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 الفوري للنشر
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(  فولكمان ماریون تونس، وفي ،) 0014044205124(  ھایكس دیبورا بأطلنطا،(  : لالتصال
0021650666649(  

  
و یدعو  األعمال تقدممستوى  ىالتي یبذلھا المجلس الوطني التأسیسي عل بالجھودكارتر یشید  مركز

   یةمزید من الشفاف إلىو توعیة المواطنین و  لمشاركةكبر أتفعیل إلى 

  

مستوى  ىالتي یبذلھا المجلس الوطني التأسیسي عل بالجھود الیوم، أصدره تقریر في كارتر مركز  یشید
من أن  للتأكد قدما المضيب التأسیسیة  المجلس لجان مركزالیحث  و. الدستورالمتصلة  األعمال تقدم

التزامات تونس بموجب المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان والحریات  یأخذ بعین االعتبارالدستور المقبل 
 الھامة المسائل لمعالجةو ذلك   ،والمشاركة لشفافیةتكریس فعال ل أھمیة إلى اإلشارةكما تجدر . األساسیة

  .النھائي النص في المتبقیة

 منظمات المجتمع المدني التونسي علىقوي ال األثرنشر عمل اللجان في منتصف شھر أوت كان لھ 
و من القضایا المثیرة للجدل . دستوري واألطراف الدولیة  وغیرھمفي القانون الالخبراء و والمعارضة، 

 المواد لبعض غامضةال صیاغةتعتبر ال .م السیاسيا، والنظاتالمقدس مس منوضع المرأة، وتجریم ال
  .المجلس قبل من معالجتھا وینبغي ،امؤسف - قتراعاال حقتجاھل  ذلك في بما - وأحیانا السھو الواضح

یعتبره الكثیر غیر  يالمستمر لألجل النھائي و الذ تغییرالو وقد أدى عدم وجود خطة عمل واضحة 
خطة عمل محددة ل اقرب اآلجال في یجب اعتماد. إلى انعدام الثقة المتزاید في عملیة الصیاغة ،واقعي

أجل تحدید واضح و ذلك من  المجلس الوطني التأسیسيتعكس توافقا في اآلراء بین أعضاء  وواقعیة
المجلس الوطني أعضاء على  وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي. ودقیق للخطوات المقبلة لعملیة صیاغة الدستور

و مدى إفادتھ لھذه العملیة في مدة صیاغة الدستور التمدید  للمواطنین سبب  بوضوح یشرحواالتأسیسي أن 
دستور یمثل جمیع التونسیین في تنوعھم و یشكل األساس المتین لقیام دولة دیمقراطیة : والنتیجة النھائیة

  .جدیدة

فشل في إجراء حمالت توعیة كافیة  قد أن المجلس الوطني التأسیسي في ھذا التقریر  مركز كارتریالحظ 
 .تھعیوشرد من مزیت و فھم الجماھیر لعمل المجلستعزز  ھذه الحمالت  أن على الرغم من أعمالھ، حول
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لذلك   و ،بالسطحیة األحیانفي بعض   المجلس الوطني التأسیسي ألعمال اإلعالمیةو قد اتسمت التغطیة 
المنتخبین  ساعد على سد الفجوة بینت أنیمكن  ، ا المسارتقدیم تغطیة مھنیة موضوعیة ومتوازنة لھذفان 

  .وناخبیھم

 من المواطنین مع  للتشاور المجلس الوطني التأسیسيبھا   قام التي األخیرة بالمبادرات یرحب المركز
 المجتمع منظمات مع مناقشات میظخالل تن ومن ،المجلس  موقع على االنترنت على شاراتتاس خالل

و یعتبر  . المجلس الوطني التأسیسي جداول مشاریع في الدستور حول وطني نقاش وإدراج ، المدني
. الدستور مشروع على شامل وطني تشاورب للقیام  كافي غیر الرزنامات  مختلف في درجالم الوقت

 تحلیللل ،ه بدقةنظر وجھات تسجیل و المواطن شراكإب للسماح الوقت من یكفي ما عطاءإ وینبغي
  .والتداول

 على  الست الدستوریة جانللا تقاریر جمیع نشرت ،2012 جوان شھر منتصف في أنھ كارتر مركز یشید
 .األخرى اللجان من تقریرا 22 نشر تم التقریر، ھذا كتابة  وقت وحتى  ،الموقع اإللكتروني للمجلس

اب و  مثل أخرى وثائق نشریتم   لمانھ  ذلك، مع مركز،ال الحظیو ل حضور النوّ  نتائج التصویت وسجّ
 الشفافیة لضمان ضروري أمر المعلومات لىإ نفاذال في الحق أن من الرغم على اللّجان محاضر جلسات

  .الدستور یاغةص عملیة في باألمرالمعنیین  جمیعل السماح و الفعالة والمشاركة

 
 كان و لكن یشیر النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي إلى أن أعضاءه یقرون بأھمیة مبدأ الشفافیة

مما عرقل  و مقیدا اضیقكان   العامة والجلسات اللجان عمل جلساتل المدني المجتمع منظمات وصول
 .و متابعتھا للمداوالتالفعلي حضورھا 

 التي التاریخیة المھمةواعون بأھمیة   المجلس الوطني التأسیسي أعضاء غلبیةأ أن كارتر مركز شھدی
 في األعضاء لبعض و غیر المبرر المتكرر الغیابف ذلك، ومع. عھدت إلیھم و ملتزمون بالعمل الجدي

  . ینالتونسی المواطنین أمام  سلبیة نظرة  أضفى على  المجلس الوطني التأسیسي العامة والجلسات اللجان

یجب أن یحقق مشروع الدستور أغلبیة  2011 دیسمبر 16 في اعتمد الذي" الصغیر الدستور"ل وفقا
لتتم المصادقة  علیھ من المجلس  فبذات األغلبیة في قراءة ثانیة  ،فان تعذر ذلك في القراءة األولى الثلثین

 لجنة قبل من المقترحة لرزنامةل وفقاو . وإن تعذر ذلك مجددا یتم إجراء استفتاء. الوطني التأسیسي
  . 2013ماي  1 و الصیاغة سیجرى االستفتاء یوم التنسیق

 لضمان انتخابات إدارة ھیئة ینبغي إنشاء الدستوري، االستفتاء ھذا مثل جراءإل انھ كارتر مركز الحظی
 سیاسیة إرادة وجود من رغمالبو لكن  .لمواطنینل فعالة مشاركة مع مصداقیة ذاتو  دیمقراطیة عملیة

ھذه  إنشاء نحو كافي تقدم  الكھن یكن فانھ لم  الدستور، في االنتخابات إلدارة مستقلة ھیئة مبدأ لترسیخ
  .الھیئة

