشاركة يف املداوالت ,و ميكن تعيني من يعوضهم اذا نص القانون
عىل ذلك
	•األشخاص الذين يتمتعون بصالحيات تنفيذية يتخلون تلقائيا عن مامرسة هذه الصالحية و يعوضون
مبنظوريهم الذين يتمتعون بتفويض وميتنعون عن اعطاء توجيهاتهم ملامرسة هذه الصالحيات
	•األشخاص الذين يتمتعون بتفويض امضاء ميتنعون عن استعامله
	•األشخاص الذين ميارسون مهامهم تحت ارشاف رئيس مبارش يعلمونه بوضعيتهم .يتوىل هذا األخري تعيني
عون آخر للقيام بإعداد القرار محل التضارب.
و يف حالة عدم التخيل التلقايئ ميكن ألي طرف يقع املساس مبصالحه أن يطلب ازاحة العون الذي يشتبه يف تضارب
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مصالحه اما أمام اإلدارة عن طريق تظلم اداري أو عن طريق شكوى لدى وكيل الجمهورية.
يف كل الحاالت التي يشوبها شبهة تضارب املصالح يتعني عىل الهيئة العمومية تعليل قرارتها إلبراز اسباب االبقاء عىل
الشخص املشكوك يف حياده يساهم يف اتخاذ القرار.
ميكن الطعن يف القرار الصادر خالفا لقواعد الشفافية عن طريق دعوى تجاوز السلطة.

الفصل العارش
يتخىل الشخص عن ممتلكاته التي ميكن أن تكون مصدر تضارب يف املصالح اما عن طريق التفويت لطرف ال
تربطه به أي عالقة أو عن طريق عقد ائتامن دون أي حق يف التدخل يف االدارة و يف كل حال من األحوال خاصة
بالنسبة ألعضاء الحكومة و أعضاء الهيئات املستقلة و األعوان العموميني الذين ميتلكون أصوال منقولة يجب أن
ال يكون لهم أي دور بصفة مبارشة أو غري مبارشة يف االدارة طيلة فرتة مبارشتهم ملهامهم.
fiducie de gestion

الفصل الحادي عرش
تسعى املؤسسات العمومية عىل تعميم مدونات السلوك و نرشها و التعريف بها لدى منظوريها و لدى املتعاملني
معها كام أنها تسعى اىل بعث لجنة أخالقيات داخلية تنظر يف حاالت تضارب املصالح و احرتام اخالقيات الوظيفة.
الباب الثالث  /الرقابة و الزجر

الفصل الثاين عرش
عندما تقر هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد حالة تضارب مصالح تهم عضوا يف الحكومة فهي تطلب منه
اتخاذ االجراءات الكفيلة لوضع حد لها و تعلم بذلك رئيس الحكومة .اذا تواصلت الوضعية بعد ميض ستني يوم
من التنبيه عليه تنرش الهيئة قرارها بالرائد الرسمي.

الفصل الثالث عرش
قرار املالءمة /

تنظر هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يف مطلب مالءمة مامرسة مهنة حرة أو وظيفة مبقابل يف هيئة أو مؤسسة
تعمل وفق قواعد القانون الخاص مع وظائف حكومية أو وظائف تنفيذية محلية خالل الخمس سنوات املوالية.
تنظر الهيئة يف املالءمة بطلب من الشخص نفسه قبل توليه املهام الجديدة أوبطلب مقدم من رئيسه يف أجل شهرين
من معرفته بحالة تضارب املصالح .ميكن للمعني باألمر أن يقدم ملحوظاته إال اذا اعتربت الهيئة أنه ال وجود لتضارب
للمصالح.
تتخذ الهيئة رأيها يف أجل شهر منذ تقديم مطلب النظر .يعترب سكوت الهيئة اقرارا بعدم وجود تضارب يف املصالح.
اذا اعتربت الهيئة أن هناك تضارب يف املصالح ال ميكن للشخص مامرسة هذا النشاط اال بعد ميض خمس سنوات.
تنرش آراء الهيئة التي تقر بحاالت تضارب املصالح.
يف حالة عدم احرتام رأي الهيئة فإنها تعلم وكيل الجمهورية ليتخذ ما يتعني و فق أحكام املجلة الجزائية
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الفصل الرابع عرش
تطبق يف حاالت تضارب مصالح التي تهم القضاة اجراءات التجريح املنصوص عليها يف الفصول  296اىل  304من مجلة
االجراءات الجزائية والفصول  248اىل  250من مجلة املرافعات املدنية و التجارية.

الفصل الخامس عرش
يعاقب الشخص الذي يثبت يف حقه حالة تضارب مصالح وفق الفصول  97و  98من املجلة الجزائية.

الفصل السادس عرش
يف حالة تقديم ترصيح ناقص أو مغلوط متنح الهيئة للشخص أجل خمسة عرش يوم للتصحيح و يف حالة عدم
التصحيح دون سبب جدي و بعد التنبيه عليه مرة ثانية و بعد مرور خمسة عرش يوم اخرى يعترب الشخص مبثابة
املمتنع عن الترصيح و يطبق عليه الفصل السابع عرش.

الفصل السابع عرش
يعاقب بخطية مالية قدرها ألف دينار كل من امتنع عن الترصيح مبصالحه أو مبصالح قرينه.
و يعترب ممتنعا عن الترصيح كل من مل يقدم ترصيحه بعد التنبيه عليه من قبل الهيئة بخمسة عرش يوم.
و تنرش الهيئة قامئة املمتنعني عن الترصيح يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اذا تواصل االمتناع عن الترصيح مدة خمسة عرش يوما من تاريخ النرش يعترب الشخص مستقيال من املنصب الذي
عني أو انتخب فيه.
ال يحول التخيل عن املنصب عن قيام هيئة الحوكمة و مكافحة الفساد من القيام بالتقيص يف شأن الشخص.
اذا واصل القرين االمتناع عن الترصيح و يعلم عن ذلك الشخص الخاضع لواجب الترصيح هيئة الحوكمة و مكافحة
الفساد تسلط عليه شخصيا الخطية و تعترب الهيئة هذا االمتناع كشبهة فساد تتعلق بالقرين يجب التقيص يف شأنها.

الفصل الثامن عرش
يعاقب بخطية قيمتها خمسة آالف دينار و ثالث سنني سجنا كل من يكشف املعلومات املضمنة يف الترصيح باملصالح
ما عدى ما يسمح به هذا القانون .تطبق هذه العقوبة اذا كان الكاشف من بني األشخاص الذين تعهد لهم مهمة
التثبت من صحة التصاريح باملصالح.
ما عدى هذه الحالة يعاقب الكاشف بخطية ترتاوح قيمتها بني خمس مئة دينار و ثالث آالف دينار.

الفصل التاسع عرش
باقرتاح من هيئة الحوكمة و مكافحة الفساد يضبط بأمر أمنوذج الترصيح باملصالح.

83

مشروع قانون إطاري لالستعالمات
هيكل بن محفوظ  /دكتور يف القانون الدويل العام

أستاذ القانون العام والعالقات الدولية بكلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتامعية بتونس .متحصل عىل دكتورا يف القانون
الدويل العام وهو حاليا مدير مخرب البحوث يف القانون الدويل العام
واالورويب والعالقات األورو -مغاربية .أستاذ زائر بالجامعات االمريكية
والفرنسية .لديه العديد من البحوث واملنشورات يف القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدستوري واألمن اإلقليمي .من بني الخرباء لدى
عديد املنظامت الدولية املتخصصة يف إصالح املنظومة األمنية .شغل
مستشار رئييس لدى مركز الرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
بجنيف ومسؤول عىل مكتب تونس من  2011اىل  .2013عضو بعدة
منتديات دولية مهتمة باالمن اإلقليمي من بينها مركز رفيق الحريري
للرشق األوسط للمجلس األطليس بالواليات املتحدة االمريكية.

السياق :

تواجه تونس اليوم تهديدات ومخاطر امنية دولية واقليمية تفرض تحديات جسيمة عىل األجهزة االمنية ،وخاصة
منها املكلفة بتوفري املعلومة وتحليلها ومد سلطة القرار باملعطيات الرضورية .فالعمل االمني اليوم ال ميكن ان يتم
بشكل ناجع اال متى توفرت معلومة امنية ذات جودة عالية وبشكل حيني.
غري ان ًدراسة إطار تنظيم وعمل اجهزة االستخبارات والهياكل واملصالح التي تعنى بجمع املعلومات ،وتحليلها لغاية
حامية االمن القومي والدفاع عن املصالح الحيوية للدولة ،تكشف ضعف اإلطار القانوين القائم والذي مل يعد يفي
بالحاجة باعتبار ما تشهده تونس من تغريات سياسية وإصالحات قانونية وتحديات امنية ،تفرض ادخال إصالحات
جوهرية عىل األجهزة االستخباراتية ووضع إطار ترشيعي جديد مالئم ميهد لتطوير عمل هذه األجهزة وميكن من
تحسني ادائها واحكام الرقابة عليها.
ويقتيض تطوير اإلطار القانوين ألجهزة االستخبارات يف تونس ،وضع مبادئ عامة تحكم عمل مختلف األجهزة املتدخلة
يف العمل االستخبارايت مبا يضمن احرتام القانون واملبادئ الدميقراطية وحقوق االنسان.
املنطلقات :

ان دور اجهزة االستخبارات يف تونس متصل أساسا بتحقيق االمن واالستقرار من خالل العمل االستعالمايت يف مراحله
املختلفة .ويبقى دور مختلف األجهزة املتدخلة مرتبطا بشكل رئييس بحامية املوطنني والدولة من املخاطر والتهديدات
التي من شانها ان متس باألمن القومي والنسيج االقتصادي ومبقومات املجتمع وقيمه .فأجهزة االستخبارات عىل
اختالفها ،املدنية والعسكرية ،تساهم يف حامية حقوق االنسان وال تعارض حينئذ بني مقتضيات االمن القومي والتزام
الدولة باحرتام حقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها.
ان تطوير البنية القانونية للعمل االستخبارايت يف تونس اليوم يعد من مقتضيات النظام الدميقراطي ،الذي يقوم
عىل احرتام القانون والتزام مؤسسات الدولة مببادئ الرشعية والشفافية وخدمة الصالح العام .ومن هذا املنطلق،
فان اجهزة االستخبارات ،معنية اكرث من غريها باإلصالحات القانونية واملؤسساتية التي تفرضها الطبيعة الدميقراطية
للنظام التونيس ،خاصة بعد املصادقة عىل دستور  27جانفي .2014
ويبقى غياب الشفافية واإلطار القانوين املناسب والواضح ،من اهم نقائص التي تحول دون تطوير قطاع االستخبارات
يف تونس والرشوع يف اعادة هيكلته عىل أسس دميقراطية .فالغموض والرسية يف العديد من املواضيع ال يزال يحكم
اإلطار التنظيمي ألجهزة االستخبارات يف تونس اىل حد اليوم .ويبقى العمل االستعالمايت محل استفهامات عدة يف
عالقة بهيكلته وبطرق العمل واالساليب املعتمدة وبدرجة التزامه بالقوانني واحرتامها ومبدى خضوعه للرقابة ،هذا
دون الحديث عن إمكانيات املسائلة عن االعامل والترصفات من عدمها ،الن املسالة تبقى غامضة وغري قابلة للدرس
يف ظل هيكلة غري واضحة املعامل ومتعددة األدوار.
من اهم عوامل غموض اإلطار القانوين وانعدام الشفافية يف عالقته بأجهزة االستخبارات اليوم ،هو ضعف البنية
القانونية من حيث عدد النصوص ودقتها من جهة ،وعدم نرشها للعموم من جهة اخرى ،وهذا يعد بدوره من اهم
واخطر أسباب انعدام الشفافية يف القطاع االستخبارايت ألنه يفسح املجال لكل التجاوزات يف غياب تعريف دقيق
للمهام والصالحيات التي ميكن ان تستعملها ،خاصة فيام يتعلق بوسائل التحري الخاصة والتي لها مساس مبارش
بالحقوق والحريات ،وكذلك وبالرقابة عىل أعاملها باعتبار ان الرقابة الدميقراطية عىل اجهزة االستخبارات تعد ضامنة
أساسية للتصدي اىل كل التجاوزات واملامرسات الالإنسانية.
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شهد اإلطار القانوين بعض التغيريات عىل مستوى عمل اجهزة االستخبارات وهيكلتها يف الفرتة االخرية ،لكن ذلك
يبقى متصال بشكل رئييس ومبارش مبكافحة االرهاب ومنع غسل األموال .ومل ترقى التعديالت بعد وال حتى اإلحداثات
االخرية يف هذا السياق (اعادة هيكلة االدارة العامة لألمن العسكري يف شكل وكالة االستخبارات واألمن العسكري)
اىل متطلبات الحوكمة الرشيدة والرقابة الدميقراطية عىل قطاع االستعالمات بشكل عام .اذ هي اوال تغيريات جزئية مل
تأيت من قبيل إصالح شامل وهيكيل لقطاع االستخبارات يف تونس وامنا فرضته ضغوطات امنية وسياسية معينة .وهي
ثانيا وليدة ظرفية خاصة ،فال يخفى عىل احد وانها تندرج باألساس يف سياق مكافحة االرهاب وليس يف إطار اعادة
هيكلة قطاع االستخبارات يف تونس يف إطار تصور اسرتاتيجي جديد ومواكب للتحديات القادمة .وهي ثالثا ال تعزز
او حتى تعالج ولو جزئيا ضعف اإلطار القانوين للقطاع االستخبارايت يف تونس وما يشكوه من غموض ،بل انها تساهم
يف تشتت الهياكل املعنية بالعمل االستخبارايت وتداخل أدوارها وعدم إمكانية الرقابة عليها.
امام غياب إطار قانوين واضح وجامع لكل األجهزة االستخباراتية يف تونس اليوم مبا يحدد مبادئ عملها ويضبط طرق
تنظيمها ومهامها ودورها واساليب عملها وإدارتها والرقابة عليها ،واعتامد يف املقابل تعديالت جزئية عىل بعض
الهياكل او منحها صالحيات خاصة واستثنائية يف سياق خاص ،س ُيصبِح من الصعب اعادة تنظيم اجهزة االستخبارات
عىل أسس صحيحة ودميقراطية وناجعة.
سيطرح التشتت الترشيعي بالخصوص إشكاالت عدة من بينها؛ مرشوعية أساليب عمل اجهزة االستخبارات خاصة
يف ما يتعلق بوسائل التحري الخاصة واستعاملها يف مقاومة الجرمية العادية واملنظمة ،وكذلك التنسيق بني مختلف
الهياكل واملصالح العاملة يف املجال االستخبارايت وخصوصا كل ما له عالقة بتبادل املعلومات سواء مع األجهزة
الداخلية او الخارجية والقدرة عىل التعاطي معها وحسن استغاللها خالل جميع مراحل العمل االمني وفقا لقواعد
الشفافية والحياد واملهنية.
املقرتحات :

•

•
•
•

•
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رضورة دعم عمل املؤسسات واالجهزة االستخباراتية يف تونس وذلك بوضع إطار قانوين جديد يف شكل قانون
إطاري يحدد مبقتضاه مبادئ واهداف العمل االستخبارايت وطرق تنظيم األجهزة ،ويحدد بكل دقة مهامها
ومختلف األدوار املناطة بعهدتها ،ويقنن بشكل واضح ورصيح أساليب ووسائل عملها وخاصة وسائل التحري
الخاصة واالستثنائية ،ويضفي اكرث شفافية عىل تنظيمها وأنشطتها وتقنيات عملها ومواردها وطرق الترصف فيها.
التنصيص صلب القانون اإلطاري عىل التزام اجهزة االستخبارات وكل املوظفني العاملني بها بالحياد التام وبالقيام
مبهامهم بشكل يخدم مصالح الدولة واملواطنني ال غري.
ضبط القانون اإلطاري لطرق تعيني املسؤول او املسؤولني عىل اجهزة االستخبارات مبا يضمن شفافية إجراءات
التعيني وحيادها.
تحديد مهام اجهزة االستخبارات ودورها بكل دقة ووضوح وحرصها يف مهام دقيقة ومحددة متصلة بحامية
االمن القومي ال غري ،مبا ال يدع مجاال للتجاوزات او التداخل مع مهام أجهزة اخرى .فهي أساسا اجهزة تعنى
بالبحث وتحليل وبث املعلومات التي من شانها ان تساعد ِسلطة القرار عىل اتخاذ التدابري الكفيلة بحامية االمن
القومي.
اعادة هيكلة جهاز االستخبارات يف تونس عىل أساس معرفة املخاطر والتهديدات والتوقي منها ،واحكام التنسيق
بني مختلف األجهزة وتبادل املعلومات فيام بينها وخاصة بني الجهازين املدين والعسكري وإخضاعها للرقابة
الدميقراطية.

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

وضع الضوابط القانونية الحرتام حقوق االنسان من قبل اجهزة االستخبارات عند القيام مبهامها (رشوط التناسب
 الرضورة -عدم املساس بجوهر الحقوق – الخ)إقرار مبدأ املسؤولية الفردية عن التجاوزات الحاصلة او االنتهاكات املرتكبة من قبل موظفي اجهزة االستخبارات
 ،والتنصيص يف املقابل عىل واجب كل موظف يف عدم تنفيذ امر غري رشعي.
رضورة حامية املعطيات الخاصة وتحديد الحاالت التي ميكن فيها ألجهزة االستخبارات النفاذ اليها او استعاملها،
مع احرتام مقتضيات االمن القومي والضوابط القانونية املنصوص عليها يف الدستور ويف املواثيق الدولية الضامنة
لحقوق االنسان.
تأمني املعطيات التي هي بحوزة اجهزة االستعالمات او التي تطلع عليها من كل اتالف او تغيري او تالعب
وحاميتها حامية كاملة.
ضامن حق اجهزة الرقابة والهيئات التعديلية بشكل مبارش او غري مبارش  -حسب الحاالت  -يف النفاذ للمعلومات
والبيانات التي متسكها اجهزة املخابرات واالطالع عليها قصد التثبت من صحتها ،ومن احرتام املدة القانونية
ملسكها واقرار واجب نسخها بعد انقضاء تلك املدة (حق النسيان)
احداث هيئة مستقلة ملراقبة اجهزة االستخبارات صلب القانون اإلطاري ،تكون لها الوسائل القانونية واملادية
واملبارشة الكافية ملامرسة رقابة فعلية عىل هذه األجهزة.
الحرص عىل ان تكون تركيبة الهيئة او اللجنة املعنية مبراقبة اجهزة االستخبارات متوازنة وضامنة الستقالليتها،
خاصة عن السلطة السياسية التي تتوىل اإلرشاف عن هذه األجهزة.
اخضاع اجهزة االستخبارات اىل رقابة املؤسسات املدنية الدميقراطية يف الدولة ،وتكون الغاية من هذه الرقابة
التثبت من رشعية أعاملها وحسن التنسيق بن مختلف األجهزة واملصالح وضامن نجاعتها عرب كل مراحل العمل
االستخبارايت.
الحرص عىل ضامن شفافية ميزانية اجهزة االستخبارات وعىل حسن الترصف يف مواردها مبا يَضمن نجاعة عملها،
ويفرض مسؤولية اخالقية وقانونية عىل املرشفني عليها.
تعميق التفكري يف اإلجراءات الترشيعية املزمع اتخاذها فيام يتعلق مثال باعتامد املعرف الوحيد او ببطاقة
التعريف البيومرتية ،ويف الجهات اإلدارية التي ستعنى بالترصف يف املعطيات املضمنة بها (وزارة الداخلية -
الجامعات املحلية)
إقرارا حق هيئات الرقابة ويف مقدمتها هيئة حامية املعطيات الشخصية يف النفاذ للمعلومات التي ستتحصل
عليها اجهزة املخابرات بحكم عملها قصد مراقبتها.
وضع سند قانوين واضح لوسائل التحريات الخاصة من تنصت وكامريا مراقبة وتصوير فوتوغرايف واخرتاق ملواقع
التواصل االجتامعي والربيد االلكرتوين واطالع عىل قاعدة البيانات التي هي بحوزة مزودي خدمات االنرتنات،
او حتي تلك التي متسكها املؤسسات البنكية واملالية ووكاالت األسفار ورشكات الخدمات وغريها من الوسائل
االستثنائية ،وإخضاع النفاذ اىل تلك املعطيات والبيانات اىل نظام ترخيص قضايئ من قبل لجنة رقابة خاصة ،مع
ضامن حقوق الطعن والتظلم والتعديل والحذف.
تحديد الحاالت التي ميكن فيها ألجهزة االستخبارات جمع املعلومات والبيانات ومسكها واستعاملها ،وحرصها يف
حدود التحريات التي لها عالقة بالفعل او أن الشخص موضوع بحث او تتبع او اسرتشاد .وعدم جواز استعامل
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تلك املعلومات يف غري الغايات واالسباب التي وضعت من اجلها.
• التنصيص عىل عدم جواز استعامل اجهزة االستخبارات لصالحيات الضابطة العدلية ،وحرصها يف مهام البحث
والتحليل وبث املعلومات املتعلقة باألمن القومي فحسب.
• مراجعة جميع الترشيعات الخاصة بأجهزة االستخبارات ومصالح االستعالمات ،مبا فيها جهاز االستخبارات
العسكري ،املحدثة مبقتىض قوانني سابقة غري دميقراطية ومنافية لحقوق االنسان ،وإعادة هيكلتها عىل أساس
املبادئ املعلنة بالدستور وباملواثيق الدولية املتصلة بالحوكمة الرشيدة وبالشفافية وبحامية حقوق اإلنسان التي
صادقت عليها الدولة التونسية ،ونرشها للعموم.

