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انفوري  نهنشر

 2014 افريم 10  
 

 

 :نالتصال 

 sara.abbas@tunisia.cceom.org 00 21626986205بتونش، صارة عباس 

 dhakes@emory.edu  0014044205124ديبورا هايكش أطهنطا،
 

 

 

يرحب مركز كارتر بتكريش حقوق االنضان في انذصتور انتونضي انجذيذ 

ها انفاراتجاه ضمان في  ويذعو التخار خطواث فوريت 
 

 

 

ٕٙب دعزٛس ّّ  ٠ظذس ِشوض وبسرش ا١ٌَٛ ث١بٔب ٠جشص اٌزطٛس اٌذبطً فٟ اٌّغبئً اٌجٛ٘ش٠خ اٌزٟ رؼ

رٛف١ش  ػٍٝ غشاس دّب٠خ اٌّٛاؽ١ٕٓ ػذ اٌز١١ّض ٚ ٠غٍّؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌجؼغ ِٕٙب  اٌجّٙٛس٠خ اٌزٛٔغ١خ ٚ

 اػالْ فٟ اٌذبالد االعزضٕبئ١خ ثّب ٠شًّ ٌٍمؼبح ٚدّب٠خ اٌذش٠بد االعبع١خ  اٌٛظ١ف١خ االعبع١خػّبٔبداي

. اٌغٍطبد اٌزٛٔغ١خ رؼض٠ض٘ب ِٓ خالي اٌؼًّ اٌزشش٠ؼٟ اٌزٟ ٠ٕجغٟ ػٍٝ ٚ دبٌخ اٌطٛاسئ

 

اٌذعزٛس اٌزٛٔغٟ اٌجذ٠ذ ٠شعٟ اعبعب ِز١ٕب ٌغ١بدح » ٚ لذ لبي اٌشئ١ظ االِش٠ىٟ االعجك ج١ّٟ وبسرش اْ 

ِٓ اٌؼشٚسٞ اٌؼًّ دب١ٌب ػٍٝ ِشاجؼخ » ٚأػبف أٗ « ٌذّب٠خ دمٛق االٔغبْ فٟ اٌجالد  اٌمبْٔٛ ٚ

 ٌىبًِ اٌذمٛق إٌّظٛص االٔفبر اٌفؼٍٟشبٍِخ ٌإلؽبس اٌمبٟٔٛٔ ثّب ٠زٛافك ِغ ادىبَ اٌذعزٛس ٚثّب ٠ؼّٓ 

ٚلز١خ ٌّشالجخ دعزٛس٠خ ِشبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ ٚ اي ١٘ئخاي ادذاس ٚ رٌه إٌٝ جبٔت. ػ١ٍٙب فٟ إٌض اٌذعزٛسٞ

. «ِششٚع اٌمبْٔٛ االٔزخبثٟ اٌّؼشٚع دب١ٌب ػٍٝ إٌمبػ  خبطخ ِٕٙب

 

 ثبجزّبع  2012ربثغ ِشوض وبسرش ػ١ٍّخ ط١بغخ اٌذعزٛساٌزٛٔغٟ ِٕز أطاللٙب فٟ شٙش ف١فشٞ  ٚ ٌمذ

ٚ ِششٚػٗ  ِذٜ ِالئّخ ِذزٜٛ ِخزٍف ِغٛداد اٌذعزٛس ِشوض وبسرش  وّب ل١ُّ.٠غ١خ اٌغذربطاٌٍجبْ اي

 ٚ ٠شّوض ٘زا. اٌذمٛق اٌغ١بع١خ ٚاٌّذ١ٔخ إٌٙبئٟ ِغ االٌزضاِبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رؼٙذد ثٙب رٛٔظ فٟ ِجبي

ٚفٟ ِب ٠ٍٟ اُ٘ اٌزٛط١بد . ٔظٗ إٌٙبئٟ  ػٍٝ اٌج١بْ ػٍٝ جٛ٘ش اٌذعزٛس اٌٝ جبٔت  ِشدٍخ اٌّظبدلخ

 ٠ّىٓ االؽالع ػ١ٍٗ ػجش اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌّشوض وبسرش اٌّفظً اٌزٞاٌٛاسدح فٟ اٌج١بْ 

www.cartercenter.org   

  www.facebook.com/TCCTunisiaفب٠غجٛن اٚ ػجشطفذزٗ ػٍٝ شجىخ اٌزٛاطً

mailto:sara.abbas@tunisia.cceom.org
mailto:sara.abbas@tunisia.cceom.org
mailto:dhakes@emory.edu
mailto:dhakes@emory.edu
http://www.cartercenter.org/
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:  ٚدػّب ِٕٗ ٌالٔزمبي اٌذ٠ّمشاؽٟ فٟ رٛٔظ ٠مذَ ِشوض وبسرش اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ ِغبٔذح

 

انحقوق 

 

    ِٗغ اٌٛؽ١ٕخ اٌزشار١ت ٚ ٠ؼّٓ رطبثك اٌمٛا١ٔٓ ثّب ِشاجؼخ االؽبس اٌمبٟٔٛٔ اٌذبٌٟ ٚإطالد 

االٌزضاِبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍجالد اٌزٛٔغ١خ فٟ ِجبي دمٛق االٔغبْ ٚ ِغ اٌذمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ 

 .ٔض اٌذعزٛس اٌجذ٠ذ

  اٌؼّبٔبد اٌزٟ رىفً ِجذأ اٌّغبٚاح فٟ االٔزخبة ِٚجذأ ِٕغ اٌز١١ّض ػّٓ لٛا١ٔٓ أعبع١ّخ ادساط 

 ِٓ ا٢ساء،  أٚ ػٍٝ ٖػٍٝ اعبط اٌؼشق أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌٍغخ أٚ اٌّؼزمذ أٚ اٌشأٞ اٌغ١بعٟ ٚ غ١ش

ّٞ أعبط آخش  . اعبط االٔزّبء اٌٛؽٕٟ اٚ االجزّبػٟ أٚػٍٝ اعبط اٌٍّى١خ أٚ اٌٌّٛذ أٚ ػٍٝ أ

ٌزشًّ وً فشد فٛق رٌه ، ٠زؼ١ٓ ثّٛجت اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اْ رُىفً ٘زٖ اٌذمٛق ٚرُطجّك  اػبفخ إٌٝ

 .رشاة اٌجالد، رٛٔغ١ب وبْ أٚ أجٕج١ّب

 ِىبفذخ وً اشىبي اٌز١١ّض ػذ٘ب،  اٌذشص  ػٍٝ  ، اٌٝ جبٔت اٌمؼبء ػٍٝ اٌؼٕف ػذ اٌّشأح

ثبإلػبفخ اٌٝ ارخبر رذاث١ش ٍِّٛعخ ٌذّب٠خ دمٛلٙب ٚ ِٕٙب ا١ٌ٢بد اٌّىّشعخ ٌٍزٕبطف  ث١ٓ اٌجٕغ١ٓ 

 .طٍت اٌمبئّبد اٌّزششذخ ٌالٔزخبثبد

 َألظٝ ِب ٠ّىٓ اْ رغّخ ثٗ  ثزخظ١ضاٌذٌٚخ اٌزٛٔغ١خ   اٌزٕظ١ض طٍت اٌمٛا١ٔٓ ػٍٝ اٌزضا 

رذس٠جٟ ٌٍذمٛق االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ  ٚػغ آ١ٌبد وف١ٍخ ثزىش٠ظ ياٌّٛاسد اٌّزبدخ ٌٙب

 .ٚاٌضمبف١خ

 

  انذصتور تطبيك

 ِغ ِشاػبح  اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد األعبع١خ ، ِب ٠ؼّٓ أفبر رأ٠ًٚ اٌمبْٔٛ ، ثّب فٟ رٌه اٌذعزٛس ، ة

ٚ  اٌّخزّظخ  اٌذ١ٌٚخٚفك ِب ر٘جذ ا١ٌٗ اٌّذبوُ ٚ اٌٍجبْرأ٠ًٚ اٌّؼب٘ذاد اٌّزؼٍمخ ثذمٛق اإلٔغبْ 

 .  ِٓ لجً اٌمؼبءوذذ ادٔٝاػزّبد٘ب 

  ثّب فٟ رٌه دش٠خ اػزٕبق أٞ  دش ا١ٌٙئبد اٌمؼبئ١خ ٚاٌّششع ػٍٝ دّب٠خ دش٠خ اٌذ٠ٓ ٚ اٌّؼزمذ

اٌّزؼٍمخ ثٙزٖ  ٠ٚجت  ػالٚح ػٍٝ رٌه  اْ رزالءَ اٌؼٛاثؾ. د٠ٓ اٚ ِؼزمذ اٚ رغ١١شٖ اٚ اٌزخٍٟ ػٕٗ

ٓاٌم١ٛد اٌؼبِخ   ػٍٝ اٌذمٛق اثٕذ اٌذش٠بد ِغ سٚح  ّّ  . فٟ ٔض اٌذعزٛسٌّؼ

  اٌؼٛاثؾ اٌّزؼٍمخ ثبٌذمٛق  أْ رىْٛ ٠ٕجغٟ دبٌخ اٌطٛاسئ، ف١ٙبفٟ اٌذبالد االعزضٕبئ١خ ثّب

اْ رىْٛ  ،ٞ اٌؼشٚسح ٚ اٌزٕبعتأِذّذدح ِٓ د١ش اٌّجبي ٚ ِزّخزح ثبػزّبد ِجذ ٚاٌذش٠بد

ثبإلػبفخ اٌٝ رٌه، ال ٠ٕجغٟ .  ٚ اْ ٠زُ سفؼٙب ثؼذ فزشح ص١ِٕخ ِذذدح اٌمؼبئ١خٌشلبثخخبػؼخ ي

 دزٝ اصٕبء  دّجش رم١١ذ٘ب اٌّغبط ثبٌذمٛق االعبع١خ اٌزٟ ٠ؼزجش٘ب اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ِطٍمخ ٚاٌزٟ ٞ

 . اٌذبالد االعزضٕبئ١خ

 

انمؤّصضاث 

  

 االدىبَ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب اْ رىشط اعزمال١ٌخ اٌمؼبء ٚ ِٕٙب ِب ٠خض رؼ١١ٓ اٌمؼبح  ادساط 

 وزٌه  اْ  ٠ٕجغٟٚ.  ػّٓ االؽبس اٌمبٟٔٛٔ غ١ش٘ب ِٓ اٌؼّبٔبد اٌٛظ١ف١خٚ ٚرشل١زُٙ ٚرأد٠جُٙ  

ثّٛجت لشاس ِؼًٍّ  ِذبوّخ ػبدٌخ ٚ ٠ُم١ّذ ػضي اٌمؼبح ثضجٛد اسرىبثُٙ الخطبء جغ١ّخ ٚ رٌه ثؼذ

 .ش١ب ِغ ِب ٠ٕض ػ١ٍٗ اٌذعزٛسا٠زّخزٖ اٌّجٍظ االػٍٝ ٌٍمؼبء إصش أشبئٗ رُ

  ٚلز١خ ٌّشالجخ دعزٛس٠خ ِشبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ دزٝ ٠زغٕٝ ٌٙب إٌظش اي١٘ئخ اي دذاس ٚ رشو١ضااالعشاع ة

اٌىبف١خ  اٌغٍطخ ٚلز١خ ٠ٕجغٟ اْ رُّٕخ ٘زٖ ا١ٌٙئخ اي وّب.ٖخزُ اٌمبْٔٛ االٔزخبثٟ لجً  ِششٚعفٟ

 .ٚاٌّٛاسد اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثّٙبِٙب ثشىً ِغزمً ٚفؼبي
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  إٌظش فٟ اِىب١ٔخ ػشع إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌّجٍظ ٔٛاة اٌشؼت اٌمبدَ ػٍٝ ا١ٌٙئخ اٌٛلز١خ ٌّشالجخ

 .دعزٛس٠خ ِشبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ

 اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ اٌزبع١غٟ ٌجبْ  إٌٝ ِذاٚالد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ٚٚعبئً االػالَ  ر١غ١ش ٔفبر

رٌه لظذ رّى١ٕٙب ِٓ ِٛاوجخ   ٚ، اٌذعزٛسِشدٍخ رجٕٟ اصٕبء  ػٍٝ غشاس ِب رُاٌؼبِخعزٗ ٚجً

إٌمبػ دٛي اٌمبْٔٛ االٔزخبثٟ ٚ غ١شٖ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ عزؼشع ػٍٝ اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ 

 . اٌزأع١غٟ

 رىض١ف دّالد رٛػ١خ ٚرضم١ف اٌّٛاؽ١ٕٓ دٛي اٌذعزٛس . 

 

 

 ادزفع ِشوض وبسرش ثٛجٛد  ،2011 ٌغٕخ  ثؼذ ثؼضخ ِالدظخ أزخبثبد اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ اٌزأع١غٟ:انخهفيت 

فٟ رٛٔظ ٌّزبثؼخ ػ١ٍّخ ط١بغخ اٌذعزٛس اٌجذ٠ذ ِٚخزٍف اٌزطٛساد اٌّزؼٍمخ ثبإلؽبس اٌّؤعغبرٟ ٚ 

 ٌمذ اجشٜ ِشوض وبسرش ػّذح ِمبثالد ٚثظفخ دٚس٠خ ِغ ؽ١ف ٚاعغ ِٓ .اٌمبٟٔٛٔ ٌالٔزخبثبد اٌمبدِخ

وّب ٚاوت اٌّشوض اشغبي . االؽشاف اٌّؼ١ٕخ ثبٌّغبس اٌزأع١غٟ ِٓ ع١بع١١ٓ ِّٚض١ٍٓ ػٓ اٌّجزّغ اٌّذٟٔ

اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ اٌزأع١غٟ ٚاٌذٛاس اٌٛؽٕٟ ٚاٌٛسشبد اٌزٟ اششف ػ١ٍٙب اٌّجزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌزٟ رّذٛسد 

ػىف اٌّشوض وزٌه ػٍٝ دساعخ ِب ارا وبْ اٌزمذَ اٌذبطً فٟ اٌّغٛداد ٚ . اشغبٌٙب دٛي ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ

اٌّشبس٠غ  اٌذعزٛس٠خ اٌّزؼبلجخ ٠زّبشٝ ِغ االٌزضاِبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رؼٙذد ثٙب رٛٔظ ثخظٛص اٌذش٠بد 

 ػٍٝ ِذٜ ش١ٌّٛخ اٌؼ١ٍّخ اٌزأع١غ١خ ِٚشاػبرٙب ٌّجذأ اٌشفبف١خ  اٌّشوضاٌغ١بع١خ ٚاٌّذ١ٔخ االعبع١خ ٚػٍك

. ٚإششان اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ اٌشؤْٚ اٌؼبِخ ٌجالدُ٘

 

ٌّزبثؼخ اخجبس ٚ ِغزجذاد ِشوض وبسرش ثزٛٔظ ربثؼٛٔب ػٍٝ اٌفب٠غجٛن 

www.facebook.com/TCCTunisia 

 

 

#### 

 

 ."ثٕبء األًِ. ِىبفذخ األِشاع. ٔشش اٌغالَ"

ثبػزجبسٖ ِٕظّخ غ١ش دى١ِٛخ ال رٙذف ٌٍشثخ، أعُٙ ِشوض وبسرش فٟ رذغ١ٓ د١بح اٌشؼٛة فٟ أوضش ِٓ 

 ثٍذا ِٓ خالي دً ٌٍٕضاػبد؛ ٚرشج١غ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚدمٛق اإلٔغبْ ٚاٌفشص االلزظبد٠خ؛ ِٚىبفذخ 70

األِشاع؛ ٚرط٠ٛش اٌؼٕب٠خ ثبٌظذخ إٌفغ١خ؛ ٚرؼ١ٍُ اٌّضاسػ١ٓ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ و١ف١خ ص٠بدح إٔزبط 

ٚلذ لبَ اٌشئ١ظ األِش٠ىٟ األعجك، ج١ّٟ وبسرش، ٚصٚجزٗ سٚصا١ٌٓ ثزأع١ظ ِشوض وبسرش ػبَ . اٌّذبط١ً

 .، ثّشبسوخ جبِؼخ إ٠ّٛسٞ ِٓ أجً ٔشش اٌغالَ ٚرذغ١ٓ اٌظذخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼب1982ٌُ

 

 @CarterCenterربثؼٕب ػٍٝ ر٠ٛزش  ,CarterCenter.orgصس ِٛلؼٕب ػٍٝ اٌٛاة 

رطٍغ ػٍٝ  , Facebook.com/CarterCenter ربثؼٕب ػٍٝ اٌف١ظ ثٛن 

  YouTube.com/CarterCenter شب٘ذٔب ػٍٝ ٠ٛرٛة  , Causes.com/CarterCenterلؼب٠بٔب 

  http://google.com+/CarterCenter + جٛجً  اػفٕب ػٍٝ   
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/TCCTunisia
http://www.cartercenter.org/
http://www.cartercenter.org/
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.twitter.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.facebook.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.causes.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://www.youtube.com/cartercenter
http://google.com/+CarterCenter
http://google.com/+CarterCenter
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يرحب مركز كارتر بتكريس حقوق االنسان في الدستور التونسي الجديد 
 ويدعو التخاذ خطوات فورية في اتجاه ضمان انفاذها

 
 2014 أفريل 10

 
بعد مركر ثالث سنكات مف سقكط نظاـ بف عمي كأكثر مف سنتيف مف انتخاب المجمس الكطني التأسيسي، قاـ التكنسيكف 

كعمى الرغـ مف أٌف . 2014 جانفي 27بخطكة حاسمة في سعييـ إلى التخمص مف الماضي االستبدادم باعتمادىـ دستكرا جديدا في 
الطريؽ إلى الدستكر كانت محفكفة بالتحديات، إال أف ركح التكافقات كانت طاغية، ضامنة بذلؾ كصكؿ تكنس إلى ىذا االنجاز 

.  التاريخي
 

عمى مدل مسار السنتيف، تطٌكر النص بدرجة كبيرة، متجيا في كثير مف الحاالت إلى كضكح أكبر ك حماية أىـ لمحريات 
كتيمٌثؿ المصادقة عمى الدستكر خطكة رئيسية في المرحمة االنتقالية لمبمد، رغـ أنيا تٌظؿ، كحدىا، غير . األساسية ك لحقكؽ اإلنساف

.  كافية لضماف انتقاؿ ناجح مف االستبداد إلى الديمقراطية
 

 عندما بدأ المجمس الكطني التأسيسي العمؿ 2012تابع مركز كارتر مسار صياغة الدستكر في تكنس منذ شير فيفرم 
كاجتمع المركز بصكرة منتظمة مع طائفة كاسعة مف المعنييف مف سياسييف كممثميف لممجتمع المدني، كحضرجمسات المجمس . عميو

الكطني التأسيسي ككرشات عمؿ المجتمع المدني المتعمقة بالمسار ك طكاؿ ىذه الفترة، قاـ المركز بتقييـ التقٌدـ المحرز لممسكدات 
المختمفة فيما يتعمؽ بالحريات السياسية كالمدنية، ك مدل تكريسيا لاللتزامات الدكلية لتكنس، كعٌمؽ عمى مضمكنيا كعمى المسار الذم 

  1.أنتجيا مف حيث شمكليتو كمدل احترامو لمبادئ الشفافية كمشاركة المكاطنيف في الشؤكف العامة لبالدىـ
 