    :یوصي مركز كارتر بما یلي 
 اإلنسان لحقوق الدولیة المعاھدات بموجب تونس التزامات تكرس المقبل الدستور أحكام أن من تأكدال• 

 .المصادق علیھا األساسیة والحریات
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في المرحلیة  تقدم ومنھجي  تخطي لضمان الدستور وضعل زمني وجدول مفصلة عمل خطة وضع •
  .واضحة للعمومكذلك لتقدیم رؤیة و

 عملیةر و إعطاءه حظھ من الوقت ذلك أن الدستوحول   الالزم وطنيال نقاشال وإجراء إلعدادالتخطیط  •
 .یدالدستور الجد خصوص في توافقھي أحسن ضمان إلیجاد ال تشاركیة و شاملةصیاغة 

یفرز عنھا  التي و تسجیل تلك إجراءات رسمیة لتلقي و تحلیل كل من المالحظات و االقتراحات وضع •
 .نیالمواطن المجلس الوطني التأسیسي والحوار بین أعضاء 

 القیام الدستور على ستفتاءلال اللجوء حالة في لضمان ممكن وقت أقرب فيھیئة إدارة االنتخابات  إنشاء •
 .المقترحة الزمنیة األطر ضمن مصداقیة ذاتو  شاملة عملیةب

 الخبراء استشارة من االستفادة خالل من التونسیین والمواطنین اإلعالم وسائل مع التواصل تحسین •
 .االتصال مجال في لمجلساة أنشط لتعزیز الدولي المجتمع من المقدم المالي والدعم

 والمساعدة الھامة، العملیة لھذه ومتوازنة موضوعیة مھنیة تغطیة لتقدیم اإلعالم وسائل ممثلي تشجیع •
 .منتخبالناخب و ال بینثغرة ال سد على

نمیة لت المبرر غیر و المتكرر الغیاب حالة في عقوبات فرض تتمثل في يتال الداخلي النظام أحكام لیعتف •
 .ساسةالح القضایا التشجیع على المشاركة فيوؤولیة المساإلحساس ب

و  جعلھا مفتوحة للمالحظینو  اللجانجلسات تعزیز علنیة جلسات المجلس الوطني التأسیسي العامة و  •
منح منظمات المجتمع المدني و جمیع المواطنین و  االعتماد نظامعبر  وموضوعیة شفافةوضع إجراءات 

 . المجلس متابعة أعمالل مالحظ وذلك المھتمین بعملیة صیاغة الدستور صفة

الوثائق الرسمیة المتعلقة بأعمال المجلس الوطني التأسیسي من محاضر جلسات و تقاریر و  نشر •
  . في الوقت المناسب -بما في ذلك النشر على الموقع اإللكتروني للمجلس -قرارات 

  

 

  

بوجود محدود في تونس  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسیسي،  احتفظ مركز كارتر، 
لمتابعة عملیة كتابة الدستور الجدید و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني 

و یقیم مركز كارتر ھذه العملیة بالمقارنة مع القوانین التونسیة و التزامات تونس   .لالنتخابات المقبلة
   .بالقوانین و المواثیق الدولیة بما في ذلك المیثاق الدولي الخاص بالحصص المدنیة و السیاسیة

قترحھا على ضوء اجتماعات ویوضح ھذا البیان النتائج التي توصل إلیھا مركز كارتر و التوصیات التي ی
و لقاءات عقدھا المركز مع العدید من األطراف المعنیة بما في ذلك أعضاء و إداریي المجلس الوطني 

و یعرب المركز عن تقدیره اللتزامھم الواضح . التأسیسي و منظمات المجتمع المدني وجامعیین
  .تملةواستعدادھم لتبادل المعلومات ومناقشة مجاالت التحسینات المح
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 .orgwww.cartercenter  : و یمكن اإلطالع على جمیع تقاریر و بیانات مركز كارتر على

 
#####  

  
  "تعزیز السالم، مكافحة األمراض، توطید األمل"

  

بحیاة الناس في ما  یقدم مركز كارتر، الذي یمثل منظمة غیر حكومیة وغیر ربحیة، المساعدة في االرتقاء
یزید عن سبعین دولة من خالل اإلسھام في حل النزاعات، وتعزیز الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وزیادة 
الفرص االقتصادیة، والوقایة من األمراض، وتنمیة الصحة النفسیة وتدریب المزارعین على زیادة إنتاج 

مي كارتر وزوجتھ روزا لین مركز كارتر وقد أسس الرئیس األمریكي األسبق جی. محاصیلھم الزراعیة
بالشراكة مع جامعة إیموري بغیة تعزیز فرص السالم والرعایة الصحیة في جمیع أنحاء  1982في العام 

   .العالم
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و یدعو  األعمال تقدممستوى  ىالتي یبذلھا المجلس الوطني التأسیسي عل بالجھودكارتر یشید  مركز
  یةمزید من الشفاف إلىو توعیة المواطنین و  لمشاركةكبر أتفعیل إلى 
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خالل الفترة  یةتونسشؤون البالد ال بتسییر، رأت السلطات المكلفة االستبدادي بن علي نظامبعد سقوط 
،  2011مارس  3یوم  ففي .ھذه المرحلة الجدیدة فياألحكام الساریة المفعول لم تعد مالئمة  أن االنتقالیة

كتابة  عن ضرورة قام الرئیس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بتعلیق العمل بالدستور السابق، وأعلن 
إرادة الشعب التونسي الذي تمكن من خالل الثورة من لیعكس دستور جدید من قبل ھیئة منتخبة دیمقراطیا 

أكتوبر  23في  أجریت التي تاریخیةالنتخابات االو في  .تغییر النظام وفتح الطریق نحو حكم دیمقراطي
  .  مھمة صیاغة دستور جدید ئھإلى أعضا وا، انتخب التونسیون المجلس الوطني التأسیسي و أوكل2011

و  المبادئ األساسیة للمجتمعلوضع  نوعھا فریدة منو  تاریخیة إن صیاغة دستور جدید تمثل فرصة 
الضوابط والتوازنات وشكل  حدید، بما في ذلك حمایة الحریات المدنیة والسیاسیة، وتاالتفاق حولھا

 بناءلھ تأثیر إیجابي على ال في ھذا الصدد المدنيإن مشاركة المجتمع . ھادور و المؤسسات الدیمقراطیة
قد تكون ھذه العملیة طویلة ومعقدة وشاقة في بعض األحیان، بید . تقبلھ من الشعبعلى مدى  المؤسساتي و

ز عملیة صیاغة دستورنجاح أن    . على األجیال القادمةبالنفع عود یاللحمة الوطنیة و سیعزّ

