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يف تونس

يبدو أن اإلنتقال الدميقراطي يف تونس انتقال دائم ،لجهة
النقائص يف تركيز مؤسسات املسار وأطره القانونية ،كام
يواجه واق ًعا معقدً ا يف تأصيل حقوق اإلنسان كمامرسة
مصونة مؤسس ًيا ومحرتمة مجتمع ًيا.
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ميثل اإلطار الدستوري والقانوين أحد أهم عالمات اإلنتقال الدميقراطي
يف تونس ،خاصة أنه وضع قواعد وإجراءات ومؤسسات الهدف منها
تحقيق اإلنتقال وغاياته .من هنا اتجه التقرير إىل متابعة تفعيل اإلطار
اً
وصول إىل
املذكور مع السعي إىل رصد األحداث املتعلقة به وتطورها
تأثريها عىل مجرى اإلنتقال ،مع رصد صعوبات اإلنتقال الثاين ،املرتبط
بالرصاع السيايس حول تشكيل الحكومة وكواليس املؤسسات الرسمية.

تفعيل اإلطار الدستوري والقانوني الخاص
باإلنتقال الديمقراطي
يعترب دستور  2014اإلطار الفعيل لإلنتقال الدميقراطي ،وكل ما يعرفه
من تطورات يف خضم الحياة السياسية ،سواء يف النصوص أو املؤسسات،
رشا مهام عىل عملية اإلنتقال نفسها.
يعترب مؤ ً

السلط الثالث والتوازن بينها

ائتالف الكرامة بالربملان .وبتاريخ  13فيفري/فرباير  2020أعلن رئيس
كتلة اإلصالح مبجلس نواب الشعب حسونة الناصفي عىل صفحته
بالفيسبوك انضامم النائب املستقل عن والية سليانة خري الدين الزاهي
إىل الكتلة .كام استقال خالل شهر مارس  11نائبا من كتلة حزب قلب
تونس يُذكر أن نائبان قد تراجعا عن اإلستقالة ،بحلول منتصف شهر
مارس لتصبح كتلة قلب تونس عدديًا  29نائ ًبا ،حسب موقع مجلس
النواب.
تبقى رغم ذلك التوازنات متقاربة لجهة تحركها عىل أسس تفاهامت
جعلت من األسامء التي تتصدر املشهد السيايس من خارج األحزاب
أساسا.
األكرب ً

الصعوبات الهيكلية واملالية ملجلس
نواب الشعب

نواب الشعب باإلستقاللية اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة»
إال أنه وإضافة إىل عدم توفري املوارد املادية الكافية لضامن حسن أداء
خصوصا مع
النواب ملهامهم فإن املوارد البرشية كذلك غري متوفرة،
ً
توقف اإلنتدابات ورفض السلطة التنفيذية الرتخيص إستثنائ ًيا ملجلس
نواب الشعب للقيام بذلك خصوصا مع النقص الحاد الذي أصبح يعاين
منه مبا سيؤثر سل ًبا عىل العمل الربملاين.
رئاسة الربملان ومؤسساته غري بعيدة عن التجاذب السيايس والرصاع
مع السلطات األخرى
تم بتاريخ  13نوفمرب  2019إنتخاب راشد الغنويش زعيم حركة النهضة
رئيسا ملجلس نواب الشعب .باإلضافة إىل أن كتلة حركة النهضة هي
ً
األكرب من حيث العدد باإلضافة إىل وجود عدد كبري من النواب يف
ائتالفات اخرى من نفس العائلة األيديولوجية .يف املقابل ،تعرف

ميثل تركيز الفاعلني السياسيني عىل عنارص من «أخلقة» «ميثاق رشف»
تفكريًا يف العمل داخل املؤسسات ومحاولة لضبط مسارات النشاط
السيايس وفقا ملعايري واضحة .وهي مقاربة تُفكر من منطلق العمل
الحزيب وليس املؤسسايت .يغيب عىل خطاب الفاعلني السياسيني
وبرامجهم رؤية واضحة لإلشكاليات الهيكلية واللوجستية واملالية التي
يعانيها مجلس نواب الشعب .لعل بعض النواب قد اشار إليها ،لكن مل
يتبع ذلك مقرتحات جدية يف هذا الخصوص.