في ىذا البياف، يقدـ مركز كارتر لمحة عامة عف عممٌيتٍي صياغة الدستكر كالمصادقة عميو كتحميال لعدة مسائؿ ىامة متعمقة 
 دستكر تكنس الجديد يكفر ضمانات عديدة لمحقكؽ كالحريات كيؤسس لسمطة قضائية كيشير البياف إلى أف. بمضاميف الدستكر الجديد

مع ذلؾ، يالحظ المركز أف بعض المكاد صيغت بشكؿ فضفاض مما قد يعٌرضيا لتفسير يتعارض مع األحكاـ األخرل مف . مستقمة
إٌف مرحمة إنفاذ الدستكر كال سيما عممية جعؿ النصكص القانكنية في تكنس منسجمة مع االتزامات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف . الدستكر

                                                           
ػٍٝ أْ ٌىً ِٛاؽٓ اٌذك ٚاٌفشطخ فٟ  (1969ِبسط  18اٌزٜ طبدلذ ػ١ٍٗ رٛٔظ فٟ ) ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌذمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ  25 ٠ٕض اٌفظً 1

 " أْ ٠شبسن فٟ إداسح اٌشؤْٚ اٌؼبِخ، إِب ِجبششح أٚ ثٛاعطخ ِّض١ٍٓ ٠خزبسْٚ ثذش٠خ"
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كينبغي أف تتـ ىذه . المنصكص عمييا في الدستكر، ستككف عممية ميمة في كضع األسس الكفيمة لضماف احتراـ ىذه اإللتزامات
 .العممية بشكؿ يكفر أعمى قدر مف حماية لحقكؽ اإلنساف بالنسبة لممقيميف في تكنس مف التكنسييف كغير التكنسييف

 
 عممية صياغة الدستور

 
اإلطار القانوني 

 
المشار إليو عادة باستخداـ )ينٌظـ عممية التصكيت عمى الدستكر نٌصاف قانكنياف كىيما قانكف التنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية 

ىذا األخير ال ييعتىبر قانكنا، كلكنو . كالنظاـ الداخمي لممجمس الكطني التأسيسي (2"الدستكر الصغير"أك " OPPP"االختصار الفرنسي 
.  نص يكٌجو عمؿ المجمس

 
 عمى أٌف 2011 ديسمبر 16 مف التنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية الذم أقره المجمس الكطني التأسيسي في 3كينص الفصؿ 

باإلضافة إلى . أف أغمبية الثمثيف ضركرية لممصادقة عمى الدستكر برٌمتو تتـٌ باألغمبية المطمقة ك المصادقة عمى الدستكر فصال فصال
 عمى أنو في صكرة تعٌذر الحصكؿ عمى األغمبية المطمكبة أثناء القراءة األكلى، يجب أف تتـ إعادة التصكيت في 3ذلؾ، ينص الفصؿ 

ف تعذر ذلؾ مجددا، يخضع مشركع الدستكر برٌمتو الستفتاء تقتضي المصادقة عميو أغمبية . غضكف شير كاحد مف القراءة األكلى كا 
. مطمقة لألصكات

 
 كقد تضٌمف عدة أحكاـ تتعٌمؽ بعممية 2012ك لقد مٌر النظاـ الداخمي بأربع تعديالت بعد المصادقة عميو في جانفي 

 83الفصكؿ )كتـٌ تنظيـ إجراءات تصكيت المجمس الكطني التأسيسي في قسـ النظاـ الداخمي الذم يتعٌمؽ بالجمسة العامة . 3التصكيت 
ك  (107 الى103الفصكؿ )ك الباب الرابع  (97 الى 94الفصكؿ )ك في القسـ المتعٌمؽ ببمكغ النصاب في الجمسة العامة  (93الى

 مف النظاـ الداخمي عمى أٌف المصادقة عمى مشركع الدستكر يجب 107ك ينٌص الفصؿ . المتعمؽ بمراجعة الدستكر كالمصادقة عميو
.  مف التنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية 3أف تككف كفقان لمفصؿ 

 
 
 
 
 

                                                           
 . كالمتعمؽ باالتنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية2011 ديسمبر 16 المؤرخ في 6-2011 القانكف التأسيسي رقـ 2
تـ التعديؿ االكؿ . (2012 فيفرم 14كنشر في الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية في ) 2012  جانفي20 كقد أقر المجمس الكطني التأسيسي النظاـ الداخمي في 3

 82 ك 72 ك 62 ك 61 ك 52  ك38  ك36  ك24كتـ تنقيح الفصكؿ . (2013  مارس 22نشر في الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية في ) 2013 مارس 15في 
 لمنظاـ الداخمي ككقع التعديؿ الثاني.  مكرر88كما تمت إضافة الفصؿ .  126ك  114 ك 109 ك 108 ك 106 ك 100 ك 104 ك 91 ك 89 ك 87 ك 85ك 
 نكفمبر 27 كقع التعديؿ الثالث في .89 ك 126 ك 106 ك 79 ك 36تـ تعديؿ الفصكؿ . (2013 نكفمبر 29 في كنشر في الرائد الرسمي ) 2013 نكفمبر 4في 

 2تـ التعديؿ الرابع لمنظاـ الداخمي في . 20 الفصؿ ك (جديد) 79ك  (جديد) 36تـ تعديؿ الفصميف . (2013 ر ديسمب6 كنشر في الرائد الرسمي في) 2013
ضافة الفصؿ 41كقع تعديؿ الفصؿ . (2014 جانفي 14كنشر في الرائد الرسمي في ) 2014 جانفي  . مكرر106 كا 
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 خمفية التصويت
 

، مع أكؿ اجتماع لمجاف التأسيسية التي أحدثيا 2012شرع المجمس الكطني التأسيسي في عممو عمى الدستكر في فيفرم 
اكتممت ىذه العممية بعد عاميف في فيفرم . ك لقد عممت كؿ لجنة عمى صياغة فصكؿ تندرج ضمف مكاضيع محددة. 4المجمس
.  ، عندما نيشر الدستكر المصادؽ عميو في الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية كدخؿ حيز التنفيذ2014

 
ثـ تٌمت مراجعة أقساـ المسكدة . 2012في أكت  (مشركع مسكٌدة دستكر الجميكرية التكنسية )قدمت المجاف التأسيسية مسكٌدتيا األكلى 

، أم يكميف قبؿ 2012 ديسمبر14كفي .  ، كتسميميا لٌمجاف التي كاصمت بعد ذلؾ العمؿ عمى النص5مف قبؿ ىيئة التنسيؽ كالصياغة
ك  الثانية البدء في الحكار الكطني في الجيات، تـ إصدار المجمكعة الثانية مف أعماؿ المجاف، المعركفة باسـ مسكدة مشركع الدستكر

 6.المشار إلييا بالمسكٌدة الثانية 
 

، قاـ المجمس الكطني التأسيسي بمناقشة مختمؼ 2013كرغـ أف المشاكرات الكطنية دامت مف ديسمبر إلى فيفرم 
مٌكف ىذا النقاش أعضاء المجمس التأسيسي، بما في ذلؾ أكلئؾ الذيف لـ يشارككا . فصكؿ مشركع الدستكر في جمسات عامة

 المجاف تكلتشيا مع النظاـ الداخمي الذم تـ تنقيحو آنذاؾ، ا كتـ7.في المجاف التأسيسية، مف تقديـ آرائيـ في المشركع
 مع المجتمع 2012 التكصيات المستقاة مف ىذا النقاش العاـ كمف الحكار الذم كقع في سبتمبر النظر فيالتأسيسية 

، أيرًسمت 2013 أفريؿ 10في ك. 2013 أفريؿ 10 مارس ك21تمت عممية المراجعة بيف ك8.المدني، كالحكار الكطني
إلى ىيئة الصياغة لمزيد المراجعة، كلكنيا لـ تينشر  (" مكرر2"بػػػ  كالتي سييشار إلييا )ة مف كؿ لجنة عدَّؿالمشاريع الـ

.  لمعمـك
 

أٌدل ك  9.تناكلت أحكاـ النظاـ الداخمي المنقحة صالحيات ىيئة الصياغة عند تكحيد كتنسيؽ مشاريع الفصكؿ
االختالؼ في فيـ ك تأكيؿ النص بيف مختمؼ الكتؿ السياسية إلى جدؿ عندما قامت ىيئة الصياغة بتعديالت جكىرية عمى 

 فصكؿ تـ االتفاؽ عمييا في مختمؼ المجاف المختصة، كما حسمت في خصكص الخيارات المقٌدمة مف قبؿ المجاف
.  دكف التشاكر مع المجاف،كتضميف مقترح كاحد مف المقترحات العديدة المقٌدمة لتحديد النظاـ السياسي

                                                           
السمطة  (3)الحقكؽ ك الحريات،  (2)التكطئة ك المبادئ األساسية ك تعديؿ الدستكر؛  (1):  تكلت كؿ مف المجاف التأسيسية الست النظر في أحد المكاضيع التالية4

الجماعات العمكمية الجيكية ك  (6)الييئات الدستكرية،  (5)القضاء العدلي ك اإلدارم ك المالي ك الدستكرم،  (4)التشريعية ك السمطة التنفيذية ك العالقة بينيما، 
 المحمية 

 . تككنت ىيئة التنسيؽ كالصياغة مف رئيس المجمس الكطني التأسيسي، المقرر العاـ ك مساعديو، ك رؤساء كمقررم المجاف التأسيسية5
 في كاليات تكنس 2013ك تمتيما جمسات عمكمية عيقدت خالؿ شير جانفي .  كبدأ الحكار الكطني في الجيات بدكرتيف جمعتا ممثمي الطمبة في تكنس ك صفاقس6

كقد . 2013كما نيظمت اجتماعات مع الدكائر االنتخابية لممياجريف بفرنسا ك إيطاليا في جانفي ك فيفرم . األربع ك العشريف، بمعدؿ ست كاليات في كؿ نياية أسبكع
 .حضر مركز كارتر حكالي نصؼ جمسات الحكار الكطني في الجيات

 بجمسة نقاش عامة بشأف التكطئة كالمبادئ العامة لمدستكر، إضافة إلى إجراءات التنقيح ك االحكاـ 2011 اكتكبر23 اتسمت الذكرل السنكية األكلى النتخابات 7
 .2013 فيفرم 25 ك2013 جانفي 17كتمت جمسات النقاش العامة حكؿ الفصكؿ االخرل بيف . الختامية، بينما كاصمت المجاف األخرل مراجعة مشاريعيا

كتتعيد المجاف التأسيسية بالنظر في المالحظات كالمقترحات : " عمى ما يمي2013 مف أحكاـ النظاـ الداخمي بصيغتو المنقحة في مارس 104 ينص الفصؿ 8
 ".الكاردة مف النقاش العاـ كالحكار الكطني حكؿ الدستكر كذلؾ في أجؿ أقصاه عشرة أياـ عمؿ مف تاريخ تعيدىا بالتقارير

تجتمع الييئة إلعداد الصياغة النيائية لنص مشركع الدستكر اعتمادا عمى أعماؿ المجاف باالستئناس بأىؿ " عمى أف 2013 المنقح في مارس 104 ينص الفصؿ 9
 ".االختصاص
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 أفريؿ 22كقع تسريب الكثيقة المعدلة مف طرؼ ىيئة الصياغة إلى كسائؿ اإلعالـ ثـ تـ إصدارىا رسميا فى 

 مجمكعة مف الخبراء تـ اختيارىـ مف قبؿ مكتب المجمس تمت مراجعة مسكدة مشركع الدستكر مف قبؿبعد ذلؾ، . 2013
في غضكف ذلؾ، عقدت أىـ الجيات الفاعمة حكاريف كطنييف ك10.الكطني التأسيسي باقتراح مف رؤساء المجاف التأسيسية

شمؿ ك. لمناقشة النقاط الخالفية العالقة في نص الدستكر ك غيرىا مف المسائؿ السياسية ك االقتصادية ك األمنية في تكنس
الحكار الكطني األكؿ الذم عقده رئيس الجميكرية معظـ األحزاب السياسية الفاعمة، في حيف كاصؿ الحكار الثاني، الذم 

كقد استأنفت ىيئة . نظمو االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ كالذم ضـٌ طيفا كاسعا مف األحزاب كمف مكٌكنات المجتمع المدني
الصياغة عمميا حتى قبؿ نياية الحكار الكطني الثاني كأدرجت بعض االتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا خالؿ الجمسات بشأف 

كما أضافت الييئة بابا عاشرا يتناكؿ األحكاـ االنتقالية كذلؾ لتكضيح المسار كاآلجاؿ . النقاط الخالفية في نص الدستكر
 .لالنتقاؿ مف النظاـ الدستكرم السابؽ إلى النظاـ الجديد، بما في ذلؾ االنتخابات التشريعية ك الرئاسية

 
 غرةفي  (لمدستكرة  الرابعمسكدةأك ما ييعرؼ أيضا باؿ)كنشر المجمس الكطني التأسيسي المشركع النيائي لمدستكر 

.  قكبؿ باحتجاجات مف بعض النكاب الذيف قٌدركا أنو لـ يكف مخمصا لعمؿ المجاف التأسيسية الستكلكنو، 2013جكاف 
 بعض جكىرعندما غٌيرت سمطتيا تجاكزت قد كعمى كجو الخصكص، اعتبر بعض أعضاء المعارضة أف ىيئة الصياغة 

 .  األحكاـ االنتقالية دكف الرجكع إلييابك أضافت الباب المتعٌمؽ  ( مكرر2سكدة ـ اؿفي  )الفصكؿ التي كضعتيا المجاف 
 

ك قد قاـ رئيس المجمس . لتجاكز األزمة، كضعت رئاسة المجمس الكطني التأسيسي لجنة خاصة لمعالجة بقية نقاط الخالؼ
ك التي ضٌمت مختمؼ الكيتؿ النيابية في ذلؾ الكقت، فضال عف « لجنة التكافقات » الكطني التأسيسي مصطفى بف جعفر بترأس 

ك سعت المجنة إلى تحديد القضايا الخالفية في المسكدة الرابعة لمدستكر ثـ التكصؿ . بعض األعضاء المستقميف في المجمس التأسيسي
 11.ككاف اليدؼ ىك تسييؿ النقاش العاـ ك التصكيت فصال فصال، ك المصادقة عمى الدستكر بأكبر دعـ ممكف. إلى اتفاؽ بشأنيا

 
كاجيت عممية صياغة الدستكر أىـ تحدٍّ ليا بعد كقت قصير مف تشكيؿ لجنة التكافقات، حيث أكقد اغتياؿ محمد البراىمي، 

، شرارة أزمة سياسية عميقة، مما أٌدل بأغمبية نكاب المعارضة إلى تعميؽ 2013 جكيمية 25نائب المجمس الكطني التأسيسي، في 
كبعد أقؿ مف أسبكعيف، عٌمؽ الرئيس بف جعفر أنشطة المجمس الكطني التأسيسي، ريثما يتـ إطالؽ حكار كطني . نشاطيـ في المجمس

 كما أطمؽ االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ كاالتحاد التكنسي لمصناعة كالتجارة كالصناعات التقميدية كالرابطة التكنسية 12.لحؿ األزمة
، عممية الحكار الكطني بشكؿ (أك رباعي الحكار)لحقكؽ االنساف كالييئة الكطنية لممحاميف، المشار إلييـ غالبان باسـ الرباعي الراعي 

كٌفر ىذا المنتدل منبرا لمجيات السياسية .  بعد أشير مف المفاكضات غير الرسمية بيف األحزاب السياسية2013رسمي في أكتكبر 
                                                           

 رفض عدد مف ابرز خبراء القانكف الدستكرم المشاركة صمب اعماؿ ىذه المجنة التي اككؿ الييا ميمة تصكيب المضاميف الدستكرية ك ذلؾ بسبب الغمكض الذم 10
اكتنؼ مجاؿ العمؿ الذم حدد ليـ ام ما اذا كاف عمميـ يقتصر اساسا عمى الجانب المغكم اك يتعدل ذلؾ الى محتكل النصكص باإلضافة لعدـ كجكد اسماء بعض 

قيس سعيد ىك اكؿ مف بادر الى االعتذار كتاله في ذلؾ كؿ مف عياض بف عاشكر كشفيؽ صرصار كحفيظة . الخبراء المعركفيف في المجاؿ القانكني في القائمة
شقير بعد عدـ الرد عمى الرسالة المشتركة التي كجيكىا لرئيس المجمس الكطني التأسيسي طالبيف فييا تكضيحات حكؿ ماىية الدكر الذم اككؿ الى لجنة الخبراء 

 .    (ىؿ ىك عمى المستكل المغكم البحت اـ عمى مستكل المحتكل)
ك قد ساعد إعالف .  كالذم قاطعت احتجاجات بعض النكاب جمستو األكلى2013 جكيمية 15 ك1 امتدت األزمة إلى النقاش العاـ الرابع كاألخير الذم انعقد بيف 11

 .رئاسة المجمس الكطني التأسيسي عف تشكيؿ لجنة التكافقات عمى تخفيؼ التكترات ك سمح باستئناؼ النقاش
 .2013 أكت 6 أعمف الرئيس مصطفى بف جعفر قراره بتعميؽ أنشطة المجمس في خطاب تمفزم تـ بثو في  12
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كاستأنؼ المجمس الكطني التأسيسي نشاطو بعد بدء 13.الفاعمة لمتكصؿ إلى تكافؽ بشأف القضايا المثيرة لمخالؼ، بما في ذلؾ الدستكر
. مناقشات الحكار الكطني بقميؿ

 
بينما رٌكز الحكار الكطني إلى حد كبير عمى تشكيؿ حككمة جديدة، تكٌلت لجنة التكافقات التابعة لممجمس الكطني التأسيسي 

 مف  كعمى الرغـ مف انقطاع أنشطة المجمس الكطني التأسيسي لقرابة ثالثة أشير، تمكنت المجنة14.ميمة استئناؼ المسار الدستكرم
 نقطة خالفية، كىك تكافؽ شمؿ 52كخالؿ تمؾ الفترة، تكصمت إلى اتفاؽ بشأف . 2013 ديسمبر27 جكاف ك29 مرة بيف 37االجتماع 

كقبيؿ انتياء العممية، قامت المجنة باستشارة أبرز الخبراء الدستكرييف، ال سيما فيما يتعمؽ باألحكاـ . 15 فصال29التكطئة ك مجمكع 
 16.االنتقالية

 
 لـ يتمحكر الخالؼ داخؿ المجمس الكطني التأسيسي فقط حكؿ محتكل الدستكر، بؿ امتد إلى ما إذا كانت االتفاقات ميمزمة 

كمثمت مسألة كيفية التزاـ مختمؼ الكتؿ كاألحزاب كالنكاب المستقميف داخؿ المجمس الكطني التأسيسي بالقرارات التي تـ التكصؿ . أـ ال
كلـ تكف لمجنة التكافقات مكانة رسمية في المجمس الكطني التأسيسي كما . إلييا مف قبؿ ممثمييـ في المجنة أكثر القضايا المثيرة لمجدؿ

أنو لـ يقع ذكرىا في النظاـ الداخمي، األمر الذم أٌدل بالبعض إلى التخكؼ مف أف ال تحتـر الجمسة العامة االتفاقات التي صدرت عف 
 . المجنة عند التصكيت

 
بعد الكثير مف النقاش كقبؿ يـك كاحد مف انطالؽ التصكيت عمى الدستكر فصال فصال، قاـ المجمس الكطني التأسيسي بتعديؿ النظاـ 