مشروع قانون إطاري لالستعالمات
باسم الشعب،
نحن رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
بعد االطالع عىل الدستور التونيس املؤرخ يف  27جانفي ، 2014
والقانون األسايس عدد  26لسنة  2015مؤرخ يف  7أوت 2015يتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال،
والقـانون عـدد  83لسنـة  1988املـؤرخ فـي  11جويـلية  1988املتعلق بإحـداث املركز الوطنـي لالستشعار عن
بعـد،
والقانون عدد  46لسنة 1995مؤرخ يف  15ماي  1995يتعلق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الديوانة،
والقانون عدد  1لسنة  2001مؤرخ يف  15جانفي  2001يتعلق بإصدار مجلة االتصاالت،
والقانون عدد  63لسنة  2004مؤرخ يف  27جويلية  2004يتعلق بحامية املعطيات الشخصية،
واألمر عدد  735لسنة 1979مؤرخ يف  22أوت  1979املتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،
واألمر عدد  201لسنة  2001مؤرخ يف  22أكتوبر  2001يتعلق بتنظيم وحدات األمن الداخيل التابعة لوزارة
الداخلية،
واألمر عدد  1282لسنة  1991مؤرخ يف  28أوت  1991يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
واألمر عدد  1865لسنة  2004مؤرخ يف  11أوت  ،2004املتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل املالية
وطرق سريها،
واألمر عدد  1160لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل  2006يتعلق بضبط النظام األسايس الخاص بأعوان سلك األمن
الوطني والرشطة الوطنية،
واألمر عدد  1162لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل  2006يتعلق بضبط النظام األسايس الخاص بأعوان سلك الحرس
الوطني،
واألمر عدد  4506لسنة  2013مؤرخ يف  6نوفمرب  2013يتعلق بإحداث الوكالة الفنية لالتصاالت وبضبط تنظيمها
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اإلداري واملايل وطرق تسيريها،
واألمر عدد  4208لسنة  2014مؤرخ يف  20نوفمرب  2014يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية
خاضعة إلرشاف وزارة الدفاع الوطني،
وقرار مجلس نواب الشعب مؤرخ يف  24فيفري  2015يتعلق بالنظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.
أصدرنا القانون اآليت نصه :
الباب األول  /أحكام عامة

الفصل األول

يهدف هذا القانون اىل وضع األسس القانونية والتنظيمية والوظيفية ألجهزة االستعالمات الوطنية والرقابة عليها.

الفصل 2

يرسي هذا القانون عىل أجهزة االستخبارات املدنية والعسكرية وكذلك كل األجهزة والهياكل وملصلح لتي تتوىل
القيم بنشاط استعالمي ذي صلة أو التي يقع احداثها مبقتىض القانون .كام يرسي هذا لقانون عىل الهيئات
واملؤسسات والهيكل العمومية لتي تتوىل معالجة املعلومات ،مع مراعاة الترشيع الخاص بها.

الفصل 3

يتمحور النشاط االستعالمايت لألجهزة االستخبارتية يف الداخل ويف الخارج أساسا يف :
 .1جمع ،فحص ،معالجة ،تحليل واالحتفاظ بالبيانات واملعلومات التي تتعلق بالحقائق والتهديدات واملخاطر
التي تؤثر عىل األمن الداخيل والخارجي للبالد.
 .2القيام بالتحقيق يف التهديدات املحتملة لألمن القومي.
 .3القيام بالعمليات اإلستعالماتية اإلستباقية للتهديدات واملخاطر التي تستهدف األمن القومي.
 .4االستعالم ،لصالح الحكومة التونسية وبطلب من رئيس الحكومة ،عن األجهزة أو األطراف التي متثل تهديدا
حقيقيا ملصالح الدولة التونسية.
 .5تقديم التقارير و املشورة للحكومة التونسية فيام يتعلق بذلك.

الفصل 4

تعمل أجهزة االستعالمات عىل تطبيق القانون يف كنف احرتام الدستور ،املعاهدات الدولية والترشيعات النافذة
ويكون الحد من الحقوق والحريات عىل أساس يضمن فيه مبدأي الرضورة والتناسب .وتسهر املؤسسات االدارية،
القضائية والربملانية عىل رقابة حسن سري العمل بهذه األجهزة.

الفصل 5

يحظر انشاء أو تكوين جمعيات أو مؤسسات تخطط أو تقوم بالعمل االستعالمايت أو اسناد مهامت ،تدخل ضمن
صالحيات أجهزة االستعالمات املحددة يف هذا القانون ،ألي مؤسسة عمومية أخرى.

الفصل 6

ميكن استعامل تقنيات االستعالم املذكورة بالباب الثالث للدفاع عن املصالح األساسية للدولة التونسية وهي كاآليت :
 .1وحدة واستقالل الرتاب التونيس،
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 .2السلم االجتامعي،
 .3املصالح االقتصادية ،الصناعية ،التجارية ،السياحية والسياسية للبالد،
 .4الشكل الجمهوري للدولة واملبادئ الدميقراطية،
 .5مكافحة االرهاب وغسيل األموال.

الفصل 7

ألغراض هذا القانون ،يقصد باملصطلحات التالية :
 أجهزة االستعالمات  :هي كل الهياكل واألجهزة التي متارس نشاط استعالمايت وتدخل تحت طائلة هذا القانون. تهديدات األمن القومي  :األنشطة املوجهة ألعامل التجسس أو أعامل الفوىض والتخريب التي تستهدف املصالحالوطنية أو ترض بها ،األنشطة التي ترض باملصالح الحيوية للدولة وتكون رسية ومضللة وتنطوي عىل تهديدات
حقيقية لألفراد ،األنشطة التي متارس داخل األرايض التونسية والداعمة الستخدام العنف بغرض تحقيق أهداف
سياسية أو دينية أو ايديولوجية .األنشطة التي تساهم يف تهديد األمن الداخيل والخارجي للدولة التونسية وتهدد
استقرار ووحدة الرتاب التونيس واستقرار النظام الجمهوري.
 جهاز استعالمات أجنبي  :كل جهاز يعمل لصالح دولة أجنبية. التقنيات الخاصة لالستعالم  :هي مجموعة التقنيات املحددة بالقسم الثاين من الباب الثالث من هذا القانونواملخصص لتقنيات وطرق االستعالم الخاصة.
 املعطيات الشخصية  :تعترب معطيات شخصية عىل معنى هذا القانون كل البيانات مهام كان مصدرها أو شكلهاوالتي تجعل شخصا طبيعيا مع ّرفا أو قابال للتعريف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة باستثناء املعلومات املتصلة
بالحياة العامة أو املعتربة كذلك قانونا.
 املعلومات االستعالماتية  :البيانات الشخصية وغري الشخصية أو املعلومات األخرى. الوزير املعني  :وزير الداخلية فيام يتعلق بجهاز االستعالمات األمنية ووزير الدفاع فيام يتعلق بجهاز االستعالماتالعسكرية.
 معالجة املعطيات الشخصية  :العمليات املنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي والتيتهدف خاصة إىل جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو استغاللها أو استعاملها
أو إرسالها أو توزيعها أو نرشها أو إتالفها أو االطالع عليها وكذلك جميع العمليات املتعلقة باستغالل قواعد
البيانات أو الفهارس أو التسجيالت أو البطاقات أو بالربط البيني.

الفصل 8

ال يجوز ألجهزة االستعالمات ،عند القيام مبهامها يف الداخل أو الخارج :
 .1القيام بأي عمل مخالف للدستور أو مخالف ألحكام هذا القانون ،لقوانني الدولة التونسية ،للمعاهدات الدولية
ولحقوق االنسان.
 .2املشاركة يف املهام القمعية أو امتالك الصالحيات الخاصة للقيام بأي عمل يدخل تحت طائلة عمل األمن أو
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الجيش الوطنيني ،وال يكون ذلك إال مبقتىض تفويض قضايئ صادر يف إطار قضية محددة.
 .3الحصول عىل معلومات أو القيام باستعالمات عن أشخاص معينني من دون أي مربر قانوين ال ليشء إال بسبب
آرائهم السياسية ،معتقداتهم الدينية ،انتامئهم النقايب أو أي نشاط مرشوع يقومون به.
 .4التد ّخل بشكل مبارش أو غري مبارش يف الحياة السياسية الداخلية أو الخارجية للبالد ،االقتصادية ،واأليديولوجية
وذلك احرتاما ملبدأ الحياد التام لجهازي األمن الوطني والجيش الوطني املكرس بالفصلني  18و 19من الدستور.
 .5اإلفصاح عن أي معلومة ،سبق وتعاملت معها جهاز االستعالمات ،تتعلق بأي مواطن أو شخصية اعتبارية دون
اذن مسبق من األطراف املعنية.
 .6استغالل تقنيات االستعالم من أجل الحد أو املس من الحقوق والحريات األساسية والفردية.
 .7استغالل تقنيات االستعالم من أجل التجسس عىل الخصوم السياسيني.
 .8الولوج ،قراءة أو املساس باملعطيات الشخصية ،املراسالت الهاتفية أو الربيدية أو عرب الفاكس أو عرب شبكات
التواصل االجتامعي فضال عن أي نوع من الوثائق وامللفات الرسية والخاصة وال يتم الولوج اليها واعتبارها مصدر
معلومايت إال مبقتىض ترصيح أو اذن قضايئ مسبق.
 .9االحتفاظ ،تحليل أو استغالل املعلومات التي تدخل ضمن املعطيات املحمية بالرس املهني للمحامي ،الطبيب
أو رسية مصادر العمل الصحفي إال يف حال ثبوت ضلوعهم بشكل مبارش يف األنشطة التي تشكل تهديدا خطريا
لألمن القومي.
 .10جمع معلومات عن األفراد والجامعات التي ال تشكل تهديدا لألمن القومي أو جمع املعلومات ذات الصلة
باألنشطة السياسية ،االجتامعية،االقتصادية ،الثقافية والعلمية املكفولة مبوجب القانون أو جمع املعلومات من
أجل املصلحة الخاصة أو التجسس عىل الخصوم السياسيني.
الباب الثاني  /أجهزة االستعالمات
القسم األول  /مهام أجهزة االستعالمات

الفصل 9

تسمية املدير العام لالستعالمات تكون من قبل رئيس الدولة بعد استشارة وجوبية لرئيس الحكومة ووزيري
الدفاع والداخلية ،ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.
مينع منعا باتا عىل املدير العام لالستعالمات الجمع بني وظيفتني خالل مدة توليه ملنصبه وكل مخالفة لهذا املنع
تستوجب إقالته من منصبه.

الفصل 10

يتوىل املدير العام لالستعالمات ،وذلك تحت رقابة كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة :
 .1إدارة أجهزة االستعالمات و مراقبة سري العمل بإداريت االستعالمات األمنية و االستعالمات العسكرية.
 .2متابعة تطبيق السياسة الوطنية لالستعالمات من قبل أجهزة االستعالمات.
 .3متابعة تدريب موظفو أجهزة االستعالمات واملشاركة يف تحسني قدراتهم من خالل االرشاف عىل مركز تدريب
جهاز االستعالمات الوطني.
 .4تعيني املوظفني العاملني بأجهزة االستعالمات ووضع الرشوط الخاصة بتعيينهم.
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 .5التنسيق بني مختلف أجهزة االستعالمات.
 .6التشاور مع الوزراء املعنيني ومديري أجهزة االستعالمات العسكرية واألمنية حول العمليات امليدانية ألجهزة
االستعالمات ومدى نجاعتها وسبل تطويرها.
 .7اتخاذ التدابري الالزمة والحرص عىل الحفاظ عىل رسية املعلومات االستعالماتية وعىل رسية هويات املوظفني
بأجهزة االستعالمات.
 .8اتخاذ اجراءات تنظم قواعد السلوك واالنضباط .داخل أجهزة االستعالمات.

الفصل 11
لحامية األمن القومي ،يتوىل جهاز االستعالمات األمنية املهام التالية :
 .1إجراء تحقيقات بشأن املنظامت واألشخاص الذين ،بسبب األنشطة التي يقومون بها ،يثريون الشك بصورة
ملفتة بأنهم يشكلون تهديدا ممكنا وخطريا عىل أمن الدولة التونسية وسكانها واستقرارهم واستمرار النظام
الجمهوري فيها أو يشكلون تهديدا عىل املصالح الحيوية للبالد.
 .2إجراء تحقيقات حول التهديدات الخارجية املحتملة لألمن القومي التونيس وإجراء التتبعات الالزمة حول
األشخاص الوافدين اىل الرتاب التونيس والذين هم محل شبهة من طرف دولة أجنبية.
 .3كشف ووقف أعامل التجسس التي تجريها االستعالمات األجنبية ضد مصالح الدولة التونسية وسكانها.

الفصل 12
وكالة االستعالمات واألمن للدفاع املحدثة مبقتىض أمر عدد  4208لسنة  2014مؤرخ يف  20نوفمرب  2014يتعلق
بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة إلرشاف وزارة الدفاع الوطني ،متثل جهاز االستعالمات
العسكرية وتتوىل املهام التالية :
 .1حامية أفراد وزارة الدفاع الوطني ومعداتها ومنشآتها وأرسارها.
 .2االستخبار واالستعالم عن التهديدات املحتملة التي من شأنها أن متس من أمن القوات املسلحة وأمن البالد
بصفة عامة،
 .3املساهمة يف التوقي من اإلرهاب ومكافحته.
 .4تقديم املشورة للقيادات العسكرية ولوزير الدفاع الوطني.
 .5التحقيق يف املسائل العسكرية املتداخلة مع دول أخرى بطلب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

الفصل ( 12مكرر)
ال ميتلك ملوظفون العاملون لدى األجهزة االستخبارتية أي صالحيات للتحقيق يف الجرائم ،غري أنه ويف إطار مكافحة
االرهاب يخول للموظفني العاملني لدى األجهزة االستخبارتية التعاطي الفوري والحيني مع املعطيات واملعلومات
املتاحة لهم وذلك قصد درء تهديدات محدقة أو التصدي لعملية ارهابية جارية ومع املراعاة لواجبة للمتطلبات
التي حدده هذا القانون أو وضعت مبوجبه ،أو التي حددها قانون مكافحة االرهاب ومنع غسل األموال.

92

القسم الثاني  /املوظفون

الفصل 13

يكون موظفو االستعالمات واملسؤولني بأجهزة االستعالمات من املواطنني التونسيني الحاصلني عىل الجنسية
التونسية والذين يقدمون ضامنات ،سواء عرب سلوكهم أو منط حياتهم ،تؤكد وطنيتهم وانتامءهم للبالد التونسية
واحرتامهم للدستور ومبادئ حقوق االنسان.

الفصل 14
ال يجوز اختيار األشخاص ممن لديهم سوابق وكانوا محل شبهة أو ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد االنسانية أو
جرائم ضد حقوق االنسان ،سواء يف الداخل أو الخارج ،للخدمة داخل أجهزة االستعالمات سواء بوصفهم مسؤولني
أو موظفني بها.

الفصل 15
يتمتع موظفو االستعالمات عند أداء مهامهم بالحامية التامة من قبل الجهاز  .ويتخذ الجهاز ،يف حالة تعرض
أحد املوظفني اىل تهديدات داخلية أو خارجية ،االجراءات الالزمة لضامن سالمته الشخصية وسالمة أفراد عائلته.
القسم الثالث  /التنسيق بني أجهزة االستعالمات

الفصل 16
مدير االدارة العامة لالستعالمات هو املنسق العام ألجهزة االستعالمات الوطنية.
يقوم املنسق العام ألجهزة االستعالمات باملهام اآليت ذكرها :
 .1تنسيق أداء امهام بني الجهاز األمني لالستعالمات والجهاز العسكري.
 .2إعداد برامج اللقاءات واملشاورات بني مختلف األجهزة.
 .3تسهيل تبادل املعلومات والبيانات بني األجهزة.
 .4إبالغ الوزراء املعنيني بأي تغيريات أو تطورات يف النشاطات االستعالماتية أو التهديدات املحتملة.

الفصل 17
يجوز لرئيس الدولة تشكيل مجلس وزاري مشرتك بحضور رئيس الحكومة ،وزير الدفاع ووزير الداخلية وميكن
استدعاء مدير االدارة العامة لالستعالمات .وميكن طلب استشارة الخرباء امليدانيني أو األكادمييني يف حالة الرضورة.
وتدخل مسألة استشارة الخرباء أو استدعائهم ضمن السلطة التقديرية التامة لرئيس الدولة الذي يحدد بصفة
فردية األعضاء املشاركني يف هذا املجلس.

الفصل 18
يتشاور الوزراء املعنيون باألمن والدفاع بشكل منتظم حول تطبيق السياسة الوطنية لالستعالمات ومدى نجاعتها.
وتكون دعوة الوزراء اآلخرين ،ذي الصلة ،اجبارية.
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القسم الرابع  /سياسة االستعالمات الوطنية

الفصل 19
يرجع تحديد السياسة الوطنية لالستعالمات لالختصاص الحرصي للحكومة التونسية و تهدف للدفاع و لتدعيم
املصالح األساسية للدولة التونسية ولحامية للمواطنني.

الفصل 20
يتوىل رئيس الدولة ضبط الخطوط العريضة للسياسة أو االسرتاتيجية الوطنية لالستعالمات واألهداف العامة منها
وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة الذي يسهر عىل مراقبة تنفيذها من طرف أجهزة االستعالمات.

الفصل 21
اإلدارة العامة لالستعالمات هي السلطة العليا ألجهزة االستعالمات  ،تخضع لقيادة رئيس الدولة الذي يسهر عىل
تطبيق السياسة الوطنية لالستعالمات.

الفصل 22
وفقا للخطوط العريضة للسياسة الوطنية لالستعالمات التي يحددها كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ،تقوم
االدارة العامة لالستعالمات باملهام اآليت ذكرها :
 .1صياغة خطة السياسة الوطنية لالستعالمات.
 .2تحديد وتنفيذ برامج ميزانيات االستعالمات املحددة يف السياسة الوطنية و ذلك تحت مراقبة لجنة املالية
والتخطيط والتنمية واللجنة الربملانية املختصة يف الرقابة عىل أجهزة االستعالمات.
 .3توجيه وتوضيح أنشطة أجهزة االستعالمات وطريقة عملها.
 .4التنسيق بني مختلف األجهزة و األطراف املتدخلة يف مجال االستعالمات.
 .5تعد االدارة العامة لالستعالمات التقرير السنوي عن أنشطة أجهزة االستعالمات وتقدمه للسلطات الراجعة
بالنظر اليها .وميكن للجان الربملانية املتخصصة االطالع عىل فحوى هذا التقرير.
الباب الثالث  /تقنيات وطرق االستعالم
القسم األول  /جمع ،معالجة ،تصنيف ،وتحليل املعلومات

الفصل 23
يخول ألجهزة االستعالمات ،عند القيام بأداء مهامها ومن أجل دعم حسن أدائها لواجباتها ،تقديم طلبات رسمية
لألطراف التالية من أجل جمع املعلومات :
 .1الجهات حكومية واملوظفني العموميني أو أي شخص قادر عىل تقديم املعلومات الالزمة.
 .2الشخص املسؤول مبارشة عن معالجة معلومات معينة.
 .3يقدم موظف الجهاز املكلف بجمع املعلومات االستعالماتية الوثائق التي تثبت هويته.
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الفصل 24
يف إطار القيام مبهامه املحددة يف هذا القانون ،ميكن لجهاز االستعالم معالجة املعلومات بشكل حرصي ولغرض محدد
وفق ما يقتضيه القانون.
عند توفري املعلومات املعالجة ،يف إطار القيام مبهامه ،يتم التأكد من قبل الجهاز املعني ،من صحة املعلومات ومن
مدى موثوقية املصادر.

الفصل 25
ميكن لجهاز االستعالمات معالجة املعلومات املتعلقة فقط باألشخاص :
 .1الذين يشكلون تهديدا خطريا عىل األمن القومي وعىل النظام الجمهوري أو للمصالح الحيوية للدولة.
 .2الذين تم الحصول عىل املعلومات بشأنهم من طرف أحد أجهزة االستعالمات يف إطار التعاون بينها.
 .3الذين يعملون أو كانوا يعملون لدى أجهزة االستعالمات ويشكلون تهديدا داخليا محتمال.

الفصل 26
يتحمل مديري أجهزة االستعالمات مسؤولية :
 .1حامية رسية املعلومات املعالجة اىل حني التفريط فيها اما لألرشيف أو يتم اعدامها.
 .2رسية املصادر ذات الصلة والتي تستمد منها املعلومات.
 .3سالمة األشخاص املتعاونني يف عملية جمع املعلومات.
 .4احرتام تطبيق األحكام املتعلقة بدقة املعلومات املعالجة واكتاملها.
 .5الحفاظ عىل املعلومات املعالجة من التلف أو الفقدان ومينع املعالجة غري املرصح بها.
 .6تعيني األشخاص املعنيني املرصح لهم بصفة حرصية القيام مبعالجة املعلومات واألشخاص املعنيني بالقيام باملهام
الرسية والخاصة.