مجلس نواب الشعب
السياحة الحزبية والعمل البرملاني

التقرير نصف السنوي ملركز دعم

يُذكر أن التوازنات داخل املجلس ،مل تتغري عدديًا حيث مل يشهد حاالت
«سياحة» حزبية أو ائتالفية عديدة ،باستثناء استقالة النائب الصحبي
سامرة من كتلة املستقبل وانضامم النائب احمد بن عياد إىل كتلة

ال تزال ميزانية مجلس النواب غري كافية .ينص الفصل الرابع من النظام
الداخيل ملجلس النواب عىل أنها ملحقة بامليزانية العامة للدولة.
وقدرت يف ميزانية  2020ب 43903مقارنة ب 140953بالنسبة لرئاسة
الجمهورية و– 148295بحساب 1000د -فيام يخص رئاسة الحكومة،
دون مقارنتها بإجاميل كل فروع السلطة التنفيذية .ويعكس ذلك
خللاً يف توازن املوارد املالية للسلطتني الترشيعية والتنفيذية .كام أورد
موظفو مجلس النواب سابقًا أن حجم العمل ال ميكن مقارنته ببقية
اإلدارات العمومية األخرى.
هذا وينص الفصل  52من الدستور التونيس عىل أن « يتمتع مجلس

العائلة «غري اإلسالمية» تشت ًتا وضعفًا من حيث العدد (املقاعد يف
املجلس) ومن حيث الكيف (العرض األيديولوجي).
يالحظ يف األثناء تواصل خط التناظر بني الثوري والثوري املضاد ،عىل
مستوى الخطاب السيايس .تم بتاريخ  16جانفي/يناير  2020رصد
أحداث عنف داخل مبنى مجلس النواب .بادر عدد من أهايل شهداء
وجرحى الثورة إىل رفع شعار « »Dégageيف وجه رئيسة الحزب الحر
الدستوري ورئيسة كتلتها يف املجلس ،بعد رفض املذكورة قراءة الفاتحة
عىل أرواح شهداء الثورة.
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مع انطالق أشغال مجلس النواب يف تونس ،عاد هاجس الوزن السيايس
للكتل ورضورة الحرص عىل التوازنات داخله .مثة تركيز كبري عىل
أخالقية العمل داخل املجلس وسبل ضبطه لضامن سري عمل السلطة
الترشيعية وتجنب تعطيله بسبب الخالفات السياسية وتغيرُ الوالءات
تب ًعا للسياحة الحزبية خاصة أن األحزاب قد فشلت يف تبني «ميثاق
رشف النائب» يف وقت سابق يف اللجنة املذكورة سابقًا خالل سنة .2017
وقد كان هذا املعطى موضوع خطاب رئيس مجلس النواب يف الجلسة
اإلفتتاحية الربملانية بتاريخ  13نوفمرب  2019بعد إعالنه عن التوجه
إىل تعديل النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب بهدف منع «السياحة
الحزبية» واعترب أن منعها سيعزز أخالقية العمل السيايس .وقد بدأت
لجنة النظام الداخيل والحصانة والقوانني الربملانية والقوانني اإلنتخابية
مبجلس نواب الشعب بداية من يوم  8جانفي/يناير  2020يف اإلستامع
إىل ممثيل املجلس األعىل للقضاء حول اإلجراءات الخاصة بالحصانة
الربملانية ،ومتت لذلك مراسلة جميع الكتل واألحزاب وغري املنتمني
من أجل تقديم مقرتحاتهم اىل حدود نهاية شهر جانفي/يناير ،وستبدأ
اللجنة أعاملها مع بداية شهر فيفري/فرباير إىل موىف شهر أفريل/أبريل
 ،2020حني ترفع حصيلة أعاملها إىل مكتب املجلس.
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السلطة التنفيذية
رئاسة الجمهورية
تعترب رئاسة الجمهورية الرأس الثاين للسلطة التنفيذية يف نظام يحرص
عىل تعدد مصادر الرشعية الشعبية عرب اإلنتخابات املبارشة .باإلضافة
إىل الرصاع السيايس مع السلطة الترشيعية ،طُرحت أسئلة جدية حول
نجاعة املؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية يف القيام بدورها لدعم
وبناء مسار إتخاذ القرار .ومنها ما طرح عن دور املعهد التونيس
للدراسات اإلسرتاتيجية ،وغياب اإلنتاج البحثي والعلمي املرتبط
بصناعة السياسة الخارجية واإلسرتاتيجيات الوطنية ،وطبيعية ونوعية
التعيينات صلبه.