ميمزمة لمكتؿ بمختمؼ تياراتيا  (...)مقترحات التعديؿ "الداخمي لمنح لجنة التكافقات صفة رسمية في جمسة عامة كما أٌكد عمى أٌف 
 17".السياسية كلممجمكعات الممٌثمة بيا

 
 الجدول الزمني لمتصويت 

 
 2013 ديسمبر 30بعد طكؿ انتظار، اتُّخذت أكؿ خطكة مممكسة في التصكيت عمى فصكؿ الدستكر فصال فصال في 

 كفي اليـك التالي، تـ تكزيع التعديالت عمى جميع النكاب 18.عندما فيتح لمنٌكاب باب تقديـ مقترحات تعديؿ الفصكؿ لمدة يـك كاحد

                                                           
كانتخاب أعضاء الييئة  (3)المصادقة عمى الدستكر  (2)تشكيؿ حككمة جديدة  (1):  كتـ تنظيـ الحكار في شكؿ ثالث مسارات ، ال يزاؿ ثالثيا فقط منقكصا13

 .  االنتخابية ك ختـ قانكف انتخابي
كيضعت القائمة في ) كقد حددت لجنة التكافقات مجمكعة كبيرة مف القضايا المثيرة لمخالؼ ك تتطرقت تقريبا لكؿ باب مف أبكاب الدستكر باإلضافة الى تكطئتو 14
 18، ك المعركفة بقائمة 2013جكيمية 18- 16ك المتفؽ عمييا في )كتـ تضييؽ نطاؽ ىذه المسائؿ إلى أىـ القضايا المثيرة لمخالؼ . (2013 جكيمية 11

 .كما قاـ أعضاء المجنة ، في كقت الحؽ، بمراجعة بعض المسائؿ المكجكدة عمى قائمة أشمؿ. ، كىي تتضمف التكطئة، كاألحكاـ االنتقالية(جكيمية
 .2013، المجمس الكطني التأسيسي، ديسمبر "حصيمة التكافقات" كثيقة تحمؿ عنكاف 15
ك قد تمت . بخصكص مسألة معينة، بما في ذلؾ الخبراء كممثمي الحككمات" بمف ترل االستفادة برأيو"  مف النظاـ الداخمي أف تستنير المجاف 59 يخٌكؿ الفصؿ16

استشارة خبراء في مراحؿ مختمفة مف العممية ك أجرت المجاف التأسيسية عمى غرار ىيئة التنسيؽ ك الصياغة عدة جمسات استماع لخبراء تكنسييف كدكلييف قبؿ 
 (.2013غرة جكاف ) لمدستكر  اصدار المشركع الرابع

 . مكٌرر106 ك 41الفصالف :  الفصكؿ ذات الصمة17
كما ". قبؿ مناقشة الباب مكضكع المقترح"أربعة أياـ لتقديـ مقترحات التعديؿ  (2013 مارس 15كما تـ تنقيحو في ) مف أحكاـ النظاـ الداخمي 106 يمنح الفصؿ 18

 كتـ 2013 نكفمبر 4تـ تعديؿ ىذا  الفصؿ مرة أخرل في ".  أياـ عمى األقؿ مف مكعد الجمسة العامة المعنية 10عف مناقشة الباب قبؿ  "أنو يجب أف يتـ اإلعالف 
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، اليـك نفسو الذم اجتمع فيو المجمس في جمسة عامة لتعديؿ 2014 جانفي 2كفي . كنشرىا عمى مكقع المجمس الكطني التأسيسي
النظاـ الداخمي مرة أخرل، طمب النكاب أف يسمح ليـ بأخذ الكممة البداء رأم لصالح أك ضد التعديالت المقترحة خالؿ الجمسات 

 . 2014 جانفي 3كبدأ التصكيت فصال فصال في . العامة
 

أم التصكيت فصال فصال كالتصكيت عمى النص )كاف المجمس الكطني التأسيسي يأمؿ إتماـ عممية المصادقة عمى الدستكر
كزادت خارطة الطريؽ المنبثقة عف الحكار الكطني مف حدة . ، الذكرل السنكية الثالثة لمثكرة التكنسية2014 جانفي 14بحمكؿ  (برٌمتو

لكف لـ يتمٌكف المجمس الكطني التأسيسي مف احتراـ .  جانفي كأجؿ لممصادقة عمى الدستكر12الضغط عمى المجمس بتحديدىا لتاريخ 
كتيعتبر ىذه المرحمة سريعة لمغاية بالنظر إلى عدد الفصكؿ المصكت . 2014 جانفي 26ىذا المكعد ك صادؽ عمى الدستكر في 

كعالكة عمى ذلؾ، فإف المصادقة عمى . 19عمييا، بما في ذلؾ تمؾ المثيرة لمجدؿ كالتي تتطمب عممية تفاكض دقيقة مف قبؿ النكاب
 صكتا فقط كاف كافيا 145 نائبا حاضرا، في حيف أف مجمكع 216 صكت مف اؿ200الدستكر في مجممو تمت بأغمبية ساحقة ؿ

 تـٌ ختـ الدستكر مف قبؿ رئيس الجميكرية السٌيد محمد المنصؼ المرزكقي ك رئيس المجمس 2014 جانفي 27في . 20إلقرار الدستكر
 فيفرم 10كدخؿ الدستكر حيز النفاذ يـك . حككمة تمؾ الفترة، السيد عمي العريض جعفر كرئيس الكطني التأسيسي السٌيد مصطفى بف

 21. عند نشره في عدد خاص لمرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية2014
 

 تأويل مرن : النظام الداخمي
 

 مف التنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية، فإف إجراءات 3رغـ خضكعيا ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس الكطني التأسيسي ك لمفصؿ
بؿ إٌف المجمس الكطني التأسيسي قاـ بتأكيميا بطريقة مرنة في عدة مناسبات . التصكيت فصال فصال لـ تظؿ ثابتة طكاؿ العممية

.  لتجنب االزمات السياسية
 

ؿ بطرؽ مختمفة، فقد رأل " بالميمزمة"كعمى الرغـ مف أف تعديالت لجنة التكافقات كيصفت  في أحكاـ النظاـ الداخمي، إال أف ىذا المفظ أيكِّ
بعض النكاب أف المجمس الكطني التأسيسي كاف ممزما عمى التصكيت كفقا لالتفاقات، بينما اعتبر البعض اآلخر انو مبدأ تكجييي 

كلكف تغير ىذا . 22كتـ تبني معظـ تعديالت المجنة كصٌكت النكاب بصفة عامة بانسجاـ مع االتفاقات التي تـ التكصؿ إلييا. فقط
استقطبت ىذه القضية االىتماـ طكاؿ . 24 ، الذم يحٌدد شركط الترٌشح لمنصب رئيس الجميكرية23 74خالؿ التصكيت عمى الفصؿ 

                                                                                                                                                                                     
ككقع حذؼ شرط إعالف التصكيت عمى . 15 إلى 5كما ارتفع العدد االدنى لمنٌكاب الالزميف القتراح تعديؿ مف .  تقميص آجاؿ تقديـ التعديالت إلى يـك كاحد فقط

 .أياـ10كؿ باب قبؿ 
.  عنكانا، باإلضافة إلى التعديالت المقترحة26 ك فصال146 ك أجزاء8التكطئة التي كانت مقسمة إلى : ـ عنصرا تكجب التصكيت عميو180ىناؾ مجمكع كاف 19
 (.2013 أكتكبر18حبيب خضر، المقرر العاـ لمدستكر، ؿمؤتمر صحفي ؿ: المصدر)

 . 2014جانفي 22حزب الخيار الثالث، لـ يعش ليرل التصكيت النيائي عمى الدستكر حيث  تكفي بنكبة قمبية في عف  نائب عمكش،محمداؿ20
 .2014 فيفرم 10  في  إصدار عدد خاص مف الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية21

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution_1.pdf  
 46 عمى سبيؿ المثاؿ في الفصؿ،لتعديالتكمقترحة  بعض المسائؿ  العبة دكر الكسيط في أثناء التصكيت،حسب الضركرة كاصمت لجنة التكافقات اجتماعاتيا 22

 .بشأف حقكؽ المرأة
 . مف المشركع الرابع73 الفصؿ 23
اف العديد مف  تمس الحامميف لجنسيتيف كىما مسألتاف لممكاطنيف بالنسبة عمى مسألة تحديد سف أدنى لممرشحيف، فضال عف شركط الترشح لممناصبالنقاش تركز 24
 .مباشر بشكؿ محتمميفاؿلمرشحيف ا

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution_1.pdf
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كبما أنو لـ يتـ قبكؿ الصياغة الميقتىرىحة مف قبؿ لجنة التكافقات، كاف عمى رؤساء الكتؿ التكسط لحؿ الخالؼ في ىذه . العممية
 أعمف الحبيب خضر، المقرر العاـ لمدستكر، عف 2014 جانفي 14كفي . منذ ذلؾ، تقمص دكر لجنة التكافقات إلى حد كبير. المسألة

. انتياء عمميا
 

 مف النظاـ 93فيما يتعمؽ باإلجراءات، لـ يتمحكر  النقاش بيف المالحظيف لمعممية حكؿ دكر لجنة التكافقات بؿ حكؿ تفسير الفصؿ
أف يطمب  (مف بيف أشخاص آخريف يحٌددىـ الفصؿ)ينص الفصؿ عمى أنو يمكف لممقرر العاـ لمدستكر . الداخمي كاستخدامو المفرط

، كذلؾ بناء عمى ظيكر عناصر جديدة تيـٌ المكضكع قبؿ انتياء المداكلة حكؿ (...)أف يعكد لمناقشة فصؿ سبؽ إقراره "مف المجمس 
". المشركع المعركض

 
كبناء عميو، اقترح إعادة فتح المناقشة بشأف الفقرة الرابعة مف .  خالؿ اليـك األكؿ مف التصكيت93اقترح المقرر العاـ استخداـ الفصؿ

 مف 6 فيما بعد إلعادة مراجعة الفصؿ 93تـ تطبيؽ الفصؿ . لكف اقتراحو لـ يمؽ قبكال. التكطئة، حكؿ فكرة االنتماء المتكسطي لتكنس
الدستكر كالذم يتعمؽ بحرية المعتقد كحماية المقدسات، عمى الرغـ مف أنو كقعت المكافقة عمػى ىذا الفصؿ في شكمو األصمي  في 

ككاف ذلؾ كنتيجة لمشادة كالمية حصمت بيف نائبيف مف كتمتيف متعارضتيف، اعتبر عمى إثرىا نكاب المعارضة أف . 25جمسة سابقة
كدعكا إلى إعادة تعديؿ الفصؿ لتضمينو التزاـ الدكلة بمنع التحريض عمى الكراىية كالعنؼ " عناصر جديدة"الصراع قد أٌدل الى ظيكر 

 26.إضافة إلى منع التكفير
 

فإمكانية إعادة فتح النقاش حكؿ فصكؿ أخرل سبؽ .  المتعمؽ بالحريات الدينية سابقةن 6شكؿ طمب إعادة فتح النقاش بشأف الفصؿ 
عناصر " مف النظاـ الداخمي ينص عمى أنو يجب أف تظير93كرغـ أٌف الفصؿ. كتمت المكافقة عمييا جعؿ التصكيت غير نيائي

ك بعد ". تيـٌ المكضكع"كالتي" جديدة"قبؿ أف يصبح الفصؿ قابال لممراجعة، فيك ال يكٌضح العناصر التي تعتبر " جديدة تيـٌ المكضكع
الجدؿ الذم أثاره تطبيؽ ىذا الفصؿ، قٌرر المقرر العاـ تمكيف رؤساء الكتؿ مف البت في ما إذا كانت إعادة فتح النقاش حكؿ الفصؿ 

كقد استخدـ المجمس الكطني . ك قد سمحكا باالحتجاج بو في عدة مناسبات، ككاف ذلؾ عادة لحؿ المسائؿ الخالفية.  مبررة93
الذم ) 3928كالفصؿ  (المتعمؽ بالحؽ في اإلضراب) 27 36التأسيسي ىذا الفصؿ إلعادة فتح النقاش بشأف عدة نقاط، منيا الفصؿ 

الذم يحٌدد شركط الترٌشح النتخابات رئاسة ) 7429، كالفصؿ (يحٌدد القيـ التي يجب تدريسيا عند تطبيؽ الحؽ في التعميـ
 الذم بات، حتى المحظة األخيرة ، مكضكع خالؼ، ك كقع إقرار نصو 6ك قد كقع التصكيت ثالث مرات عمى الفصؿ . 30(الجميكرية

. 2014 جانفي 23النيائي في 
                                                           

الدكلة راعية لمديف ، كافمة لحرية المعتقد ك الضمير ك ممارسة الشعائر الدينية ، حامية لممقدسات ضامنة : " مف المشركع الرابع لمدستكر عمى أفٌ 6  ينص الفصؿ 25
 ". لحياد المساجد كدكر العبادة عف التكظيؼ الحزبي

كأدل ىذا إلى نقاش ساخف حكؿ .  قاـ عضك مف كتمة النيضة بتصريح لكسائؿ االعالـ فسره البعض عمى أنو تشكيؾ في إيماف نائب آخر مف الكتمة الديمقراطية26
 .الحاجة إلى إضافة ضمانات في الدستكر ضد ادعاءات التكفير التي يمكف أف تعرض المتيميف بيا إلى خطر العنؼ البدني

 .ة مف المسكٌدة  الرابع35 الفصؿ 27
 .ة مف المسكٌدة  الرابع38 الفصؿ 28
 .ة مف المسكٌدة  الرابع73 الفصؿ 29
 65ك  (62 )63ك ،  (35 )36ك  ( فى المسكدة الرابعة31كاف عدده ) 32 ك 12 ىي 93الفصكؿ األخرل التي كقعت إعادة التصكيت عمييا باستخداـ الفصؿ30
كتمت إضافة . (145 )147ك (119 )122ك  (118) ك 121( 108 )111ك  (107 )110ك  (103 )106ك  (90 )91ك  (87 )88ك  (80 )81ك  (64)

 . إلى النسخة النيائية (التي لـ تكف مكجكدة في المسكدة الرابعة) 149 ك 13الفصكؿ
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 الحضور و المشاركة العامة و التواصل حول عممية المصادقة عمى الدستور

 
في مراحؿ مختمفة، كاجيت عممية كضع الدستكر، التي كانت تشاكرية بصفة عامة صعكبات نتجت عف غياب خارطة طريؽ كاقعية ك 

اضافة الى ذلؾ لـ تكف ىنالؾ استراتيجية اتصاؿ كاضحة، فاتسمت العممية بنقص . 31مفٌصمة لعمؿ المجمس الكطني التأسيسي
ك أثرت بعض الدركس المستقاة مف العاميف الماضييف إيجابا عمى عممية المصادقة عمى . الشفافية، ك بتغٌيب عدد كبير مف النكاب

فقد أبدل المجمس الكطني التأسيسي تحٌسنا ممحكظا في االتصاؿ، ك ذلؾ بكضع إجراءات أكضح لنفاذ المجتمع المدني إلى . الدستكر
.  عممية التصكيت كسف أحكاـ تسٌيؿ تغطيتيا اإلعالمية

 
كعمى الرغـ مف أف مشكمة تغيب النٌكاب ضايقت المجمس الكطني التأسيسي لمدة طكيمة مف كجكده، بما في ذلؾ خالؿ النقاش العاـ في 

مع ذلؾ، باستثناء تاريخ التصكيت عمى الدستكر برٌمتو، لـ . ، إاٌل أٌنو لـ يمٌثؿ إشكاال كبيرا خالؿ ىذا التصكيت2013شير جكيمية 
 32.يسٌجؿ المجمس حضكر كؿ النكاب في جمسة عامة كاحدة

 
ك لقد لعب اإلعالـ دكرا . حٌسف المجمس الكطني التأسيسي تكاصمو اإلعالمي خالؿ المرحمة النيائية لمتصكيت كالمصادقة عمى الدستكر

برمجتيا خالؿ عممية التصكيت لبث " 2الكطنية "فعمى سبيؿ المثاؿ، كٌرست القناة العمكمية . ىاما  في بث العممية لمجميكر التكنسي
في ىذا الصدد، سٌيؿ المجمس .  مباشر لمجمسات العامة ك لحكارات ذات الصمة أجرتيا مع مختمؼ النٌكاب ك مكٌكنات المجتمع المدني

الكطني التأسيسي عمؿ كسائؿ االعالـ حيث كٌرس مساحة مركزية في فضاء المجمس لتقـك مقاـ االستكديك خالؿ فترة التصكيت فصال 
. فصال

 
قبؿ عدة أسابيع مف بدء التصكيت . كما بذؿ المجمس الكطني التأسيسي جيكدا كبيرة لتسييؿ نفاذ المجتمع المدني إلى عممية التصكيت

كحسب . فصال فصال، دعا المجمس مالحظي المجتمع المدني المعنييف إلى تقديـ مطالب لحضكر الجمسات عمى مكقعو اإللكتركني
بصفة عامة، كانت منظمات .  منظمة بالتسجيؿ عمى المكقع، بما فييا منظمات سجمت أكثر مف ممٌثؿ كاحد353المجمس ، قامت 

المجتمع المدني أكثر بركزا خالؿ مرحمة المصادقة عمى الدستكر منو خالؿ المراحؿ السابقة مف عممية كضعو، رغـ أف الحضكر لـ 
ك لقد أضفى حضكر المجتمع المدني في المجمس التأسيسي خالؿ التصكيت عمى مسائؿ . يكف ثابتا طكاؿ األسابيع الثالثة لمتصكيت

حاسمة نكعا مف الحركية في المسار ك أفسح المجاؿ لمتحاكر عمى ىامش الجمسات العامة، كىك تبادؿ لـ يتـ فقط بيف أفراد المجتمع 
. المدني ك نٌكاب المجمس، بؿ ك أيضا بيف المجتمع المدني ك كسائؿ االعالـ

 
كباإلضافة إلى ذلؾ، قاـ المجمس الكطني التأسيسي بتسييؿ ميمة متابعة المالحظيف لنقاشات الجمسة العامة عف طريؽ مٌدىـ 

ك طبقا ألحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس الكطني التأسيسي، تـٌ نشر ىذه المقترحات عمى المكقع . بالمشركع النيائي ك بقترحات التعديؿ
 33.اإللكتركني لممجمس قبؿ التصكيت

                                                           
 . 2013جكاف12 (ج) ك، 2012 سبتمبر، 26 (ب) ك2012 مام 11 (أ) بيانات مركز كارتر في 31
 .20انظر اليامش عدد .  باستثناء محمد العمكش32
 . 2014 مارس 24  تـٌ االطالع عمييا في http://www.anc.tn/site/main/ar/docs/constitution/propos_proj_constit.pdf:  التعديالت المقترحة33

http://www.anc.tn/site/main/ar/docs/constitution/propos_proj_constit.pdf
http://www.anc.tn/site/main/ar/docs/constitution/propos_proj_constit.pdf
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، فإف ىذه الجيكد لـ تكف 2013كعمى الرغـ مف أٌف المجمس الكطني التأسيسي بذؿ جيكدا مختمفة لمتشاكر مع المكاطنيف قبؿ جكاف

ك ييٌفسر ىذا جزئيا . ، لـ يبذؿ المجمس جيدا كبيرا في الكصكؿ إلى المكاطنيف2013بعد إصداره لممشركع النيائي في جكاف. مكٌسعة
ك حيث فشؿ المجمس الكطني التأسيسي في . بزيادة الضغكط ك التكٌترات السياسية التي كانت سائدة في األشير األخيرة مف العممية