و في حال  .سیاسیةال ھالمؤسسات حدیثة و دیمقراطیة لدولة ساسياأل حجرالسیمثل الدستور التونسي كما 
ترتقب نتائج و. في المنطقة بمرحلة انتقالیة التي تمرّ  للبلدان األخرى قدوةنجاح ھذا الدستور فإنھ سیكون 

یھنئ مركز كارتر أعضاء المجلس الوطني التأسیسي . أشھر منذكبیر  بأملالشعب  منتخبيجھود 
الفرصة  حستتی عامةجلسة  في و التي سیتمّ النظر فیھا دستورشروع اللم األولى سودةمالإلصدارھم 

و في ھذا التقریر یقدم مركز كارتر لمحة عامة عن عملیة . العدید من األسئلة العالقةلإلجابة على 
التوصیات التي تھدف لدعم  كما یقوم بتقدیم بعض ،المتعلقة بھذا المسار تقییمھ لألنشطةمع الصیاغة، 

  .وذات مصداقیة ناجعةعملیة صیاغة دستور 

، كما تابع مراحل 2011وقد تابع مركز كارتر أعمال المجلس الوطني التأسیسي منذ قیامھ في نوفمبر
 .من سیاسیین و ممثلین عن المجتمع المدني باألمرالمعنیین  مختلفب عملیة صیاغة الدستور و التقى دوریا

یمھ یوفي تق .تطویرهتحسینھ وشات الدائرة حول اقكما حضر جلسات المجلس الوطني التأسیسي و تابع الن
رجوع إلى قوانینھا الداخلیة تونس بال تالتزاما كارتر بعین االعتبار مركز ذخأ الدستورملیة صیاغة لع
والمشاركة في الشؤون  الدولیة لدعم الحریات السیاسیة والمدنیة، بما في ذلك مبادئ الشفافیة ھاالتزاماتو

  .1لبالدلالعامة  
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  عملیة صیاغة الدستور

قام  حیث 2012فیفري  13 یوم عملیة صیاغة الدستورفي أعضاء المجلس الوطني التأسیسي  شرع
ةإنشاء ست لجان المجلس ب . دستورفي الكل واحدة منھا مسؤولة عن صیاغة مواد محددة  تأسیسیّة قارّ

عن الحكومة والمؤسسات و ن عنممثلیل و ،تونسیین و دولیین استماع لخبراءأجرت اللجان عدة جلسات 
ام یق ، إضافة إلىو ذات فائدة الزمةالتي اعتبرتھا  درست النصوصكما . المجتمع المدني واألكادیمیین

طني التأسیسي برحالت دراسیة إلى البلدان التي شھدت عملیات وضع دستور بعض أعضاء المجلس الو
  . مشتركة بعض دون منھجیة أو خطة عمل عن عملت اللجان بشكل مستقل بعضھاو قد . مماثلة

رئیس المجلس الوطني حدده  الذي ھو التاریخجویلیة كآخر أجل للجان لتقدیم مسوداتھا، و 15إن تاریخ 
و . جاء في وقت متأخر نسبیا وفاجأ بعض أعضاء المجلس جوان، 07 یوم جعفرالتأسیسي مصطفى بن 

في  بشكل واضح توافقالمدة، تسارعت عملیة الصیاغة بشكل ملحوظ على حساب ال اقتراب نھایةمع 
جویلیة سمحت لجنة التنسیق و صیاغة الدستور للجنة  28في . المثیرة للجدل والحساسة المسائلخصوص 

مرتبطة اللمواد بشأن امتعددة مقترحات أن تقدم  و العالقة بینھما السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة
ھذه النقطة  ر فيتعثلل او بھدف تسریع العملیة و تجنب.  2بالنظام السیاسي و التي لم یتم التوافق علیھا

ونتیجة لذلك . الشائكة القضایا في خصوص بعضالحساسة، تم اعتماد نفس المنھجیة من قبل لجان أخرى 
دة  في شأن  بعض اللجان فقد قدمت اتبعت اللجان الست إجراءات مختلفة،  التي المواد مقترحات متعدّ

ھا،  اآلراء أو قدم فقط المواد التي تم التصویت خر حاول التوصل إلى  توافق في البعض اآل في حین أنتھمّ
  . 3علیھا بغالبیة األعضاء

 صدرت أوت 14في  و. و الصیاغة أوت، كانت اللجان الست قد قدمت المسودات للجنة التنسیق 10و في 
الذي صیغ وقت ال فيو . لدستورلنتیجة أعمال اللجان الست و التي تقدم أحیانا على أنھا المسودة األولى 

ده او وفقا ل ذا التقریر،ھ فیھ فإن لجنة  خضر،حبیب الالسید جنة للدستور ونائب رئیس الللمقرر العام ما أكّ
علما  .مراجعة مسودات اللجان، وتحضیر المالحظات والتوصیات إلى كل لجنة بصددالصیاغة و  التنسیق

وسوف . مضمون النص المقترح تدخل أيّ تحویر علىأن  و الصیاغة غیر مخول للجنة التنسیق نھوأ
جولة جدیدة من تنظیم في على ضوء ھذه التوصیات ستشرع تستأنف اللجان في وقت الحق عملھا و

  . جلسات االستماع للخبراء

منظمات كلّ من  على انعكاس كبیرالحظ مركز كارتر أن نشر عمل اللجان في منتصف شھر أوت كان لھ 
والزالت . دستوري واألطراف الدولیة  وغیرھمالقانون ال خبراءو  المجتمع المدني التونسي والمعارضة

نھالعدید من األسئلة قائمة   القضایا المثیرة للجدل بخصوص عدد منالنص النھائي  بشأن ما سیتضمّ
  .م السیاسياالنظمسألة شكل  و اتالمقدس مس منتجریم المسألة  وضع المرأة وكمسألة 

 امؤسف - قتراعاال حق تجاھل ذلك في بما - أحیانا السھو الواضح و المواد لبعض غامضةال صیاغةال تعتبر
 في الموجودة تضارباتالبعض  تصحیح یتم أن من التأكدالمجلس جب على توی كما .ةمعالجلل مستوجباو

كما  المحلي، القانون على الدولي القانونضمان  عدم تناقض علویة  على سھر مثالی یجب أنف .المشروع
 یقر 17 المادة مشروعمثال، (حال ال ھو كمامن المشروع  أخرى أحكاممع ،38 المادة مشروع علیھا نصّ 
یقع  أن ینبغي ،العلى نحو مماثلو. 4")الدستور ھذا تخالف لم إذا إلزامي الدولیة االتفاقیات احترام"بأنّ 