الفصل 27
تتم معالجة املعلومات من قبل أجهزة االستعالمات يف كنف احرتام املعطيات املذكورة بالقسم األول من الباب
الخامس من القــانون عدد  63لسنة  2004املؤرخ يف  27جويلية  2004واملتعلق بحامية املعطيات الشخصية
واملخصص ملعالجة املعطيات الشخصية من االشخاص العموميني.

الفصل 28
تعمل أجهزة االستعالمات عىل اعدام املعطيات الشخصية عىل معنى الفصل  61من القانون املتعلق بحامية
املعطيات الشخصية.

الفصل 29
تصنف أجهزة االستعالمات املعلومات حسب التصنيف التايل :
 .1رسي للغاية  :أي وثيقة أو معلومات أو مواد تتصل فقط بالتنظيم وأنشطة محددة ألجهزة االستعالمات وال
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ميكن االطالع عليها من قبل العموم.
 .2رسي  :أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غري مرخص لهم بذلك من شأنه أن
يرض باملصالح أو األهداف األساسية لألمة.
 .3خاص  :أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غري مرخص لهم بذلك من شأنه
أن يرض إىل حد ما باملصالح األساسية لألمة أو ميثل تعدى عىل املبادئ والخطط واألساليب التنفيذية التي تضطلع
بها الدولة.
 .4محفوظ  :ينطبق عىل أي وثيقة أو معلومات أو مواد غري مدرجة يف الفئات السابقة التي يكون الوصول إليها
خارج املجاالت املؤسسية املحددة أعاله أو الوصول إليها من قبل أفراد غري مرخص لهم ليست يف مصلحة الدولة.
 .5عام  :ينطبق عىل جميع الوثائق التي ال يرض الكشف عنها بأجهزة االستعالمات والتي تسمح بحكم طبيعتها
بإغفال طبيعة القيود املفروضة عىل حالتها بوصفها معرفة عامة .وهذا ال يعني خروجها عن إطار الرسمية،حيث
يتطلب مثل هذا اإلجراء قرارا من السلطة املسؤولة.
القسم الثاني  /الصالحيات الخاصة لالستعالم

الفصل 30
تعتمد أجهزة االستعالمات ،للقيام بأنشطتها االستعالماتية ،عىل تقنيات خاصة لالستعالم .وتتمثل هذه التقنيات يف:
 .1اعرتاض أو التقاط االتصاالت،
 .2املراقبة السمعية والبرصية،
 .3االخرتاق،
 .4التحقيق،
 .5التفتيش.

الفصل 31
ميكن ألجهزة االستعالمات ،يف حالة ورود تهديدات لألمن القومي أو االرتياب بشأن بعض األشخاص واألنشطة،
القيام باعرتاض أو التقاط االتصاالت الخاصة .ميكن ،مبوجب هذا القانون ،مراقبة واعرتاض االتصاالت الشفهية
وااللكرتونية والورقية لألفراد دون موافقتهم.
ميكن نسخ وتسجيل االتصاالت واملعلومات املتصلة باألشخاص الطبيعيني باستعامل الوسائل الفنية املناسبة.
ولتسهيل هذه املهمة ميكن ألجهزة االستعالمات االستعانة بالوكالة الفنية لالتصاالت أو مشغّيل الشبكات العمومية
لالتصاالت.

الفصل 32
ال تتم ،وال تعترب عملية االعرتاض قانونية ،إال بعد الحصول عىل اذن من قبل القايض رئيس اللجنة الدامئة للمصادقة
عىل استعامل تقنيات االستعالم الخاصة .وال ميكن بأي حال من األحوال تجاهل هذا االجراء أو ارجاء طلبه .ويعترب

96

هذا التهاون خرقا للدستور ومبادئ هذا القانون.
ميكن توجيه كافة الطلبات الالحقة ،والتي تنتمي لنفس النشاط الذي كان جزءا من الطلب األصيل بشأن اعرتاض
أو التقاط االتصاالت ،لنفس القايض.

الفصل 33
يجب أن يحتوي االذن من أجل اعرتاض االتصاالت عل املعلومات الدقيقة للعملية إذ يستوجب تحديد الهوية
الصحيحة ،رقم الهاتف ،العنوان أو العناوين االلكرتونية أو أي وسيلة ميكن عربها اعرتاض االتصال والتحقق من
جدية التهديدات.

الفصل 34
يقدم مطلب التفويض من طرف املدير العام للجهاز أو من طرف أحد مديري أجهزة االستعالمات العسكرية أو
األمنية .يصدر قرار التفويض بالقبول أو بالرفض يف غضون  24ساعة .وميكن الطعن يف قرار الرفض أمام الرئيس
األول للمحكمة االدارية الذي يصدر بدوره قرارا إما بتأييد رفض رئيس اللجنة الدامئة للمصادقة عىل استعامل
التقنيات الخاصة لالستعالم أو باملوافقة عىل طلب االعرتاض عىل أن ال تتجاوز مدة النظر يف استئناف قرار الرفض
 48ساعة.

الفصل 35
مينح االذن لفرتة زمنية ال تتجاوز الشهرين وميكن التمديد فيها مرة واحدة لنفس املدة .وال ميكن اعادة طلب
االعرتاض لنفس الشخص و نفس السبب إال اذا كشف االعرتاض السابق حقيقة التهديد ونجاح االعرتاض يف
الكشف عن بعض الحقائق واألطراف املتورطة  .وال يكون ذلك إال بعد التأكد املادي من الدالئل عن طريق فحصها
من قبل الرئيس األول للمحكمة االدارية وذلك بحضور رئيس اللجنة الدامئة ملراقبة استعامل التقنيات الخاصة
لالستعالم.

الفصل 36
املوافقة عىل طلب االعرتاض يستوجب ارسال أذون القايض املعني بالتفويض يف شكل مكتوب رسمي موقع من
قبله يشمل تعليامت مفصلة لتوجيه املهمة ويشمل األرقام محل االعرتاض حتى يتمكن الجهاز املعني من ارفاقها
باملكتوب الرسمي املوجه اىل رشكة االتصاالت الهاتفية املسؤولة عن التصنت عىل االتصاالت ،عىل أن يكون هذا
الطلب موقعا من قبل مدير الجهاز صاحب طلب االعرتاض.

الفصل 37
ميكن أن يتطلب الكشف عن املعلومات االستعالماتية القيام بتصوير األفراد وممتلكاتهم رسا عن طريق الفيديو
والصور الفوتوغرافية دون موافقتهم.
كام ميكن االعتامد عىل أدوات املراقبة .كتثبيت أجهزة التتبع وأدوات تحديد املواقع أو زرع أجهزة التصنت.
وال يجوز القيام بهذه املهام إال بعد الترصيح باملوافقة من قبل القايض رئيس اللجنة الدامئة ملراقبة استعامل
التقنيات الخاصة لالستعالم
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الفصل 38
يجوز ألجهزة االستعالمات القيام مبا ييل :
 نرش أشخاص طبيعيني ،سواء تحت غطاء هوية أو صفة مفرتضة يقومون بتطبيق تعليامت توجيهية من قبلمديري أجهزة االستعالمات.
 -اجراء تحقيق بهدف التثبت من هوية أشخاص معينني.

الفصل 39
ميكن ألجهزة االستعالمات إجراء تفتيش يف املنازل واألشياء واألماكن املغلقة ،إزالة أي يشء موجود من مكانه طاملا
يصعب االطالع عىل فحواه ما مل يتم تغيري مكانه ويتم اعادة الحال اىل ما كان عليه بعد اجراء عملية التفتيش أو
جمع املعلومات املطلوبة.
يقدم مدير الجهاز املعني طلب لرتخيص القيام بالتفتيش للجنة الدامئة للمصادقة عىل استعامل التقنيات الخاصة
لالستعالم ويجب ان يحتوي املطلب عىل عنوان املسكن املراد تفتيشه وسبب التفتيش.
الباب الرابع  /التعاون بني أجهزة االستعالمات
القسم األول  /التعاون بني أجهزة االستعالمات الوطنية

الفصل 40
تقدم أجهزة االستعالمات لبعضها كل ما أمكن من املساعدة .يتمثل التعاون بني األجهزة الوطنية يف :
 .1تقديم وتبادل املعلومات.
 .2تبادل الخربات والدعم الفني.
 .3التنسيق.

الفصل 41
يتم التوقيع عىل طلب التعاون بني األجهزة من طرف مديري أجهزة االستعالمات.
يجب أن يتض ّمن الطلب وصفا دقيقا لألنشطة املطلوبة وأن يكون مدير الجهاز والوزير املعني عىل علم بالطلب
واألنشطة املراد تحقيقها منه ومدة التعاون.
القسم الثاني  /التعاون بني أجهزة االستعالمات الوطنية واألجهزة األجنبية

الفصل 42
يجوز للمدير العام لجهاز االستعالمات ،وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة ،إجراء تبادل للمعلومات والتقييامت
األمنية والعسكرية مع دولة أجنبية أو إحدى األجهزة التي متثلها.

الفصل 43
قبل ابرام اتفاق لتبادل املعلومات مع جهاز استعالمات أجنبي يجري جهاز االستعالمات املعني باألمر تقييم ملدى
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احرتام جهاز االستعالمات األجنبي لحقوق االنسان وملبادئ عمل جهاز االستعالمات الوطني وما يرتتب عن هذا
التبادل أو االتفاق من حامية للبيانات واستخدام مطابق للقانون لتك املعلومات.

الفصل 44
يتدخل مكتب مجلس النواب واللجنة الربملانية املختصة يف الرقابة عىل أجهزة االستعالمات املحدثة بالفصل 59
من هذا القانون لفحص ترتيبات تبادل املعلومات االستعالماتية مع األجهزة االستعالماتية األجنبية.
الباب الخامس  /السرية

الفصل 45
تتمتع أنشطة أجهزة االستعالمات واملوظفني العاملني بها والوثائق والبيانات واملعلومات ،بالرسية االمنية املالمئة
ملصالح األمن القومي .لكن ميكن،بصفة استثنائية ،الولوج اىل املعلومات آنفة الذكر مبوجب ترصيح عىل أساس كل
حالة عىل حدة من قبل مدير االدارة العامة لالستعالمات.

الفصل 46
يتعني املحافظة عىل رسية األنشطة واملوظفني واملعلومات والبيانات حتى عندما يتعني الكشف عنها للقضاء وعىل
جهاز االستعالمات اتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ عىل طابعها الرسي.

الفصل 47
تتخذ مؤسسات الرقابة كل التدابري القانونية الالزمة لحامية رسية املعلومات والبيانات الشخصية التي تعمل عليها
وتفرض عقوبات يف حالة االخالل بها من دون أي موجب قانوين .وعليها أن تحافظ عىل أعىل درجة من الرسية
حتى وإن كان البد من االفصاح عنها يف بعض الحاالت االستثنائية املحددة يف هذا القانون.

الفصل 48
يجب عىل موظفي أجهزة االستعالمات أو أي شخص اطلع ،نتيجة ملهامه أو بالصدفة ،عىل معلومات رسية
املحافظة عىل أعىل درجة من الرسية االلتزام باحرتام الرس املهني طبقا للفصل  254من املجلة الجزائية.

الفصل 49
يتم حجب الهوية الحقيقية ألعوان االستعالمات موضوع التتبع يف أحد القضايا وتخضع معطياتهم الشخصية
للرسية التامة وال ميكن الكشف عنها للطرف املقابل حيث ميكن اإلشارة إليهم إما عن طريق هويات مزيفة أو
أرقام تسلسلية ال يعلم أصحابها إال األشخاص املعنيني ومدير كل جهاز استعالمايت  .ولذلك ،عىل القايض أن يكون
عىل دراية تامة برسية املوضوع دون الكشف له عن الهوية الحقيقية للموظف.
الباب السادس  /الرقابة على أجهزة االستعالمات

الفصل 50
تعمل مختلف آليات الرقابة عىل ضامن احرتام أجهزة االستعالمات لدستور الدولة التونسية وقوانينها ،املعاهدات
الدولية ومبادئ وحقوق اإلنسان.
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القسم األول  /الرقابة اإلدارية الداخلية

الفصل 51
يحدث بكل من االدارة العامة لالستعالمات ،االدارة األمنية واإلدارة العسكرية مكتب مختص يف الرقابة االدارية
واملالية لتقييم مدى احرتام أجهزة االستعالمات لإلجراءات والقوانني والترّ اتيب الجاري بها العمل وللتأكّد من مدى
احرتام أجهزة االستعالمات ،مبناسبة أدائها لعملها ،للقواعد املنظ ّمة الستعامل األموال العموم ّية.

الفصل 52

يتابع املكتب املختص يف الرقابة االدارية واملالية تقييم احرتام موظفو االستعالمات لقواعد السلوك و االنضباط.

الفصل 53

ومتكّن هذه الرقابة ،باإلضافة إىل تقييم عمل أجهزة االستعالمات ،من تقديم التّوصيات واملقرتحات الهادفة لتطوير
عملها ومعالجة اإلشكاليات القانون ّية والتنظيم ّية والتّقن ّية وغريها من املسائل املتّصلة بالعمل االستعالمايت.
القسم الثاني  /رقابة اللجنة الدائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصة لالستعالم

الفصل 54
يقع مبقتىض هذا القانون ،تكوين لجنة ملراقبة واملصادقة عىل استعامل التقنيات الخاصة لالستعالم.
تعترب اللجنة الدامئة للمصادقة عىل استعامل التقنيات الخاصة لالستعالم هيئة ادارية مستقلة.
تتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء :
 رئيس اللجنة قاضيا لدى االستئناف باملحكمة االدارية يتم تعيينه من طرف رئيس الدولة، عضوين يقع اختيارهام ،من بني قضاة محكمة املحاسبات ومحكمة التعقيب ،من طرف رئيس الدولة، عضوين يقع اختيارهام من بني أعضاء مجلس نواب الشعب ،أعضاء باللجنة الربملانية املحدثة عىل معنى الفصل 59من هذا القانون،
 عضو يقع اختياره من بني أعضاء الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية، عضو ين عن الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية، عضو يقع اختياره من بني الخرباء املختصني يف مجال تكنولوجيات االتصال. -عضو عن اللجنة الوطنية ملكافحة االرهاب.

الفصل55
تعمل الهيئة الدامئة ملراقبة تقنيات االستعالم عىل مراقبة استعامل تقنيات االستعالم األنسب لكل مهمة واستعاملها
بالطرق القانونية.

الفصل 56
 .1يخضع استعامل تقنيات االستعالم الخاصة واالستثنائية اىل املراقبة القبلية من طرف اللجنة الدامئة للمصادقة
عىل منح الرتاخيص الستعامل التقنيات الخاصة لالستعالم.
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 .2متتلك اللجنة السلطة التقديرية التامة لألمر بتعديل أو تعليق أو انهاء استعامل التقنيات الخاصة لالستعالم.

الفصل 57
يقع ايداع طلب الترصيح الستعامل التقنيات الخاصة لالستعالم من طرف مديري األجهزة ويكون ذلك يف شكل
خطاب رسمي كتايب يحتوي عىل املعطيات التايل:
 تربير مدى رضورة اللجوء اىل تقنيات استعالم بعينها دون غريها، وصف دقيق للتقنيات املراد استعاملها يف العملية االستعالماتية، تحديد مدة استعامل التقنيات الخاصة، اسم الشخص الطبيعي أو املعنوي املراد تتبعه، وصف موجز لالحتياطات املتخذة لحامية املصالح االستعالماتية للدولة دون االرضار بالحقوق والحريات األساسية، تحديد املوظفني الدين سيتم تكليفهم باستعامل التقنيات الخاصة. تعهد كتايب من طرف الجهاز بعدم تجاوز الرشوط واملعطيات املذكورة بطلب املصادقة وعدم استعامل تقنياتمل يتم املصادقة عليها.

الفصل 58
يتم االعرتاض عىل قرار رفض املصادقة عىل الترصيح أمام الرئيس األول للمحكمة االدارية.

الفصل 59
ميكن للجنة أن تفرض عقوبات مادية عىل الجهاز الذي يخالف مقتضيات مطلب املصادقة ويقع تحديد هذه
العقوبات من طرف اللجنة يف قرار تشتمل عىل كيفية عمل اللجنة والصالحيات الخاصة التي تتمتع بها.
القسم الثالث  /الرقابة الربملانية

الفصل 60
يقع مبقتىض هذا القانون ،احداث لجنة برملانية مختصة مبراقبة أجهزة االستعالمات ،وذلك عىل معنى الفصل 59
من الدستور والفصل  93من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.
تتمتع اللجنة الربملانية املختصة يف الرقابة عىل أجهزة االستعالمات بصالحيات ترشيعية وتحقيقية.

الفصل 61
تبدي اللجنة رأيها يف النصوص الترشيعية ذات الصلة باملجال االستعالمايت ورأيها ملزم.
ميكن للجنة اقرتاح مشاريع قوانني تهم االستعالمات الوطنية.

الفصل 62
يخضع جهاز االستعالمات لرقابة اللجنة الربملانية املختصة يف الرقابة عىل أجهزة االستعالمات وذلك إلضفاء صفة
الرشع ّية عليها واملساعدة عىل ضامن احرتامها للمعايري الدميقراط ّية والحيلولة دون إساءة استخدام الصالحيات
املمنوحة لها.
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الفصل 63
مؤسسات أجهزة االستعالمات ونتائجها .كام
تتوىل اللجنة متابعة أداء جهاز االستعالمات وإبداء رأيها حول سري ّ
تتوىل مراقبة تنفيذ الجهاز للخطوط العريضة للسياسة الوطنية لالستعالمات.

الفصل 64
ميكن ،بطلب من اللجنة ،عقد جلسة مغلقة للحوار واملساءلة تضم أعضاء اللجنة وكل من مدير الجهاز ووزيري
الداخلية والدفاع.

الفصل 65
تتمتع اللجنة بسلطات واسعة من حيث الرقابة والتحقيق من تلقاء نفسها وإلمتام هذه املهام توفر أجهزة
االستعالمات الظروف املالمئة لهذه اللجنة إلمتام مهامها.

الفصل 66
ميكن للجنة طلب مساعدة من مختلف أجهزة االستعالمات والتي تكون ملزمة مبقتىض هذا القانون بتوفري
املعلومات الالزمة والتقارير ذات الصلة ويتم ذلك بإرسال طلب رسمي من رئيس اللجنة اىل الجهاز املعني.

الفصل 67
كام تضمن اللجنة حسن التصرّ ف يف األموال العموم ّية املمنوحة ألجهزة االستعالمات وميكنها ان تحقق يف حاالت
الفساد املايل للجهاز وكيفية تعامله مع املال العمومي.

الفصل 68
يف حال ثبت للجنة ،وذلك عن طريق اجراء تحقيق يف األمر ،وجود فساد مايل داخل أجهزة االستعالمات وتورط
عدد من املسؤولني يف ذلك ،تحيل اللجنة ملف الفساد املايل ملحكمة املحاسبات.

الفصل 69
تتوىل محكمة املحاسبات النظر يف امللفات املالية ألجهزة االستعالمات يف فرتة ال تزيد عن الثالثة أشهر .وتع ّد
تقريرا ،بالوضع املايل لهذه األجهزة تبني خالله صحة شكوك اللجنة املختصة بالرقابة عىل أجهزة االستعالمات من
عدمها .يتسلم رئيس اللجنة التقرير ويتم مناقشته يف جلسة مغلقة تجمع أعضاء اللجنة،رئيس مجلس نواب
الشعب ،رئيس الحكومة ،مديري أجهزة االستعالمات ووزيري الداخلية والدفاع.

الفصل 70
تتمثل الرقابة الربملانية للجنة املختصة يف الرقابة عىل أجهزة االستعالمات يف :
 .1مراجعة وتحليل وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية لالستعالمات.
 .2االطالع ومراجعة التقرير السنوي الرسي ألنشطة أجهزة االستعالمات الذي تعده اإلدارة العامة ألجهزة
االستعالمات.
 .3إعداد التقرير النهايئ ألنشطة أجهزة االستعالمات يف نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج العمل االستعالمايت
وترفع عن طريقه التوصيات إىل مكتب املجلس الذي يعرضه وجوبا عىل الجلسة العامة ملناقشته يف جلسة
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مغلقة وذلك عىل معنى الفصل  105من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب .يتم ارسال نسخة من التقرير مع
التوصيات الالزمة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
 .4يهتم التقرير السنوي الرسي للجنة الربملانية للرقابة عىل أجهزة االستعالمات :
أ .تحليل وتقييم أنشطة أجهزة االستعالمات وطريقة تنفيذ الخطوط العريضة للسياسة الوطنية لالستعالمات.
ب .وصف طرق القيام باألنشطة االستعالماتية والتقنيات املعتمدة .
ت .تقييم مدى احرتام األجهزة للتقييد واملبادئ املكرسة يف هذا القانون ومدى نجاعة الرقابة عىل أجهزة
االستعالمات.
ث .تقييم كيفية الترصف يف املال العمومي من قبل أجهزة االستعالمات والتوصيات بخصوص كيفية ترشيد
استعامله.
ج .توصيات الهيئة لتحسني أداء أجهزة االستعالمات وتقييم مدى نجاعة التقنيات املعتمدة يف االنشطة
االستعالماتية.