المبادرة بجيكد التكعية العامة، شارؾ بعض النٌكاب في منتديات مف تنظيـ المجتمع المدني ك المنظمات الدكلية في مختمؼ مناطؽ 
 .  ك خاضكا حكارات مع ناخبييـ34البالد

 
يينئ مركز كارتر المجمس الكطني التأسيسي عمى اعتزامو بدء جكلة مف االجتماعات العامة في جميع الكاليات ابتداء مف شير أفريؿ 

كيكصي المركز المجمس التأسيسي ك الحككمة ك المجتمع المدني .  بيدؼ إشراؾ المكاطنيف في نقاش مضمكف الدستكر الجديد2014
بتكثيؼ الجيكد الرامية إلى تحسيس المكاطنيف التكنسييف في كامؿ البالد، بما في ذلؾ الشباب، حكؿ الدستكر الجديد، ك التماس آرائيـ 

 .   كما يدعك مركز كارتر المجتمع الدكلي إلى دعـ تمؾ الجيكد إلى أقصى حد ممكف. ككجيات نظرىـ فيو
 

 القضايا الرئيسية في الدستور
 

تابع مركز كارتر عممية صياغة الدستكر التكنسي عف كثب، كذلؾ مف أكؿ مسٌكدة لو إلى نسختو النيائية التي صادؽ عمييا المجمس 
، تتبع المركز التقدـ المحرز 35طكاؿ عممية دامت عاميف كمف خالؿ مختمؼ مشاريع الدستكر. 2014الكطني التأسيسي فى جانفي 

كقاـ بتقييـ مطابقة أحكاـ الدستكر مع التزامات تكنس الدكلية المتعمقة بتكريس الحريات السياسية ك المدنية األساسية، بما في ذلؾ 
 36.مبادئ حقكؽ االنساف، المٌضمنة في المعاىدات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف التي سبؽ كصادقت عمييا تكنس

 
كيينئ المركز أعضاء المجمس الكطني التأسيسي عمى إنجازىـ ك يشيد عمى استعدادىـ إلدراج آراء ك كجيات نظر الممثميف السياسييف 

في معظميا، عٌززت ىذه الجيكد ىيكمة النص ك تناغمو، كال سيما في حماية بعض . كالمجتمع المدني ك المكاطنيف حكؿ الدستكر
كفي ىذا الصدد، . كما ساعدت مختمؼ اآلليات االستشارية في التكصؿ إلى تكافؽ بشأف القضايا الرئيسية. الحقكؽ كالحريات االساسية

ىذا الى جانب اجتماعات رؤساء الكتؿ .تستحؽ لجنة التكافقات الذكر، بكجو خاص،ألىمية عمميا في إنجاح المصادقة عمى الدستكر
 .التي مثمت آلية في التغمب عمى العقبات التي ظيرت خالؿ عممية التصكيت النيائي

 

                                                           
 بتنظيـ اجتماعات ةك حافمة المكاطف (عتيد) االنتخاباتالتكنسية مف أجؿ نزاىة كديمقراطية البكصمة ك الجمعية منظمات المجتمع المدني قامت  عمى سبيؿ المثاؿ34

 .المكاطنيف المجمس الكطني التأسيسي ك بيف نكاب
ة بعد إدراج لتأسيسيتشير إلى مجمكعة الفصكؿ التي أعدتيا المجاف امكرر 2 مسكٌدة . لمدستكر أربعة مشاريع ،أصدر المجمس الكطني التأسيسي سنتيفمدلعمى 35

كىي تشكؿ .  الى ىيئة الصياغة، كلكف لـ ينشر عمنا2013 افريؿ 10ىذا النص كاف قد قٌدـ في . ةالتعميقات الصادرة مف مصادر مختمفة عمى المسكٌدة  الثاني
 .2013 افريؿ 22 عف المجمس الكطني التأسيسي  في ة الصادرةأساس المسكٌدة  الثالث

 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ ك، 1969دقت عميو تكنس سنة ا صالذم مف بيف ىذه المعاىدات يمكف ذكر العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية 36
سنة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي صادقت عمييا تكنس ، ك 1969دقت عميو تكنس سنة ا ص الذماالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

دقت عمييا تكنس سنة ااتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات التي صك ، 1981 تكنس سنة ت عميودؽا، ك الميثاؽ االفريقى لحقكؽ االنساف كالشعكب الذم ص1985
 سنةدقت عمييا تكنس ااتفاقية حقكؽ الطفؿ التي صك، 1966 صادقت عمييا تكنس في  التي االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرمك، 1971
1989. 
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 القانون الدولي
 

في أكؿ مسكٌدتيف لمدستكر، اتخذ المجمس الكطني التأسيسي مكقفا متحفظا فيما يخص مكانة القانكف الدكلي ك ترتيبو 
جعمت ىذه المسكدات احتراـ تكنس اللتزاماتيا الدكلية . التفاضمي في سمـ القكاعد القانكنية بالمقارنة مع القانكف ك الدستكر التكنسييف

ك يمٌثؿ ىذا المكقؼ، في حد ذاتو، تناقضا مع التزامات تكنس بمكجب اتفاقية . مشركطا بعدـ تناقض ىذه األخيرة مع قكانينيا الداخمية
ال يجكز لطرؼ في معاىدة أف يحتج بنصكص قانكنو الداخمي "فيانا لقانكف المعاىدات التي صادقت عمييا تكنس كالتي تنص عمى أنو 

 ك كضحت ىيئة الصياغة في المسكٌدتيف الثالثة كالرابعة أٌف المعاىدات الدكلية التي كافقت ك 37" كمبرر إلخفاقو في تنفيذ المعاىدة
لكف أشارت صياغة المشركع الرابع إلى المعاىدات التي يكافؽ . صادقت عمييا تكنس أعمى مف القكانيف المحمية ك أدنى مف الدستكر

كىي التسمية الجديدة لمسمطة التشريعية، مما يفيد، ك ربما بدكف قصد، أف المعاىدات التي كافقت عمييا " مجمس نكاب الشعب"عمييا 
.   السمط التشريعية السابقة لف تحظى بالضركرة بنفس المرتبة ك المكانة القانكنية

 
ليشمؿ جميع الييئات التشريعية، " السمطة التشريعية"يرحب مركز كارتر بالصيغة النيائية ليذا الفصؿ ك الذم أصبح يمتد إلى

.  الماضية كالحاضرة كالمستقبمية
 

كما ال يٌحدد . مع ذلؾ، لـ يكضح المجمس الكطني التأسيسي مكانة القانكف الدكلي كنطاؽ نفكذه في عالقتو باإلطار القانكني لتكنس
باإلضافة إلى ذلؾ، ال يعطي . الدستكر بكضكح التزاـ تكنس باحتراـ جميع التزاماتيا الدكلية، بما فييا تمؾ القائمة عمى القانكف العرفي

كقد يؤدم ىذا اإلغفاؿ إلى تفسيرات . الدستكر لممحاكـ صالحية كاضحة في اعتماد أحكاـ النصكص الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف
 . مضٌيقة مف قبؿ القضاة لمحقكؽ ك الحريات الدستكرية ك تمؾ المضمنة بالقكانيف العادية ك المتعمقة بحقكؽ االنساف

 
يترؾ ىذا اإلغفاؿ المجاؿ مفتكحا أماـ إمكانية تعارض الدستكر مع التزامات تكنس بمكجب اتفاقية فيينا التي تنٌص بكضكح 

يشٌجع مركز كارتر السمطات عمى تفسير . عمى أٌف القكانيف المحمية ال يمكف أف تستخدـ لتبرير تجاىؿ أحكاـ ك التزامات المعاىدات
ك ينبغي .  التشريعات المحمية بشكؿ يتفؽ مع االلتزامات الدكلية، بما فييا القانكف العرفي، الذم يعتبر جزءا مف القانكف الدكلي

تفسَّر دكما أحكاـ المعاىدات الدكلية حسب معانييا المقبكلة عالميا  .أف ي
 

 حقوق اإلنسان و كونّيتها في الدستور
 

يتضمف المشركع النيائي لمدستكر عدة إشارات إلى حقكؽ االنساف ك ينٌص عمى إنشاء ىيئة كطنية لحقكؽ االنساف لممساعدة 
 في مراحؿ مختمفة مف عممية الصياغة، ناقش كاضعك الدستكر ككنية ىذه 38.عمى ضماف احتراـ ىذه الحقكؽ ك التحقيؽ في انتياكاتيا

في ". القيـ اإلنسانية السامية"أشارت تكطئة المسكٌدة األكلى إلى . الحقكؽ، ككاف نقاشا متأثرا بالنقاش حكؿ مكانة الديف في الدستكر
في المسكٌدة الثالثة، فاٌف " ككنية"ك لئف تٌمت إضافة مصطمح ". مبادئ حقكؽ االنساف"المسكٌدة الثانية، أضيفت في التكطئة إشارة إلى 

                                                           
 . مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات27 الفصؿ37
 مف الدكلة نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف في سياؽ التعميـ العمكمي المجاني، كيحظر الفصؿ 39 كردت حقكؽ االنساف مرتيف في التكطئة، فى حيف يطمب الفصؿ 38
 .  أم تعديالت تمٌس مكتسبات حقكؽ االنساف أك الحريات المكفكلة في الدستكر49
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أثارت ىذه الصيغة احتجاجات كبيرة ". مع الخصكصية الثقافية لمشعب التكنسي"ىذه اإلشارة فقدت كزنيا عندما قيرنت بمعيار انسجاميا 
ًذؼ ىذا القيد، ك مع ذلؾ ال يزاؿ ضمنيا مف . مف طرؼ المجتمع المدني ك بعض أعضاء المعارضة في المسكٌدة الرابعة كاألخيرة، حي

 14الذم أصدرتو ىيئة الصياغة في  ينص التقرير العاـ حكؿ مشركع الدستكر". بالسامية"خالؿ كصؼ القيـ الككنية لحقكؽ اإلنساف 
 : عمى ما يمى2013جكاف 

 
يبرز التأكيد عمى أف التأسيس إنما يقـك عمى ما " السامية"بصفة " القيـ االنسانية كمبادئ حقكؽ اإلنساف الككنية"إف كصؼ " 

بمغ منيا السمك بما فيو مف مضاميف نبيمة كأف ذلؾ يستكعب المعنى المراد مف الصيغة السابقة التي كانت تشترط أف يككف 
خاصة عند األخذ بعيف " ما ينسجـ مع الخصكصيات الثقافية لمشعب التكنسي"التأسيس عمى ىذا األساس الثاني في حدكد 

االعتبار ما ذكر بعد ذلؾ مف إشارة لالستمياـ مف الرصيد الحضارم كمف الحركات اإلصالحية المستندة إلى مقكمات اليكية 
 39".العربية اإلسالمية كالكسب الحضارم االنساني

 
ىذه المسألة أىمية قصكل خالؿ مناقشات لـ تكتس رغـ الدعكة التي قامت بيا مختمؼ منظمات حقكؽ االنساف، 

 قد تكحي بأف ىناؾ ترتيب ىافي النسخة النيائية مف الدستكر، رغـ أف" سامية"ك كقع االحتفاظ بكممة .  التكافقاتجنةؿ
تفسير ؿ عمى عاتؽ القضاء التكنسي ئناىذا األمر عبكيضع . مع تفكؽ بعض الحقكؽ عمى األخرلحقكؽ االنساف ؿتفاضمي 

 مع إعالف فيينا، الذم  في نفس الكقتالعبارة بشكؿ ال يمٌس الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في الدستكر ك يتكافؽ
ىذا اإلعالف  عمى أنو كما ينص ". ك مترابطةتكاممة  ك غير قابمة لمتجزئة ك ـميةجميع حقكؽ االنساف عاؿ"ينص عمى أف 

حقكؽ اإلنساف عمي نحك شامؿ "أف تعامؿ الدكؿ مف كاجب ، ة ك الثقافية ك االقتصادمة السياسينظميابغض النظر عف 
 أكثر دقة مف 1959  تكنس لسنة دستكركاف 40".كبطريقة منصفة ك متكافئة، كعمى قدـ المساكاة، كبنفس القدر مف التركيز

الحريات األساسية كحقكؽ اإلنساف في "الجميكرية التكنسية تضمف حيث أنو ينص عمى أٌف الدستكر الحالي في ىذا الصدد، 
 41".ككنٌيتيا كشمكلٌيتيا كتكامميا كترابطيا

 
 الدين في الدستور

 
. منذ البدء، استأثرت مكانة الديف في الدستكر الجديد باىتماـ كبير مف طرؼ األحزاب السياسية ك المجتمع المدني
كاف جكىر النقاش ىك كيفية إيجاد تكازف بيف اليكٌية العربية االسالمية لغالبية الشعب التكنسي كالطابع العمماني المنشكد 

امتٌد النقاش أيضا إلى كيفية ضماف المساكاة الكاممة لمجميع بغض النظر عف دينيـ بالتكازم مع االعتراؼ بككف . لمدكلة
.  تكنس دكلة مسممة

 
كحتى قبؿ . تضٌمنت التكطئة في المسكٌدة االكلى مف الدستكر إشارات صريحة كأخرل ضمنية لممسألة الدينية 

بصريح العبارة كاالكتفاء برمزية " الشريعة"صدكر النسخة االكلى مف مشركع الدستكر تـ التكٌصؿ إلى تكافؽ بعدـ إدراج 

                                                           
 .، المجمس الكطني التأسيسي2013 جكاف 14"التقرير العاـ حكؿ مشركع الدستكر" ىيئة التنسيؽ كالصياغة ػ 39
 1993 جكاف 25ػ -14ألمـ المتحدة، فيينا  ؿالجمعية العامةػ -1993 جكاف، 25 إعالف كبرنامج عمؿ فيينا الذم اعتمده المؤتمر العالمي لحقكؽ االنساف في 40
(A/CONF. 157/23.) 

 .2002  جكاف1المؤرخ في   2002 لسنة  5 عدد مف القانكف الدستكرم 2الفصؿ  ك التي تمت اضافتيا بمقتضى  5 الفصؿ مف  1 الفقرة 41
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تكنس دكلة حرة، مستقمة، ذات سيادة،  اإلسالـ دينيا ك العربية " الذم ينٌص  عمى أف 1959الفصؿ األٌكؿ مف دستكر 
كىك فصؿ يؤٌكد عمى اليكٌية العربية اإلسالمية لتكنس دكف اإلقرار صراحة بأٌف اإلسالـ ىك ." لغتيا ك الجميكرية نظاميا

. ديف الدكلة
 

 كالذم، عكض أف ينص عمى أف بعض الفصكؿ ال يمكف تنقيحيا، 42إال أٌف الجدؿ احتدـ مع ادراج فصؿ الحؽ
العديد رأل ك قد أثار ىذا التغيير جدال حيث ". اإلسالـ باعتباره ديف الدكلة"حٌدد المفاىيـ التي ال ينبغي تعديميا كمف بينيا 

كقد . " دينيااإلسالـ"–األكؿصيغة الفصؿ الغمكض المتعمد في  الدكلة تجاكز  ديفمف السياسييف كالجامعييف أف مفيـك
 أنو األكؿ عمى إلى اتفاؽ مبكر عمى أف يتـٌ التنصيص بكضكح في نياية الفصؿ ةالمسألة متكصؿات تكافؽاؿعالجت لجنة 

.  لجمسة العامة تصكيت اىذا االتفاؽ فيكفى المجمس التأسيسي بك . غير قابؿ لمتعديؿ
 
بعض ممثمي المجتمع كما رأل .  لمدكلةة، الذم ينص عمى الطبيعة المدني2يحظر الدستكر أيضا تعديؿ الفصؿ  

سالميةفيالمدني  كليذا السبب، اعتبركا أف منع إدخاؿ تعديالت عمى المادتيف األكلى ك .  تناقضا تعريؼ الدكلة كمدنية كا 
 43.اخمؽ صراعمالثانية قد 

 
أفاض إلى إدراج  ك  المجمس الكطني التأسيسي ك الضمير مف قبؿفاىيـ حرية المعتقددار نقاش حاد حكؿ ـكما 

شير طكيمة مف ألنتاج ىذا ككاف . السابقةالمسكٌدات غائبة في بعد أف كانت الرابعة لمدستكر، المسكٌدة حرية الضمير في 
ربيع  التي جرت في  بيف األحزاب السياسية كغيرىا مف األطراؼ المعنية بالحكارات الكطنيةالمكٌسعة كالمفاكضات نقاشاتاؿ

الدكلة راعية لمديف، كافمة لحرية " عمى أف 6 في الفصؿ نٌص المجمس الكطني التأسيسي في نياية المطاؼ ك. 2013
مسألة اؿ أف كبدا". المعتقد ك الضمير ك ممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد كدكر العبادة عف التكظيؼ الحزبي

نكاب مف مختمؼ شتباكات بيف أٌدت اال خالؼ ذلؾ، حيث تثبتأ الجمسة العامة لمتصكيت عمى الدستكر بيد أف ،تحيسـ
 44. تعديؿ ىذا الفصؿؿ الديف في الدستكر إلى دعكة مكانةسياسية حكؿ مسألة اؿنتماءات االمذاىب كاؿ
 

اعتبر بعض أعضاء المجمس التأسيسي أنو تتكجب عمى الدكلة حماية المقدسات في حيف رأل البعض اآلخر أٌنو ينبغي 
كانتيى األمر بتصكيت المجمس عمى ثالثة صيغ مختمفة . عمى الدستكر أف يترؾ لكؿ شخص حرية اختيار دينو دكف تعدو أك تدخؿ

ك قد حاكؿ . أرضت األخيرة منيا معظـ الكتؿ الٌسياسٌية ، رغـ أف بعض النكاب ظمكا معترضيف بشدة عمى الفصؿ أك عمى أجزاء منو
راعية لمديف، كافمة لحرية المعتقد ك الضمير الدكلة : " مف الدستكر الجديد أف يراعي ًكال المطمبيف في الصياغة التالية6الفصؿ 

تمتـز الدكلة بنشر قيـ االعتداؿ كالتسامح كبحماية . كممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد كدكر العبادة عف التكظيؼ الحزبي
".  المقٌدسات كمنع النيؿ منيا، كما تمتـز بمنع دعكات التكفير كالتحريض عمى الكراىية كالعنؼ كبالتصدم ليا

 

                                                           
 .ة في الرابع141 ثـ الفصؿ ة في المسكٌدة  الثالث136 مف المسكٌدة  الثانية لمدستكر كالذم  أصبح الفصؿ 148 الفصؿ 42
ال يجكز ألٌم تعديؿ أف يناؿ مف )" 49الفصؿ : ، كقع التنصيص عمى منع تعديؿ الفصكؿ في أحكاـ أخرل مف الدستكر ك ىي2 ك1 باإلضافة إلى الفصؿ 43

 (.ال يجكز ألٌم تعديؿ أف يناؿ مف عدد الدكرات الرئاسية كمدتيا بالزيادة)"  75ك الفصؿ ( "مكتسبات حقكؽ اإلنساف كحرياتو المضمكنة في ىذا الدستكر
كأدل ىذا إلى نقاش حاد حكؿ . قاـ عضك مف كتمة النيضة بتصريح لكسائؿ االعالـ فسره البعض عمى أنو تشكيؾ في إيماف نائب آخر مف الكتمة الديمقراطية44