؟

المحكمة الدستورية

عالش

كان من املفترض أن يتم تشكيل املحكمة
الدستورية يف أجل أقصاه سنة من تاريخ

انتخابات  ،2014إال أن الخالفات الحزبية حالت
دون ذلك

يُذكر أن املؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية:
مجلس األمن القومي :تم إحداثه منذ سنة 2017
املوفق اإلداري
ما سيلقي بظله عىل املحكمة الدستورية الحقًا ،كام حدث سابقًا .ال
بد من اإلشارة إىل وجود ضغوط عىل القضاء وتدخل واضح من وزارة
العدل يف الشأن القضايئ ،حتى مع تأكيد الدستور عىل أن املجلس هو
الجهة املخولة بتنظيم املرفق القضايئ .من ذلك مثلاً صدور مذكرة
عن وزارة العدل تهم سري العمل القضايئ وإنعقاد الجلسات القضائية،
وتوجيهها يف شكل تعليامت إىل املسؤولني عىل املحاكم قصد تنفيذها.
وهو ما أعتربته جمعية القضاة إستيالء عىل صالحيات املجلس.

املعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية
الهيئة العليا للرقابة اإلدارية واملالية
رشكة الخدمات الوطنية واإلقامات

التقرير نصف السنوي ملركز دعم

قانون أسايس عدد  50لسنة  2015مؤرخ يف  3ديسمرب  2015يتعلق
باملحكمة الدستورية

كام راجت إنتقادات شديدة للمعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية
حول هيكليته ومخرجات مؤسسة رسمية من املفرتض تأسيسها
السرتاتيجيات وسياسات الدولة ككل .ال تزال هذه املؤسسات تعمل
عىل نسق الشخصيات التي تديرها أكرث منها مؤسسات تتابع السياسات
العامة والتصورات الكربى للدولة.

مل يتم انتخاب أعضائها إىل تاريخ فرتة الرصد .وجزء من اإلشكال
هو املجلس األعىل للقضاء ألنه يعني أربعة أعضاء ،وهو يعرف أزمة
بدوره يف ظل محاولة جهات سياسية السيطرة عليه .كام أن تسييس
التعيينات التي يقوم بها مجلس نواب الشعب ،وهم أربعة أعضاء
آخرين ُيلقي بظله عىل املحكمة.

السلطة القضائية

كان من املفرتض أن يتم تشكيل املحكمة الدستورية يف أجل أقصاه
سنة من تاريخ انتخابات  ،2014إال أن الخالفات الحزبية حالت دون
ذلك ،حيث مل يتمكن الربملان السابق من انتخاب سوى عضو واحد يف
مارس  2018من بني أربعة أعضاء.

املجلس األىلع للقضاء
الفصول من  112اىل  117من الدستور التونيس
قانون أسايس عدد  34لسنة  2016مؤِرخ يف  28أفريل  2016يتعلق
باملجلس األعىل للقضاء.
يدخل إحداث املجلس األعىل للقضاء ضمن تجسيد مضمون الباب

املحكمة الدستورية
الفصول من  118إىل  124من الدستور التونيس

الخامس من الدستور املتعلق “بالسلطة القضائية” الذي أسس
لقضاء السلطة عىل املستويني الهيكيل والوظيفي .ويعترب هذا اإلطار
الدستوري املرجعية االساسية يف صياغة أحكام القانون األسايس
للمجلس األعىل للقضاء مع االستئناس باملعايري الدولية الستقالل
السلطة القضائية والتجارب املقارنة يف املجال .ال يزال دوره معطلاً
لجهة تدخل الجهات السياسية ،خاصة عرب وزارة العدل يف صالحياته،
والحرص عىل بعض األسامء املحسوبة عىل هذا اإلتجاه أو ذاك .وهو

تتواصل أزمة املحكمة الدستورية يف التأثري عىل النظام السيايس ككل،
حيث بغيابها تواصلت ازمة تأويل الدستور وتنزيله .عرفت تونس لذلك
نزا ًعا واض ًحا بني رأيس السلطة التنفيذية بشأن الصالحيات ،وتفسري
بعض فصول الدستور فيام يتعلق بدور الدين والحريات العامة.