الفصل 71
يحافظ أعضاء اللجنة الربملانية املختصة عىل رسية املعطيات التي يتع ّرضون لها أثناء أداء مهامهم .االخالل بهذا
الواجب يعرض مرتكبيه للعقوبة املنصوص عليه بالفصل من املجلة الجزئية.
يؤدي أعضاء اللجان املحدثة مبقتىض هذا القانون ،اليمني الخاص بالرسية قبل الرشوع يف القيام بواجبات املنصب:
أقسم أنا ،...............،بأنني لن أقوم ،بدون السلطة املخولة يل ،باإلفصاح ألي شخص أو إبالغه بأي معلومات
حصلت عليها نتيجة للواجبات التي أؤديها لصالح أجهزة االستعالمات التونسية أو وفقا لتعليامتها ،أو نتيجة ألي
منصب أو وظيفة أشغلها مبوجب هذا القانون .والله و ّيل التوفيق.
القسم الرابع  /الرقابة القضائية

الفصل 72
تتوىل الهيئات القضائية الرقابة الالحقة ألجهزة االستعالمات وذلك عرب البت يف الشكاوى الواردة عليها من
املواطنني والربملان واملتعلقة مبخالفة أجهزة االستعالمات للترشيعات والرتاتيب الجاري بها العمل.

الفصل 73
يتوىل الرئيس األول للمحكمة االدارية النظر استئنافيا ونهائيا يف الطعون املقدمة من قبل أحد مدراء أجهزة
االستعالمات.
يطعن مدير الجهاز املعني بقرار رفض استعامل التقنيات الخاصة لالستعالم ،عىل معنى القسم الثاين من الباب
الثالث املخصص لتقنيات االستعالم ،يف قرارات رفض املصادقة عىل مطلبه من قبل القايض رئيس اللجنة الدامئة
للمصادقة عىل استعامل التقنيات الخاصة لالستعالم أمام الرئيس األول للمحكمة االدارية.
ويتم التعامل مع هذه القرارات باعتبارها قرارات ادارية .يتم الطعن فيها يف أجل ال يتجاوز  48من صدور القرار
بالرفض.
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ويصدر الرئيس األول للمحكمة االدارية قراره يف غضون  24ساعة.

الفصل 74
يحق ألي شخص ترضر من أي اجراء تم اتخاذه من قبل أجهزة االستعالمات ،مبا يف ذلك االعتقال واالحتجاز
وتفتيش املنازل واعرتاض االتصاالت الخاصة بهم ،تقديم شكاية اىل املحكمة االدارية.

الفصل 75
عندما يصدر القرار بعدم رشعية التقنيات املعتمدة يف جمع املعلومات يتم ابطال الترصيح القضايئ الذي تحصل
عليه الجهاز يأمر القايض باعدام املعلومات املتحصل عليها بطريقة غري رشعية.
كام ميكن للقايض ابطال القرارات التي تم عىل أساسها استعامل الصالحيات الخاصة ألحد أجهزة االستعالمات
وانج ّر عنها االرضار ببعض الحقوق والحريات األساسية عىل أساس تجاهل األجهزة ،عند القيام مبهامها ،ملبدأي
التناسب والرضورة الدستوريني والواجب احرتامهام مبوجب الفصل الثالث من القانون الحايل.
الباب الثامن  /االحكام الجزائية

الفصل 76
يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار كل من يتعمد مبناسبة معالجة املعطيات
الشخصية نرشها بطريقة تيسء لصاحبها أو لحياته الخاصة.
ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النرش دون قصد اإلرضار.

الفصل 77
ينطبق القسم الثالث من الباب الثالث من املجلة الجزائية .عىل موظفي أجهزة االستعالمات الذين ثبت ارتكابهم
لجرمية االختالس.

الفصل 78
تنطبق عيل موظفي االستعالمات ،الذين يف إطار القيام مبهامهم ،قاموا بارتكاب جرائم تم تكيفها عىل أنها
اعتداءات عىل أمن الدولة الخارجي والداخيل ،مقتضيات الباب األول والباب الثاين من الجزء األول من الكتاب
الثاين من املجلة الجزائية.
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دراسة حول تنقيح و إتمام بعض نصوص :
هياكل حقــــوق اإلنســــان يف تونس
وحيد الفرشييش و محمد أنور الزياين
وحيد الفرشييش دكتور يف القانون و أستاذ مربز يف القانون العام بالجامعات
التونسية منذ  ، 1995مسؤول ماجستري وأستاذ زائر يف عدة جامعات أجنبية (مرص،
فرنسا ،لبنان و سويرسا).
وهو خبري لدى املعهد العريب لحقوق اإلنسان و املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية ()ICTJ
واإلتحاد الدويل للمحافظة عىل الطبيعة (.)UICN
وحيد الفرشييش هو عضو مسري بعديد الجمعيات و هو رئيس الجمعية التونسية للدفاع
عن الحريات الفردية )www.adlitn.org( :و عضو مبكتب التنسيقية الوطنية املستقلة
للعدالة اإلنتقالية ( )CNIJTو هو مؤلف لعديد الكتب و الدراسات.
من أهم منشوراته  :جمعيات القضاة يف العامل العريب (جامعي ،بريوت  )2007؛ عاملة
األطفال يف العامل العريب (دراسة ،تونس  )2008؛ األقليات الجنسية يف العامل العريب
(دراسة ،بريوت  )2009؛ التهيئة الرتابية ،التعمري و إشغال الفضاءات يف القانون التونيس
(كتاب ،تونس )2010؛ العدالة االنتقالية يف تونس ( :تحت إرشاف ،تونس )2012؛ الهياكل
الرسمية لحقوق اإلنسان يف تونس ،أية حوكمة؟ (دراسة ،تونس )2013؛ املجتمع املدين
يف تونس يف الفرتة االنتقالية (دراسة ،تونس )2013؛ و حامية البيئة يف القانون التونيس
(كتاب ،تونس .)2014الحريات الفردية يف تونس(تحت إرشاف ،تونس ,)2014العدالة
االنتقالية يف تونس ( :تحت إرشاف ،تونس  )2014الحريات الدينية يف تونس(تحت
إرشاف ،تونس.)2015
محمد أنور الزياين ،باحث يف القانون و متحصل عىل اإلجازة األساسية يف القانون العام
تخصص يف القانون الدويل و القانون األورويب و هو بصدد إعداد مذكرة البحث يف مجال
القانون الدويل اإلنساين.
اشتغل بعديد املنظامت حيث ساهم يف عمل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات خالل
االستحقاق االنتخايب لسنة .2014
كام قد عمل مبجلس نواب الشعب كمساعد للنواب .مختص بالشؤون القانونية  .ناشط
بعديد الجمعيات الحقوقية نذكر خاصة منها «الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات
الفردية».

ملاذا يتوجب تعديل القوانني ذات الصلة
بهياكل حقوق اإلنسان يف تونس ؟

بصدور الدستور يف  27جانفي  2014مل يعد بإمكان الهيئات الوطنية ذات الصلة أن تواصل العمل عىل أساس موروثها
الترشيعي و الرتتيبي السابق لهذا التاريخ.
فعىل املستوى املؤسيس  :جاء الدستور التونيس باألساس ليؤكد عىل وضع «نظام جمهوري دميقراطي تشاريك»
[التوطئة] تقوم فيه املؤسسات العمومية عىل مبادئ الحياد و الحكم الرشيد ووفق قواعد الشّ فافية و ال ّنزاهة و
ال ّنجاعة و املساءلة [الفصل  15من الدستور] كام نص الدستور عىل متثيل املرأة [الفصل  ]46و الشباب [الفصلني 8
و  ]133و دعم الالمركزية [الفصل  ]14و العدل بني الجهات [التوطئة].
السامية» [التوطئة]
و عىل مستوى حقوق اإلنسان  :فقد أسس الدستور محتواه عىل «مبادئ حقوق اإلنسان الكون ّية ّ
خص حقوق اإلنسان بباب كامل [الباب الثاين  :الحقوق و الحريات ،الفصول  21إىل  ]49كام يؤكّد الدستور عىل انه
و ّ
«ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان و حرياته املضمونة بالدستور» [الفصل .]49
هذا التمشيّ تد ّعم بإنشاء هيئات دستورية متع ّددة هدفها دعم الدميقراطية [الفصل  .]125هذه الهيئات التي
الصلة بهذه الحقوق.
ستع ّزز حقوق اإلنسان تتطلّب إعادة ال ّنظر يف الهياكل و املؤسسات [العموميّة] ذات ّ
املؤسسات التي أنشأت قبل صدور الدستور يف  27جانفي  2014نالحظ أنّها متثّل جزءا من
و بالرجوع إىل هذه ّ
املنظومة املؤسساتية التي سادت قبل أحداث  17ديسمرب  14 – 2010جانفي  ،2011و لذلك فإنّها مل تكن مقامة
ال عىل أساس مبادئ الحوكمة و ال عىل أساس مقاربة حقوق اإلنسان الشاملة و الكون ّية و املرتابطة و ال عىل أساس
تقريبها من املواطنة و املواطن.
و بالرجوع إىل اللقاءات و االستشارات التي متّت مع العاملني و املرشفني و املتعاملني مع مختلف الهيئات العمومية
لحقوق اإلنسان فإننا نالحظ تأكيدهم جميعا عىل غياب مق ّومات االستقاللية و النجاعة عن هذه الهيئات و خاصة :
• هيمنة السلطة التنفيذية عىل هياكل حقوق اإلنسان :
و تتمثل هذه الهيمنة يف مستوى تكوين هذه الهياكل و تركيبتها و تسيريها و اإلرشاف عليها و التبعية
املالية و اإلدارية لهذه الهياكل يف عالقتها بالحكومة .فعىل مستوى تكوين و تركيبة هذه الهياكل العمومية
نالحظ أن غالبية أعضائها هم ممثّلون عن الوزارات و يكون متثيل املنظامت و الجمعيات و الجامعات
و الخربات قليال ج ّدا.
و عىل مستوى التسيري ،تخضع هذه الهياكل إىل تسيري يغلب عليه التسيري اإلداري التقليدي الذي يجعل
من السلطة التنفيذية هي التي تختار و تعينّ الجهاز اإلداري املسيرّ لهياكل حقوق اإلنسان و الذي يخضع
دامئا إلرشاف إحدى الوزارات و يكون أعوانها اإلداريني مكلّفني بهيكل حقوق اإلنسان و هو ما يخلق
سيطرة لهذه األجهزة اإلدارية عىل هياكل حقوق اإلنسان و هو ما يك ّرس عدم استقاللية هذه الهياكل
عىل املستوى املايل حيث تكون ميزانية هذه الهياكل تابعة مليزانية السلطة التنفيذية.
• ضعف موارد هياكل حقوق اإلنسان :
يعكس ضعف املوارد املالية والبرشية قلّة االهتامم بحقوق اإلنسان عموما و بالهياكل القامئة عليها
يقل عدد املتفرغني لهذه الهياكل.
خصوصا .فأغلب هذه الهياكل تعمل بإدارة (إن وجدت) ضعيفة ج ّدا و ّ
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هذا الضعف املادي و اإلداري أث ّر عىل نشاط هذه الهياكل و مردودها الضعيف و عىل قلّة اجتامعاتها و
لقاءاتها وأنشطتها و انعكست أيضا عىل ضعف إن مل نقل غياب التمثيل الالمركزي لهذه الهياكل.
• غياب التسيري بحسب قواعد الحوكمة :
نظرا لنشأة هذه الهياكل قبل  14جانفي  2011فإن تسيريها ال يخضع إىل مبدإ من مبادئ الحوكمة ال
عىل مستوى الشفافية يف العمل و ال عىل مستوى التشاركية أو النجاعة أو املساءلة خاصة و أن أغلبها ال
ينرش أي تقرير عن عملها أو نشاطها.
لهذه األسباب يتوجب تعديل القوانني ذات الصلة بحقوق اإلنسان .هذا التعديل و إن كان يتوجه لكل هياكل حقوق
اإلنسان و التي تعاين من نفس املشاكل و املعوقات ذات العالقة باستقالليتها و نجاعتها فإنه تم الرتكيز فيام يتعلّق
بهذه الدراسة عىل مجموعة من هذه الهياكل دون غريها .هذا االختيار تم عىل أساس أنه مل ترشع الهيئات الرسميّة
بعد يف إعداد مشاريع التعديل الخاصة بهذه الهياكل .فكان اختيارنا لها نظرا لغياب مشاريع بصدد اإلعداد أو تم
إعدادها لتنقيح و إمتام نصوصها القانونية و لذا كان اختيارنا للهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية و ملصالح
املوفق اإلداري و للقانون املنظم ملراصد و مراكز التوثيق و اإلعالم و التكوين و الدراسات و لالمر املتعلّق بإحداث
مجالس عليا استشارية ،مبنيا عىل غياب هذه املبادرات إىل ح ّد اآلن [نوفمرب .]2015
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يف تعديل القانون عدد  51لسنة  1993املؤرخ يف  3ماي 1993
و املتعلق بمصالح املوفق اإلداري كما تم اتمامه بموجب القانون عدد 21
لسنة  2002املؤرخ يف  14فيفري 2002

حل عديد املسائل املتعلّقة بعالقة
إن خطّة املوفق اإلداري و التي ت ّم إحداثها منذ  1993و إن لعبت دورها يف يف ّ
األعوان بإدارتهم و عالقة املواطنني باإلدارة عموما ،فإنّها بقيت مجهولة من ناحية و تابعة للسلطة التنفيذية من
ناحية أخرى مام أث ّر عىل صورتها و عىل نجاعة عملها و اللجوء لها.
فمن حيث عالقة املوفق بالسلطة التنفيذية ،فإن تبعية مصالح املوفق اإلداري لرئاسة الجمهورية يطرح مشكلتني
هامتني تتعلّق األوىل باختيار شخص املوفق اإلداري و الذي يعود حرصا لرئاسة الجمهورية و هو ما يطرح مسألة
استقاللية املوفق من ناحية و مدى استقاللية مصالحه و التي تبقى ملحقة مبصالح رئاسة الجمهورية ،خاصة و أن
دور الرئاسة و نفوذها قد تقلّص دستوريا لصالح رئاسة الحكومة و يكون نفوذ و نجاعة املوفق اإلداري متأثرين بهذا
التوزيع الجديد للصالحيات و لذا يتوجب النظر يف هذه العالقة لدعم استقاللية املوفق من ناحية و دعم صالحياته
و نفوذه لدى األجهزة اإلدارية.
تسي كغريها من املصالح اإلدارية التقليدية ،بينام يكون من
و عىل مستوى تسيري مصالح املوفق ،نالحظ أنها تنظَّم و رَّ
األجدر و نظرا لخصوصية مهمة املوفق أن يعود النظر يف سري هذه املصالح عىل املستوى املركزي برتكيز خاليا املوفق
صلب اإلدارات العمومية و عىل املستوى الالمركزي بدعم مصالح املوفق لتغطي كامل تراب الجمهورية و ان تركز
خالياه يف اإلدارات الالمحورية و الالمركزية من بلديات و واليات و غريها ،لتقريب املصالح من املواطن.
ثم عىل مستوى الشفافية و النفاذ ،نالحظ أن مصالح املوفق اإلداري غري معلومة مبا يكفي من قبل العموم و ال
تنرش أعاملها بصفة دورية و متواصلة و تفتقر إىل اسرتاتيجية تواصل و هي بذلك غري معروفة لدى عامة املواطنني
و لذا يتو ّجب دعم صالحيات هذه املصالح و اإلعالم الكايف بها و دعم استقالليتها و هو ما يستوجب تنقيح القانون
املنظم لها.
مشروع قانون عدد .......مؤرخ يف  ............يتعلق بتنقيح و إتمام القانون
عدد  51املؤرخ يف  3ماي  1993املتعلق بمصالح املوفق اإلداري كما تم إتمامه و
تنقيحه بموجب القانون عدد  21لسنة  2002املؤرخ يف  14فيفري 2002

الفصل األول

أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غري إدارية ،تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و اإلداري.أطلق
عليها اسم مصالح املوفق اإلداري ،مق ّرها بتونس العاصمة و يديرها املوفق اإلداري الذي يتم تعيينه بأمر رئايس.
ويعني املوفق اإلداري مل ّدة سبع سنوات غري قابلة للتجديد.

الفصل 2

تكون مصالح املوفق اإلداري ميزانية مستقلة مدرجة ضمن امليزانية العامة للدولة.
واملوفق اإلداري هو اآلمر بالرصف وله أن يفوض إمضاءه.
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الفصل 3
تجمع كل هياكل و مصالح التوفيق ضمن ديوان مصالح املوفق اإلداري.

الفصل 4
يكون للموفق اإلداري ممثلون بكل واليات الجمهورية .ويتم تعيني املمثلني الجهويني للموفق اإلداري و ضبط
مهامهم مبقتىض أمر رئايس.

الفصل 5
يعني املوفق اإلداري بأمر رئايس و يتم اختياره من بني األعوان العموميني املبارشين أو املتقاعدين الذين لهم خربة
واسعة .و يضبط تأجريه بأمر حكومي.

الفصل 6
املوفق اإلداري مكلّف يف حدود رشوط تضبط بأمر رئايس بالنظر يف الشكاوى الفردية أو الجامعية الصادرة
تخصهم و التي ترجع بالنظر ملصالح الدولة
عن األشخاص املاديني أو الطبيعيني املتعلّقة باملسائل اإلدارية التي ّ
و الجامعات العمومية املحلية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و املنشآت العمومية و غريها من
الهياكل املكلفة مبهمة تسيري مرفق عمومي.
كام ميكن للموفق اإلداري أن يتعهد تلقائيا بالنظر يف املسائل اإلدارية املذكورة.
و أثناء نظره يف هذه الشكاوى ال يتلقى املوفق اإلداري تعليامت من أي سلطة عمومية .كام ميكنه يف الحاالت التي
تستوجب ذلك التدخل أمام القضاء.

الفصل 7
ميكن أن ترفع للموفق اإلداري شكاوى تخص النزاعات املتعلقة بالحياة املهنية التي تطرأ بني الهياكل املشار إليها
بالفصل الثاين و أعوانها مبا يف ذلك عندما يتعلّق الخالف بامتناع الهياكل املذكورة من تنفيذ حكم قضايئ.

الفصل 8
ال يجوز للموفق اإلداري أن يتدخل يف القضايا املنشورة أمام املحاكم و ال أن يعيد النظر يف حكم قضايئ و يخ ّول
له رفع توصيات إىل السلطة اإلدارية ذات النظر.
كام ميكنه يف صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر يف املسألة مع الهيكل اإلداري املعني باألمر و ان
كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم املعني.
يقرتح ّ

الفصل 9
إذا ما تبينّ للموفق اإلداري أن الشكوى قامئة عىل سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات الالزمة لفض النزاع إىل
الجهة املعنية ويجب عىل هذه الجهة يف جميع الحاالت إعالم املوفق اإلداري مبآل املساعي التي بذلها.
ويف غياب الرد يف اآلجال التي يعينها ،ميكن للموفق اإلداري أن يرفع تقريرا يف الغرض إىل رئيس الحكومة مشفوعا
باقرتاحاته.
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الفصل 10
كل السلطات اإلدارية و العمومية أن تيسرّ مهمة املوفق اإلداري .و عليهم أن يعينوا من بني
عىل الوزراء و ّ
البت فيام يرفع إليه من شكاوى.
منسقا مع املوفق اإلداري يتوىل تعجيل ّ
إطاراتهم ّ

الفصل 11

وفقا للقوانني الجاري بها العمل يلتزم املوفق اإلداري بواجب كتامن الرس املهني يف كل ما يتعلق بالوقائع
واملعلومات التي تحصل لعلمه أثناء مامرسة وظيفته أو مبناسبة مبارشته لها.
ويبقى املوفق اإلداري ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامه.

الفصل 12

يرفع املوفق اإلداري إىل رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه واإلجراءات التي
من شأنها تحسني عمل اإلدارة وكذلك التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها عىل القوانني والرتاتيب الجاري بها
العمل.
وينرش هذا التقرير عىل املوقع الرسمي ملصالح املوفق.

الفصل 13

يحدث لدى مصالح املوفق اإلداري معهد وطني للتوفيق.
يخضع املعهد ماليا و إداريا إىل ديوان مصالح املوفق اإلداري و تعهد إليه مهام التكوين و التأطري و إنجاز البحوث
و الدراسات يف مجال التوفيق.

الفصل 15
تلغى أحكام القانون عدد  51لسنة  1993مؤرخ يف  3ماي  1993يتعلق مبصالح املوفق اإلداري.
كام تلغى أحكام األمر عدد  2143لسنة  1992مؤرخ يف  10ديسمرب  1992يتعلق بإحداث خطة املوفق اإلداري.

الفصل 14
ينرش هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.

تونس يف .......................