 .الحاجة إلى إضافة ضمانات في الدستكر ضد ادعاءات التكفير التي يمكف أف تعرض المتيميف بيا إلى خطر العنؼ البدني
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ما اعتبر في المستقبؿ لكبح حرية التعبير إذا " حماية المقٌدسات"استغالؿ غمكض مفيـك مف مركز كارتر يتخكؼ 
  مبٌرراعتبر تشكيو صكرة الديفمي  فحسب مجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة، ال ينبغي أف 45.لديفاألخير مضادا ؿ

  46.لمحٌد مف حرية التعبير
 

 المبادئ العامة، بدال مف اف يككنا مدرجيف ضمف  بابفيما الحٌقاف الكحيداف المدرجاف  قالديف ك الضميرحرية 
الحقكؽ ك كإقرار بضعؼ أىمية حمايتيما مقارنة با ـاستبعادهك يجب أف ال ييفسَّر .  الحقكؽ ك الحريات الذم يميوباب

ذفا مف ذلؾ الباب، ال يزاؿ ىذيف الحقيف خاضعيف لمفصؿ المتعمؽ . الحريات األساسية األخرل فعمى الرغـ مف أٌنيما حي
(.  49الفصؿ ) العامة عمى الحقكؽ ك الحرٌيات لقيكدبا

 
مركز القضاة اؿلذا يشٌجع .  في صكرة نشكء نزاعات6قد تمعب السمطة القضائية دكرا ميما في تفسير الفصؿ 

 المعايير الدكلية، بما في ذلؾ حرية اعتناؽ أك تغيير تحٌددىا حماية حرية التعبير ك الضمير ك الديف كما عمىكالمشرعيف 
 47.أك التخمي عف ديف أك معتقد

 
كمف التنصيصات األخرل المتعمقة بالديف ك الميدرجة في المسكدات األربع ك في النسخة النيائية لمدستكر نجد 

شرط قياـ المسؤكليف المنتخبيف لمناصب في الدكلة بأداء القسـ الذم يأخذ شكال دينيا، كشرط أف يككف   
 مف العيد 26 ك 25الشرط المتعمؽ بديانة مرشح الرئاسة مع الفصميف يتعارض . المترٌشح لمنصب رئاسة الجميكرية ميسمما

.   الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية الذاف يرسياف مبدأ المشاركة في الشؤكف العامة كالمساكاة أماـ القانكف
 

 الحقوق والحريات
 

ك ييعٌد الباب المتعمؽ بالحقكؽ . أثار مجاؿ الحقكؽ األساسية ك الحريات ك التفاعؿ بينيا نقاشات حادة طكاؿ عممية كضع الدستكر
.  كالحريات مف أكثر األبكاب التي حقٌقت تقٌدما ك التي أعيد تنظيميا في مختمؼ المسكدات

  بينما كقع إدراج العديد مف الحقكؽ ضمف الباب الخاص بالمبادئ العامة، خالؿ جزء كبير مف العممية، أدمج المشركع الرابع لمدستكر 
.  كؿ الحقكؽ األساسية، باستثناء حريتي المعتقد ك الضمير، في الباب الخاص بالحقكؽ كالحريات

 
 المدنية كالسياسية، مثؿ حرية المعتقد ك حرية الضمير ك حرية التعبير ك العديد مف الحقكؽ النيائى لمدستكر يكرس المشركع

باب يختتـ .  ىامةعدة حقكؽ اقتصادية ك اجتماعية ك ثقافيةكما أنو يحمي .  المساكاة بيف الجنسيف ك حماية حقكؽ المرأة
 48."ال يجكز ألٌم تعديؿ أف يناؿ مف مكتسبات حقكؽ اإلنساف ك حرياتو المضمكنة في ىذا الدستكر "بالحقكؽ كالحريات 

                                                           
رم فيؼ3، "مشكمة الدستكر الجديد"  ك في ىذا االطار انظر أيضا لمقاؿ آمنة قاللي، مديرة منظمة ىيكماف رايتس ككتش في تكنس كالجزائر، الذم يحمؿ عنكاف 45

2014 ،http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisia-s-new-constitution 
 كالكصـ كالتمييز كالتحريض عمى العنؼ ة السمبيية، مكافحة التعصب كالقكلبة النمطSER/CRH/A16/ 18/ التابع لألمـ المتحدة  حقكؽ اإلنسافقرار مجمس 46

 .2011 مارس، 24في اإلجماع عتمد بلـ، اىـ أك معتقدىـكممارستو ضد الناس بسبب ديف
ك كذلؾ بياف مقرر األمـ المتحدة المختص .  مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف18كالفصؿ .  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية18 الفصؿ 47

.  4ص (2011ػ1986مقتطفات مف تقارير)في حرية الديف أك المعتقد، ممخص المقرر المعني بحرية الديف أك المعتقد 
http://www.ohchr.org/documents/issues/religion/rapporteursdigestfreedomreligionbelief.pdf 

http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisia-s-new-constitution
http://www.hrw.org/news/2014/02/03/problem-tunisia-s-new-constitution
http://www.ohchr.org/documents/issues/religion/rapporteursdigestfreedomreligionbelief.pdf
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 القيود عمى الحقوق األساسية
 

لئف يعٌد ترسيخ الحقكؽ ك الحريات في الدستكر أمرا بالغ األىمية، فإنو مف الميـ أيضا تحديد متى ك كيؼ يمكف تقييد ىذه الحقكؽ، مع 
 49.مراعاة أنو ال يجب فقط أف تككف ىذه القيكد محدكدة بؿ ضركرية ك مناسبة أيضا

 
في البداية، كحتى المشركع النيائي، منح الدستكر القانكف سمطة كاسعة في تحديد ما إذا كاف يمكف كضع قيكد عمى كثير مف الحقكؽ 

كلـ يكف ىناؾ كضكح كامؿ في ما يتعمؽ بتحديد . عالكة عمى ذلؾ، فإف الصيغة المغكية قيدت الحقكؽ بدرجات متفاكتة. كالحريات
في حدكد عدـ " الرابع حؽ النفاذ إلى المعمكمة المشركع فعمى سبيؿ المثاؿ، ضمف .الضكابط مف قبؿ كاضعي النٌص أك بأسس كضعيا

ال يمكف الحد مف حرية التعبير كاإلعالـ كالنشر إال بمكجب قانكف "كما أنو " الدستكر ك بالحقكؽ المضمنة في المساس باألمف الكطني
ك في حيف أنو لـ يقع الحد مف الحرية األكاديمية كحرية البحث العممي ال في ". يحمي حقكؽ الغير كسمعتيـ ك أمنيـ كصحتيـ

حسبما يضبطو القانكف مف اجراءات "المشركع ك ال في النص النيائي، فإف الحؽ في التجمع السممي كالتظاىر كاف مكفكال ك يمارس 
حاالت "ك في ما يتعمؽ بالحؽ في اختيار مكاف اإلقامة ك حرية التنقؿ، فإنيما كانا مقيديف ب ". ال تمس مف جكىر ىذه الحرية
ك قد كاف مف الممكف أف يخمؽ ىذا التفاكت بيف حؽ كآخر لبسا مف شأنو أف يؤدم إلى انتياؾ ىذه ". يضبطيا القانكف كبقرار قضائي

. الحقكؽ
 

كمف ثـ، فإف التقدـ المحرز في النص النيائي ييعٌد ممحكظا حيث رفعت معظـ القيكد المسمطة عمى كؿ حؽ ك حرية عمى 
، بما في ذلؾ حرية التنقؿ، كحرية التعبير كاالعالـ كالنشر، كحرية تككيف األحزاب السياسية،كالحؽ في التجمع كالتظاىر السممي حدا

الفصؿ )، كالحقكؽ االنتخابية (29الفصؿ )، ك اإليقاؼ التحفظي (22الفصؿ )عمى عكس الفصكؿ التي تتضمف الحؽ في الحياة 
ك التي ال تزاؿ تتضمف إشارة إلى قيد قانكني، كقد  (41الفصؿ )، كالحؽ في الممكية (38الفصؿ )، كالحؽ في التغطية الصحية (34

(. 49الفصؿ )ال تستفيد بشكؿ كامؿ مف الضمانات المنصكص عمييا في الفصؿ المتعمؽ بالقيكد العامة عمى الحقكؽ ك الحريات 
 

استجابة لدعكة مختمؼ األطراؼ المعنية بالمسار الدستكرم، تـ إدراج فصؿ خاص بالقيكد العامة يحدد كيفية تأكيؿ الحقكؽ 
ك لئف رحب المجتمع المدني كغيره مف األطراؼ المعنية بذلؾ، فإنيـ كاصمكا الدعكة إلى الحماية . عند تطبيقيا، في المشركع الرابع

 50.الكاممة لمحقكؽ األساسية دكف قيكد، مما يتكافؽ مع التزامات تكنس بمكجب القانكف الدكلي
 

الفصؿ )تكصمت لجنة التكافقات إلى اتفاؽ مبكر حكؿ إعادة صياغة الفصؿ المتعمؽ بالقيكد العامة عمى الحقكؽ ك الحريات 
إاٌل لضركرة تقتضييا دكلة مدنية "لمتنصيص عمى أف ىذه الضكابط ال تكضع   ( مف الدستكر49 مف المشركع النيائي كالفصؿ 48

ك قد كقع ".  التناسب بيف ىذه الضكابط كمكجباتيا"ك يشير الفصؿ نفسو إلى مبدأ التناسب، فارضا عمى الدكلة احتراـ ". ديمقراطية
.  قبكؿ ىذه التعديالت في تصكيت الجمسة العامة لممجمس الكطني التأسيسي

                                                                                                                                                                                     
 .49 الفصؿ 48
 .2012 اكتكبر 31 ، كرقة المنظمة الدكلية لمتقرير عف الديمقراطية القيكد القانكنية عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية، 49
المتكاجديف عمى ىذا ،2014 جانفي 3، 2013 جكيمية 24منظمة العفك الدكلية ك ىيكماف رايتس ككتش  كمركز كارتر، في كمشتركيف لمبكصمة اؿبيانيف اؿ انظر 50

  http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-reports.htmlالرابط 

http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-reports.html
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-reports.html
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-reports.html
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 ك في حيف كانت كؿ الحريات التي 51.يعتبر التمسؾ بمبدأٍم التناسب كالضركرة مكسبا ىاما لحقكؽ االنساف في الدستكر التكنسي
يكفميا الدستكر السابؽ مقيدة مف خالؿ اإلشارة إلى القيكد القانكنية ك ىك ما كاف يجٌردىا مف كؿ معنى، فإف الدستكر الحالي يكٌمؼ 

 األحكاـ الدستكرية حكؿ ك مف المتكقع أف تككف ليذه الييئات سمطة كاسعة في تفسير" ػحماية الحقكؽ كالحريات"الييئات القضائية بػػ 
 . الحقكؽ كالحريات

 
كلئف . كعمى الرغـ مف ىذه المكتسبات اليامة، يٌعبر مركز كارتر عف انشغالو بشأف ضمانات الحقكؽ في الدستكر الجديد

: ، فإف الدستكر ال يمنع صراحة عقكبة اإلعداـ، بؿ ينص عمى أف1991كانت تكنس قد التزمت بتعميؽ تنفيذ عقكبة اإلعداـ منذ 
كما تنبغي المالحظة بأنو، . (22الفصؿ )"  الحؽ في الحياة مقدس، ال يجكز المساس بو إال في حاالت قصكل يضبطيا القانكف"

، يسمح الدستكر لمرئيس باتخاذ تدابير استثنائية في حالة الطكارئ 49باالضافة إلى شركط تقييد الحقكؽ المنصكص عمييا في الفصؿ 
لذلؾ يكصي .  لـ يتعمؽ الدستكر في كضعية الحقكؽ كالحريات بعد إعالف حالة الطكارئ52.مما يؤدم إلى تقميص الحريات الفردية

كعالكة . مركز كارتر بتعديؿ القانكف لحصر القيكد المفركضة في تمؾ الضكابط الضركرية لفترة محددة مطابقة لمتطمبات حالة الطكارئ
 53.عمى ذلؾ،  يجب أف ال يتـ الحد مف الحقكؽ التي يعتبرىا القانكف الدكلي غير قابمة لمتقييد ك لئف كاف ذلؾ خالؿ فترة حالة الطكارئ

 
 مبدأ عدم التمييز 

 
خالؿ عممية الصياغة، تمحكرت مناقشات مبدأ عدـ التمييز أساسا حكؿ معيار الجنس، في حيف لـ تحظ أشكاؿ التمييز 

كرغـ أف . األخرل، بما في ذلؾ العرؽ، المكف، المغة، الديف، الرأم السياسي أك غيره، األصؿ القكمي أك االجتماعي، إال باىتماـ قميؿ
التمييز بأٌم " ذكرت  المكجية إلى ىيئة الصياغة،التأسيسية ، التي تبنت تعميقات المجاف ( مكرر2المسكدة )المسكدة غير الرسمية 

كبالتالي، فإنو عمى الرغـ مف تحٌسف الصيغة . ، إال أف ىذا التحديد لـ ييدرج في المسكدة الثالثة ك المشركع الرابع"شكؿ مف األشكاؿ
المغكية فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف الجنسيف عمى مٌر المسكٌدات، فإف الدستكر الجديد ال يمنع جميع أشكاؿ التمييز بشكؿ صريح، كما ىك 

 54.مضمكف في القانكف الدكلي
 

                                                           
 2014 فيفرم 16، "التقدـ المحرز كالتحديات المستقبمية: دستكر تكنس الجديد "(المعيد الدكلي لمديمقراطية كالمساعدة االنتخابية) زيد العمي كدنيا بف رمضاف 51

E%aisinut/enahdmor-neb-ainod-ila-la-diaz/gninekawa-bara/ten.ycarcomednepo.www//:ptth2%80%99-noitutitsnoc-wen-s
-ot-segnellahc-dna-ssergorp 

  مف الدستكر التكنسي لمرئيس باتخاذ تدابير استثنائية في حالة خطر داىـ ييدد كياف كأمف كاستقالؿ البالد، بعد التشاكر مع رئيس الحككمة80 يسمح الفصؿ 52
 استمرار الحالة اإلستثنائية أف تبٌت فيلممحكمة الدستكرية ،يمكف  يكما30رئيس مجمس نكاب الشعب، كيفرض عميو أف يعمـ رئيس المحكمة الدستكرية ك بعد مركر ك

 . نائبا30طمب مف رئيس مجمس نكاب الشعب أك بمف عدمو، ك ذلؾ 
 .لمجنة حقكؽ اإلنساف29عدد التعميؽ العاـ ك مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 4 الفصؿ53
كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقكؽ المعترؼ بيا "مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى تعيد  (الفقرة الثانية) ينص الفصؿ االكؿ 54

فيو، كبكفالة ىذه الحقكؽ لجميع األفراد المكجكديف في إقميميا كالداخميف في كاليتيا، دكف أم تمييز بسبب العرؽ، أك المكف، أك الجنس، أك المغة، أك الديف، أك الرأم 
 ،"سياسيا أك غير سياسي، أك األصؿ القكمي أك االجتماعي، أك الثركة، أك النسب، أك غير ذلؾ مف األسباب

http://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia%E2%80%99s-new-constitution-progress-and-challenges-to-
http://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia%E2%80%99s-new-constitution-progress-and-challenges-to-
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" المكاطنيف كالمكاطنات متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، كىـ سكاء أماـ القانكف مف غير تمييز" عمى أف 21ك ينص الفصؿ
 ذكر أم شكؿ آخر مف أشكاؿ التمييز تخالفا مع التزامات تكنس بمكجب العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية حيث يمثؿ عدـ

 55.كالسياسية ك الذم ينص عمى أف المساكاة أماـ القانكف ىك حؽ األفراد كال يقتصر عمى المكاطنيف فقط
 

يكصي مركز كارتر المشرعيف بإعادة النظر في القكانيف ذات الصمة، مع مراعاة االلتزامات الدكلية لتكنس، كبتضميف حظر 
كاضح لجميع أشكاؿ التمييز، كال سيما التمييز بسبب العرؽ، أك المكف، أك الجنس، أك المغة، أك الديف، أك الرأم سياسيا كاف أك غير 
. سياسي، أك األصؿ القكمي أك االجتماعي، أك الثركة، أك النسب، أك غير ذلؾ مف األسباب تجاه جميع األفراد كليس المكاطنيف فقط

 
ضماف   ال يشير إلى أشكاؿ التمييز األخرل، مساىمتو في حماية حقكؽ المرأة التكنسية ك21كمف الجدير بالذكر أنو ك لئف كاف الفصؿ

.  المساكاة تظؿ أساسية  خاٌصة ك اف ىذه القضية باتت رئيسية خالؿ كامؿ عممية كضع الدستكر
 

 حماية حقوق المرأة والمساواة 
 

 األدكار بيف "تكامؿ"إلى ا  ك ذلؾ إلشارتوحقكؽ المرأة في تكنسكاسعا حكؿ دستكر جدال كلى لؿالمسكدة األت أثار
مف حيث مسكدة األكلى حقكؽ المرأة ناكلت اؿكبصكرة أعـ، ت. ىماالرجؿ كالمرأة داخؿ األسرة دكف أم إشارة إلى المساكاة بيف

كاعتبرت . التخمي عنوك" التكامؿ" مفيـك تـ حذؼمسكدة،  الكاسعة التي أعقبت ىذه اؿنتقاداتبعد اال ك56.األسرةمنظكر 
 لتكافؤ ة، باتت الدكلة ضامفمع ذلؾ. عف األسرة تمتيا المرأة كائنا مستقال مشاريع االخرل التي لمدستكر كاؿةالثانيالمسكدة 

".  في مختمؼ المجاالت"، مما يتناقض مع تكافؤ الفرص "تحمؿ مختمؼ المسؤكليات"الفرص بيف المرأة كالرجؿ في 
 

القضاء "ثانية أف الدكلة تضمف ل كاؿكؿذكرت المسكدتاف األكعالكة عمى ذلؾ، في تناكليا لمكضكع العنؼ ضد المرأة، 
غير فنصت المسكدة . ىذه الجممةالحؽ ؿتعديؿ بصياغة باؿ المجاف المكمفة قامتك قد " عمى كؿ أشكاؿ العنؼ ضد المرأة

التدابير "اإلشارة إلى كاختفت ". لقضاء عمى العنؼ ضد المرأةالكفيمة باالتدابير "تتخذ  الدكلة عمى أفر  مكر2 ةرسمياؿ
ىذه أم مف كلـ تتناكؿ . النيائي في النصك في المشركع الرابع ىا استعممت مف جديد في المسكٌدة الثالثة، كلكف" الكفيمة

. تناصؼمشاريع مسألة اؿاؿ
 

فصال لمتصكيت السابقة  الكثير مف االىتماـ في األشير  عمىلـ تحصؿأف ىذه المسألة االخيرة كعمى الرغـ مف 
، كتضافرت مجمكعة مف النكاب.  أثناء عممية التصكيت النيائيةحاد محؿ نقاش تأصبحفإنيا عمى الدستكر، فصال 

تبنت كقد .  حقكؽ المرأة في الدستكرفي ترسيخ أقكل لغكية مف مختمؼ الكتؿ لدعـ إدراج صياغة ،معظميـ مف النساءك
 ( مف الدستكر المصادؽ عميو46الفصؿ ) مف المشركع النيائي 45 تعديال عمى الفصؿ ت المسألة كاقترح التكافقاتلجنة

تضمف الدكلة تكافؤ الفرص بيف . بحماية الحقكؽ المكتسبة لممرأة كتعمؿ عمى دعميا كتطكيرىا"لمنص عمى أف الدكلة تمتـز