كتلك الواردة في  أخرى أحكامب 22 المادة مشروع الذي یقره المرأة و الرجل بین المساواة مبدأ إضعاف
  .5األسرة داخل المرأة و الرجل بین التكاملیة األدوار إلى شیرالتي ت و 28 المادة مشروع
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على التأكد من أن أحكام  ھاسوداتمو یحث مركز كارتر لجان المجلس الوطني التأسیسي عند مراجعة  
التزامات تونس بموجب المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان والحریات  أخذ بعین االعتبارتالدستور المقبل 

  . 6المرأة و الرجل بین المساواة و معتقدال التعبیر،وحریة و الرأي حریة و من بینھا األساسیة

  الدستور لوضع اإلطار الزمني

وقد أدى عدم وجود . یواجھ المجلس الوطني التأسیسي استیاء و نفاذ صبر الرأي العام تجاه صانعي القرار 
جھود التوعیة التي یقوم بھا المجلس الوطني التأسیسي و التي كان من  النقص فيخطة عمل واضحة و

و . لثقة في عملیة الصیاغةاید لمتزإلى انعدام  ،الممكن  أن تساعد الرأي العام على فھم تعقیدات ھذه العملیة
عن مواعید نھائیة یعتبرھا الكثیرون غیر  اإلعالنفي المقابل، دفعت ھذه الدینامیكیة القادة السیاسیین إلى 

  . واقعیة

دستور على الالنھائیة  لمصادقة تأجیل ا إمكانیةبأوت  13المقرر العام في  أن یصرح ولم یكن مستغربا
 اإلعالن غیر أن ھذا. نظرا لتأخیر عملیة الصیاغة 2013أفریل  فیفري ولموعد غیر محدد بین شھري 

یوم فترة االنتقالیة النھایة  تاریخ مواطنین التونسیین الذین كانوا یتوقعونالكان بمثابة خیبة أمل للكثیر من 
ة أكتوبر 23 تاریخ  یمثل لھذا اقد ذكروا مرارا وتكرارا أن كانوا و أن العدید من الفاعلین السیاسیین ،خاصّ

  . نقطة النھایة لصیاغة الدستور، على الرغم من القیود الواضحة في تلبیة ھذا الموعد النھائي

 لكنّ  7سنة واحدةبألنشطة المجلس الوطني التأسیسي  أنھ توجد وثیقتان تحددان اإلطار الزمني صحیح
الدستور "غالبا ما یشار إلیھ باسم الذي بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة، و المتعلّق الدستوري  قانونال

وباإلضافة . فترة زمنیة محددة لم یذكراألخرى،  نصوصبسلطة تعلو جمیع الیحظى  باعتباره" الصغیر
حیث كان من الالزم   2012فیفري  13إلى ذلك  ال ینبغي أن ننسى أن صیاغة الدستور بدأت رسمیا في 

النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي و إعداد  و "الدستور الصغیر"مثل  تخاذ العدید من النصوصا
أخیرا، وجب التنویھ على أن األمثلة المقارنة تبین أن عملیات كتابة الدستور ھي . تركیبة اللجان التأسیسیة

إجراءات للتمدید في التقدیرات  غالبا ما اتخذت ھشھرا، و أن 18و  12تتراوح بین  ،عملیات طویلة المدى
  .8مواعید النھائیةاألولیة أو ال

ف ختالیقتصر االحیث  .العدید من الجداول الزمنیة و ھي عموما تتشابھ و الصیاغة ناقشت لجنة التنسیق
و لم یتم حتى اآلن اعتماد . المخصص إلجراء المشاورات الوطنیة الوقتعلى  ةالمقترح الرزنامات بین 
  . ةرسمیبصورة من ھذه الجداول  أيّ 

تعكس توافقا في اآلراء بین أعضاء  خطة عمل محددة وواقعیة ھمیة اعتمادأیؤكد مركز كارتر على 
أجل تحدید واضح ودقیق للخطوات المقبلة لعملیة و ذلك من في اقرب اآلجال، المجلس الوطني التأسیسي

 بوضوح یشرحواالمجلس الوطني التأسیسي أن أعضاء على  وإضافة إلى ذلك، ینبغي. صیاغة الدستور
على  والصیاغة عملیة  على إیجاباانعكاسھ و مدى التمدید في مدة صیاغة الدستور  للمواطنین سبب
دستور یمثل جمیع التونسیین في تنوعھم و یشكل األساس المتین لقیام دولة دیمقراطیة : النتیجة النھائیة

أنھ سیساھم في فضال المجلس الوطني التأسیسي طة طریق واضحة سیسھل عمل ارإن تحدید خ. جدیدة
  . استعادة ثقة المواطنین في انتخاب ممثلیھم
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 المشاورات العامة ومشاركة المواطنین

عملیة الحول عملیة صیاغة الدستور، سلط مركز كارتر الضوء على ایجابیات  2012في بیان ماي 
المجلس الوطني التأسیسي كما حث   .عیة و قبول النظام الدستوري الجدیدوشرالم دعمتشاركیة من حیث ال

إعالم المواطنین بمقتضى ھذه اآللیات  و یتم. 9ةیشمولیة وشفافأكثر  الدستورفي صیاغة  آلیاتعلى إیجاد 
و . والخیارات المطروحة، و إعطاؤھم فرصة حقیقیة للتعبیر عن وجھات نظرھم مباشرة مسارحول ال

وفقا إلعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة، فإن المشاركة في إدارة الشؤون العامة یشمل حق المواطنین 
عملھا قد تقدیم مقترحات لمؤسسات الدولة لتحسین أدائھا، ولفت االنتباه إلى أي جانب من جوانب : "في

  .10"یعوق أو یعرقل تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

بالعالقات مع  المسؤولیناألخیرة، وال سیما من  المجلس الوطني التأسیسيیرحب المركز بمبادرة 
المجلس سبتمبر الفارط، أطلق  12في . منظمات المجتمع المدني، للتشاور مع المواطنین بشتى الوسائل

اور على موقعھ الرسمي على االنترنت لیتیح للمواطنین تقدیم اقتراحات بشأن قضایا ذات أھمیة آلیة تش
ینبغي أن یقترن ھذا التشاور، لكي یكون فعاال، مع حملة إعالمیة واسعة النطاق ومصممة بشكل  و. 11لھم

و . االعتبار بعین اإلنترنتإمكانیة الوصول إلى  یتمتعون بالمواطنین الذین ال جید، كما یجب أیضا أخذ
 مواطنینإیصال آراء الیساعدوا على أن جھات مومیة بالللموظفین في اإلدارات الع في ھذا الصدد یمكن
یومین من المناقشات مع منظمات المجتمع المدني ھذا و قد نظم المجلس . لمجلس الوطني التأسیسيلإلى 
التي استجابت للدعوة بأكثر من  ،ت المجتمع المدنيیبین الحماس الذي أظھرتھ منظما و. سبتمبرشھر في 