111

يف تنقيح و إتمام القانون األساسي عدد  63لسنة 2004
املؤرخ يف  27جويلية  2004و املتعلّق بحماية املعطيات الشخصية

إن اإلطار القانوين املتعلّق بالهيئة الوقتية لحامية املعطيات الشخصية و املتمثل أساسا يف القانون عدد  63لسنة
 2004كام تم إنفاذه مبوجب األمر عدد  3003لسنة  2007و املؤرخ يف  27نوفمرب  2007املتعلّق بضبط طرق سري
الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية ،ال ميكن هذه الهيئة من الصالحيات الكافية و االستقاللية الالزمة لحامية
املعطيات الشخصية بصفة شاملة و ناجعة.
فعىل مستوى الصالحيات ،فإننا نالحظ أن نشاط الهيئة ال يشمل إال املتد ّخلني الخواص يف مجال املعطيات الشخصية
و هو ما يقلّل من مجاالت تد ّخلها و تجعلها قارصة عن مراقبة اإلدارات و الهيئات العمومية يف مجال استعامل و
معالجة املعطيات الشخصية.
و عىل مستوى الرتكيبة ،فإننا نالحظ أن اختيار الرئيس و األعضاء يتم باقرتاح من الوزير املكلّف بحقوق اإلنسان
كل عنارص الشفافية ،خاصة و أن أغلب أعضاء الهيئة هم من
و يتم التعيني مبقتىض أمر و تغيب عن هذا التمشيّ ّ
ممثيل الوزارات و ليسوا أعضاء متفرغني للعمل يف الهيئة باستثناء الرئيس و القاضيني اللذين ميثالن القضاء العديل
و اإلداري و هو ما من شأنه ان يؤث ّر سلبا عىل عمل الهيئة حيث ال يضطلع أغلب األعضاء إال بدور استشاري فال
يتو ّجب حضورهم عند اتخاذ القرارات إال لوجوب توفّر النصاب !
هذه املقاربة تجعل من الجهاز اإلداري للهيئة هو املك ّون األسايس و النافذ لها ،و هو ما من شأنه أن يطغى عىل
الهيئة و يح ّول صبغتها من هيأة للتفكري و الحامية و إبداء الرأي و خلق فقه خاص باملسألة إىل هيأة إدارية يطغى
عليها الطابع اإلداري التسيريي و أحيانا البريوقراطي.
ثم عىل مستوى االستقاللية املالية ،فإن ميزانية الهيئة تلحق مبيزانية وزارة العدل و هو ما يفرض عىل إعداد امليزانية
رصف فيها الحقا رقابة من قبل الجهاز التنفيذي و هو ما من شأنه تقييد استقاللية الهيئة.
و الت ّ
لهذه األسباب يكون من الناجع تنقيح و إمتام القانون عدد  62لسنة  2004املتعلق بحامية املعطيات الشخصية.
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مشروع قانون أساسي عدد .......مؤرخ يف .............
يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد  63لسنة  2004املؤرخ يف  27جويلية 2004
و املتعلق بحماية املعطيات الشخصية
الباب األول  /أحكام عامة

الفصل األول

لكل شخص الحق يف حامية املعطيات الشخصية املتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق األساسية املضمونة
بالدستور .وال ميكن أن تقع معالجتها إال يف إطار الشفافية واألمانة واحرتام كرامة اإلنسان ووفقا ملقتضيات هذا
القانون.

الفصل 2

ينطبق هذا القانون عىل املعالجة اآللية وغري اآللية للمعطيات الشخصية سواء متت من األشخاص الطبيعيني أو
من األشخاص املعنويني سواء كانوا ذواتا عمومية أو خاصة.

الفصل 3

ال ينطبق هذا القانون عىل معالجة املعطيات الشخصية لغايات ال تتجاوز االستعامل الشخيص أو العائيل برشط
عدم إحالتها إىل الغري.

الفصل 4

خاصة بوضعية الشخص االجتامعية و
تعترب معطيات شخصية عىل معنى هذا القانون كل البيانات املتعلّقة ّ
الصحية و النفسية و الجنسية و غريها مهام كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا مع ّرفا أو قابال
للتعريف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة باستثناء املعلومات املتصلة بالحياة العامة أو املعتربة كذلك قانونا.

الفصل 5
يعد قابال للتعريف الشخص الطبيعي الذي ميكن التع ّرف عليه بصورة مبارشة أو غري مبارشة من خالل مجموعة
من املعطيات أو الرموز املتعلقة خاصة بهويته أو بخصائصه الجسمية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو
االجتامعية أو الصحية أو الجنسية أو االقتصادية أو الثقافية.

الفصل 6
يقصد يف مفهوم هذا القانون بـ :
• معالجة املعطيات الشخصية  :العمليات املنجزة سواء بطريقة آلية أو يدوية من شخص طبيعي أو معنوي
والتي تهدف خاصة إىل جمع معطيات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو استغاللها أو
استعاملها أو إرسالها أو توزيعها أو نرشها أو إتالفها أو االطالع عليها وكذلك جميع العمليات املتعلقة باستغالل
قواعد البيانات أو الفهارس أو السجالت أو البطاقات أو بالربط البيني،
• البطاقة  :مجموعة من املعطيات الشخصية املنظمة واملجمعة والتي ميكن النفاذ إليها وفق معايري محددة
ومتكن من التع ّرف عىل شخص معينّ ،
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• املعني باألمر  :كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوع معالجة،
• املسؤول عن املعالجة  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،عموميا كان أو خاصا ،يح ّدد أهداف معالجة املعطيات
الشخصية وطرقها،
• الغري  :كل شخص طبيعي أو معنوي أو السلطة العمومية والتابعني لهم باستثناء الشخص املعني باألمر واملستفيد
واملسؤول عن املعالجة واملناول والتابعني لهم،
• املناول  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،عموميا كان أو خاصا ،يقوم مبعالجة املعطيات الشخصية لحساب
املسؤول عن املعالجة،
• الهيئة  :الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية،
• اإلحالة  :إعطاء املعطيات الشخصية أو تسليمها أو إبالغها بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة من الوسائل إىل
شخص أو ع ّدة أشخاص باستثناء املعني باألمر،
• الربط البيني  :إقامة ترابط مع معطيات مدرجة يف سجل أو سجالت ميسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون.
• املستفيد  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،عموميا كان أو خاصا ،يتلقى معطيات شخصية.
الباب الثاني  /شروط معالجة املعطيات الشخصية
القسم األول  /يف اإلجراءات األولية ملعالجة املعطيات الشخصية

الفصل 7
تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لترصيح مسبق يودع مبقر الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية
مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى ترتك أثرا كتابيا.
ويقدم الترصيح من قبل املسؤول عن املعالجة أو ممثله القانوين.
وال يعفي الترصيح من املسؤولية إزاء الغري.
وتضبط رشوط تقديم الترصيح وإجراءاته بأمر حكومي.
ويعترب عدم اعرتاض الهيئة عىل معالجة املعطيات الشخصية يف أجل شهر بداية من تاريخ تقديم الترصيح قبوال.

الفصل 8
يف الحاالت التي يقتيض فيها هذا القانون الحصول عىل ترخيص من الهيئة ملعالجة املعطيات الشخصية يجب أن
يتضمن طلب الرتخيص خاصة البيانات التالية :
• اسم املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية ولقبه ومق ّره ،وإن كان شخصا معنويا فتسميته ومقره االجتامعيني
وهوية ممثله القانوين،
• هوية األشخاص املعنيني باملعطيات الشخصية ومقراتهم،
• أهداف املعالجة ومواصفاتها،
• أصناف املعالجة ومكانها وتاريخ بدايتها،
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• املعطيات الشخصية املطلوب معالجتها ومصدرها،
• األشخاص أو الجهات الذين ميكنهم االطالع عىل املعطيات بحكم عملهم،
• الجهة املستفيدة من املعطيات موضوع املعالجة،
• مكان حفظ املعطيات الشخصية موضوع املعالجة وم ّدته،
• التدابري املتخذة للحفاظ عىل رسية املعطيات وأمانها،
• بيان قواعد البيانات التي للمسؤول عن املعالجة ربط بيني معها،
• االلتزام مببارشة معالجة املعطيات الشخصية وفق املقتضيات الواجبة قانونا،
• الترصيح بتوفر الرشوط املنصوص عليها بالفصل  22من هذا القانون.
ويجب الحصول عىل ترخيص الهيئة يف صورة حدوث أي تغيري عىل البيانات املشار إليها أعاله.
ويقدم طلب الرتخيص من قبل املسؤول عن املعالجة أو ممثله القانوين.
وال يعفي الرتخيص من املسؤولية إزاء الغري.
وتضبط رشوط تقديم طلب الرتخيص وإجراءاته بأمر حكومي.
القسم الثاني  /يف املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية وواجباته

الفصل 9
تتم معالجة املعطيات الشخصية يف إطار احرتام الذات البرشية والحياة الخاصة والحريات الفردية و العامة.
ويجب أن ال متس معالجة املعطيات الشخصية مهام كان مصدرها أو شكلها بحقوق األشخاص املحمية مبوجب
القوانني والرتاتيب الجاري بها العمل ويحجر يف كل الحاالت استعاملها لغاية اإلساءة إىل األشخاص أو التشهري بهم.

الفصل 10

ال يجوز جمع املعطيات الشخصية إال ألغراض مرشوعة ومح ّددة وواضحة.

الفصل 11
يجب أن تتم معالجة املعطيات الشخصية بكامل األمانة ويف حدود ما كان منها رضوريا للغرض الذي جمعت من
أجله .كام يجب عىل املسؤول عن املعالجة الحرص عىل أن تكون املعطيات صحيحة ودقيقة ومح ّينة.

الفصل 12

ال تجوز معالجة املعطيات الشخصية يف غري األغراض التي جمعت من أجلها إال يف الحاالت التالية :
• إذا وافق املعني باألمر عىل ذلك،
• إذا كان يف ذلك تحقيق ملصلحة حيوية للمعني باألمر،
• إذا كانت ألغراض علمية ثابتة.
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الفصل 13
تحجر معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالجرائم أو مبعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابري
االحرتازية أو بالسوابق العدلية.

الفصل 14
تحجر معالجة املعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مبارشة أو غري مبارشة باألصول العرقية أو الجينية أو
باملعتقدات الدينية أو باألفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة أو بامليوالت الجنسية.
غري أنه ميكن معالجة املعطيات الشخصية من النوع املذكور بالفقرة السابقة إذا متت مبوافقة رصيحة للمعني
باألمر بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا أو إذا أصبحت تلك املعطيات تكتيس صبغة عامة بشكل بينّ أو إذا كانت
معالجتها رضورية لخدمة األغراض التاريخية أو العلمية أو إذا كانت رضورية لحامية املصالح الحيوية للمعني
باألمر .وتخضع معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة إىل أحكام الباب الخامس من هذا القانون.

الفصل 15
تخضع معالجة املعطيات الشخصية من النوع املذكور بالفصل  14من هذا القانون إىل ترخيص الهيئة الوطنية
لحامية املعطيات الشخصية باستثناء املعطيات املتعلقة بالصحة.
وعىل الهيئة تقديم جوابها عىل طلب املوافقة يف أجل ال يتجاوز ثالثني يوما من تاريخ توصلها به .ويع ّد عدم
الجواب خالل األجل املذكور رفضا.
وميكن للهيئة أن تقرر قبول الطلب مع إلزام املسؤول عن املعالجة باتخاذ احتياطات أو إجراءات تراها الزمة
لحامية مصلحة املعني باألمر.

الفصل 16
ال تنطبق أحكام الفصول  7و 8و 27و 28و 31و 47من هذا القانون إذا تعلقت معالجة املعطيات الشخصية
بالوضعية املهنية لألجري ومتت من املؤجر وكانت رضورية لسري العمل وتنظيمه.
كام ال تنطبق أحكام الفصول املذكورة بالفقرة املتقدمة عىل معالجة املعطيات الشخصية التي تقتضيها متابعة
الحالة الصحية للمعني باألمر.

الفصل 17
ال يجوز يف كل الحاالت ربط إسداء خدمة أو منفعة لفائدة شخص برشط موافقته عىل معالجة معطياته
الشخصية أو استغاللها يف غري األغراض التي جمعت من أجلها.

الفصل 18
كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغري مبعالجة املعطيات الشخصية ملزم إزاء األطراف املعنية بأن يتخذ جميع
االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل أمان املعطيات ومنع الغري من تعديلها أو اإلرضار بها أو االطالع عليها دون
إذن صاحبها.
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الفصل 19
يجب أن تضمن االحتياطات املنصوص عليها بالفصل  18من هذا القانون ما ييل :
• عدم وضع املعدات والتجهيزات املستعملة يف معالجة املعطيات الشخصية يف ظروف أو أماكن متكن من الوصول
إليها من قبل أشخاص غري مأذون لهم بذلك،
• عدم إمكانية قراءة السندات أو نسخها أو تعديلها أو نقلها من قبل شخص غري مأذون له بذلك،
• عدم إمكانية إقحام أي معطيات يف نظام املعلومات دون إذن يف ذلك وعدم إمكانية االطالع عىل املعطيات
املسجلة أو محوها أو التشطيب عليها،
• عدم إمكانية استعامل نظام معالجة املعلومات من قبل أشخاص غري مأذون لهم بذلك،
• إمكانية التثبت الالحق من هوية األشخاص الذين نفذوا إىل نظام املعلومات واملعطيات التي تم إقحامها وزمن
ذلك والشخص الذي توىل ذلك،
• عدم إمكانية قراءة املعطيات أو نسخها أو تعديلها أو محوها أو التشطيب عليها أثناء إحالتها أو نقل سندها،
• الحفاظ عىل املعطيات عرب إحداث نسخ منها احتياطية وآمنة.

الفصل 20
يجب عىل املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية إذا عهد ببعض أعامل املعالجة أو جميعها إىل الغري يف إطار
عقد مناولة أن يتحرى يف اختيار من يعهد إليه بذلك.
ويجب عىل املناول أن يحرتم مقتضيات هذا القانون وأن ال يترصف إال يف حدود ما يأذن له به املسؤول عن
املعالجة ،وأن تكون له الوسائل الفنية الالزمة واملالمئة إلنجاز املهام املوكولة إليه.
ويكون املسؤول عن املعالجة واملناول مسؤولني مدنيا وجزائيا عن كل إخالل مبقتضيات هذا القانون.

الفصل 21
يجب عىل املسؤول عن املعالجة واملناول أن يبادرا بإصالح البطاقات التي بحوزتهام أو إمتامها أو تعديلها أو
تحيينها أو التشطيب عىل املعطيات التي تضمنتها إذا بلغهام العلم بعدم ص ّحة املعطيات الشخصية املضمنة بها
أو نقصها.
ويف هذه الحالة يجب عىل املسؤول عىل املعالجة واملناول إعالم املعني باألمر واملستفيد من املعطيات بصفة
تحصل عليها.
مرشوعة بكل تغيري أدخل عىل املعطيات الشخصية التي سبق أن ّ
ويتم اإلعالم يف أجل شهرين من تاريخ التغيري برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة ترتك أثرا
كتابيا.

الفصل 22
مع مراعاة القوانني والرتاتيب الجاري بها العمل ،يجب أن تتوفر يف الشخص الطبيعي أو املمثل القانوين للشخص
املعنوي الراغب يف القيام مبعالجة املعطيات الشخصية وأعوانهام ،الرشوط التالية :
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• أن يكون تونيس الجنسية،
• أن يكون مقيام بالبالد التونسية،
نقي السوابق.
• أن يكون ّ

وتنطبق هذه الرشوط عىل املناول وأعوانه.

الفصل 23
يجب عىل املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية واملناول وأعوانهام ولو بعد انتهاء املعالجة أو زوال صفتهم
تلك املحافظة عىل رسية املعطيات الشخصية واملعلومات التي متت معالجتها باستثناء تلك التي وافق املعني
باألمر كتابيا عىل نرشها أو يف الحاالت املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل.

الفصل 24
عىل املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية أو املناول الذي يعتزم التوقف نهائيا عن نشاط املعالجة إعالم
الهيئة بذلك قبل ثالثة أشهر من تاريخ التوقف عن النشاط.
حل الشخص املعنوي يجب عىل الورثة أو أمني
ويف صورة وفاة املسؤول عن املعالجة أو املناول أو تفليسه أو ّ
الفلسة أو املصفي حسب الحالة إعالم الهيئة بذلك يف أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ حصوله.
وتأذن الهيئة يف أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إعالمها طبق الفقرة املتقدمة بإعدام املعطيات الشخصية.

الفصل 25
ميكن للهيئة أن تقرر إحالة املعطيات الشخصية يف حالة التوقف عن النشاط لألسباب املذكورة بالفصل املتقدم
وذلك يف الصورتني اآلتيتني :
أوال  :إذا رأت أن تلك املعطيات صالحة ألن تستخدم يف أغراض تاريخية أو علمية،
ثانيا  :إذا اقرتح من توىل اإلعالم إحالة كل املعطيات الشخصية أو بعضها إىل شخص طبيعي أو معنوي يح ّدد
هويته بدقة .ويف هذه الحالة ميكن للهيئة أن تق ّرر املوافقة عىل إحالة املعطيات الشخصية إىل الشخص املقرتح.
وال تت ّم اإلحالة فعليا إال بعد الحصول عىل موافقة املعني باألمر أو وليه أو ورثته املتلقاة بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
ويف صورة عدم حصول هذه املوافقة خالل ثالثة أشهر من طلبها ،يجب إعدام املعطيات الشخصية.

الفصل 26
يف حالة توقف نشاط املسؤول عن املعالجة أو املناول لألسباب املذكورة بالفصل  24من هذا القانون ،ميكن
للمعني باألمر أو ورثته أو كل شخص له مصلحة أو النيابة العمومية أن يطلبوا يف كل وقت من الهيئة اتخاذ
التدابري املالمئة لحفظ املعطيات الشخصية وحاميتها أو إعدامها.
وعىل الهيئة أن تصدر قرارها يف أجل عرشة أيام بداية من تاريخ تعهدها.
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القسم الثالث  /يف حقوق املعني باألمر
الفرع األول  /يف املوافقة

الفصل 27
فيام عدا الصور املنصوص عليها بهذا القانون أو بالقوانني الجاري بها العمل ،ال ميكن معالجة املعطيات الشخصية
إال باملوافقة الرصيحة والكتابية للمعني باألمر .وإذا كان قارصا أو محجورا عليه أو غري قادر عىل اإلمضاء ،تخضع
املوافقة إىل القواعد القانونية العامة.
وللمعني باألمر أو وليه الرجوع يف املوافقة يف كل وقت.

الفصل 28
ال ميكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إال بعد الحصول عىل موافقة وليه وإذن قايض األرسة.
وميكن لقايض األرسة أن يأذن باملعالجة ولو دون موافقة الويل إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضىل ذلك.
ولقايض األرسة الرجوع يف اإلذن يف كل وقت.

الفصل 29
يل أنها تعود عليه باملصلحة وتعذّر
ال تخضع ملوافقة املعني باألمر معالجة املعطيات الشخصية التي يكون من الج ّ
االتصال به أو كان الحصول عىل موافقته يتطلب مجهودات مرهقة أو إذا كانت معالجة املعطيات الشخصية
يقتضيها القانون أو اتفاق يكون املعني باألمر طرفا فيه.

الفصل 30
ال تنسحب املوافقة عىل معالجة املعطيات الشخصية بشكل معينّ أو لغاية معيّنة عىل األشكال أو الغايات األخرى.
وال يجوز استعامل املعطيات الشخصية ألغراض دعائية إال مبوافقة رصيحة وخاصة من املعني باألمر أو ورثته أو
وليه .ويبقى االتفاق يف هذا الشأن خاضعا للقواعد العامة.
وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من هذا القانون.

الفصل 31
بعد انقضاء األجل املح ّدد العرتاض الهيئة املنصوص عليه بالفصل  7من هذا القانون ،يجب إعالم األشخاص الذين
ستجمع عنهم املعطيات الشخصية مسبقا وبأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا مبا ييل :
• نوع املعطيات الشخصية املراد معالجتها،
• أهداف معالجة املعطيات الشخصية،
• الطابع اإللزامي أو االختياري ألجوبتهم،
• نتائج عدم الجواب،
• اسم الشخص الطبيعي أو املعنوي املستفيد من املعطيات أو الذي له حق النفاذ إليها ومقره،
• اسم املسؤول عن املعالجة ولقبه أو تسميته االجتامعية وممثله عند االقتضاء ومقره،
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• حقهم يف النفاذ،
• حقهم يف الرجوع يف املوافقة عىل املعالجة يف كل وقت،
• حقهم يف االعرتاض عىل معالجة معطياتهم الشخصية،
• مدة حفظ املعطيات الشخصية،
• وصف موجز لالحتياطات املتخذة لضامن أمان املعطيات الشخصية،
• البالد التي يعتزم املسؤول عن املعالجة نقل املعطيات الشخصية إليها عند االقتضاء.
ويتم اإلعالم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا يف أجل ال يقل عن
شهر قبل التاريخ املح ّدد ملعالجة املعطيات الشخصية.
الفرع الثاني  /حق النفاذ

الفصل 32
يقصد بحق النفاذ ،عىل معنى هذا القانون ،حق املعني باألمر أو ورثته أو وليه يف االطالع عىل جميع املعطيات
الشخصية الخاصة به وطلب إصالحها أو إمتامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغيريها أو توضيحها أو التشطيب عليها
إذا كانت غري صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة.
كام يشمل حق النفاذ الحق يف الحصول عىل نسخة من املعطيات بلغة واضحة ومطابقة ملضمون التسجيالت
وبطريقة مبسطة إذا متت معالجتها آليا.