                                                           
باحتراـ الحقكؽ المعترؼ بيا فيو، كبكفالة ىذه الحقكؽ لجميع األفراد "الدكؿ تعيد كؿ ف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى  ـ2الفصؿ ينص 55

 ".الناس جميعا سكاء أماـ القانكف كيتمتعكف دكف أم تمييز بحؽ متساك في التمتع بحمايتو" مف العيد 26  الفصؿ،"المكجكديف في إقميميا كالداخميف في كاليتيا
 . "تضمف الدكلة حماية حقكؽ المرأة ك دعـ مكاسبيا باعتبارىا شريكا حقيقيا مع الرجؿ في بناء الكطف ك يتكامؿ دكرىما داخؿ االسرة  "لمدستكر،في أكؿ مسكٌدة  56
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تسعى الدكلة إلى تحقيؽ التناصؼ بيف المرأة كالرجؿ في . الرجؿ كالمرأة في تحمؿ مختمؼ المسؤكليات كفي جميع المجاالت
 . "تتخذ الدكلة التدابير الكفيمة بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة. المجالس المنتخبة

 
عدة أياـ خالؿ جمسة كؿفي المجمس الكطني التأسيسي،  ة  المقترحةكمالمغلـ يحصؿ إجماع حكؿ الصياغة 

المجتمع المدني   مف المفاكضات ك تحت ضغطالعديدبعد ك. ىذا التعديؿسيتـ إقرار ، لـ يكف كاضحا ما إذا كاف التصكيت
.   معترض40ممتنع ك 32 صكت مكافؽ مقابؿ 116 ب4657مقترح الفصؿ ، كقع إقرار مشاركة الشخصيات السياسيةك
 

 إلى جانب  الفصؿ 46ف في مجاؿ حقكؽ المرأة بالمصادقة عمى الفصؿ كرحبت جماعات حقكؽ االنساف كالناشط
ة كمالمغكالمكاطنات ك تعتبر الصياغة  المانع لمتمييز ك الناص عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف المكاطنيف 21

 لب الدكلة بدعـ ىذه الحقكؽاحتى اآلف، بؿ ك تطلتكنسيات االتي اكتسبتيا  ال تحافظ فقط عمى الحقكؽ ىاأفتقدمٌية حيث 
إلى تحقيؽ بالسعي إلزاـ الدكلة عف طريؽ  في الييئات المنتخبة التناصؼمبدأ ىذا الفصؿ كما يكرس .  نطاقياتكسيعك

مع أف ىذه الصياغة خالية مف االلزاـ في ما يتعمؽ باعتماد التناصؼ إال أنيا ك . في جميع المجالس المنتخبة التناصؼ 
 .تيعٌد كاعدة ك مكضحة لممنيج المراد اتباعو

 
 فيما يتعمؽ بمسائؿ رئيسية، مثؿ الحؽ في العمؿ كالحؽ في فتراعي الجنسيلغكية الدستكر صياغة كما أدخؿ 
 1959التكنسي لسنة دستكر أف اؿكمع . (46 ك34الفصالف)كحؽ الترشح لالنتخابات  (40الفصؿ )ظركؼ عمؿ الئقة

. ةالحؽ في الترشح لمنصب الرئاس" ناخب أك ناخبةكؿ "يمنح  7458الفصؿ أف اشترط أف يككف رئيس الجميكرية رجالن، ؼ
 الحفاظ مفخطكة أخرل في النيكض بالمرأة ك في حماية حقكقيا ك ذلؾ بتمكينيا   يمكف اعتبار أف الدستكر حقؽ،كمف ثـ

. عمى أسبقيتيا التاريخية في المنطقة العربية فيما يتعمؽ بحقكؽ المرأة في المجتمع
 

 المركز عمى ترسيخ حقكؽ المرأة كمكافحة التمييز ضدىا كيشيد بالتقدـ المحرز في تعزيز مكانتيا صمب نص يثني
تعمؿ الدكلة عمى ضماف تمثيمية المرأة في المجالس " )34 المستخدمة في الفصؿ مع ذلؾ، فإف الصيغة المغكية. الدستكر
 ك يشجع المركز السمطات التكنسية كاألحزاب السياسية إلى بذؿ 46المستخدمة في الفصؿ الصيغة أضعؼ مف  ("المنتخبة

يشجع المركز الدكلة عمى اتخاذ تدابير إيجابية لفائدة ك". في المجالس المنتخبة (...) لتحقيؽ التناصؼ" قصارل جيدىا
ة ك بصفة أعـ لمكفاح مف أجؿ القضاء عمى العنؼ ضد المرأكك تفعيؿ دكرىا قدراتيا المرأة  في جميع المجاالت لتعزيز 

 59.جميع أشكاؿ التمييزعمى 
 

في عممو الحالي عمى كضع قانكف انتخابي، يكاجو المجمس الكطني التأسيسي أكؿ اختبار لو فيما يتعمؽ بمبدأ المساكاة بيف 
كيستحسف المركز أحكاـ مشركع القانكف االنتخابي التي تضع تدابير لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف . الجنسيف الذم نص عميو الدستكر

 60.عمى قائمات الترشح، كيقترح أف تزيؿ الدكلة في تنفيذ القانكف جميع الحكاجز التي قد تعترض مشاركة المرأة

                                                           
 . مف المشركع الرابع45 الفصؿ 57
 . مف المشركع الرابع73 الفصؿ 58
 .3،  الفقرة 28 لجنة حقكؽ اإلنساف، التعميؽ العاـ عدد 59
: 2014 مارس 26 الكطني التأسيسي في مجمساؿمكقع  نيشر مشركع قانكف اساسي يتعمؽ باالنتخابات ك االستفتاء عمى 60

http://www.anc.tn/site/main/ar/docs/projets/projet_election.pdf   

http://www.anc.tn/site/main/ar/docs/projets/projet_election.pdf
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 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

يمثؿ مجاؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية أحد المجاالت القميمة التي لـ تسجؿ المشاريع المتعاقبة تقدما باتجاه 
في بعض الحاالت، ال تستجيب الصيغة المغكية المستخدمة في الدستكر لرؤية المجنة القارة التأسيسية لمحقكؽ . تعزيز حمايتيا

 .كالحريات التي عممت عمى ىذه المسائؿ
 

ي( 38الفصؿ )يضمف الدستكر العديد مف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، بما فييا الحؽ في الصحة  الفصؿ ) التعميـ ف
كمع ذلؾ، لـ يقع تكضيح  كشرح . (45الفصؿ )سميمة  كبشكؿ أعـ، فى بيئة (44الفصؿ )، في الماء (42الفصؿ )، في الثقافة (39

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف . كيفية ممارستيا، أك إخضاعيا آللية قضائية مخصصة لتطبيقيا إذا ما امتنعت الدكلة عف الكفاء بالتزاماتيا
الدستكر ال ييمًزـ الدكلة بتفعيؿ ىذه الحقكؽ بأقصى ما تسمح بو المكارد المتاحة ليا، كبشكؿ تقدمي، عمى النحك المنصكص عميو في 

 61.العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الذم صادقت عميو تكنس
 

كيتضح ذلؾ، عمى سبيؿ . في الكاقع، قامت مشاريع الدستكر في بعض الحاالت بالتخفيؼ مف التزاـ الدكلة بتنفيذ أك حماية حؽ معيف
 2مسكٌدة )في المشركع الذم قدمتو المجاف التأسيسية إلى ىيئة الصياغة . (44الفصؿ )المثاؿ، مف خالؿ دراسة دقيقة لمحؽ في الماء 

قبؿ إصدار المسكٌدة الثالثة، ضمف النص الحؽ في الماء الصالح لمشراب  مع إلزاـ الدكلة بالمحافظة عمى الماء كترشيد  (مكرر
كأعادت المسكٌدة االخيرة إدراج اإللزاـ . ”الحؽ في الماء"تنص المسكٌدة الثالثة عمى مجرد . استغاللو ك العمؿ عمى التكزيع العادؿ لو

كتـ حذؼ  ".  الدكلة كالمجتمع"بحماية المكارد المائية ككترشيد استغالليا، كلكنيا في ىذه النسخة، فرضت ىذا االلتزاـ عمى كؿ مف 
. الحؽ في الماء مضمكف: "في نياية المطاؼ، اعتمدت الجمسة العامة الصياغة التالية. كجكب العمؿ عمى تكزيع عادؿ لممكارد المائية

". المحافظة عمى الماء كترشيد استغاللو كاجب عمى الدكلة كالمجتمع
 

الثركات الطبيعية "يرحب مركز كارتر إضافة حكـ جديد في األياـ األخيرة مف التصكيت عمى الدستكر فصال فصال لمتنصيص عمى أف 
تعرض عقكد االستثمار المتعمقة بيا عمى المجنة المختصة بمجمس نكاب . ممؾ لمشعب التكنسي، تمارس الدكلة السيادة عمييا باسمو

 (.13الفصؿ )" كتعرض االتفاقيات التي تبـر في شٔانيا عمى المجمس لممكافقة. الشعب
 

يشجع المركز . عادة ما ينجٌر عف تفعيؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية تبعات مالية تتطمب كضع آليات تنفيذ محددة
 . السمطات التكنسية عمى تخصيص المكارد الالزمة لتطبيؽ ىذه الحقكؽ قصد الكفاء بالتزامات الدستكر الجديد تجاه حقكؽ االنساف

 
 
 

                                                           
تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد بأف تتخذ، بمفردىا كعف طريؽ المساعدة " مف الميثاؽ الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 2الفصؿ  حسب نص 61

كالتعاكف الدكلييف، كال سيما عمى الصعيديف االقتصادم كالتقني، كبأقصى ما تسمح بو مكاردىا المتاحة، ما يمـز مف خطكات لضماف التمتع الفعمي التدريجي بالحقكؽ 
تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد بأف تتخذ، بمفردىا . المعترؼ بيا في ىذا العيد، سالكة إلى ذلؾ جميع السبؿ المناسبة، كخصكصا سبيؿ اعتماد تدابير تشريعية

كعف طريؽ المساعدة كالتعاكف الدكلييف، كال سيما عمى الصعيديف االقتصادم كالتقني، كبأقصى ما تسمح بو مكاردىا المتاحة، ما يمـز مف خطكات لضماف التمتع 
 ".الفعمي التدريجي بالحقكؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد، سالكة إلى ذلؾ جميع السبؿ المناسبة، كخصكصا سبيؿ اعتماد تدابير تشريعية
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الحقوق االنتخابية 
 

ففي حيف لـ تذكر . سجمت ضمانات الحقكؽ االنتخابية تطكران ىامان بيف أكؿ مسكدة لمدستكر كنسختو المصادؽ عمييا
تـ تدارؾ ىذا السيك في المسكدة الثانية ك تكاصؿ ىذا التطكر إلى الدستكر - كىك إغفاؿ مؤسؼ-المسكٌدة األكلى الحؽ في االنتخاب 

مة في القانكف الدكلي  62.الجديد حيث شمؿ احكاما متعمقة بخصائص االنتخابات النزيية تقارب تمؾ المفصَّ
 

يينئ مركز كارتر المجمس التأسيسي عمى جيكده في حماية العممية االنتخابية كحقكؽ االنتخاب التي تشكؿ أساس الدكلة 
يفرض الدستكر أف تككف االنتخابات التشريعية كالرئاسية كانتخابات المجالس المحمية عامة، حرة، مباشرة، سرية، . الديمقراطية الحديثة

.  في المشركع الرابع، كييعتبر ىذا خطكة إيجابية تعزز الطابع الديمقراطي لالنتخابات" نزيية كشفافة"أضيفت عبارة 63.نزيية كشفافة
 

 المتعمؽ بالحقكؽ االنتخابية ىك مف أحد الفصكؿ القميمة 34كلكف لألسؼ، تظؿ بعض النقاط غامضة فالفصؿ 
كبما أنو . (49الفصؿ )المذككرة أعاله ك المصحكبة بقٍيد، كبالتالي يمكف أف يفمت مف الضكابط المتعمقة بالحقكؽ كالحريات 

  مركز كارتر يكصي أيضا بأففإف تحديد الضكابط التي يمكف كضعيا عمى حقكؽ االنتخاب، فيكاسعة لمقانكف يمنح سمطة 
 ضركرية في مجتمع ديمقراطي، حسب الشركط المنصكص عمييا في ة ك متناسب،تدابير لضبط ىذه الحقكؽ معقكلةتككف اؿ

.   الفصؿ المتعمؽ بالقيكد العامة عمى الحقكؽ ك الحريات
 

ك ينبغي عمى المشرع اف يبذؿ كؿ جيد ممكف . كما أىمؿ الدستكر مبدأ المساكاة في الفصكؿ المتعمقة بحقكؽ االنتخاب
. إلدراج ىذا المبدأ في القكانيف األساسية المتعمقة باالنتخابات في تكنس لمتغمب عمى ىذا اإلغفاؿ

 
تعٌد المساكاة عنصرا أساسيا لمحؽ في االنتخاب كقد أشير الييا بشكؿ مباشر في كؿ مف اإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف كالعيد 

كضماف أف ال يممؾ أحد " شخص كاحد ، صكت كاحد"تتعمؽ المساكاة في االنتخاب بمبدأ . الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
حقا أكبر أك أقؿ مف غيره في االنتخاب كىي قاعدة مف القكاعد التي تستند إلييا التدابير الجارم بيا العمؿ لمقاكمة التزكير االنتخابي 

تتطمب المساكاة في االنتخاب كذلؾ أف يككف ألصكات الناخبيف نفس القيمة فعمى سبيؿ . ك ذلؾ لككنو خرقا كاضحا لمبدأ المساكاة
.  المثاؿ ينبغي أف يككف عدد المكاطنيف أك الناخبيف لممثؿ مينتىخىب مساكيا لعدد الناخبيف في الدكائر االنتخابية األخرل

 
كقد . عالكة عمى ذلؾ، مثمت شركط الترشح لمنصب رئيس الجميكرية مكضكع نقاش حاد خالؿ كامؿ عممية كضع الدستكر

كىما تدبيراف يؤثراف بشكؿ .ركز ىذا النقاش عما إذا كاف يجب تحديد السف القصكل لممرشحيف، كعف القيكد المتعمقة بمزدكجي الجنسية
.  مباشر عمى العديد مف المرشحيف المحتمميف

 كحد أدنى لمترشح لمنصب رئيس الجميكرية ك  محددة سف 40نٌصت المسكٌدة الثانية كالمسكدات التي تمتياعمى سف اؿ
 ك قد تكٌصمت أىـ األطراؼ المعنية كأعضاء 64.كأشارت جميع  المسكدات إلى كجكب أف يككف المرشح مسمما.  كحد أقصى لو75اؿ

                                                           
الى المشاركة في إدارة الشؤكف العامة، إما مباشرة  (أ)... لكؿ مكاطف الحؽ كالفرصة "  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أف 25 الفصؿ 62

ما بكاسطة ممثميف ييختاركف في حرية عمى أف ينتخب كيينتخب، في انتخابات نزيية تجرم دكريان باالقتراع العاـ كعمى قدـ المساكاة بيف الناخبيف  ... (ب); كا 
 ... "كبالتصكيت السرم، تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف 

 (.  المحميةاالنتخابات) 133، ك(االنتخابات الرئاسية )75، (االنتخابات التشريعية) 55 الفصكؿ 63
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لجنة التكافقات إلى االتفاؽ عمى إزالة القيكد العمرية المفركضة عمى المرشحيف لمرئاسة، فضال عف تخفيؼ منع ترشح حاممي الجنسية 
. كظمت المسألتاف محكر جدؿ كاسع خالؿ التصكيت. المزدكجة بشرط تعيد المرشح بالتخمي عف الجنسية الثانية إذا ما كقع انتخابو

 65(.74الفصؿ )كاضطر المجمس إلى التصكيت مرتيف عمى الفصؿ 
 لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 25 لألمـ المتحدة المتعمقة بالفصؿ25يشير مركز كارتر إلى أف الممحكظة التفسيرية عدد 

المدنية كالسياسية تنص عمى أف أم ضكابط عمى حؽ االفراد في اف ينتخبكا ك عمى حؽ الشعكب في حرية اختيار ممثمييـ ينبغي أف 
 لألمـ المتحدة عمى أف تحديد السف الدنيا 25 تٌنص الممحكظة التفسيرية عدد 66".مبررة كمستندة إلى معايير مكضكعية كمعقكلة"تككف 

ييعىٌد قرار المجمس الكطني التأسيسي . يعتبر ضابطا معقكال لمسماح بشغؿ منصب مف المناصب لما تفيده مف إشارة إلى القدرات العقمية
كما ييعتبر تخفيض السف الدنيا إلى . بحذؼ السقؼ العمرم مف الدستكر إيجابيا، حيث أنو يقٌرب معايير الترشح مف المعايير الدكلية

 في المسكدات السابقة تطكرا إيجابيا أيضا، األمر الذم قد يشجع مشاركة مرشحيف كمرشحات مف الشباب في الشؤكف 40، مقابؿ 35
. السياسية في البالد

 
باب  ك في المسكدات الثالث التي سبقتو، كاف فإلى حيف المشركع الرابع. كما أثارت مسألة جنسية الرئيس نقاشات حادة

ثـ تـ تحسيف ىذا الشرط في المشركع الرابع الذم كاف ينص عمى . الترشح لمرئاسة مفتكحا حصرا لحاممي الجنسية التكنسية دكف غيرىا
أنو عمى المرشح أف ال يككف حامال لجنسية أخرل في تاريخ تقديـ مطمب الترشح، ممزما بذلؾ مزدكجي الجنسية بالتخمي عف أم 

بعد الجيكد التي بذليا اعضاء المجمس الكطني التأسيسي المزدكجي الجنسية . جنسية أخرل قبؿ تقديـ ترشحيـ لالنتخابات الرئاسية
كال يتعيف عمى المرشحيف اآلف التخمي عف أم جنسية أخرل . لمتخمي عف ذلؾ، اختار المجمس أف يجعؿ شركط الترشيح أكثر مركنة

(. 74الفصؿ )إال إذا تـ انتخابيـ لرئاسة الجميكرية 
 

 شكل النظام السياسي 
 

ميا ا في اختيار كتطبيؽ نظا أساسياال يفرض القانكف الدكلي شكؿ نظاـ سياسي معيف، بما أف كؿ دكلة تممؾ حؽ
 تحقيؽ مقتضيات نظاـ ديمقراطي يضمف اتفاكلكف ينبغي أف يتضمف الدستكر ضـ67.السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

 تتضمف فكرة  الديمقراطية حيثةالمبدئيف االساسيف لألنظـبينيا التكازف تحقيؽ  يمثؿ الفصؿ بيف السمط ك ك. احتراـ الحقكؽ
 .  عمى أخرل التعاكف بينيا ككضع آليات رقابة متبادلة مف شأنيا أف تحد مف تعدم ام سمطةالدكلة التكازف بيف سمط 

 

                                                                                                                                                                                     
فيما يتعمؽ بشركط الترشح النتخابات رئاسة الجميكرية، . ، قامت عدة لجاف باقتراح صيغ متعددة لمفصكؿ2012 عند تقديـ فصكليا لممسكدة األكلى في أكت 64

 . قيٌدمت خمس خيارات مختمفة، اثناف منيا ال يشترطاف أف  يككف المرشحكف مسمميف
 . مف المشركع الرابع73 الفصؿ 65
 .15مـ المٌتحدة، الفقرة  لأل25عدد التعميؽ العاـ 66
 جكاف 27، (قضية نيكاراغكا ضد الكاليات المتحدة االمريكية) محكمة العدؿ الدكلية، القضية المتعمقة باألنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراغكا كضدىا 67