لكن العدید من منظمات المجتمع المدني، بما في . 12مشاركة في النقاش الدستوريلل ھاتعطش ،مشارك 300
التونسیة  جمعیةذلك الرائدة منھا مثل الرابطة التونسیة لحقوق اإلنسان واالتحاد الدولي لحقوق اإلنسان وال

قاطعت الحدث و تأسفت لعدم وجود إجراء  ،للنساء الدیمقراطیات والشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان
  . 13االعتبار تعلیقات وتوصیات  منظمات المجتمع المدني خالل ھذین الیومین بعینلألخذ 

رحلة لماموا بإعداده جدول الزمني الذي قیرحب مركز كارتر بإدراج أعضاء المجلس التأسیسي في الكما 
ن اإلحساس بالمواطنة م تدعمو تبین األمثلة المقارنة أن المشاركة العامة . نقاش وطني حول الدستور

في الشؤون العامة وممارسة  للمشاركة تحضرهوزیادة معرفتھ وقدراتھ  و ة الشعبخالل االعتراف بسیاد
  . 14وحمایة حقوقھ

بید أن العملیة كانت  ،سارالعامة في البلدان التي شھدت نفس الموقد تفاوت الوقت المخصص للمشاورات 
كل المدن الرئیسیة جانب  إلىقد اجتماعات عامة في كامل البالد تستھدف بع وذلك تشاركیة إلى حد كبیر

تنظیم مئات  االجتماعات والتوجھ إلى عشرات بوقد قامت ھیئات صیاغة الدستور . المناطق الریفیة
  . 15القضایا المطروحةلبسط  و الصیاغة طنین لشرح عملیةاآلالف من الموا

دستوري، فان مركز الطار اإلحول إیجاد توافق و بما أن المناھج الشاملة و التشاركیة تؤدي عادة إلى 
. وقت كاف إلجراء حوار وطني حول الدستورتكریس ى لعالمجلس الوطني التأسیسي كارتر یحث 

بشكل فعال، فإن مركز كارتر و مشاركة المواطنین بعین االعتبار أخذ وباإلضافة إلى ذلك و لضمان 
إجراء رسمي لتحلیل ومعالجة المداخالت التي قدمت خالل المجلس الوطني التأسیسي على إیجاد  یشجع

  . 16لیاتھآو عبر مختلف  مراحل التشاور
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 تملك الدستورإحساس بخلق في لھا أثر فعال المجلس الوطني التأسیسي التي یقوم بھا مشاورات ال ھذه
ھي  رعتبالتي تمبادرات منظمات المجتمع المدني  إلى ولكن یجب اإلشارة .ھوبناء توافق في اآلراء حول

و في ھذا النطاق، یشید مركز كارتر بالمبادرات المتعددة . الجمعیات التأسیسیةعمل أیضا أساسیة لدعم 
 17ات مفتوحة ودورات إعالم في جمیع أنحاء البالدنظم لقاء منھا البعض: من قبل منظمات المجتمع المدني

أو إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت تھدف إلى  18بإجراء حمالت توعیة قام البعض اآلخرفي حین أن 
كما یرحب المركز بمثل ھذه . 19المواطنین وجمع وجھات نظرھم بشأن ھذه العملیةو إعالم توعیة 

  .يالتاریخ المسارا ط في ھذیلعب دور نشالمبادرات التي تشجع المواطنین على 

  االستفتاء 

في  للمصادقة علیھ  دستورلامشروع  نظر في سی التأسیسيلرزنامة المقترحة، فإن المجلس الوطني لوفقا 
في النص للمرة الثانیة سینظر المجلس  على النص في ذلك الوقت، المصادقةلم تتم  اإذ. 2013مارس  1

فبذات ،ن تعذر ذلك في القراءة األولىإف الثلثین ةالدستور أغلبیمشروع  یحقق یجب أن. مارس 27یوم 
 إجراءوإن تعذر ذلك مجددا یتم . لتتم المصادقة علیھ من المجلس الوطني التأسیسي األغلبیة في قراءة ثانیة

 رفض الشعب مشروع الدستور عندفي صورة ما ال توجد أحكام قانونیة . 202013ماي  1استفتاء في 
  .االستفتاء

صرح العدید من  ،اثر نشرھاالمسودة األولى من الدستور  على أطراف معنیةعدة من  أفعالبعد ردود 
مركز  شجعیوفي ھذا الصدد، . الدستور قد تتطلب في الواقع استفتاء المصادقة على أن الفاعلین السیاسیین

شاملة و ذات دیمقراطیة و عملیة لضمان  اآلجال في أقربھیئة انتخابیة دائمة إنشاء على ضرورة كارتر 
شاملة و ذات مصداقیة في استفتائیة و یتطلب إجراء عملیة . في حالة إجراء استفتاء دستوري مصداقیة

  .القائمات االنتخابیّة یینوتحتسجیل الناخبین بغضون األطر الزمنیة المقترحة وقتا كافیا، بدءا 

  تھامتابعو إمكانیة  عملیة وضع الدستور شفافیة
  

 سھولةبوتتسم بالشفافیة أن  الدستور صیاغة ةعملییجب على  ،واسعة مشاركة ضمان إلى باإلضافة
عموم ال صیاغة الدستور شفافة عندما یتم إعالم ةتعتبر عملیو . بھا المتصلة معلوماتلإلى ا الوصول

  .21السھلمعلومات إلى انفاذ عندما یكون ال وصیاغة الختلف مراحل ستجدات مبم

 عالماإل و التوعیة

 أعمالھ، حولفشل في إجراء حمالت توعیة كافیة  قد المجلس الوطني التأسیسيمركز كارتر أن یالحظ 
مركز الفي حین أن . تھعیوشرمد من زیت و فھم الجماھیر لعمل المجلستعزز  ھذه الحمالت  أن رغم

 أنغیر  .للمجلس الوطني التأسیسيحریة الدخول المطلقة   ممثلي وسائل اإلعالم منحببادرة  رحبی
لم یكن في غایة من الجدوى  وسائل اإلعالم، بما في ذلك الموقع الرسمي، و المجلسأعضاء  بین االتصال

 . و االنتظام

 الوسائلتوفر عدم عن  جنات القصورھذا  أن إلى الوطني التأسیسي المجلسبعض أعضاء  أشارو قد 
بأن استراتیجیات  قرمركز كارتر ی و لو أن. عالمیةإإلجراء حمالت  الالزم والدعم اللوجستي الكافیة