الفصل 33
ال ميكن التنازل مسبقا عن حق النفاذ.

الفصل 34

ميارس حق النفاذ من قبل املعني باألمر أو ورثته أو وليه يف آجال معقولة وبطريقة غري مرهقة.

الفصل 35

ال ميكن الح ّد من حق املعني باألمر أو ورثته أو وليه يف النفاذ إىل املعطيات الشخصية املتعلقة به إال يف الحاالت
التالية :
ـ إذا كانت معالجة املعطيات الشخصية ألغراض علمية وبرشط أن يكون مساس املعطيات الشخصية بالحياة
الخاصة محدودا،
ـ إذا كان القصد من الح ّد من النفاذ حامية املعني باألمر نفسه أو الغري.

الفصل 36

إذا تعدد املسؤولون عن معالجة املعطيات الشخصية أو إذا متت املعالجة بواسطة مناول ميارس حق النفاذ لدى
كل واحد منهم.

120

الفصل 37

يجب عىل املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية بطريقة آلية واملناول وضع اإلمكانيات التقنية الالزمة لتمكني
املعني باألمر أو ورثته أو وليه من إرسال مطلبه بطريقة إلكرتونية لتعديل املعطيات أو تغيريها أو إصالحها أو
التشطيب عليها.

الفصل 38

يقدم مطلب النفاذ من املعني باألمر أو ورثته أو وليه مبقتىض مكتوب أو بأي وسيلة أخرى ترتك أثرا كتابيا .وميكن
للمعني باألمر أو ورثته أو وليه أن يطلبوا بنفس الطريقة تسلّم نسخة من املعطيات يف أجل ال يتجاوز الشهر من
تاريخ طلبها.
ويف صورة رفض املسؤول عن املعالجة أو املناول متكني املعني باألمر أو ورثته أو وليه من االطالع عىل املعطيات
الشخصية املطلوبة أو تأجيل النفاذ إليها أو يف صورة عدم تسليمهم نسخة منها ،يقدم املعني باألمر أو ورثته أو
وليه طلبا إىل الهيئة يف أجل أقصاه شهر بداية من تاريخ الرفض.
وعىل الهيئة بعد سامع الطرفني وإجراء التحريات الالزمة اإلذن باالطالع عىل املعلومات املطلوبة أو بتسليم نسخة
منها أو املصادقة عىل الرفض وذلك يف أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تع ّهدها.
وميكن للمعني باألمر أو ورثته أو وليه ،عند االقتضاء ،تقديم طلب إىل الهيئة التخاذ جميع التدابري الكفيلة مبنع
إعدام املعطيات الشخصية أو إخفائها .وعىل الهيئة أن تبت يف الطلب يف أجل سبعة أيام من تاريخ تقدميه.
ومينع اإلعدام أو اإلخفاء مبجرد تقديم الطلب.

الفصل 39

محل
إذا وجد نزاع حول صحة معطيات شخصية يجب عىل املسؤول عن املعالجة واملناول التنصيص عىل أنها ّ
منازعة إىل حني انتهاء النزاع.

الفصل 40
ميكن للمعني باألمر أو ورثته أو وليه املطالبة بإصالح املعطيات الشخصية الخاصة به أو إمتامها أو تعديلها أو
توضيحها أو تحيينها أو التشطيب عليها إذا كانت غري صحيحة أو ناقصة أو غامضة أو إعدامها إذا كان جمعها أو
استعاملها مخالفا ألحكام هذا القانون.
كام ميكنه أن يطلب تسلّم نسخة من املعطيات دون مصاريف بعد القيام باإلجراء املطلوب والتنصيص عىل ما مل
ينجز منه.
ويف هذه الحالة عىل املسؤول عن املعالجة أو املناول أن يسلّمه نسخة من املعطيات املطلوبة يف أجل ال يتجاوز
الشهر من تاريخ تقديم املطلب.
ويف صورة رفض املطلب رصاحة أو ضمنيا ،ميكن رفع األمر إىل الهيئة يف أجل ال يتجاوز الشهر بداية من تاريخ
انتهاء األجل املشار إليه بالفقرة املتق ّدمة.

الفصل 41
تتعهد الهيئة بالنظر يف كل نزاع يتعلق مبامرسة حق النفاذ .ومع مراعاة اآلجال الخاصة التي اقتضاها هذا القانون
عىل الهيئة أن تصدر قرارها يف أجل شهر بداية من تاريخ تعهدها.
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الفرع الثالث  /حق االعرتاض

الفصل 42
فيام عدا حاالت املعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة االلتزام ،يحق للمعني باألمر أو ورثته أو وليه االعرتاض
عىل معالجة معطياته الشخصية يف كل وقت وألسباب وجيهة ومرشوعة وجدية تتعلق به.
كام للمعني باألمر أو ورثته أو وليه االعرتاض عىل إحالة معطياته الشخصية إىل الغري الستعاملها يف أغراض الدعاية.
ويوقف االعرتاض املعالجة فورا.

الفصل 43
تتعهد الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية بالنظر يف كل نزاع يتعلق مبامرسة حق االعرتاض.
ويجب عىل الهيئة أن تصدر قرارها يف األجل املنصوص عليه بالفصل  41من هذا القانون.
وينظر قايض األرسة يف النزاعات املتعلقة باالعرتاض إذا كان املعني باألمر طفال.
الباب الثالث  /يف جمع املعطيات الشخصية وحفظها والتشطيب عليها وإعدامها

الفصل 44
ال تجمع املعطيات الشخصية إال من األشخاص املعنيني باألمر مبارشة.
ويخضع جمع املعطيات الشخصية من الغري إىل موافقة املعني باألمر أو ورثته أو وليه إال إذا اقتىض القانون
إمكانية جمعها من الغري أو إذا كان جمعها من املعني باألمر يستوجب القيام مبجهودات مرهقة أو كان من
الواضح عدم املساس مبصالحه املرشوعة أو كان املعني باألمر متوفيا.
وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من هذا القانون.

الفصل 45
يجب إعدام املعطيات الشخصية مبجرد انتهاء األجل املحدد لحفظها بالترصيح أو بالرتخيص أو بالقوانني الخاصة
أو يف صورة تحقق الغرض الذي جمعت من أجله أو إذا مل تعد رضورية لنشاط املسؤول عن املعالجة.
ويحرر يف ذلك محرض رسمي بواسطة عدل منفذ وبحضور مختص تعينه الهيئة.
وتحمل أجرة املختص التي تقدرها الهيئة وكذلك مصاريف العدل املنفذ عىل املسؤول عن املعالجة.

الفصل 46
ال ميكن إعدام املعطيات الشخصية املحالة أو املعدة لإلحالة عىل األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا
القانون أو التشطيب عليها إال بعد أخذ رأي هؤالء األشخاص والحصول عىل موافقة الهيئة الوطنية لحامية
املعطيات الشخصية.
وعىل الهيئة أن تبت يف طلب املوافقة يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تقدميه.
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الباب الرابع  /يف إحالة املعطيات الشخصية ونقلها

الفصل 47
تحجر إحالة املعطيات الشخصية إىل الغري دون املوافقة الرصيحة للمعني باألمر أو ورثته أو وليه بأي وسيلة ترتك
أثرا كتابيا إال إذا كانت هذه املعطيات رضورية لتنفيذ املهام التي تقوم بها السلطة العمومية يف إطار األمن العام
أو الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو إذا كانت رضورية لتنفيذ املهام التي تقوم بها طبقا للقوانني
والرتاتيب الجاري بها العمل.
وميكن للهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية أن متنح ترخيصا يف إحالة املعطيات الشخصية عند عدم موافقة
املعني باألمر أو ورثته أو وليه الكتابية والرصيحة إذا كان يف اإلحالة تحقيق ملصلحتهم الحيوية أو إذا كانت
املعطيات رضورية إلجراء بحوث ودراسات تاريخية أو علمية أو رضورية لتنفيذ اتفاق يكون املعني باألمر طرفا
فيه برشط تعهد املحال إليه بتوفري الضامنات الرضورية لحامية املعطيات الشخصية والحقوق املرتبطة بها طبق
ما تحدده الهيئة وضامن عدم استعاملها يف غري الغرض الذي أحيلت من أجله .وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق
أحكام الفصل  28من هذا القانون.

الفصل 48
يعرض طلب الرتخيص عىل الهيئة يف أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ رفض املعني باألمر إحالة معطياته الشخصية
إىل الغري.
وتنظر الهيئة يف الطلب يف أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ تقدميه.
وتتوىل الهيئة إعالم الطالب بقرارها يف أجل خمسة عرش يوما من تاريخ صدوره ،وذلك برسالة مضمونة الوصول
مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى ترتك أثرا كتابيا.

الفصل 49
ميكن إحالة املعطيات الشخصية التي وقعت معالجتها لغايات معينة وذلك إلعادة معالجتها يف غايات تاريخية
أو علمية برشط الحصول عىل موافقة املعني باألمر أو ورثته أو وليه وترخيص الهيئة الوطنية ملعالجة املعطيات
الشخصية.
وتقرر الهيئة حذف املعطيات التي تشري إىل هوية املعني باألمر أو اإلبقاء عليها حسب الحال.
وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من هذا القانون.

الفصل 50
تحجر يف كل الحاالت إحالة املعطيات الشخصية أو نقلها إىل بالد أجنبية إذا كان من شأن ذلك املساس باألمن
العام أو باملصالح الحيوية للبالد التونسية.

الفصل 51
ال ميكن نقل املعطيات الشخصية الواقع معالجتها أو املخصصة للمعالجة إىل بالد أخرى إال إذا وفرت مستوى مالمئا
من الحامية يقدر اعتامدا عىل العنارص املتعلقة بطبيعة املعطيات املطلوب نقلها والغرض من معالجتها ومدة
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املعالجة والبالد التي ستحال إليها املعطيات وما توفره من االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل أمان املعطيات .ويف
كل الحاالت يجب أن يتم نقل املعطيات الشخصية وفقا للرشوط الواردة بهذا القانون.

الفصل 52
يجب يف كل الحاالت الحصول عىل ترخيص من الهيئة يف نقل املعطيات الشخصية إىل الخارج.
وعىل الهيئة أن تبت يف طلب الرتخيص يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تقدميه.
وإذا كانت املعطيات الشخصية املطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدم مطلب الرتخيص إىل قايض األرسة.
الباب الخامس  /يف أصناف خاصة من املعالجة
القسم األول  /يف معالجة املعطيات الشخصية من األشخاص العموميني

الفصل 53
تنطبق أحكام هذا القسم عىل السلطات العمومية والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة
اإلدارية أو ذات الصبغة غري اإلدارية عند معالجة املعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك يف إطار األمن العام أو
الدفاع الوطني أو للقيام بالتتبعات الجزائية أو كلام كانت تلك املعالجة رضورية لتنفيذ املهام التي تقوم بها طبقا
للقوانني الجاري بها العمل.
كام تنطبق أحكام هذا القسم عىل املؤسسات العمومية للصحة وكذلك املؤسسات العمومية التي ال تنتمي إىل
الصنف املذكور بالفقرة املتقدمة عند معالجة املعطيات الشخصية التي تنجزها وذلك يف إطار املهام التي تقوم
بها باستعامل صالحيات السلطة العمومية طبقا للترشيع الجاري به العمل.

الفصل 54
تخضع املعالجة التي يقوم بها األشخاص املنصوص عليهم بالفصل املتقدم إىل أحكام الفصول  7و 8و 13و 27و28
و 37و 44و 49من هذا القانون.
تخضع املعالجة التي يقوم بها األشخاص املذكورون بالفقرة األوىل من الفصل  53من هذا القانون وطبقا ملقتضياتها
ألحكام الفصول  14و 15و 42والقسم الرابع من الباب الخامس من هذا القانون.

الفصل 55
يجب عىل األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا القانون أن يقوموا بإصالح البطاقات التي بحوزتهم أو إمتامها
أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب عىل املعطيات التي تضمنتها إذا أعلمهم املعني باألمر أو وليه أو ورثته بعدم
صحة املعطيات الشخصية املضمنة بها أو نقصها وذلك بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.

الفصل 56
ميكن مامرسة حق النفاذ إىل املعطيات الشخصية الواقع معالجتها من األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا
القانون.
كام أنه بالنسبة إىل املعطيات الواقع معالجتها من األشخاص املذكورين بالفقرة الثانية من الفصل  53من هذا
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القانون ميكن للمعني باألمر أو وليه أو ورثته وألسباب وجيهة طلب إصالح معطياته الشخصية أو إمتامها أو
تعديلها أو تحيينها أو تغيريها أو التشطيب عليها إذا كانت غري صحيحة وعلم بذلك.

الفصل 57

تحجر عىل األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا القانون إحالة املعطيات الشخصية إىل الذوات الخاصة دون
املوافقة الرصيحة للمعني باألمر أو وليه أو ورثته بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا .وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق
أحكام الفصل  28من هذا القانون .وتبقى اإلحالة فيام عدا ذلك خاضعة ألحكام القوانني الخاصة الجاري بها
العمل.

الفصل 58

ميكن للمعني باألمر أو وليه أو ورثته االعرتاض عىل معالجة املعطيات الشخصية من األشخاص املذكورين بالفقرة
الثانية من الفصل  53من هذا القانون إذا كانت هذه املعالجة مخالفة لألحكام املنطبقة عليها من هذا القانون.

الفصل 59

تتعهد الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية بطلب من املعني باألمر أو وليه أو ورثته بالنظر يف النزاعات
الناشئة عن تطبيق أحكام الفصل  56والفصل  58من هذا القانون ،وعليها أن تصدر قرارها يف أجل ثالثة أشهر
بداية من تاريخ تعهدها.

الفصل 60

يف صورة حل األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا القانون أو اندماجها تتخذ سلطة اإلرشاف التدابري الالزمة
لحفظ املعطيات الشخصية الواقع معالجتها من الشخص املنحل أو املندمج وحاميتها.

وميكن لسلطة اإلرشاف أن تقرر إعدام املعطيات الشخصية أو إحالتها إذا رأت أن تلك املعطيات صالحة ألن
تستخدم يف أغراض تاريخية أو علمية.
ويحرر يف كل الحاالت محرض إداري يف الغرض.

الفصل 61

يجب عىل األشخاص املذكورين بالفصل  53من هذا القانون إعدام املعطيات الشخصية مبجرد انتهاء األجل املحدد
بالقوانني الخاصة لحفظها أو يف صورة تحقق الغرض الذي جمعت من أجله أو إذا مل تعد رضورية للنشاط الذي
يقومون به وفق القوانني الجاري بها العمل .ويحرر يف ذلك محرض إداري.
القسم الثاني  /يف معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة

الفصل 62

مع مراعاة أحكام الفصل  14من هذا القانون يجوز القيام مبعالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة يف
الحاالت التالية :
 .1إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه عىل ذلك .وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من
هذا القانون.
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 .2إذا كانت املعالجة الزمة لتحقيق أغراض يقتضيها القانون أو الرتاتيب.
 .3إذا كانت املعالجة رضورية لتطوير الصحة العمومية وحاميتها مبا يف ذلك البحث عن األمراض.
 .4إذا اتضح من الظروف أن املعالجة ستعود عىل املعني باألمر بالفائدة عىل املستوى الصحي أو اقتضتها متابعة
حالته الصحية ألغراض وقائية أو عالجية.
 .5إذا كانت املعالجة يف نطاق البحث العلمي يف مجال الصحة.

الفصل 63
ال تتم معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة إال من قبل أطباء أو أشخاص خاضعني بحكم مهامهم إىل
واجب املحافظة عىل الرس املهني.
ويجوز لألطباء إحالة املعطيات الشخصية التي بحوزتهم إىل أشخاص أو مؤسسات تقوم بالبحث العلمي يف مجال
الصحة بناء عىل طلب صادر عنها ومبقتىض ترخيص من الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية.
وعىل الهيئة أن تبت يف طلب الرتخيص يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تقدميه.

الفصل 64
ال ميكن أن تتجاوز املعالجة املدة الرضورية لتحقيق الغرض الذي أجريت من أجله.

الفصل 65
ميكن للهيئة أن تحدد عند إسناد الرتخيص املشار إليه يف الفقرة الثانية من الفصل  63من هذا القانون االحتياطات
واإلجراءات الواجب اتخاذها لضامن حامية املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة.
وميكن للهيئة أن تحجر نرش املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة.
القسم الثالث  /يف معالجة املعطيات الشخصية يف مجال البحث العلمي

الفصل 66
ال ميكن معالجة املعطيات الشخصية التي تم جمعها أو تسجيلها لغايات البحث العلمي أو استعاملها إال ألهداف
البحث العلمي.

الفصل 67
يجب أن تجرد املعطيات الشخصية مام من شأنه الداللة عىل هوية املعني باألمر كلام سمحت مقتضيات البحث
العلمي بذلك .ويجب تسجيل املعطيات التي تدل عىل وضعية شخص طبيعي مع ّرف أو قابل للتعريف بصفة
منفصلة وال يقع تجميعها مع املعطيات الخاصة بالشخص إال إذا كانت رضورية للبحث.

الفصل 68

ال يجوز نرش املعطيات الشخصية الواقع معالجتها يف إطار البحث العلمي إال إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو
وليه عىل ذلك رصاحة بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا أو إذا كان ذلك رضوريا لتقديم نتائج البحث املتعلقة بأحداث
أو ظواهر قامئة زمن تقديم النتائج.
وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من هذا القانون.
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القسم الرابع  /يف معالجة املعطيات الشخصية ألغراض املراقبة البصرية

الفصل 69
مع مراعاة الترشيع الجاري به العمل ،يخضع استعامل وسائل املراقبة البرصية إىل ترخيص مسبق من الهيئة
الوطنية لحامية املعطيات الشخصية.
تبت يف طلب الرتخيص يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تقدميه.
وعىل الهيئة أن ّ

الفصل 70

ال ميكن استعامل وسائل املراقبة املذكورة بالفصل املتقدم إال باألماكن التالية :
 .1الفضاءات املفتوحة للعموم ومداخلها.
 .2املآوى ووسائل النقل املستعملة من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية.
 .3أماكن العمل الجامعية.

الفصل 71
ال ميكن استعامل وسائل املراقبة البرصية يف األماكن املنصوص عليها بالفصل املتقدم إال إذا كانت رضورية لضامن
سالمة األشخاص والوقاية من الحوادث وحامية املمتلكات أو لتنظيم حركة الدخول إىل الفضاءات والخروج منها.
ويف كل الحاالت ،ال يجوز أن تكون التسجيالت البرصية مرفوقة بتسجيالت صوتية.

الفصل 72

يجب إعالم العموم بطريقة واضحة ومستمرة بوجود وسائل مراقبة برصية.

الفصل 73

ال تجوز إحالة التسجيالت البرصية الواقع جمعها ألغراض املراقبة إال يف الحاالت التالية :
 .1إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه .وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل  28من هذا القانون.
 .2إذا كانت رضورية لتنفيذ املهام املوكولة إىل السلطة العمومية.
 .3إذا كانت رضورية لغاية معاينة جرمية أو الكشف عنها أو تتبع مرتكبها.

الفصل 74

يجب إعدام التسجيالت البرصية إذا أصبحت غري رضورية لتحقيق الغاية التي وضعت من أجلها أو إذا كانت
مصلحة املعني باألمر تقتيض عدم إبقائها إال إذا كانت رضورية إلجراء األبحاث والتحريات يف التتبعات الجزائية.

الباب السادس  /الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية

الفصل 75
أحدثت مبوجب هذا القانون هيئة تسمى « :الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية»،
وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري و املايل ويكون مقرها بتونس العاصمة.
تلحق ميزانية الهيئة مبيزانية رئاسة الحكومة وتضبط طرق سريها مبقتىض أمر حكومي.
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الفصل 76
تتوىل الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية القيام باملهام التالية :
• منح الرتاخيص وتلقّي التصاريح للقيام مبعالجة املعطيات الشخصية أو سحبها يف الصور املقررة بهذا القانون،
• تلقي الشكايات املعروضة عليها وإصدار قرارات ملزمة يف شأنها و ذلك يف إطار اإلختصاص املوكول إليها مبقتىض
هذا القانون،
• تحديد الضامنات الرضورية والتدابري املالمئة لحامية املعطيات الشخصية،
• النفاذ إىل املعطيات موضوع املعالجة قصد التثبت منها وجمع اإلرشادات الرضورية ملامرسة مهامها،
• إبداء الرأي يف جميع املسائل ذات العالقة بأحكام هذا القانون،
• إعداد قواعد سلوكية يف املجال،
• املساهمة يف أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العالقة بحامية املعطيات الشخصية وبصفة عامة يف كل
نشاط آخر له عالقة مبيدان تدخلها.