ميكن القول أن صمت الطبقة السياسية الضمني عىل تركيز الهيئات
الدستورية ،يعود إىل إنشغالها بتفاصيل الرصاع السيايس .كام أن وجود
الخالفات الحالية بني رؤساء السلطات الثالث يوحي بإستدامة الرصاع،
وتعطيل تركيز الهيئات ألن كل منهم له نصيبه القانوين يف تعيني
أعضائها .يف ظل وجود الرغبة ،لدى جميع األطراف السياسيني ،يف فرض
التصورات الخاصة ،سيبقى مسار تركيز الهيئات ملغماً .

هيئة حقوق اإلنسان
الفصل  128من الدستور التونيس
قانون أسايس عدد  51لسنة  2018مؤرخ يف  29أكتوبر  2018يتعلق
بهيئة حقوق اإلنسان.
مل تنطلق يف عملها بعد.

هيئة التنمية املستدامة
صدر قرار من رئيس اللجنة االنتخابية مبجلس نواب الشعب مؤرخ يف
 15فيفري/فرباير  2019يتعلق بفتح باب الرتشحات لعضوية مجلس
هيئة حقوق اإلنسان .وقد تم إىل تاريخ فرتة الرصد إنتخاب  8أعضاء
من تسعة .يعكس غياب هذه الهيئة غياب الرؤية الواضحة حول
املنوال التنموي الذي من املفرتض ان تلعب فيه الهيئة املذكورة دو ًرا
أساس ًيا ،حيث تستشار وجوبًا كهيئة مستقلة يف جميع القوانني املتعلقة
بالشأن االقتصادي واإلجتامعي والبيئي.
مل تنطلق يف عملها بعد.
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شهدت هذه املؤسسات تعيينات جديدة مبناسبة وصول الرئيس
قيس سعيد .وشكل مجلس األمن القومي أوىل أدوات رسم سياسات
الدولة ضمن صالحيات رئيس الجمهورية لكنه شهد إستقاالت عكست
اإلختالف داخله والرصاع حوله خاصة مع بداية أزمة الوباء يف تونس،
منها إستقالة مستشار األمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح
الحامدي .وسبقه الوزير املستشار عبد الرؤوف بالطبيب واملستشار
املكلف بالربوتوكول طارق الحنايش واملكلف بتسيري ديوان رئيس
الجمهورية طارق بالطبيب.

تركيز الهيئات الدستورية
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 2013مؤرخ يف  24ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية
وتنظيمها ينص عىل ما ييل« :تتوىل الحكومة خالل سنة من تاريخ
صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ
التوصيات واملقرتحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والربنامج إىل
املجلس املكلف بالترشيع ملناقشتها .ويتوىل املجلس مراقبة مدى تنفيذ
الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خالل إحداث لجنة برملانية خاصة
للغرض تستعني بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات
ومقرتحات الهيئة».
يذكر أن الهيئة قد أصدرت تقريرها بتاريخ الثالثاء  26مارس ،2019
بعد أن انهت أعاملها مبويف  2018حني تفرغت لتصفية أعاملها وصياغة
التقرير النهايئ .إىل تاريخ رصد شهر نوفمرب  ،2019ميكن مالحظة غياب
أية مبادرة من الحكومة لتقديم خطة وبرنامج لتنفيذ التوصيات
واملقرتحات الواردة به.
يف هذا اإلتجاه ،يالحظ ما ييل:

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل  129من الدستور التونيس
قانون أسايس عدد  60لسنة  2019مؤرخ يف  9جويلية  2019يتعلق
بهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة.
مل تنطلق يف أعاملها بعد.