الحظ أن العدید من الجھات المانحة المركز  أنغیر  ،ناجعة االتصال الفعال تتطلب خبرة ووسائل
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قد  و في ھذا المسعى للمجلس الوطني التأسیسي التقني أو المالي مھدعم واعرضقد والمؤسسات والخبراء 
المجلس ب مسؤولینلل یمكن الوة على ذلك،و ع. قبلھأي متابعة ملموسة من  دونلكن رحب المجلس بالفكرة 

مع وسائل اإلعالم تنظیم مؤتمرات صحفیة ن خالل م اإلجابة على أسئلة الصحفیین الوطني التأسیسي
 .ةغالبتكالیف مالیة  قتضيیي ال ذال الشيء ،مثال العادیة 

تعزیز التواصل مع وسائل اإلعالم والمواطنین  على المجلس الوطني التأسیسيكارتر  مركزشجع ی
الخبراء والدعم المالي المقدم من المجتمع الدولي لتعزیز  استشارة التونسیین من خالل االستفادة من

تقدیم تغطیة مھنیة موضوعیة على ممثلي وسائل اإلعالم  أیضا المركز شجعی .أنشطتھا في مجال االتصال
  .، والمساعدة على سد الفجوة بین المنتخبین وناخبیھممالھا المسارا توازنة لھذوم

   إمكانیة حضور مداوالت المجلس الوطني التأسیسي
  

 تمو لكن  یشیر النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي إلى أن أعضاءه یقرون بأھمیة مبدأ الشفافیة
منظمات فیما یتعلق ب بشكل ضیق العامة والجلسات اللجان عمل جلسات علنیةب المتعلقة األحكام تفسیر

 في أدرجنھ خالفا لما أالحظ مركز كارتر . 22حضورھا و متابعتھا للمداوالتمما عرقل  ،المجتمع المدني
و . 24الجلسات العامةأثناء  عمومحضور الن أبش إجراءاتأیة 23المجلسلم یحدد مكتب  ،الداخلي النظام

 یجعلھ مما ،المجلس عضاءاإلرادة الفردیة ألمتوقّفا على  الوطني التأسیسي لمجلسإلى امازال الدخول 
 بھدف لمؤسسةلھذه ا والتوصیات االنتقادات قدمت التي المدني المجتمع لمنظمات  بالنسبة صعوبة أكثر

 .في الدخولالحق  على الحصول

  جعل كل من الجلساتلاإلجراءات و الترتیبات الالزمة  باتخاذ التأسیسيالمجلس الوطني  المركز وصيی
و لمنح صفة مالحظ لمنظمات المجتمع المدني و جمیع المواطنین للعموم  العامة و جلسات اللجان مفتوحة 

 المجتمع مع یومي حوار" فيات المتخذة اإلجراءو تبرز  .المھتمین بمتابعة عملیة صیاغة الدستور
للمجلس الوطني  ،أنالرسمي للمجلس موقعال من التسجیل استمارات تحمیلمثل  ،رسبتمب شھر في "المدني

 .موضوعیة معاییر إلى استنادا اعتماد نظام لوضع للتعامل و الكافیة الالزمة وسائلال التأسیسي

  المجلس بتقدیم كارتر مركزوصي ی الداخلي، نظامھ بمراجعة حالیا قومی التأسیسيالمجلس الوطني  أنبما 
وبضمان مداوالت  ،العامة والجلسات اللجان إلى بالدخول ینالمتعلق 76و  54ن یلفصلا بشأنتوضیحات 

  .عموملل مفتوحة

  المسؤولیة 

 التي التاریخیة المھمة بأھمیةواعون  المجلس الوطني التأسیسي أعضاء غلبیةأ أن كارتر مركز شھدی
  أال وھي حساسة مسألة مناقشة تتم عندما جدل نشأ ذلك، ومع. بالعمل الجدي ونلتزممو  إلیھمعھدت 
 حیث  .و العالقة بینھا التنفیذیةالسلطة  و التشریعیة ةالسلط لجنة صلب جویلیة4 في السیاسي لنظامامسألة 

  .السیاسي الحزب نفس ینتمون إلى منھم 9 ،اعضو 22مجموع  من 15 الحاضرین اللجنة أعضاءكان 
  إلى ذلك ودیع و. اللجنة أعضاء جمیع مشاركة دون أجریت ھامة مناقشات أن لوحظ أخرىحاالت  فيو

جدول  في مما سبب تداخال أخرىلجان  إلى في نفس الوقتینتمون  عضاءاأل بعض إلى كونحد ما 
 اإلعالم وسائل غطت قد و  .واضح مبرر دون وقعت أخرى اتغیاب لكن و .األحیان بعض في لاعماأل
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 المواطنین أمام سلبیة  في صورة المجلس الوطني التأسیسي أظھرت التي الغیابات ھذه واسع نطاق على
 .ینالتونسی

 في عقوبات  نص علىی الذي الداخلي النظام أحكام تفعیلعلى  المجلس الوطني التأسیسي مركزالشجع ی
إلرادة  أمام مسؤولیاتھم و لإلجابة المجلس أعضاء لوضع و ذلك المبرر غیر و المتكرر الغیاب حالة

  نأ ینبغي الداخلي نظامال ةمراجعبصدد  المجلس الوطني التأسیسي و بما أن ذلك، إلى باإلضافة .25ناخبیھم
  .المتكررة اتالغیاب حاالت في) العالوات الحرمان من مثل( مالیة عقوبات فرض في النظر یفكر في

  الوثائق الرسمیة ىإلصول وال
على الموقع  ،التي یعدھا مقرر كل لجنة أو أحد مساعدیھ ،ینص النظام الداخلي على نشر تقاریر اللجان

 ،2012 شھر جوان منتصفو في . 26ابعد المصادقة علیھ و ذلك اإللكتروني للمجلس الوطني التأسیسي
 ھذا كتابة  إلى حین و ،27الموقع اإللكتروني للمجلس على الست الدستوریة جانللا تقاریر جمیع نشرت

و یشجع ھذه المبادرة  الجھود بھذه كارتر مركز یشید. 28األخرى اللجان من تقریرا 22 نشر تم التقریر،
  .على جمیع المعلومات الالزمة باألمر الطیبة التي تضمن حصول المعنیین

للمواطنین بالنسبة مة یّال ینص النظام الداخلي على نشر محاضر الجلسات مع أن ھذه الوثائق تعتبر ق
و قد بادر بعض أعضاء . خالل الجلساتالتي تمّ التداول في شأنھا لكونھا تسلط الضوء على جمیع القضایا 