الفصل 77

للهيئة أن تجري األبحاث الالزمة من سامع كل شخص ترى فائدة يف سامعه واإلذن بإجراء املعاينات باملقرات
واألماكن التي متت فيها املعالجة باستثناء محالت السكنى .وميكن أن تستعني يف أعاملها باألعوان املحلفني بالوزارة
املكلفة بتكنولوجيات االتصال إلجراء أبحاث واختبارات خاصة أو بخرباء عدليني أو بأي شخص ترى أنه ميكن أن
يساهم يف إفادتها.
وعليها إعالم وكيل الجمهورية املختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إىل علمها يف إطار عملها.
وال ميكن أن تعارض الهيئة بالرس املهني.

الفصل 78

ترتكب الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية من  15عضوا يكون توزيعهم كاآليت :

• ثلث ميثل الجهات الحكومية.
• ثلث ميثل القطاع الخاص و يتكون من ممثلني ترشحهم هيئاتهم املهنية.
• ثلث ميثل املجتمع املدين و يتكون من ممثيل املنظامت و الجمعيات ذات الصلة باملعطيات الشخصية و بالنفاذ
للمعلومة.
ويتم تعيني رئيس الهيئة وأعضائها مبقتىض أمر حكومي ملدة ثالث سنوات.
تكون اجتامعات الهيئة رسية وميكن لرئيسها أن يستدعي لحضور اجتامعاتها ،برأي استشاري ،كل شخص يرى
فائدة يف حضوره من أجل خربته يف املواضيع املدرجة بجدول األعامل.
و تنرش الهيئة جميع رائها و قراراتها عىل موقعها اإللكرتوين و ذلك مع حجب املعطيات التي تتضمن هوية
األشخاص و أسامءهم.

الفصل 79
تجتمع الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية بدعوة من رئيسها مرة عىل األقل كل شهر وكلام دعت الرضورة
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لذلك .وال ميكن للهيئة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها .ويف صورة عدم توفر النصاب القانوين،
فإن الهيئة تجتمع مرة ثانية بعد سبعة أيام عىل األقل من االجتامع األول مهام كان عدد األعضاء الحارضين.
وميكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغ ّيب عن االجتامعات ثالث مرات متتالية بدون م ّربر.

الفصل 80

يف صورة حصول مانع أو غياب رئيس الهيئة ،يتوىل هذا األخري تعيني من ينوبه من بني األعضاء وعند التعذّر يتوىل
رئاسة الهيئة مؤقتا أكربهم س ّنا.

الفصل 81
يضبط رئيس الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية جدول أعامل اجتامعاتها ويتوىل تسيريها.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين وعند تساوي األصوات ير ّجح صوت الرئيس.
يض ّمن اجتامع الهيئة مبحرض ممىض من قبل رئيس الهيئة وجميع األعضاء الحارضين.

الفصل 82
ميكن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها بدراسة املسائل املتعلقة مبهامها أو متابعتها ،كام ميكن لرئيس
الهيئة تكليف مختصني يف مجال حامية املعطيات الشخصية ،عن طريق التعاقد ،للقيام بأعامل محددة يف نطاق
مشموالت الهيئة.

الفصل 83
يتف ّرغ أعضاء الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية ملبارشة مهامهم بها.

الفصل 84
يضبط تأجري رئيس الهيئة بأمر حكومي وتسند ألعضاء الهيئة ،عالوة عىل املنح واالمتيازات املرتبطة بالرتبة ،منحة
تضبط بأمر حكومي.

الفصل 85
رئيس الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية هو ممثلها القانوين واآلمر بالرصف والقبض ويتوىل تسيريها
اإلداري واملايل.

الفصل 86
ميكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صالحياته وكذلك إمضائه إىل األعوان الخاضعني لسلطته.

الفصل 87
تحدث بالهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية كتابة قارة تتوىل خاصة :
• تلقّي التصاريح ومطالب الرتاخيص واإلعالنات والشكاوى،
• إعداد امللفات املعروضة عىل الهيئة،
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• تنظيم اجتامعات الهيئة،
• تحرير محارض الجلسات وحفظها،
• إنجاز جميع املهام التي توكلها إليها الهيئة أو رئيسها،
• حفظ وثائق الهيئة،
• مساعدة رئيس الهيئة يف التسيري اإلداري واملايل.

الفصل 88
يسيرّ الكتابة القارة ،تحت إرشاف رئيس الهيئة ،كاتب عام يتمتع باملنح واالمتيازات املخولة ملدير إدارة مركزية.
يتم تعيني الكاتب العام مبقتىض أمر باقرتاح من رئيس الهيئة و ذلك بعد التداول يف األمر صلب مجلس الهيئة.

الفصل 89
للهيئة ميزانية مستقلة .وتتكون مداخيلها من :
• املنح املسندة من قبل الدولة،
• املداخيل املتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
• الهبات املمنوحة للهيئة طبقا للترشيع والرتاتيب الجاري بها العمل،
نص ترتي ّبي.
• املداخيل األخرى التي تسند للهيئة مبقتىض قانون أو ّ
وتتكون نفقاتها من :
• الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة واملتعلقة بالترصف يف الشؤون اإلدارية للهيئة،
• النفقات الوقتية واالستثنائية للهيئة.

الفصل 90
يخضع أعوان الهيئة للنظام األسايس العام ألعوان الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة
اإلدارية.

الفصل 91
ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها أن ميتلكوا بصفة مبارشة أو غري مبارشة مصالح يف مؤسسة متارس نشاطها يف مجال
معالجة املعطيات الشخصية سواء بصفة آلية أو يدوية.

الفصل 92
يجب عىل رئيس الهيئة وأعضائها املحافظة عىل رسية املعطيات الشخصية واملعلومات التي حصل لهم العلم بها
مبوجب صفتهم ولو بعد زوالها ما مل يقتض القانون خالف ذلك.

الفصل 93
أخل
ميكن للهيئة أن تقرر بعد سامع املسؤول عن املعالجة أو املناول سحب الرتخيص أو منع املعالجة إذا ّ
بالواجبات املنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط إجراءات سحب الرتخيص أو منع املعالجة مبقتىض أمر حكومي.
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الفصل 94
تكون قرارات الهيئة معلّلة وتبلغ إىل املعنيني بها بواسطة عدل منفذ.
وميكن الطعن يف قرارات الهيئة أمام محكمة االستئناف بتونس يف أجل شهر من تاريخ اإلعالم بها .ويقع النظر يف
الطعن والبت فيه وفق أحكام مجلة املرافعات املدنية والتجارية.
وتنفذ قرارات الهيئة بقطع النظر عن الطعن فيها .ويجوز للرئيس األول ملحكمة االستئناف بتونس أن يأذن
استعجاليا بتوقيف تنفيذها إىل حني البت يف الطعن وذلك إذا كان من شأن تنفيذها أن يسبب رضرا ال ميكن
تداركه .والقرار الصادر يف هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي وجه .وعىل املحكمة املتعهدة بالقضية البت يف الطعن
خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تعهدها.
وتقبل األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف بتونس الطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب.

الفصل 95
يجب عىل الشايك أن يؤمن مصاريف االختبار واإلعالم بالقرارات وغريها من املصاريف الالزمة التي يحددها رئيس
الهيئة.

الفصل 96
ميكن أن تسند إىل الهيئة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة املنقولة وغري املنقولة الرضورية للقيام مبهامها.
ويف صورة حل الهيئة ترجع ممتلكاتها إىل الدولة التي تتوىل تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للترشيع الجاري به
العمل.

الفصل 97
تنرش الهيئة جميع آرائها و قراراتها عىل موقعها اإللكرتوين و ذلك مع حجب املعطيات التي تتضمن هوية
األشخاص و أسامءهم.
كام تق ّدم الهيئة إىل رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها يتم نرشه باملوقع اإللكرتوين للهيئة.
الباب السابع  /يف العقوبات

الفصل 98
يعاقب بالسجن من عامني إىل خمسة أعوام وبخطية من خمسة آالف إىل خمسني ألف دينار كل من خالف
أحكام الفصل  50من هذا القانون.
واملحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 99
يعاقب بالسجن مدة عامني وبخطية قدرها عرشة آالف دينار كل من خالف أحكام الفصل  13والفقرة األوىل من
الفصل  14والفقرة األوىل من الفصل  28والفقرة األوىل من الفصل  63والفصلني  70و 71من هذا القانون.
كام يعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها بالفقرة املتقدمة كل من خالف أحكام الفقرة األوىل من الفصل 27
والفصول  31و 44و 68من هذا القانون.
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الفصل 100
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عرشة آالف دينار كل من حمل شخصا عىل إعطاء موافقته عىل معالجة
معطياته الشخصية باستعامل الحيلة أو العنف أو التهديد.

الفصل 101
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من تعمد إحالة املعطيات الشخصية لغاية
تحقيق منفعة لنفسه أو لغريه أو إللحاق مرضة باملعني باألمر.

الفصل 102
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من :
• يتعمد معالجة املعطيات الشخصية دون تقديم الترصيح املنصوص عليه بالفصل  7أو الحصول عىل الرتخيص
املنصوص عليه بالفصلني  15و 69من هذا القانون أو يستمر يف معالجة املعطيات بعد منع املعالجة أو سحب
الرتخيص،
• ينرش املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة رغم تحجري الهيئة املنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65
من هذا القانون،
• يقوم بنقل املعطيات الشخصية إىل الخارج دون ترخيص الهيئة،
• يحيل املعطيات الشخصية دون موافقة املعني باألمر أو موافقة الهيئة يف الصور املنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 103

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آالف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول الذي يواصل معالجة
املعطيات الشخصية رغم اعرتاض املعني باألمر وفق أحكام الفصل  42من هذا القانون.

الفصل 104

يعاقب بالسجن مدة مثانية أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول الذي يعمد إىل
الح ّد من حق النفاذ أو الحرمان منه يف غري الصور املنصوص عليها بالفصل  35من هذا القانون.

الفصل 105

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها ثالثة آالف دينار كل من يتع ّمد مبناسبة معالجة املعطيات
الشخصية نرشها بطريقة تيسء لصاحبها أو لحياته الخاصة.
ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النرش دون قصد اإلرضار.
وميكن للمعني باألمر أن يطلب من املحكمة أن تأذن بنرش مضمون الحكم بصحيفة يومية صادرة بالبالد التونسية
أو أكرث يختارها .وتحمل مصاريف النرش عىل املحكوم عليه.
وال يسوغ التتبع إال بطلب من املعني باألمر.
ويوقف اإلسقاط التتبع أو املحاكمة أو تنفيذ العقاب.
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الفصل 106

يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصول  12و 18و 19والفقرتني
األوىل والثانية من الفصل  20والفصول  21و 37و 45و 64و 74من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات املنصوص عليها بالفقرة املتقدمة كل من يتوىل جمع املعطيات الشخصية ألغراض غري
مرشوعة أو مخالفة للنظام العام أو يتوىل عن قصد معالجة معطيات شخصية غري صحيحة أو غري مح ّينة أو غري
رضورية لنشاط املعالجة.

الفصل 107

يعاقب بخطية قدرها عرشة آالف دينار املحال له الذي ال يلتزم بالضامنات واإلجراءات التي تحددها له الهيئة
طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل  47والفقرة األوىل من الفصل  65من هذا القانون.

الفصل 108

يعاقب بخطية قدرها خمسة آالف دينار كل من :
• يتع ّرض ألعامل الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية مبنعها من إنجاز األعامل امليدانية أو برفض تسليم
الوثائق املطلوبة،
• يتوىل عن سوء نية اإلدالء إىل الهيئة أو إعالم املعني باألمر ببيانات مخالفة للحقيقة.

الفصل 109

ينطبق الفصل  254من املجلة الجنائية عىل املسؤول عن املعالجة واملناول وأعوانهام ورئيس الهيئة وأعضائها إذا
أفشوا محتوى املعطيات الشخصية إال يف الحاالت املنصوص عليها بالقانون.

الفصل 110

يعاقب بخطية قدرها ألف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول أو أمني الفلسة أو املصفي الذي يخالف أحكام
الفصل  24من هذا القانون.

الفصل 111

يعاقب بخطية قدرها ألف دينار املسؤول عن املعالجة أو املناول الذي يخالف أحكام الفصل  39من هذا القانون.

الفصل 112

عالوة عىل العقوبات املنصوص عليها بالفصول املتقدمة من هذا القانون ميكن للمحكمة يف كل الحاالت أن تقرر
سحب الرتخيص يف املعالجة أو إيقاف املعالجة.

الفصل 113

عندما يكون املخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات املشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة
عىل املسيرّ القانوين أو الفعيل للشخص املعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن األعامل املرتكبة.

الفصل 114

تقع معاينة الجرائم املبينة بهذا الباب من قبل مأموري الضابطة العدلية املذكورين باألعداد من  1إىل  4من
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الفصل  10من مجلة اإلجراءات الجزائية واألعوان املحلفني التابعني للوزارة املكلفة بتكنولوجيات االتصال وتحرر
املحارض وفق اإلجراءات املنصوص عليها باملجلة املذكورة.

الفصل 115

ميكن يف الجرائم املقررة بالفقرة الثانية من الفصل  87وبالفصلني  89و 91من هذا القانون إجراء الصلح
بالوساطة الجزائية وفق أحكام الباب التاسع من الكتاب الرابع من مجلة اإلجراءات الجزائية.
الباب الثامن  /أحكام مختلفة

الفصل 116

ألغيت جميع األحكام املخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام الفصول  38و 41و 42من القانون عدد  83لسنة 2000
املؤرخ يف  9أوت  2000املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكرتونية.

الفصل 117

عىل األشخاص الذين ميارسون نشاط معالجة املعطيات الشخصية عند صدور هذا القانون أن يس ّووا أوضاعهم وفق
أحكامه يف أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ.
ينرش هذا القانون األسايس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانني الدولة.
تونس يف........................................
 1999املؤرخ يف  13ديسمرب 1999
املنظم ملراصد و مراكز اإلعالم و التوثيق و التكوين و الدراسات
كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد  64املؤرخ يف  25جوان .2001

يوفــّر القانون عـــدد  100لسنة  1999إطارا قانونيا عاما يضبط نقاط االلتقاء األساسية بني مختلف املراصد و مراكز
التوثيق و اإلعالم و الدراسات مام يس ّهل فهم طبيعتها القانونية و تكوينها و طرق سريها و صالحياتها و ضبط ميزاتها.
إالّ أنّه و بالنظر إىل الدور الهام لهذه املؤسسات يف مجال حقوق اإلنسان ،فإننا نالحظ عديد النقاط الواجب تعديلها
يف هذا القانون لتتالءم هذه املؤسسات مع مبادئ الدستور املتعلّقة بتسيري اإلدارة و بالبنود ذات العالقة بحقوق
اإلنسان.
فعىل مستوى الطبيعة القانونية ،ينص القانون عىل إمكانية إحداث هذه املؤسسات يف شكل مؤسسات عمومية
رصف املايل يتو ّجب أن
أو غري إدارية ،إال أنه و لتسهيل معامالتها و منحها أكرث استقاللية و مرونة يف العمل و يف الت ّ
تكون غري إدارية.
و عىل مستوى التسيري و اإلدارة ،فإن هذه املؤسسات يديرها مدير عام و مجلس إداري و مجلس علمي يتم تعيينهم
جميعا بأمر .هذه الرتكيبة و إن كانت تستجيب عموما ملا هو منتظر من هذه املؤسسات إالّ أنه و بالتدقيق يف تركيبة
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مختلف هذه املراصد و املراكز نالحظ غلبة التمثيل اإلداري عليها حتى بالنسبة ملجالسها العلمية التي متثّل فيها
كل أعضائها يتم تعيينهم و ال مكان
الوزارات و الهياكل اإلدارية ،مماّ يفقد هذه املؤسسات استقالليتها خاصة و أن ّ
فيها للخربات املستقلّة و ال ملمثلني عن املجتمع املدين ذوي العالقة مبجال اختصاص املركز أو املرصد !
أ ّما عىل مستوى التسيري و اإلدارة ،فإننا نالحظ عدم تركيز القانون عىل مبادئ الحياد و االستقاللية و الشفافية و
التّشارك ّية و املساءلة .فهيمنة السلطة التنفيذية عىل هذه املؤسسات و عىل ميزانيتها تجعلها خاضعة لنوع من
بكل حرية و
السلطة «الرئاسية» التي تعيقها و تعيق استقالليتها يف االشتغال عىل مسائل تتعلّق بحقوق اإلنسان ّ
كل شفافية.
ّ
لكل هذه األسباب يتوجب تعديل و إمتام القانون عدد  100لسنة .1999
ّ
مشروع قانون عدد ....مؤرخ يف  ...........يتعلق يف تنقيح و إتمام
القانون عدد  100لسنة  1999املؤرخ يف  13ديسمرب  1999املنظم ملراصد
ومراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بموجب
القانون عدد  64لسنة  2001املؤرخ يف  25جوان 2001

الفصل األول

ميكن بالنسبة إىل مجاالت نشاط معينة إحداث مراصد ومراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات تتمتع بالشخصية
القانونية و االستقالل املايل و هي مؤسسة عمومية تكتيس صبغة غري إدارية.و تخضع املراكز إىل رئاسة الحكومة كام
يتم ضبط طرق سري كل مركز مبقتىض أمر حكومي.

الفصل 2

تكلف مراصد ومراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات باملهام التالية او ببعضها :
• رصد واقع النشاط أو القطاع وجمع املعطيات واملعلومات املتعلقة به ،وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإرساء
بنوك أو قواعد معلومات يف الغرض،
• إجراء البحوث والدراسات التقييمية أو االسترشافية حول مجال النشاط أو القطاع املعني وتطوره وإعداد تقارير
تأليفية واملساهمة يف إصدار منشورات دورية وظرفية تخص تلك املجاالت،
• تيسري االتصال بني مختلف الجهات املتدخلة يف القطاع أو مجال النشاط ذي الصلة،
• مساعدة السلط عىل وضع السياسات والربامج الهادفة إىل النهوض بالقطاع أو النشاط املعني بذلك وإبداء كل
املالحظات املرتتبة عن عملية الرصد واملتابعة واقرتاح كل إجراء من شأنه تحسني وضع ذلك القطاع أو النشاط،
• تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة امللتقيات واأليام الدراسية والتظاهرات ذات العالقة.
و تنرش مراصد ومراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات تقارير سنوية تتضمن جميع األعامل و الدراسات و
التقارير املالية للسنة املنقضية.
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الفصل 3

يدير كل مركز لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات ،مدير عام يعني بأمر حكومي ،يساعده بالنسبة إىل املهام
اإلدارية و املالية مجلس إداري ،و بالنسبة إىل مهام البحث و التوثيق و الدراسات مجلس علمي يتك ّون من خربات
وطنية و دولية يف املجال.
و تضبط بأمر حكومي املهام املوكولة للمدير العام و كذلك تركيبة املجلس اإلداري و املجلس العلمي و طرق
سريهام.

الفصل 4

يخضع كل مركز لإلعالم و التكوين و التوثيق و الدراسات يف عالقته مع الغري إىل القانون الخاص و يتم تنظيمه
طبقا ألحكام العنوان الخامس للقانون عدد  9لسنة  1989املؤرخ يف غرة فيفري  1989و املتعلق باملساهامت و
املنشآت و املؤسسات العمومية.
و تعترب األمالك و األموال الراجعة للمركز املذكور غري قابلة للعقلة و لو مبقتىض سندات قابلة للتنفيذ.

الفصل 5

تتكون مداخيل املراكز املشار إليها بالفصل األول من هذا القانون من املنح التي تسندها الدولة إليها و من املنح
التي توفرها الذوات العمومية االخرى و غريها من الهيئات و املنظامت الوطنية و الدولية و من الوصايا و الهبات
ومن مداخيل الخدمات التي تقدمها.
و ميكن ان تسند لهذه املراكز عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة املنقولة و غري املنقولة الرضورية للقيام
مبهامها.
و يف صورة حل مركز من هذه املراكز ترجع ممتلكاته إىل الدولة التي تتوىل تنفيذ التزاماته و تعهداته طبقا
للترشيع الجاري به العمل.
ينرش هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانني الدولة.