هيئة اإلتصال السمعي البصري
الفصل  125من الدستور

تم إيداع مرشوع قانون أسايس عدد  2017/97يتعلق بهيئة االتصال
السمعي البرصي منذ تاريخ القانون املذكور إال أنه مل يتم التصويت
عليه إىل اليوم .وهي متارس مهامها اليوم طبقًا للمرسومني املذكورين.
وهو ما يتعارض مع الفصل  125من الدستور الذي ينص عىل أنها
تُنظم بقانون .أدى عدم تركيزها إىل ما يشبه الفوىض اإلعالمية التي
عجزت الهيئة الحالية عن إدارة املشهد اإلعالمي بكفاءة.
التقرير نصف السنوي ملركز دعم
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مسار العدالة اإلنتقالية
عمل هيئة الحقيقة والكرامة
كانت سمة تسييس عمل هيئة الحقيقة والكرامة هي الصدى الغالب
عليها طيلة عملها .وأثر ذلك عىل مخرجات عمل الهيئة بعد ان تم
إصدار تقرير الهيئة .جاء عىل لسان أحد ضحايا اإلستبداد منري وحادة
ما ييل «مسار العدالة االنتقالية يف هذه اللحظة فيه كثري من الريبة

ضمن املسار اإلنتخايب ،خاصة ضمن الحمالت لالنتخابات الترشيعية،
انطلقت حملة «ال رجوع» التي أرشفت عليها ثالث منظامت من
املجتمع املدين ،وهي منظمة «محامون بال حدود» ،و»املنتدى
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية» ،ومنظمة «البوصلة».
تهدف الحملة حسب املرشفني إىل إعادة العدالة االنتقالية فوق طاولة
الحوار السيايس كاستحقاق دستوري وقانوين وذلك تزام ًنا مع الحملة
االنتخابية ورصد ومتابعة اإلطار املؤسسايت ملسار العدالة االنتقالية ما
بعد هيئة الحقيقة والكرامة فضلاً عن توعية املواطن التونيس بأهمية
املطالبة باعتامد ضامنات عدم تكرار انتهاكات املايض.
يعكس املوقفان ،من الجهة الرسمية املكلفة مبسار العدالة اإلنتقالية
ومن املجتمع املدين املدافع عنه ،أن املسار نفسه غري مهم إال بكيفية
إنهاءه كام يجب .فمخرجاته تحكم عىل املسار ككل ،الذي شابته عدة
اضطرابات.
تواصل عمل الهيئة رغم البطء والنقائص التي شابتها
جاء عىل الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة والكرامة يف مواقع التواصل
اإلجتامعي ،بتاريخ  02نوفمرب  ،2019أن آالف الضحايا قد تحصلوا عىل
مق ّررات جرب الرضر ورد االعتبار من الهيئة ،ولكنهم الزالوا ينتظرون،
إىل اليوم ،تفعيل هذه املق ّررات ،كام واصلت هيئة الحقيقة والكرامة
إصدارها لقرارات جرب الضحايا اىل نهاية سنة  .2019جاء يف بالغ صادر
عنها يوم  12نوفمرب  2019أن القرارات ستكون عىل ذمتهم فقط اىل
موفىّ الشهر ،وستتم إحالة القرارات املتبقية إىل رئاسة الحكومة.
اً
وصول إىل شهر نوفمرب بعض
الحظت وحدة الرصد خالل سنة 2019
اإلنتقادات لعمل الهيئة وبطئها ،خاصة أن عدد قرارات جرب الرضر

مرت أكثر من
سنة كاملة
منذ صدور
تقرير الهيئة
دون العمل ىلع
تطبيق توصيات
الهيئة من الجهات
الرسمية
الفردي يبلغ أكرث من  40ألف قرا ًرا .وتم إصدارها وفقًا ملعيار زمني ،أي
أقدمية الضحية زمن ًيا يف التعرض لإلنتهاك .األمر الذي أُعترب موضوع ًيا
لجهة تقدميه لألكرب س ًنا من الضحايا .لكن العمل عمو ًما متيز بالبطء.
عدم العمل مبقتضيات الفصل  70من القانون األسايس املتعلق بإرساء
العدالة اإلنتقالية:
كام يالحظ غياب إستحقاقات أخرى مهمة يف مسار العدالة االنتقالية
خاصة منها تنفيذ اإلصالحات املؤسساتية وتعثرّ مسار مساءلة
الجالدين ،وضعف التفاعل الرسمي مع مخرجات التقرير الختامي
الشامل للهيئة.
من الجدير التذكري أن الفصل  70من القانون األسايس عدد  53لسنة