المجلس الوطني التأسیسي بنشر البعض منھا على صفحاتھم الشخصیة ببعض المواقع االجتماعیة على 
 ناشطة یجمع بینال جمعیاتالعدد من ائتالف  أنالحظ مركز كارتر .بعض المدونات غرار الفایسبوك أو

 اإلداریة المحكمة لدى رسمیة شكوى   بتقدیم أوت 29یوم  قام" الحكومة المفتوحة"و "نواة"و "البوصلة"
حقّ الحصول على المعلومة والنفاذ إلى المتعلق ب المرسوم أحكام ھلمخالفت المجلس الوطني التأسیسي ضد

 فيالمجلس  الطعن في إخفاقتحدیدا في  القضائیة الدعوى تتمثل .29الوثائق اإلداریة للمنشات العمومیة
اب و نشر ل حضور النوّ  .اللّجان محاضر جلساتتفاصیل نتائج التصویت وسجّ

  المعلومات یعتبر أمراً ضروریاً لضمان الشفافیة و السماح لجمیع لىإ النفاذمركز كارتر أن حق  ؤكدی 
  ینبغي على العام الدولي القانون بموجب ولذلك  .30الدستورصیاغة مسار األطراف بالمشاركة الفعالة في 

و السریع و الفعال للمعلومة المتعلقة نفاذ المبسّط ة أن تتخذ كافة التدابیر الممكنة لضمان التونسیالسلطات ال
 .31بالمصلحة العامة

 و الوطني التأسیسيالمجلس  رئیس بھ أدلى الذي األخیر اإلعالنب كارتر مركز یرحب الصدد، ھذا فيو
اب و نشرالذي یخص  ل حضور النوّ على  2012 سبتمبر 17 من یوم بدایة اللّجان محاضر جلسات سجّ

تحریر ھذا  تاریخفانھ في  ،من التعھد بنشر ھذه الوثائق رغمبال .للمجلس الوطني التأسیسيالرسمي  الموقع
  .بعد لم یقع نشر أیا منھا ،التقریر

  الخالصة والتوصیات

بما في ذلك أعضاء و إداریو لقد أجرى مركز كارتر عدة مقابالت مع العدید من األطراف المعنیة  
لفھم عمل وجامعیون    السیاسیة األحزابو ممثلو  المجلس الوطني التأسیسي و منظمات المجتمع المدني

و . المجلس الوطني التأسیسي و تقییم كل من نقاط القوة و الضعف في عملیة صیاغة الدستور حتى اآلن
 القابلة سائلمالیعرب المركز عن تقدیره اللتزامھم الواضح و استعدادھم لتبادل المعلومات و مناقشة 
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   ترسیخ أھداف الثورة بیلفي س  مركز كارتر المجلس الوطني التأسیسي و الحكومة، ویحث. لتحسینل
  : التوصیات التالیةب األخذ نظام حكم شفاف و تشاركي، على تأسیس عبر

 اإلنسان لحقوق الدولیة المعاھدات بموجب تونس التزامات تكرسس المقبل الدستور أحكام أن من تأكدال• 
 .المصادق علیھا األساسیة والحریات

ة یفي المرحل تقدم و منھجي تخطي لضمان الدستور وضعل زمني جدول و مفصلة عمل خطة وضع•
  .تقدیم رؤیة واضحة للعموملكذلك و

 عملیة أن  إعطاءه حظھ من الوقت ذلكر و الدستوحول  الزمال وطنيال نقاشال إجراء و إلعدادالتخطیط •
 .یدالدستور الجدحول  توافق ھي أحسن ضمان إلیجاد وتشاركیة شاملةصیاغة 

یفرز عنھا  التي و تسجیل تلك إجراءات رسمیة لتلقي و تحلیل كل من المالحظات و االقتراحات وضع•
 .نیالمجلس الوطني التأسیسي والمواطن الحوار بین أعضاء

 القیام الدستور على استفتاء إجراء حالة في حتى یتسنى ممكن وقت أقرب فيھیئة إدارة االنتخابات  إنشاء•
 .المقترحة الزمنیة األطر ضمن مصداقیة ذاتو  شاملة عملیةب

 و الخبراء استشارة من االستفادة خالل من التونسیین المواطنین و اإلعالم وسائل مع التواصل تحسین•
 .االتصال مجال في لمجلساة أنشط لتعزیز الدولي المجتمع من المقدم المالي الدعممن 

 المساعدة و الھامة، العملیة لھذه متوازنة و موضوعیة مھنیة تغطیة لتقدیم اإلعالم وسائل ممثلي تشجیع•
 .منتخبناخب و الالثغرة بین ال سد على

  نمیةلت المبرر غیر و المتكرر الغیاب حالة في عقوبات فرض تتمثل في يتال الداخلي النظام أحكام لیعتف•
 .ساسةالح القضایامعالجة  المشاركة فيعلى الحثّ  وؤولیة المسب اإلحساس

  و جعلھا مفتوحة للمالحظینو ھلجانجلسات الوطني التأسیسي و لمجلس العامة لجلسات التعزیز علنیة •
منح منظمات المجتمع المدني و جمیع المواطنین و االعتماد نظامعبر  موضوعیة و شفافةوضع إجراءات 

 . المجلس متابعة أعمالل ذلك حظ ومال المھتمین بعملیة صیاغة الدستور صفة

الوثائق الرسمیة المتعلقة بأعمال المجلس الوطني التأسیسي من محاضر جلسات و تقاریر و قرارات  نشر•
   .في الوقت المناسب -بما في ذلك النشر على الموقع اإللكتروني للمجلس -

 

  
بوجود محدود في تونس  بعد بعثة مالحظة انتخابات المجلس الوطني التأسیسي،  احتفظ مركز كارتر، 

عملیة كتابة الدستور الجدید و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لمتابعة 
و یقیم مركز كارتر ھذه العملیة بالمقارنة مع القوانین التونسیة و التزامات تونس   .لالنتخابات المقبلة

   .و السیاسیة المدنیة قوقبالحبالقوانین و المواثیق الدولیة بما في ذلك المیثاق الدولي الخاص 
ویوضح ھذا البیان النتائج التي توصل إلیھا مركز كارتر و التوصیات التي یقترحھا على ضوء اجتماعات 
و لقاءات عقدھا المركز مع العدید من األطراف المعنیة بما في ذلك أعضاء و إداري المجلس الوطني 
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تقدیره اللتزامھم الواضح  و یعرب المركز عن. التأسیسي و منظمات المجتمع المدني وجامعیین
  .واستعدادھم لتبادل المعلومات ومناقشة مجاالت التحسینات المحتملة

  www.cartercenter.org : و یمكن اإلطالع على جمیع تقاریر و بیانات مركز كارتر على
 والذي) 1969 مارس 18 في تونس علیھ صادقت الذي( السیاسیة و المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من 25 المادة  1