تونس يف ............................
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يف تعديل و إتمام األمر عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف األول من ديسمرب
 2010كما تم تنقيحه و إتمامه بموجب األمر عدد  1425لسنة  2012املتعلق
بإحداث مجالس عليا استشارية

لقد حاول أمر األول من ديسمرب  2010توحيد النظام القانوين للمجالس العليا االستشارية و هو هدف إيجايب من
شأنه أن يضع إطارا عاما لهذه املجالس إال أنه بالنظر إىل هذا النظام نالحظ نقائص عديدة يتوجب تالفيها.
النص املنظم لها يجعلها أساسا حلقات حكومية و سياسية .حيث ميثل
فعىل مستوى تركيبة هذه املجالس ،نالحظ أن ّ
فيها الوزراء ذوو العالقة بالقطاع و خمسة ممثلني عن املجلس النيايب مماّ يغ ّيب دور املجتمع املدين متاما رغم الدور
الذي ميكن لهذا األخري أن يق ّدمه يف مجال االستشارة و متثيل القطاعات الناشطة يف املجال.
و عىل مستوى التسيري ،يغلب عىل هذه املجالس طريقة التسيري التقليدية التي تجعلها تحت إرشاف رئيس الحكومة
و تلحق كتابتها العامة بالوزارة املرشفة عىل القطاع و تلتزم هذه املجالس باالجتامع مرة يف السنة عىل األقل .هذا
املنهج يف التسيري و التمثيل ال يجعل من هذه املجالس ناجعة إذ ال ميكنها تقديم رأيها يف السياسات و الربامج الوطنية
يف إطار اجتامع سنوي و بأعضاء يتغريون من اجتامع إىل آخر.
و عىل مستوى صالحيات هذه املجالس ،فإنها ،و كام تدل عليها تسميتها ،استشارية .حيث تبدي رأيها فيام يعرض
كل ما تراه مناسبا للنهوض
عليها من نصوص قانونية و مخططات و سياسات و برامج و مشاريع كام ميكنها أن تقرتح ّ
باملجال الراجع لها بالنظر .هذه الصالحيات كان باإلمكان أن يكون لها التأثري اإليجايب عىل النصوص و الربامج و
املخططات إذا كانت تركيبة هذه املجالس متنوعة و كانت طرق تسيريها أكرث مالءمة.
و لجعل هذه املجالس أكرث نجاعة و مواءمة ملا نص عليه الدستور من مبادئ الشفافية و النجاعة و املساءلة يتوجب
تنقيح و إمتام األمر عدد  3080لسنة  2010و املتعلق باملجالس العليا االستشارية.
مشروع أمر عدد ........مؤرخ يف ...................
يتعلق بتنقيح و إتمام األمر عدد  3080لسنة  2010املؤرخ يف األول من ديسمرب
 2010املتعلق بإحداث و تنظيم املجالس العليا االستشارية
كما تم تنقيحه و إتمامه بموجب األمر عدد  1425لسنة  2012املؤرخ
يف  31أوت 2012
الباب األول  /أحكام عامة

الفصل األول
أحدثت املجالس العليا االستشارية التالية :
• املجلس األعىل للتنمية،
• املجلس األعىل للنهوض بالتشغيل،
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• املجلس األعىل للبحث العلمي و التجديد الكنولوجي،
• املجلس األعىل لتنمية املوارد البرشية،
• املجلس األعىل للتنمية االجتامعية و رعاية األشخاص حاميل اإلعاقة،
• املجلس األعىل للعناية بالبيئة و الترصف املستديم يف املوارد الطبيعية،
• املجلس الوطني للمراة و األرسة و املسنني،
• املجلس األعىل للطفولة،
• املجلس األعىل للتصدي للفساد و اسرتداد أموال الدولة و ممتلكاتها و الترصف فيها،
ومتثل هذه املجالس مجاال لدرس السياسات والربامج الوطنية ذات العالقة مبجاالت اختصاصها وللتحاور وإبداء
الرأي بشأنها كام تعنى مبتابعة تنفيذها.

الفصل 2
يرأس املجالس العليا االستشارية املشار إليها بالفصل األول من هذا القانون شخصية مستقلة يقع اختيارها و
تعيينها من قبل رئيس الحكومة.
و يتوىل الرئيس دعوتها لالجتامع و ضبط جدول أعاملها وتوجيهه إىل األعضاء ،وذلك خمسة عرش يوما عىل األقل
قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

الفصل 3
تجتمع املجالس العليا االستشارية املشار إليها بالفصل األول من هذا األمر عىل األقل مرة كل ثالثة أشهر ،وكلام
دعت الحاجة إىل ذلك بناء عىل دعوة من رئيسها .وتدون أعاملها مبحارض جلسات.

الفصل 4
تسند الكتابة القارة لكل مجلس إىل إحدى الوزارات املعنية مبجال مشموالته واملضبوطة طبقا ألحكام هذا األمر.
وتتوىل الكتابة القارة باألساس :
• إعداد مرشوع جدول أعامل اجتامعات املجلس،
• استدعاء األعضاء،
• تحرير محارض الجلسات،
• متابعة قرارات املجلس واقرتاحاته.

الفصل 5
تشمل تركيبة املجالس العليا االستشارية املحدثة بهذا القانون ،إضافة إىل أعضاء الحكومة وممثيل الهياكل املهنية
واملؤسسات املحددة وفقا ألحكام هذا القانون ،كل من :
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة مبجلس النواب،
• أربعة ممثلني عن املجتمع املدين الناشطني يف مجال اختصاص املجلس،
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• وميكن لرئيس املجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة يف حضوره األشغال،
وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية ،باقرتاح من الوزير املكلف بقطاع نشاطها.

الفصل 6
يشرتط الحضور الشخيص لألعضاء واملمثلني املعينني وال تجوز اإلنابة بالنسبة إىل ممثيل األحزاب السياسية
واملنظامت إال يف حالة التعذر عىل أن ال تقل يف كل الحاالت عن درجة ثاين مسؤول بها.

الفصل 7
ميكن عند االقتضاء إحداث لجان وطنية يف مجاالت خصوصية تندرج ضمن مشموالت املجالس .تضبط تركيبة هذه
اللجان ومشموالتها بقرار من رئيس املجالس االستشارية.
الباب الثاني  /املجلس األعلى للنهوض بالتشغيل

الفصل 8
يكلف املجلس األعىل للنهوض بالتشغيل بدراسة املواضيع املعروضة عليه وإبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ :
• توجهات السياسة الوطنية لدفع التشغيل،
• الخطط والربامج املتصلة بالتأهيل واإلدماج املهني،
• الطرق الكفيلة بالتنسيق بني مختلف املنظومات لدعم التشغيلية،
• آليات املتابعة واالسترشاف لتطور سوق الشغل،
• الخطة الوطنية لتحسني اإلنتاجية الجملية والرفع من األداء الفردي والجامعي وتكريس ثقافة اإلنتاجية
وتوظيفها لدعم إحداثات الشغل اإلضافية والرفع من نسق النمو وتحسني تنافسية االقتصاد واملؤسسة،
• التكامل والرتابط بني منظومات الرتبية والتكوين املهني والتعليم العايل والتشغيل،
• كل املواضيع ذات العالقة مبجال التشغيل واإلنتاجية التي يعرضها عليه رئيس املجلس.

الفصل 9
يرتكب املجلس األعىل للنهوض بالتشغيل من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير املكلف بالتعليم العايل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية أو من ميثله،
• الوزير املكلف باملالية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتكوين املهني أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتشغيل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالصناعة أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالفالحة أو من ميثله،
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• الوزير املكلف بالتجارة والصناعات التقليدية أو من ميثله،
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة،
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجال الشغل.
• ممثل عن اإلتحاد العام التونيس للشغل،
• ممثل عن اتحاد الصناعة و التجارة،
• ممثل عن االتحاد الوطني للفالحة و الصيد البحري،

الفصل 10
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالتشغيل.
الباب الثالث  /املجلس األعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي

الفصل 11
يكلف املجلس األعىل للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي بدراسة وإبداء الرأي يف املسائل املعروضة عليه
واملتعلقة أساسا بالسياسة الوطنية يف مجال البحث العلمي والتجديد التكنولوجي،
كام يعمل عىل تقديم االقرتاحات الرامية إىل النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

الفصل 12
يرتكب املجلس األعىل للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير املكلف بالتنمية املحلية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالبحث العلمي أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية او من ميثله،
• الوزير املكلف بالتعاون الدويل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالشؤون االجتامعية أو من ميثله،
• الوزير املكلف باملالية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتشغيل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالصناعة والتكنولوجيا أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالفالحة أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالبيئة أو من ميثله،
• الوزير املكلف بتكنولوجيات االتصال أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية اإلدارية أو من ميثله،
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• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة.
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجال البحث العلمي و التكنولوجيا.

الفصل 13
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالصناعة.
الباب الرابع  /املجلس األعلى لتنمية املوارد البشرية

الفصل 14
يكلف املجلس األعىل لتنمية املوارد البرشية بدراسة املواضيع املعروضة عليه وإبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا
بـ :
• التوجهات والربامج الوطنية لتأهيل العنرص البرشي وإرساء اقتصاد املعرفة وتكريس التعلم مدى الحياة،
• الرتابط والتكامل بني منظومات الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث لتدعيم الكفاءات والخربات العلمية
الوطنية،
• تأهيل وتدعيم البنية األساسية للتعليم والتأطري والتكوين ملختلف الفئات والرشائح العمرية،
• تعزيز االستثامر الخاص يف املجاالت ذات الصلة،
• الخطط الوطنية لرصد ذوي القدرات الفائقة يف مختلف املجاالت وتكوين النخب واإلحاطة بها،
• كل املواضيع ذات العالقة مبجال تنمية املوارد البرشية التي يعرضها عليه رئيس املجلس.

الفصل 15
يرتكب املجلس األعىل لتنمية املوارد البرشية من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير املكلف بالتعليم العايل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية،
• الوزير املكلف بالشؤون االجتامعية أو من ميثله،
• الوزير املكلف باملالية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتشغيل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتكوين املهني أو من ميثله،
• الوزير املكلف بتكنولوجيات االتصال أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالرتبية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالطفولة او من ميثله،
• الوزير املكلف بالشباب أو من ميثله،
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• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة.
• أربعة ممثلني عن املجتمع املدين الناشطة يف مجال املوارد البرشية.

الفصل : 16
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالرتبية.
الباب الخامس  /املجلس األعلى للتنمية االجتماعية
ورعاية األشخاص حاملي اإلعاقة

الفصل 17
يكلف املجلس األعىل للتنمية االجتامعية ورعاية األشخاص حاميل اإلعاقة بدراسة املواضيع املعروضة عليه وإبداء
الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ :
• توجهات السياسات االجتامعية لتأسيس مجتمع سليم ومتامسك،
• التنسيق بني السياسات القطاعية يف مجاالت التطورات الدميغرافية والسكانية والصحة والتغطية االجتامعية
والثقافة واالتصال واإلعالم والرتفيه والرياضة والرتبية البدنية واملرأة واألرسة والطفولة واملسنني والتونسيني بالخارج،
• الربامج والخطط يف مجال النهوض االجتامعي املوجهة للفئات ذات االحتياجات الخصوصية وحاميل إعاقة،
• الوسائل واإلمكانات الرضورية واملتاحة لتكريس مبادئ الوطنية واالنتامء وثقافة التضامن لدى مختلف الفئات
بالداخل والخارج ومتتني الصلة بالجالية،
• تطوير البنية التحتية وتحسني الخدمات العمومية يف املجاالت املعنية،
• تعزيز وظيفة الرصد وآليات املتابعة ملختلف الظواهر االجتامعية والصحية والتوقي منها واإلعداد النعكاسات
التحوالت الدميغرافية.
وكل املواضيع ذات العالقة مبجاالت التنمية االجتامعية التي يعرضها عليه رئيس املجلس.

الفصل 18
يرتكب املجلس األعىل للتنمية االجتامعية ورعاية األشخاص حاميل اإلعاقة من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير املكلف بالتنمية املحلية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالشؤون االجتامعية أو من ميثله،
•
•
•
•
•
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الوزير املكلف باملالية أو من ميثله،
الوزير املكلف بالصحة أو من ميثله،
الوزير املكلف بالثقافة او من ميثله،
الوزير املكلف باملرأة والطفولة واملسنني أو من ميثله،
الوزير املكلف بالشباب أو من ميثله،

• الوزير املكلف باالتصال أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالسياحة أو من ميثله،
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة،
• ثالثة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجال الدفاع و النهوض باألشخاص حاميل اإلعاقة،

الفصل 19
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالشؤون االجتامعية.
الباب السادس  /املجلس األعلى للعناية بالبيئة والتصرف املستديم
يف املوارد الطبيعية

الفصل 20
يكلف املجلس األعىل للعناية بالبيئة والترصف املستديم يف املوارد الطبيعية بدراسة املواضيع املعروضة عليه
وإبداء الرأي فيها واملتعلقة أساسا بـ :
• الخطط الوطنية للمحافظة عىل املوارد وترشيد استهالكها وتطوير املوارد املتجددة،
• تطوير األنشطة الصناعية والخدماتية غري امللوثة،
• تكريس الثقافة البيئية لدى مختلف املتدخلني يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية،
• دعم ومساندة النسيج املؤسسايت والهيكيل لضامن إدماج عنرص البيئة واملحيط ضمن مختلف القرارات واملشاريع
والربامج،
• تعزيز وظيفة الرصد وآليات املتابعة ومؤرشات التقييم للوضع اإليكولوجي وتطوراته وإدراج هذا العنرص يف
مخططات التنمية االقتصادية واالجتامعية.
وكل املواضيع ذات العالقة مبجاالت البيئة التي يعرضها عليه رئيس املجلس.

الفصل 21
يرتكب املجلس األعىل للعناية بالبيئة والترصف املستديم يف املوارد الطبيعية من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير املكلف بالتنمية املحلية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتنمية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالبيئة أو من ميثله،
• الوزير املكلف باملالية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالبحث العلمي أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالصحة أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالسياحة أو من ميثله،
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• الوزير املكلف بالنقل أو من ميثله،
• الوزير املكلف بالتجهيز والتهيئة الرتابية او من ميثله،
• الوزير املكلف بالصناعة او من ميثله،
• الوزير املكلف بالفالحة واملوارد املائية او من ميثله،
• رئيس االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري او من ميثله،
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة،
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجال البيئة و التنمية املستدامة،

الفصل 22
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالبيئة.
الباب السابع  /املجلس األعلى للتنمية

الفصل 23
يدعى املجلس األعىل للتنمية إىل النظر وإبداء الرأي يف األهداف والسياسات والربامج واألولويات املقرتحة
مبخططات التنمية وجميع املسائل املتصلة بالتنمية املعروضة عليه من قبل الحكومة.

الفصل 24
يرتكب املجلس األعىل للتنمية من األعضاء اآليت ذكرهم :
• أعضاء الحكومة أو من ميثلهم،
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة،
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة مبجال التنمية،
• ممثلو املجالس الجهوية،

الفصل 25
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل الوزارة املكلفة بالتنمية.
الباب الثامن  /املجلس الوطني للمرأة واألسرة واملسنني

الفصل 26
تكتيس آراء املجلس الوطني للمرأة واألرسة واملسنني صبغة استشارية ويكلف خاصة :
• بتنسيق العمل بني مختلف الوزارات واألطراف والهياكل املتدخلة يف مجال شؤون املرأة واألرسة واملسنني،
• باقرتاح برنامج عمل وطني لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية ،والعاملية للمرأة واألرسة واملسنني وتقييمه،
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• بإبداء الرأي يف املشاريع املرسومة باملخططات الوطنية للنهوض باملرأة واألرسة واملسنني،
• بتقديم اقرتاحات تتعلق بالسياسة العامة يف ميدان شؤون املرأة واألرسة واملسنني واملساهمة يف تشخيص
اإلجراءات الكفيلة بتحقيقها،
• بدراسة كل الربامج واملسائل التي تعرضها عليه وزيرة شؤون املرأة واألرسة والطفولة واملسنني.

الفصل 27
يرتكب املجلس الوطني للمرأة واألرسة واملسنني من :
• وزيرة شؤون املرأة واألرسة والطفولة واملسنني أو من ميثلها،
• وزير التجارة والصناعات التقليدية أو من ميثله،
• وزير الداخلية والتنمية املحلية أو من ميثله،
• وزير العدل وحقوق اإلنسان أو من ميثله،
• وزير الرتبية والتكوين او من ميثله،
• وزير التشغيل واإلدماج املهني للشباب او من ميثله،
• وزير التنمية والتعاون الدويل او من ميثله،
• وزير الشباب والرياضة والرتبية البدينة او من ميثله،
• وزير الفالحة واملوارد املائية أو من ميثله،
• وزير املالية أو من ميثله،
• وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات أو من ميثله،
• وزير الشؤون االجتامعية والتضامن والتونسيني بالخارج أو من ميثله،
• وزير الثقافة واملحافظة عىل الرتاث او من ميثله،
• وزير السياحة او من ميثله،
• وزير الصحة العمومية او من ميثله،
• وزير التعليم العايل أو من ميثله،
• وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة او من ميثله،
• ثالثة نواب عن اللجنة الربملانية املختصة،
• ممثل عن االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي،
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف املجاالت االجتامعية و التنموية،
• املدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء،
• املدير العام للديوان الوطني لألرسة والعمران البرشي،
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الباب التاسع  /املجلس األعلى للشباب والطفولة والرياضة
والرتبية البدنية والرتفيه

الفصل 28
تتمثل مهام املجلس األعىل للشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه يف :
• متابعة أوضاع الشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه عىل الصعيد الوطني وتقديم اقرتاحات يف ما
يخص تطوير هذه القطاعات،
• دراسة الخطط الوطنية املتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه ومتابعة تنفيذها طبقا
لألولويات الدولية املطروحة،
• إبداء الرأي يف جميع املسائل ذات العالقة بقطاعات الشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه،
• تنسيق برامج مختلف الوزارات والهياكل واملؤسسات التي تعنى بالشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية
والرتفيه،
• تدارس كل مسألة تهم الشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه يعرضها عليه رئيس املجلس.

الفصل 29
يرأس املجلس األعىل للشباب والطفولة والرياضة والرتبية البدنية والرتفيه رئيس املجالس االستشارية.
ويرتكب عالوة عىل ذلك من األعضاء اآليت ذكرهم :
• وزير الداخلية والتنمية املحلية او من ميثله،
• وزير العدل وحقوق اإلنسان أو من ميثله،
• وزير الشؤون االجتامعية والتضامن والتونسيني بالخارج أو من ميثله،
• وزير الصحة العمومية أو من ميثله،
• وزير التشغيل واإلدماج املهني للشباب أو من ميثله،
• وزير التنمية والتعاون الدويل أو من ميثله،
• وزير الشباب والرياضة والرتبية البدنية او من ميثله،
• وزير املالية او من ميثله،
• وزير الرتبية والتكوين او من ميثله،
• وزير شؤون املرأة واألرسة والطفولة واملسنني او من ميثله،
• وزير التجارة والصناعات التقليدية او من ميثله،
• وزير تكنولوجيات االتصال أو من ميثله،
• وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة او من ميثله.
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• املدير العام للمرصد الوطني للشباب،
• املدير العام للمرصد الوطني للرياضة،
• املدير العام ملركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات،
• املدير العام ملرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول حامية حقوق الطفل،
• املدير العام ملركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة.
• رئيس اللجنة الوطنية األوملبية،
• رئيس املنظمة التونسية للرتبية واألرسة،
• ثالثة ممثلني عن اللجنة الربملانية املختصة،
• رؤساء الجامعات الرياضية الوطنية يف االختصاصات املستهدفة،
• أربعة ممثلني عن منظامت املجتمع املدين الناشطة يف مجاالت الشباب و الرياضة و الطفولة.
• وميكن لرئيس املجلس أن يدعو كل شخص أو منظمة أخرى يرى يف مشاركته فائدة لحضور أشغال املجلس.

الفصل 30
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل مصالح وزارة الشباب والرياضة والرتبية البدنية.
الباب العاشر  /املجلس األعلى للتصدي للفساد واسرتداد أموال
وممتلكات الدولة والتصرف فيها

الفصل 31
رصف فيها ،خاصة مبا ييل :
يكلف املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والت ّ
رصف يف األموال
• متابعة وتنسيق أعامل مختلف اللجان والهياكل الوطنية املكلّفة مبصادرة واسرتجاع والت ّ
واملمتلكات املنقولة والعقارية املكتسبة بطرق غري رشعية الراجعة للدولة ،سواء منها تلك املوجودة داخل البالد
أو خارجها،
• متابعة نتائج أعامل الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد،
• اقرتاح اآلليات القانونية الكفيلة بتيسري مها ّم تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم الالّزم الستحثاث نسق عملها
يف إطار من الفعالية والنجاعة،
لكل واحدة منها.
• تقديم التوجيهات والتوصيات الالزمة قصد تطوير أدائها يف نطاق املهام املوكولة ّ
رصف يف األموال واملمتلكات التي متّت مصادرتها ،من حيث التفويت فيها
• اقرتاح الحلول الكفيلة بحسن الت ّ
واستغاللها أو تنمية استثامرها.

الفصل 32
يرتأس املجلس األعىل للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها رئيس املجالس العليا
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االستشارية و يتكون من األعضاء اآليت ذكرهم :
• الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أو من ميثله،
• وزير العدل أو من ميثله،
• وزير الداخلية أو من ميثله،
• وزير الشؤون الخارجية او من ميثله،
• الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية أو من ميثله،
• الوزير املكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية أو من ميثله،
• وزير املالية أو من ميثله،
• رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
• رئيس اللجنة الوطنية السرتجاع األموال املوجودة بالخارج واملكتسبة بصورة غري رشعية،
• رئيس اللجنة الوطنية ملصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
• رئيس اللجنة الوطنية للترصف يف األموال واملمتلكات املعنية باملصادرة أو االسرتجاع لفائدة الدولة،
• ثالثة نواب عن اللجنة الربملانية املختصة.
• أربعة ممثلني عن املجتمع املدين الناشطة يف املجال االقتصادي.
وميكن لرئيس املجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة يف حضوره األشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة
أو جمعية معنية ،باقرتاح من الوزير املكلف بقطاع نشاطها.

الفصل 33
تسند الكتابة القارة للمجلس إىل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.

تونس يف .................
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