 11جانفي/يناير  :2020أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة عىل
صفحتها الخاصة عىل مواقع التواصل االجتامعي عن إحالة أرشيفها
إىل مؤسسة األرشيف الوطني تحت إرشاف رئاسة الحكومة ،وذلك
طبقًا ملا نص عليه الفصل  68من قانون العدالة االنتقالية.
وكانت الهيئة قد بدأت منذ شهر ماي/مايو  2019بنقل كل
األرشيفات التي تقدر بحوايل  796.3مرت خطّي و 724جيغا ،وقام
عدل تنفيذ بتشميعها بإذن قضايئ.
 16جانفي/يناير  :2020أمتت هيئة الحقيقة والكرامة نقل
أرشيفها الخاص إىل األرشيف الوطني خالل هذه األيام بعد سنة
تقري ًبا من إنهاء أعاملها أواخر سنة  .2018من الجدير التذكري
بالفصل  68من القانون األسايس عدد  53لسنة  2013مؤرخ يف
 24ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها،
الذي ينص عىل أن «تختتم أعامل الهيئة بنهاية الفرتة املحددة لها
قانونًا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إىل األرشيف الوطني أو إىل
مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض».
كان خيار الهيئة هو إنشاء مؤسسة خاصة بحفظ الذاكرة إال أن غياب
اإلرادة السياسية إلنشائها أجرب الهيئة واق ًعا عىل تسليم أرشيفها قانون ًيا
إىل األرشيف الوطني .يعترب نرش تقرير الهيئة يف الجريدة الرسمية
باإلضافة إىل بعث لجنة املتابعة رضوريًا لتأكيد املسار ككل ،الذي م َر
بعرثات وخالفات بدأت داخل الهيئة نفسها6 )،استقاالت من جملة
 15عض ًوا) وحولها لجهة التجاذب السيايس الذي أثر عىل عملها .كام
أن نفس التقرير تلقى انتقادات من بينها حذف أجزاء منه واألخطاء
احتج البعض عليها ،وهو ما يضع تساؤالت كثرية عن
التاريخية التي ّ
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واملرسوم عدد  116الـمؤرخ يف  2نوفمرب  ،2011واملرسوم عدد 115
املؤ ّرخ يف  2نوفمرب .2011

ووجب تحريكه من كافّة األطراف ،سياسيني ومجتمع مدين ومنظامت،
وهو أولوية بالنسبة لربامج الدولة املستقبلية بل هو أوىل األولويات
من أجل استعادة كرامة الضحايا ولو بصفة رمزية» .وأضاف أن العدالة
اإلنتقالية غائبة عن برامج األحزاب ،وهو متوقع حسب رأيه.

 07ديسمرب  :2019صدر القرار الحكومي املتعلق بإحداث 'لجنة
طبية مكلفة بدراسة ملفات اسرتجاع مصاريف العالج ومتابعة
الحاالت الحرجة ملصايب الثورة وضبط تركيبتها وطرق سري عملها'
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  .97وتتوىل اللجنة
الطبية متابعة الحاالت الحرجة ملصايب «ثورة الحرية والكرامة17 :
ديسمرب  2010ـ  14جانفي/يناير .»2011
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منهجية التقيص التي استخدمتها الهيئة ونجاعتها.

السلطة املحلية
النصوص :الباب السابع من الدستور التونيس .من الفصل  131إىل
.142
مجلة الجامعات املحلية .قانون أسايس عدد  29لسنة  2018مؤرخ يف
 9ماي  2018يتعلّق مبجلة الجامعات املحلية.
بطء مسار تركيز السلطة املحلية وصعوبات عملية
بطء التنزيل القانوين
تنص مجلة الجامعات املحلية عىل  38أمرا حكوم ًيا .مل يصدر من هذه
النصوص التطبيقية إىل حدود فرتة الرصد سوى  10أوامر حكومية
كام يبينه املوقع الرسمي للجامعات املحلية .وهو ما تؤكده منظمة
البوصلة يف تقريرها السنوي حول مسار الالمركزية.
ال بد من التذكري بأن وزارة الشؤون املحلية والبيئة قد سبق لها التأكيد
عىل انتهائها من صياغة  75%من النصوص التطبيقية ملجلة الجامعات
املحلية .وجاء هذا النبأ بتاريخ  02جانفي/يناير  ،2018أي قبل أشهر
من صدور مجلة الجامعات املحلية .هذا وينص الفصل  385من
مجلة الجامعات املحلية عىل أجل  9أشهر من تاريخ صدور املجلة
إلصدار األوامر التطبيقية .وهو ما يعني تجاوز اآلجال -25فيفري/
فرباير 2019-بأكرث من سنة دون إمتام عملية تنزيل املجلة ،يف مسار
بناء الالمركزية ككل.