 ممثلین بواسطة أو مباشرة إما العامة، الشؤون إدارة في المشاركة في(...)  الفرصة و الحق مواطن لكل أن   على ینص
  . بحریة یختارون

 الدستور مشروع حول العام التقریر إعداد و التأسیسیة القارة اللجان أعمال بین المتواصل و الفوري التنسیق الھیئة تتولى 2
 من 104 المادة[ العامة الجلسة لقرارات طبقاً  الدستور لمشروع النھائیة الصیغة إعداد و العامة الجلسة على عرضھ قبل

 بن مصطفى السید التأسیسي الوطني المجلس رئیس من الصیاغة و للتنسیق المشتركة الھیئة تتكون و]. الداخلي النظام
 باإلضافة رئیس كنائب النھضة حزب عن خضر الحبیب السید للدستور العام المقرر و لھا كرئیس التكتل حزب عن جعفر

  .ھایمقرر و التأسیسیة و القارة اللجان رؤساء و العام للمقرر ثاني و أول مساعدین إلى
 لكل خیارات خمسة الى إثننین بین تتراوح المقترحات من العدید تتضمن وھي قدمت األولى المسودة من مادة ثالثون  3

  . مادة
ال یجوز " ھتنص على أن) 1971 جوان 23التي صادقت علیھا تونس في (من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات  27المادة  4

  ."معاھدة أيألي طرف االحتجاج بأحكام قانونھ الداخلي لتبریر عدم تنفیذه 
  
 )CEDAW(" المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء"عن مراقبة وتفسیر اتفاقیة  المسؤولةاعترفت اللجنة   وقد   5
  .أن التكامل ھو أقل مستوى من المساواة الكاملة) 1985التي صادقت علیھا تونس في عام (

 

الدولي للحقوق المدنیة و من العھد  19 المادة /من االعالن العالمي لحقوق االنسان   18  المادة( والتعبیر الرأي حریة6
   2المادة( والمرأة الرجل بین المساواة  ) السیاسیة من العھد الدولي للحقوق المدنیة و  18المادة( المعتقد وحریة ،) السیاسیة
لالطالع على تحلیل أكثر تفصیال عن التزامات تونس بموجب و  )"المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء"اتفاقیة 

  المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان انظر

http://www.hrw.org/news/2012/09/13/letter-members-tunisian-national-constituent-assembly. 
 
. و الداعي النتخاب المجلس الوطني التأسیسي یشیر لصالحیة لمدة سنة 2011أوت  3المؤرخ في  1086المرسوم عدد  7

كما أنھ و باستثناء حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة، فقد وقعت جمیع األحزاب الممثلة في الھیئة العلیا لتحقیق 
.واحدة  بسنة التأسیسي  الوطني  المجلس  نشاط ةمد  یحدد  میثاقاً    2011سبتمبر   15الثورة یوم   أھداف   

  :  49. ص 2011نشرتھا إنتربیس في نوفمبر . خیارات عملیة: صیاغة الدساتیر و اإلصالح  8
. (...) استغرقت اتفاقیة الدستور للوالیات المتحدة ما یقرب من أربعة أشھر؛ أما التصدیق علیھ فقد استغرق أربعون شھرا"

واستغرقت العملیة  في . شھرا من إعالن المجلس الدستوري  الى التصدیق على الدستور 38إریتریا واستغرق التحول في 
وعملت اللجنة األوغندیة . جنوب أفریقیا خمس سنوات من بدایة المفاوضات متعددة األحزاب إلى اعتماد الدستور النھائي

كتابة المقاالت "انظر أیضا ".   1995ئي ا في عام إلعداد مشروع الدستور، و اعتمد الدستور النھا 1993حتى  1989من 
  .2012الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة " أو التعدیالت الدستوریة حول الحالة التونسیة

  
  . 2009مذكرة توجیھیة لألمین العام المساعد لألمم المتحدة حول عملیات صیاغة الدساتیر 9
  

ینص . من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 25المادة تكفلھ الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة  10
إعالن حقوق ومسؤولیة األفراد والمجموعات وھیئات المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان المعترف بھا عالمیاً "

، على أن المشاركة في 1998سمبر دی 9والذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  8، في المادة "والحریات األساسیة
تسییر الشؤون العامة، وھي تشمل من جملة األمور حق المواطن، فردیاً أو في صلب مجموعة، في أن یقدم إلى الھیئات 
والوكاالت الحكومیة والمنظمات المعنیة بالشؤون العامة انتقادات ومقترحات لتحسین أدائھا، وفي توجیھ االنتباه إلى أي 

  . أو یعرقل تعزیز حقوق اإلنسان والحریات األساسیة وحمایتھا وتفعیلھا انب عملھا قد یعوق جانب من جو
  

  http://www.anc.tn/site/main/AR/contribution/contribution_citoyen_constit.jsp : شاھد  11

http://www.hrw.org/news/2012/09/13/letter-members-tunisian-national-constituent-assembly
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  المجلسمنظمة من منظمات المجتمع المدني أرادت المشاركة، غیر أن  300تجدر اإلشارة إلى أن أكثر من   12
  . الوطني التأسیسي كان ملزما أن یحد من عدد المشاركین ألسباب لوجستیة 

13 -et-associations-des-politique/33042-http://www.tap.info.tn/fr/fr/politique/300 
constitution.html-de-projet-le-sur-dialogue-le-boycottent-ganisationsor  

  
: ، صیاغة الدساتیر و اإلصالح مالحظة توجیھیة لألمین العام لألمم المتحدة، المساعدة األممیة لعملیات صیاغة الدستور 14

  . 86و  50- 49ص  2011نشرتھا إنتربیس في نوفمبر . خیارات عملیة
  

، وجنوب أفریقیا ]1995[، وأوغندا ]1975[بابوا غینیا الجدیدة : تعتبر تشاركیة ھي على سبیل المثال  التيالعملیات  15
المشاورات العامة بشأن مسودة الدستور أو مقترحات محددة استغرقت من أسبوع واحد في ]). 2005[، وكینیا ]1996[

و تم االعتراف بأن الفترة التي استغرقتھا تیمور الشرقیة ]. 1997[لنحو أربعة أشھر في إریتریا ] 2002[تیمور الشرقیة 
نشرتھا إنتربیس . خیارات عملیة: ، صیاغة الدساتیر و اإلصالح. قصیرة جدا، إال أن ذلك كان نتیجة لضغوط إلتمام العملیة
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