كؿ . تندرج السياسة الداخمية لمدكلة حصريا تحت نطاؽ صالحيتيا شريطة اف ال تنتيؾ أم التزاـ ينص عميو القانكف الدكلي: "(بالمغة االنجميزية) 131، ص 1986
، الصفحات 1975 اكتكبر 16كرأم محكمة العدؿ الدكلية، الصحراء الغربية، . دكلة تممؾ حقا أساسيا في اختيار كتطبيؽ نظاميا السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

في رأم المحكمة،ال تكجد قاعدة في القانكف الدكلي تفرض عمى ىيكؿ الدكلة اتباع نمط معيف، كما ىك كاضح مف تنكع أشكاؿ الدكؿ : "(بالمغة االنجميزية) 44- ػ43
 ".في العالـ اليـك
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كعمى الرغـ مف تنصيص أكؿ مسكدة لمدستكر . شٌكؿ اختيار النظاـ السياسي جدال حادا خالؿ عممية الصياغة
عمى مبدأ الفصؿ بيف السمط، فإف النقاش احتدـ حكؿ التكازف بيف السمطة التشريعية كالسمطة  

مف جية أخرل، في نظاـ  (الكزير األكؿ)التنفيذية مف جية كبيف صالحيات رئيس الجميكرية كصالحيات رئيس الحككمة 
 . مزدكج يمنح السمطة التنفيذية لرئيسيف

 
كفي . لـ ييحسـ األمر في العديد مف المسائؿ المتعمقة بالنظاـ السياسي سكاء كاف ذلؾ في المسكدة األكلى أك الثانية لمدستكر

جدكل طرح خياريف أك ثالثة لمنظر في عدة  (لجنة السمطات)غياب التكافؽ، ارتأل أعضاء لجنة السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية 
كتضمنت المسكدة الثالثة عمى أحد تمؾ الخيارات المطركحة حيث اختارت ىيئة الصياغة نظامنا سياسيِّا . كحؿ الختالؼ اآلراء فصكؿ

يعطي سمطات كاسعة لمبرلماف كالحككمة في نفس الكقت الذم ينص فيو عمى االنتخاب المباشر لرئيس الجميكرية كعمى منحو 
. صالحيات محدكدة

لـ يدخؿ المشركع الرابع لمدستكر أم تغييرات عمى صالحيات أصحاب السمطة السياسية بؿ اكتفى بإضفاء تكضيحات حكؿ 
ينص بكضكح عمى اف السمطة  ( في الدستكر71 في  المشركع الرابع، 70الفصؿ )الصالحيات المككمة إلييـ ك تـ ادراج فصؿ جديد 

ىذه التعديالت التي انبثقت، إلى حد ما، مف الحكارات . )برئاسة رئيسيا(الحككمة  مف قبؿ التنفيذية تمارس مف قبؿ رئيس الجميكرية ك
 . الكطنية ظمت في نظر العديد مف أعضاء المعارضة طفيفة كغير كافية

 
اتخذت الجمسة العامة أحكاما تكضح صالحيات كؿ مف رئيس الحككمة كرئيس الجميكرية، كلكف بقي  في نياية المطاؼ،
ففي كثير مف الحاالت، ينص الدستكر عمى أنو عمى رئيس الجميكرية اتخاذ القرارات بعد التشاكر مع . الغمكض يشكب بعض النقاط

 كما. السمطة التنفيذية في التكصؿ إلى اتفاؽ فشؿ رئيسي  االمر الذم قد يشكؿ صعكبة عمى مستكل التنفيذ إذا ما68رئيس الحككمة
األمر إلى المحكمة " أحرص الطرفيف" عمى أنو في حالة نشكء نزاع بيف رئيسي السمط التنفيذية ، يرفع 101ينص الدستكر في الفصؿ 

خطرا مف شأنو أف يسٌيس المحكمة  مقاـ الحكىـ انتصاب المحكمة ك قد يشكؿ. الدستكرية، التي يجب أف تبت في النزاع خالؿ أسبكع
 الدستكر ال يشير إلى االتجاه المراد اتباعو في خاصة ك أف بشكؿ متكرر دعيت إلى التحكيـ بيف الرئيسيف السابؽ ذكرىما إذا ما

االنتخابات التشريعية القادمة، االمر الذم  باإلضافة إلى ذلؾ، فإف المحكمة الدستكرية تحدث في أجؿ سنة مف تاريخ. إصدار األحكاـ
 69.بيف الرئيسيف تنازع اختصاص في صكرة مف شأنو أف يترؾ فراغا محتمال

 
حيث ينص الفصؿ  ىناؾ قضية أخرل قد تكٌلد مشاكؿ في المستقبؿ كتتعمؽ بالمصادقة عمى المعاىدات الدكلية

 عمى أف رئيس الجميكرية مختص في المصادقة عمى المعاىدات كاإلذف بنشرىا بينما يختص رئيس الحككمة بتقديـ 77
ما يتعمؽ لكف تظؿ بقية أحكاـ الدستكر صامتة في) 62الفصؿ )عمى المعاىدات لممجمس النيابي  المصادقة مشاريع قكانيف

يمكف أف .  عممية المصادقةا بذلؾلتقديـ مشركع قانكف، معيؽ أك تأجيؿ رئيس الحككمة كيفية التعامؿ مع فرضية رفضب
.  تؤدم ىذه الفرضية إلى أزمة سياسية تؤثر عمى تكازف السمط

 

                                                           
 .106 ك80، 78، 77 الفصكؿ 68
 . السياسيةسمطال تشمؿ ميٌمتيا التحكيـ بيف اؿك.  دستكرية مشاريع القكانيفمراقبة بتيعنى ينص الدستكر عمى إنشاء ىيئة كقتية 69
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يمكف لرئيس الجميكرية أف يطمب مف . التنفيذ بالنظاـ السياسي معقدة لمغاية كصعبة كأخيرا، قد تككف بعض األحكاـ المتعمقة
ك إذا ما اختار المجمس القياـ بذلؾ،  (.99الفصؿ )سحب الثقة مف الحككمة مرتيف عمى األكثر خالؿ المدة الرئاسية  المجمس النيابي

فإذا لـ ينجح ىذا الشخص في تشكيؿ الحككمة أك .  يكما30يتكلى الرئيس تعييف شخص لتشكيؿ الحككمة الجديدة في مدة ال تتجاكز 
أٌما إذا منح المجمس ثقتو . تشريعية سابقة ألكانيا كالدعكة إلى انتخابات لـ تنؿ ىذه األخيرة ثقة المجمس، فممرئيس حؽ حؿ المجمس

بيذه الطريقة ال يعطي النظاـ ألم مف الطرفيف حكافز قكية لممارسة الضكابط كالمكازيف، . يعتبر مستقيال الرئيس لمحككمة ، فإف مرتيف
. لكؿ مف الرئيس كالمجمس مرتفعة لمغاية ألف تكمفة الفشؿ بالنسبة

 
إلى مكاصمة السعي إلى تحقيؽ تكافقات في المرحمة  لتجنب األزمات، يدعك مركز كارتر الفاعميف السياسييف التكنسييف

المحافظة عمى ىذه الركح ستساعد عمى دمج . االنتقالية الحالية كفيما بعدىا، كما فعمكا في األشير السابقة لمتكصؿ إلى اقرار الدستكر
كما يمكف أف تساعد عمى . ىذا الجانب االيجابي مف عممية كضع الدستكر التكنسي في نطاؽ أكسع كىك الثقافة السياسية في البالد

. تقميص فرضية نشكب نزاعات، كال سيما في فترة لـ يتـ بعد فييا إنشاء مؤسسات قارة كالمحكمة الدستكرية، مثال
 

دور المعارضة السياسية وحقوقها 
 

لمحكار الكطني الذم أيجرم بيف ديسمبر  أىـ النتائج اإليجابيةمف ييعٌد االعتراؼ بدكر المعارضة السياسية كحقكقيا 
 تضمنت المسكدة الثالثة إقرارا بدكرك قد  .يةرغـ عدـ اإلشارة إليو في المسكدتيف األكلى كالثاف201370 ك جانفي 2012

مع نفس الصياغة  (59الفصؿ )الرابع  كاعتمد المشركع (57الفصؿ )ساسي في مجمس نكاب الشعب أ المعارضة كمكٌكف
عطاء أم معمكمات عف مكانة كصالحيات ىذه إدكف " في تككيف لجنة تحقيؽ كؿ سنة كترؤسيا" حؽ المعارضة إضافة
 . المجنة

 
 في السمطة التشريعية فحسب بؿ ك" مككنا أساسيا"فإٌنو ال يحتفظ باالعتراؼ الصريح بككف المعارضة  النص النيائي اٌما

مسؤكلة عف  لككنيا كتمعب ىذه المجنة دكرا رئيسيا في التحكـ في أمكاؿ الدكلة. ينٌص أيضا عمى ترؤسيا المجنة  المكمفة بالمالية
كيكٌسع الدستكر 71. كما أنيا تتكلى تقييـ رشد استخداـ أمكاؿ الدكلة.مراجعة الميزانية السنكية لمدكلة قبؿ التصكيت عمييا في المجمس

 30رئيس الحككمة أك  رئيس الجميكرية أك بإحالة مشاريع القكانيف أماـ المحكمة الدستكرية لتشمؿ السمطات المخكلة في قائمة أيضا
 73.مٌما مف شأنو أف يعزز حقكؽ المعارضة، كبالتالي، الطابع الديمقراطي لمدكلة72  نائبا

 

                                                           
تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمأيي حكؿ عممية الحكار الكطني الذم نص عمى ادراج حقكؽ المعارضة في الدستكر ك كاف ذلؾ في كاليات المنستير، سيدم بكزيد 70

 .35، ص 2013تكنس في مارس  (بالمغة الفرنسية)، "تقرير عاـ:  الحكار الكطني حكؿ مشركع  الدستكر"انظر برنامج االمـ المتحدة االنمائي، . كبنزرت
دستكر "، (معيد الدكلي لمديمقراطية كالمساعدة االنتخابيةاؿ) زيد العمي كدنيا بف رمضافلالطالع عمى تحميؿ أكثر تفصيال ألىمية ىذا االعتراؼ الصريح انظر 71

 2014فيفرم  16 ، "التقدـ المحرز كالتحديات: تكنس الجديد
E%aisinut/enahdmor-neb-ainod-ila-la-diaz/gninekawa-bara/ten.ycarcomednepo.www//:ptth2%80%99-noitutitsnoc-wen-s

-ot-segnellahc-dna-ssergorp 
 . 120 الفصؿ 72
. اعتمد مجمس حقكؽ اإلنساف قرارا ئككد عمى الدكر الحاسـ الذم تقـك بو المعارضة السياسية كالمجتمع المدني في ارساء دعأيـ األداء السميـ لمحكـ الديمقراطي73
(19/36/A/HRC/RES) . 2013، فيفرم43، ممخص "الحقكؽ الدستكرية لممعارضة"انظر ٔايضا 

http://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia%E2%80%99s-new-constitution-progress-and-challenges-to-
http://www.opendemocracy.net/arab-awakening/zaid-al-ali-donia-ben-romdhane/tunisia%E2%80%99s-new-constitution-progress-and-challenges-to-
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 دور القضاء
 

حيث يتضمف قسـ السمطة القضائية ضمانات ىامة، بما في ذلؾ  القضاء يرسي الدستكر التكنسي أساسا متينا الستقاللية
." القضاء سمطة مستقمة تضمف إقامة العدؿ، كعمكٌية الدستكر، كسيادة القانكف، كحماية الحقكؽ كالحريات"، الذم يؤكد أف 102الفصؿ 

 .  التدخؿ في سمطة القضاء109كيحجر الفصؿ 
 

  ففي البداية كاف74(.106الفصؿ )تحسنت صياغة النص المتعمؽ بتعييف القضاة بشكؿ ممحكظ في الدستكر المصادؽ عميو 
الييئة المستقمة المشرفة عمى (مف المجمس األعمى لمقضاء   عمى أٌف تعييف القضاة يتـ بأمر رئاسي عمى أساس قرار ىذا الحكـ  ينٌص 
 خاضعا إلى مقتضيات ك لـ تكف ىناؾ أحكاـ تتعٌمؽ بتعييف القضاة الساميف، مٌما يعني  أٌف ىذا التعييف كاف. (السمطة القضائية

المجمس الكطني التأسيسي في  أضاؼ ثـٌ . رئيس الحككمة كمسمطة تعييف كبار مكظفي الدكلة  الذم يحٌدد  اختصاص 92الفصؿ 
الدستكر مسؤكلية تسمية القضاة الساميف لمرئيس كلكف  حيث ييسند الحككمة النص النيائي فقرة تضمف عدـ خضكع القضاء إلى ىيمنة

(.  106الفصؿ )بشرط التشاكر مع رئيس الحككمة كبناء عمى ترشيح حصرم مف المجمس األعمى لمقضاء 
 

الرابع، كاف مف الممكف رفع الحصانة عف  فإلى حٌد المشركع. عالكة عمى ذلؾ، عززت المسكدات األخيرة حصانة القضاة
في النص النيائي فقد تـٌ قرف معيار التمبس بالقياـ الجريمة ك أصبح مف المشترط أف يككف  أٌما  القاضي أك القاضية في صكرة التمبس

لذلؾ يمكف اعتبار . 1959دستكر   كمف الجدير بالذكر أنو لـ تكف ىناؾ أحكاـ لحماية استقالؿ القضاء في.القاضي متمبسا بجريمة
الممارسات السابقة لمسمطات التي جعمت الييئة  رئيسيا في تاريخ تكنس، مقارنة مع ضمانات استقالؿ القضاء في الدستكر الجديد تطكرا

. بقدر أقؿ، منذ حدكثيا القضائية خاضعة لمسمطة التنفيذية، سكاء قبؿ الثكرة أك،
 

كينص . يتعمؽ بعضكية المجمس األعمى لمقضاء قاـ المجمس التأسيسي أيضا بتحسيف النص النيائي في ما
 الدستكر الجديد عمى كجكب إنشاء المجمس خالؿ األشير الستة السابقة لالنتخابات التشريعية القادمة ذلؾ نظرا لمحكرية

أحد الجكانب الرئيسية لعمؿ المجمس في التعامؿ  كيتمثؿ. دكره في اختيار أعضاء المحكمة الدستكرية، مف جممة مياـ أخرل
كحتى المسكدة الرابعة، كاف مف  في البداية. مع جميع المسائؿ المتعمقة بالتعييف كالترقية كالعزؿ كالتدرج الميني لمقضاة

تـ تعديؿ ىذه التركيبة  ثـٌ . المتكقع أف يككف نصؼ أعضاء المجمس مف القضاة بينما يككف النصؼ اآلخر مف غير القضاة
غالبية األعضاء مف القضاة  آلية االنتخاب لتشمؿ كما قاـ الدستكر بتعزيز. ليصبح المجمس متككنا في ثمثيو مف قضاة

الثمث المتبقي مف غير القضاة مف المستقميف مف " عمى أف يتركب 112ينص الفصؿ  عالكة عمى ذلؾ، ك. كغير القضاة
 إضافية  كىي كضمانة" يباشر األعضاء المنتخبكف مياميـ لفترة كاحدة مدتيا ست سنكات"كعمى أف " ذكم االختصاص

 . أخرل الستقالؿ القضاء
 

مجمكعة مف النكاب اقترحت  الدستكر، المصادقة عمى ىذه المسألة قبؿ مرحمة ق لـ تقع مناقشةكعمى الرغـ مف أف
عمى  (105الفصؿ )الفصؿ الناتج عف ىذا كينص . تعديال لتكريس مينة المحاماة في الدستكر ألكؿ مرة في تاريخ تكنس

يتمتع المحامي بالضمانات القانكنية . المحاماة مينة حرة مستقمة تشارؾ في إقامة العدؿ كالدفاع عف الحقكؽ كالحريات: "أف

                                                           
 . مف المشركع  الرابع103 الفصؿ 74
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 كثيران ما الذمتكنس االستبدادم  ينبغي أف ييقرأ ىذا الفصؿ في سياؽ ماضي".  التي تكفؿ حمايتو كتمكنو مف تأدية ميامو
أف تمعب دكرا في المستخدمة ة كمالمغلمصياغة كفي ىذا الصدد، يمكف . فيو المحامكف لمضايقات مف جانب الدكلة تعرض
الحؽ في التقاضي عمى درجتيف، كىك كما ظير . الحؽ في محاكمة عادلةكدكر المحاميف في تكفير حؽ الدفاع  تعزيز
 ثـ ةكلكف تـ حذفو في الرابع (104الفصؿ )الثانية المسكدة ألكؿ مرة في ،  الحؽ في محاكمة عادلة مككنات آخر مفمكٌكف

 (.   108الفصؿ ) في النسخة النيائية لمدستكر إعادة إدراجو
 

 عمى 107ينص الفصؿ . إلى مزيد مف التفصيؿ في القانكف كعمى الرغـ مف ىذه الضمانات القكية، يحتاج ضماف الحصانة
طبؽ الضمانات التي يضبطيا “أنو ال يجكز نقؿ القاضي أك عزلو، أك إيقافو عف العمؿ، أك إعفاؤه، أك تسميط عقكبة تأديبية عميو،إاٌل 

يترؾ مجاال  بقرارا مف المجمس األعمى لمقضاء، إال أنو كعمى الرغـ مف أف الفصؿ ينص عمى ضركرة دعـ ىذه التدابير مسبقا". القانكف
. كيمكف أف تيستخدـ ىذه التدابير في المستقبؿ إلضعاؼ مكانة القضاء. اإليقاؼ عف العمؿ كاسعا لمقانكف لتحديد شركط

 
بإدماج أحكاـ أقكل بخصكص استقاللية القضاء ضمف  يكصي المركز الحككمة كالمجمس التأسيسي كالمجمس النيابي القادـ

. ضماف الحصانة فيما يتعمؽ بالتعييف كالترقية كتسميط عقكبة تأديبية تأطير بما فييا ك اإلطار القانكني، بما يتفؽ مع المعايير الدكلية،
 75.ال يتـ إيقاؼ قاض أك قاضية عف العمؿ إال لسكء سمكؾ جسيـ ك بعد محاكمة عادلة كما أٌنو

 
إضافة . يمنح الدستكر التكنسي لمقضاء صالحيات كاسعة لتفسير الدستكر، كبالتالي، لتعزيز الحريات كالحقكؽ المضمكنة فيو

محتمال  كىذا يترؾ فراغا. إلى ذلؾ، يمتد األجؿ الممنكح لمسمطات إلنشاء المحكمة الدستكرية إلى سنة بعد االنتخابات التشريعية القادمة
األحكاـ  المنصكص عمييا في القكانيف مشاريع لمراقبة دستكرية في الرقابة الدستكرية التي قد ال تتحقؽ تماما مف قبؿ الييئة الكقتية

، الفقرة 148الفصؿ )ك ال تشمؿ مراقبة دستكرية القكانيف رقابة ىذه الييئة تقتصر عمى مشاريع القكانيف الدستكر، خاٌصة ك أفٌ  االنتقالية
7  .)
 

تكريس  بالصكرة التي تؤدم الى احسف مف قبؿ القضاة  تأكيؿ القانكف، بما في ذلؾ الدستكر، يكصي مركز كارتر أف يتـ 
 كباإلضافة إلى ذلؾ، ينبغي األخذ بتأكيالت المعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف المقٌدمة مف قبؿ أٌم ىيئة رسمية. لحؽ أك حرية أساسية

 . كمعايير دنيا (بما فييا المحاكـ ك المجاف (  مختصة في المعاىدات 
 

ال سمطاف عميو في قضائو لغير الدستكر   ”المشركع الرابع اعتيبر القاضي مستقال فيما يتعمؽ بعمكية الدستكر، فإٌنو إلى حدٌ 
مما أثار شكككا حكؿ أحكاـ الفقرة األكلى التي تأمر القضاة بتكريس عمكية " الدستكر"في النص النيائي، تـ حذؼ كممة . 76"كالقانكف

قد يؤدم ىذا إلى تغميب القانكف عمى الدستكر في صكرة كجكد . طالبة الرجكع إلى القانكف فقط الدستكر، لتأتي الفقرة الثانية بعدىا
إلى إحالة القضايا آليا إلى المحكمة الدستكرية، حتى في الحاالت التي تككف فييا مسألة الدستكرية  ك تناقضات بيف المنظكمتيف،

 .األحكاـ المطركحة كاضحة، األمر الذم يمكف أف يؤدم، عمى الصعيد العممي، إلى إثقاؿ كاىؿ المحكمة الدستكرية كتأجيؿ
 

                                                           
 .استقالؿ القضاء لألمـ المتحدة ك المبادئ التكجييية بشأف الحؽ في المحاكمة العادلة كالمساعدة القانكنية في أفريقياالمتعمقة ب المبادئ األساسية 75
 .مشركع الرابعاؿ في 100 الفصؿ76
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 يكعز إلى القضاء ضماف عمكية الدستكر، سيكتسي الفصؿ أىمية قصكل خالؿ الفترة 102كمع ذلؾ، كنظرا ألف الفصؿ 
 طبؽ المفيـك الكاسع لمدستكر ك حسب الضكابط  كيجب أف ييقرأ. المتبقية مف المرحمة االنتقالية، كال سيما في غياب المحكمة الدستكرية

(.  49الفصؿ )التي يضعيا  عمى القيكد المسمكح بيا عمى الحقكؽ كالحريات 
 

 تركيبة واختصاص المحكمة الدستورية
 

مكمفا بانتخاب اثني عشر عضكا لممحكمة الدستكرية مف بيف المرشحيف الذيف يقترحيـ  المشركع الرابع، كاف المجمس إلى حدٌ 
المجمس  في الصياغة النيائية، كٌمؼ. رئيس الجميكرية، رئيس الحككمة، رئيس المجمس التأسيسي، كرئيس المجمس األعمى لمقضاء

مثؿ ىذا اإلجراء خطكة . لممجمس دكره في اختيارىـ الكطني التأسيسي السمطات األربع نفسيا بتعييف أعضاء المحكمة، دكف أف يككف
.  إيجابية تعزز تكازف السمط كتضمف أف ال يتحكـ أم كياف في المحكمة

 
.  سنة20اشترطت المسكدتاف األكلى كالثانية أف يككف أعضاء المحكمة خبراء في القانكف مف ذكم خبرة مينية ال تقؿ عف 

مف ذكم خبرة مينية ال تقؿ  أغمبية مف الخبراء في القانكف لمتنصيص عمى في المسكدة الثالثة ىذه الشركط ىيئة الصياغة كقد خفضت
فقاـ أعضاء المعارضة كممثمك المجتمع المدني كبعض أعضاء المجنة التأسيسية التي تيعنى بالسمطة القضائية  77 .عشر سنكات عف

فاقترح المشركع الرابع حال كسطا حيث حدد تركيبة المحكمة بثمثيف مف الخبراء في القانكف مع حد . باالعتراض عمى ىذه التغييرات
كاختار أعضاء المجمس الكطني التأسيسي في النياية الحؿ الكسط، كىي زيادة عدد . (115الفصؿ )أدناه خمسة عشر سنة خبرة 

المتخصصيف في القانكف إلى ثالثة أرباع كالعكدة إلى العشريف سنة مف الخبرة المينية الذم كانت قد اشترطتو لجنة السمطة القضائية 
(. 118الفصؿ )
 

حددت المسكدة الثانية مف الدستكر اختصاصات المحكمة الدستكرية، بما فييا النظر في أم تعديالت مقترحة عمى الدستكر، 
مع إحالة اختيارية بالنسبة لمشاريع القكانيف،  كمشاريع القكانيف الدستكرية، ك قكانيف المصادقة عمى المعاىدات، التي تيحاؿ إلييا إلزاما،

فكاف بإمكاف أم خمسة أعضاء مف المجمس التأسيسي، باالضافة إلى رئيس الجميكرية، رئيس  (.117الفصؿ )بمكجب شركط معينة
كعمى الرغـ مف أف المجنة التأسيسية لمسمطة القضائية رفعت عدد . المجمس، كرئيس الحككمة، إحالة المسائؿ التشريعية إلى المحكمة

كتعٌرض ىذا . اآللية االختيارية لإلحالة مف المسكدة الثالثة إال باإلحالة الكجكبية كحذفت فإٌف ىيئة الصياغة لـ تحتفظ  ،10النكاب إلى 
 عضكا مف 30كتـ التصكيت في الجمسة العامة عمى اقتراح لجنة التكافقات بالسماح ؿ78 .المنظمات الكطنية كالدكلية القرار النتقادات

باالعتراض عمى مشاريع القكانيف  ىذا اإلجراء سيسمح لمنكاب، ال سيما نكاب المعارضة،. المجمس كحد أدنى  لمجكء إلى المحكمة
 . المعركضة عمى المحكمة الدستكرية، بينما يقمؿ في نفس الكقت مف المجازفة بتسبب عدد قميؿ مف النكاب في أزمة

 
                                                           

مف  المحكمة تكسعت تركيبة.  إثر مفاكضات بيف دعاة إنشاء المجمس األعمى اإلسالمي ك معارضيوت  المحكمة الدستكرية قد تغيرتركيبةحكاـ بشأف االيقاؿ أف 77
 . ىيئة الصياغة حتى يتسنى إدراج غير المتخصصيف في القانكف مما فتح الباب أماـ إدراج فقياء الديفقبؿ
ي ،2013 جكيمية 17ستراسبكرغ، "مالحظة حكؿ المسكٌدة النيائية لدستكر الجميكرية التكنسية " 78 كمجمس , ، كمجمس اكركبا،(بالفرنسية فقط) 733/2013رأ

تعزيز حماية الدستكر الجديد لحقكؽ "، http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=cdl(2013)034-f%20176 176 فينيسيا، الفقرة
، بياف مشترؾ مف البكصمة، كمنظمة العفك الدكلية، كىيئة رصد حقكؽ "االنساف، كضماف المساكاة لمجميع، كالتأكيد عمى االلتزامات القائمة بمكجب القانكف الدكلي

 http://www.cartercenter.org/news/pr/tunisia-010314.html، 2014 جانفي، 3االنساف، كمركز كارتر، 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=cdl(2013)034-f%20176
http://www.cartercenter.org/news/pr/tunisia-010314.html
http://www.cartercenter.org/news/pr/tunisia-010314.html
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 األحكام االنتقالية
 

كقعت إضافة قسـ جديد لممشركع الرابع يتعمؽ باألحكاـ االنتقالية بيدؼ ضماف االنتقاؿ السمس بيف األحكاـ الدستكرية 
كقد كانت عممية صياغة ىذه األحكاـ فريدة مف نكعيا، حيث أنيا لـ تعرض عمى المجاف التأسيسية لمناقشة . السابقة كالجديدة

كبدال مف ذلؾ، اعتمدت ىيئة الصياغة األحكاـ االنتقالية في المرحمة االخيرة مف عممية . مضامينيا كلـ يكف لمجاف صالحية تناكليا
كتعرضت كؿ مف عممية إضافة القسـ . صياغة الدستكر، كبالتالي لـ يحظ النكاب بالكقت الكافي لمناقشتيا كالتمٌعف في آثارىا

أعادت لجنة التكافقات تقييمو بالكامؿ، مف جممة  فكاف ىذا القسـ ىك الكحيد الذم. كمضمكنو النتقادات كاسعة مف قبؿ األطراؼ المعنية
ك منيا اإلطار الزمني إلنشاء المحكمة الدستكرية  كصالحيات المجمس الكطني التأسيسي كمكاعيد دخكؿ  تطرقت إلييا أخرل أمكر

 . ك مكعد االنتخابات القادمة مختمؼ أحكاـ الدستكر حيز النفاذ
 

. لدخكؿ مختمؼ أحكاـ الدستكر حيز النفاذ األحكاـ االنتقالية ألطر زمنية كآجاؿ أكثر كضكحان  مركز كارتر بتحديد يرحب
كما يثني المركز عمى قرار المجمس الكطني التأسيسي بإعطاء المحكمة الدستكرية الصالحية الكاممة لمنظر في دستكرية القكانيف فكر 

كمع ذلؾ، فإف إنشاء المحكمة الدستكرية يعتمد عمى تكقيت االنتخابات . إنشائيا، بدال مف أجؿ الثالث سنكات الذم سبؽ تحديده
الفقرة  التشريعية القادمة ك يمكف أف يستغرؽ سنة مف ذلؾ التاريخ، مما يترؾ فجكة في الرقابة قد ال يمالىا نظاـ المحكمة، خاصة ك أفٌ 

يدعك الدستكر إلى تككيف  بؿ ال يسمح لممحكمة بالنظر في دستكرية القكانيف  مف الدستكر تنص صراحة عمى أنو148الفصؿ   مف7
كبما أف ىذه الييئة ال تممؾ صالحية إعادة النظر . بالنظر في دستكرية مشاريع القكانيف إلى أف يتـ كضع ىيئة دائمة تيعنى ىيئة كقتية

فيما يتعمؽ بمطابقة اإلطار القانكني التكنسي   في دستكرية القكانيف الحالية، بما فييا تمؾ المكركثة مف النظاـ السابؽ، بات الفراغ قائما
باإلضافة إلى ذلؾ، قبؿ إنشاء المحكمة الدستكرية، ال تكجد آلية لمتحكيـ في النزاعات المحتممة بيف رئيسي السمطة . مع الدستكر الجديد

. في المستقبؿ القريب الفراغ قائمة في صكرة نشكب نزاع التنفيذية مما يترؾ فرضية
 

رئيس   المحكمة الدستكرية المقبمة بمراجعة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي كما يقٌدمو120الفصؿ  كعالكة عمى ذلؾ، ييمـز
ال تكجد في  لكف. انسجاـ ممارسة السمطة التشريعية مع أحكاـ الدستكر ىذه المراجعة بالغة األىمية في ضماف. المجمس التأسيسي

االحكاـ االنتقالية أم آلية يمكف اعتمادىا قبؿ إنشاء المحكمة الدستكرية، لمراجعة النظاـ الداخمي لمجمس ممثمي الشعب الذم سيتـ 
. تأسيسو

 
ـي االنتقالية  ك ربما أٌنو  التنظيـ المؤقت لمسمط العمكميةوحاليا، تينظِّـ المرحمة االنتقالية بيف الحككمتيف المؤقتة كالدائمة األحكا

في األحكاـ االنتقالية لضماف مزيد مف  يتـٌ إدراج األحكاـ السارية لمتنظيـ المؤقت لمسمط العمكمية كاف مف األفضؿ في ىذا اإلطار أف
.   ك تكريسا لنفاذ الدستكر الجديد بشكؿ كامؿ  التناغـ

 
كالحككمة الجديدة إلى كضع اإلطار القانكني الالـز لتنفيذ أحكاـ الدستكر، كال سيما انشاء الييئة  يدعك المركز المجمس التأسيسي

 79. القكانيف مشاريع لمراقبة دستكرية الكقتية
 

                                                           
.   مف الدستكر148 مف الفصؿ 7الفقرة   كما ىك منصكص عميو في79
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 عمى إنشاء ىذه المجنة في الكقت المناسب لمراجعة مشركع قانكف االنتخابات، المجمس الكطني التأسيسي كما يشجع المركز
كيكصي المركز كذلؾ بأف يمنح المجمس التأسيسي المجنة صالحية إعادة النظر في النظاـ الداخمي لمجمس . الذم تقع ممناقشتو حاليا

 الذم ينص عمى 120ىذه الخطكة ستحتـر ركح الفصؿ . ممثمي الشعب، كالذم يحتمؿ أف يقع اعتماده قبؿ إنشاء المحكمة الدستكرية
كىذا أمر ميـ جدا في . رئيس المجمس التأسيسي أف تراقب المحكمة الدستكرية المقبمة النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الذم يقدمو

 . مطابقة ممارسة السمطة التشريعية مع أحكاـ الدستكر ضماف
 

التوصيات  
 

يشجع مركز كارتر المجمس الكطني التأسيسي، كالحككمة، ك المشاركيف في الحكار الكطني، كمنظمات المجتمع المدني، كأعضاء 
:   مجمس ممثمي الشعب الذم سيقع انتخابو إلى النظر في التكصيات التالية

 
الحقوق 
  صالحو  بما يضمف تطابؽ القكانيف ك التراتيب الكطنية مع االلتزامات الدكلية لمبالد   مراجعة االطار القانكني الحالي كا 

 .التكنسية في مجاؿ حقكؽ االنساف ك مع الحقكؽ المنصكص عمييا في نص الدستكر الجديد
  ادراج ضمف قكانيف أساسٌية الضمانات التي تكفؿ مبدأ المساكاة في االنتخاب كمبدأ منع التمييز عمى اساس العرؽ أك المكف 

أك المغة أك المعتقد أك الرأم السياسي ك غيره مف اآلراء،  أك عمى اساس االنتماء الكطني اك االجتماعي أكعمى اساس 
اضافة إلى ذلؾ ، يتعيف بمكجب القانكف الدكلي اف تيكفؿ ىذه الحقكؽ كتيطٌبؽ . الممكية أك المكلد أك عمى أٌم أساس آخر 

. لتشمؿ كؿ فرد فكؽ تراب البالد، تكنسيا كاف أك أجنبٌيا
  الى جانب القضاء عمى العنؼ ضد المرأة، الحرص  عمى  مكافحة كؿ اشكاؿ التمييز ضدىا، باإلضافة الى اتخاذ تدابير 

. مممكسة لحماية حقكقيا ك منيا اآلليات المكٌرسة لمتناصؼ  بيف الجنسيف صمب القائمات المترشحة لالنتخابات
  التنصيص صمب القكانيف عمى التزاـ الدكلة التكنسية  بتخصيص أقصى ما يمكف اف تسمح بو المكارد المتاحة ليا لكضع 

. آليات كفيمة بتكريس تدريجي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
 

الدستور   تطبيق
  تأكيؿ القانكف ، بما في ذلؾ الدستكر ، بما يضمف انفاذ الحقكؽ كالحريات األساسية ، مع مراعاة تأكيؿ المعاىدات المتعمقة 

.  بحقكؽ اإلنساف كفؽ ما ذىبت اليو المحاكـ ك المجاف الدكلية المختٌصة ك اعتمادىا كحد ادنى مف قبؿ القضاء
  حث الييئات القضائية كالمشرع عمى حماية حرية الديف ك المعتقد بما في ذلؾ حرية اعتناؽ أم ديف اك معتقد اك تغييره اك 

كيجب  عالكة عمى ذلؾ  اف تتالءـ الضكابط المتعمقة بيذه الحريات مع ركح بند القيكد العامة   عمى الحقكؽ . التخمي عنو
 .المضٌمف في نص الدستكر

  في الحاالت االستثنائية بما فييا حالة الطكارئ، ينبغي أف تككف الضكابط المتعمقة بالحقكؽ كالحريات محٌددة مف حيث
المجاؿ ك مٌتخذة باعتماد مبدأم الضركرة ك التناسب، اف تككف خاضعة لمرقابة القضائية ك اف يتـ رفعيا بعد فترة زمنية 

باإلضافة الى ذلؾ، ال ينبغي المساس بالحقكؽ االساسية التي يعتبرىا القانكف الدكلي مطمقة كالتي يحٌجر تقييدىا  . محددة
 .حتى اثناء  الحاالت االستثنائية
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المؤّسسات  
  ادراج االحكاـ التي مف شأنيا اف تكرس استقاللية القضاء ك منيا ما يخص تعييف القضاة كترقيتيـ كتأديبيـ  ك غيرىا مف 

ك ينبغي كذلؾ  اف ييقٌيد عزؿ القضاة بثبكت ارتكابيـ الخطاء جسيمة ك ذلؾ . الضمانات الكظيفية  ضمف االطار القانكني
 .بعد محاكمة عادلة ك بمكجب قرار معٌمؿ يٌتخذه المجمس االعمى لمقضاء إثر انشائو تماشيا مع ما ينص عميو الدستكر

  االسراع باحداث ك تركيز الييئة الكقتية لمراقبة دستكرية مشاريع القكانيف حتى يتسنى ليا النظر في مشركع القانكف 
كما ينبغي اف تيمنح ىذه الييئة الكقتية السمطة الكافية كالمكارد الالزمة لمقياـ بمياميا بشكؿ مستقؿ . االنتخابي قبؿ ختمو

 .كفعاؿ
 النظر في امكانية عرض النظاـ الداخمي لمجمس نكاب الشعب القادـ عمى الييئة الكقتية لمراقبة دستكرية مشاريع القكانيف .
  تيسير نفاذ المجتمع المدني ككسائؿ االعالـ إلى مداكالت لجاف المجمس الكطني التاسيسي كجمستو العامة عمى غرار ما تـ 

اثناء مرحمة تبني الدستكر، ك ذلؾ قصد تمكينيا مف مكاكبة النقاش حكؿ القانكف االنتخابي ك غيره مف القكانيف التي 
.  ستعرض عمى المجمس الكطني التأسيسي

 تكثيؼ حمالت تكعية كتثقيؼ المكاطنيف حكؿ الدستكر  .
 

 
 

بكجكد محدكد في تكنس ك قد تابع عممية  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجمس الكطني التأسيسي، احتفظ مركز كارتر،

ك يقٌيـ مركز كارتر ىذه .  صياغة الدستكر ك مختمؼ التطكرات المتعمقة باإلطار المؤسساتي ك القانكني لالنتخابات المقبمة

 . العممية بالمقارنة مع الدستكر الجديد ك القكانيف التكنسية ك التزامات تكنس بالقكانيف ك المكاثيؽ الدكلية

##### 

 "تعزيز السالـ، مكافحة األمراض، تكطيد األمؿ"

يقدـ مركز كارتر، الذم يمثؿ منظمة غير حككمية كغير ربحية، المساعدة في االرتقاء بحياة الناس في ما يزيد عف سبعيف 

دكلة مف خالؿ اإلسياـ في حؿ النزاعات، كتعزيز الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كزيادة الفرص االقتصادية، كالكقاية مف 

 كقد أسس الرئيس األمريكي األسبؽ جيمي كارتر كزكجتو ركزا ليف مركز كارتر. األمراض، كتنمية الصحة النفسية

##### 

لمتابعة أنشطة مركز كارتر تكنس كمستجداتو يمكنكـ زيارة الصفحة الرسمية  عمى الفيسبكؾ  

www.facebook.com/TCCTunisia 

 Facebook.comعمى الفيسبوك  | @ CarterCenterعمى تويتر  | gro.retneCretraC يمكف زيارة مكقعنا عمى االنترنت
retneCretraC/ | انضم إلينا عمىCauses.com / CarterCenter |  شاهدنا عمى يوتيوبYouTube.com / 
retneCretraC |  أضفنا إلى دائرة الخاص بك عمى جوجلhttp://google.com/+cartercenter  

http://www.facebook.com/TCCTunisia
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