تسييس العمل البلدي

التقرير نصف السنوي ملركز دعم
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وهنا قامئة باإلنتخابات الجزئية التي تم إجراءها:
انتخابات جزئية سنة 2019
بلدية سوق الجديد من والية سيدي بوزيد
بلدية باردو من والية تونس
بلدية تيبار من والية باجة
بلدية العيون من والية القرصين/الثانية بعد االنتخابات الجزئية

بلدية الرسس من والية الكاف.
انتخابات جزئية سنة 2020
يوم التصويت 25/26 :جانفي/يناير 2020
انتخابات جزئية يف بلدية البطان من والية منوبة
انتخابات جزئية يف بلدية الدندان من والية منوبة
انتخابات جزئية يف بلدية قصيبة الرثيات من والية سوسة
انتخابات جزئية يف بلدية نفزة من والية باجة
انتخابات جزئية يف بلدية رقادة من والية القريوان
بينام مل تقم انتخابات جزئية يف بلدية الشبيكة بعد تراجع األعضاء
عن اإلستقاالت.
يوم التصويت 28/29 :مارس .2020
انتخابات جزئية يف الفوار من والية قبيل
انتخابات جزئية يف جبنيانة بوالية صفاقس
انتخابات جزئية يف حايس الفريد من والية القرصين:
جاءت االنتخابات الجزئية يف حايس الفريد بعد إستقالة جامعية بتاريخ
 23ديسمرب  2019بسبب ما أعتربه  10من األعضاء إستبدادًا بالرأي من
قبل رئيس املجلس ونائبه إىل جانب تردي الوضع يف البلدية .وتواترت
االستقاالت منذ االنتخابات البلدية لسنة  2018بسبب خالفات بني
أعضاء املجالس املنتخبة ألسباب متشابهة .تؤدي الخالفات بني أعضاء
املجالس إىل تعطيل العمل وإمكانية التسيري املشرتك والدميقراطي ،كام
حرض التنازع الحزيب والهيمنة من قبل جهة عىل أخرى يف عدة حاالت.
ويعود ذلك إىل:
نقل الرصاع السيايس الحزيب إىل املستوى البلدي .شهدت أغلب املجالس
البلدية خالفات حادة تع ٌذر معها السري العادي للعمل البلدي .ويلجأ
األعضاء إىل اإلستقالة الجامعية مبا يتوجب معه حل املجلس لغياب
النصاب القانوين.
السياحة الحزبية البلدية-حالة بلدية الصخرية-رئيس البلدية خالد
فترييش من مستقل إىل عضو يف حزب التيار الدميقراطي.
تدخل الوالة يف عمل املجلس البلدي-حالة قبيل-

أزمة اإلنتقال الثاني
متثل هذه األزمة دليلاً عىل صعوبات اإلنتقال الدميقراطي وتؤكد عىل
أنه ال يتم فقط بالنصوص القانونية واملؤسسات ،عىل أهميتهام ،بل

من هو قيس سعيد؟
تاريخ ومكان الوالدة  22 :فيفري/فرباير  1958بتونس
الشهائد العلمية:
شهادة الدراسات املعمقة يف القانون الدويل العام من كلية الحقوق
والعلوم السياسية بتونس 1985
ديبلوم األكادميية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986
ديبلوم املعهد الدويل للقانون اإلنساين بسان رميو ايطاليا 2001
التجربة املهنية

من هو نبيل القروي؟
تاريخ ومكان الوالدة 1 :اوت/أغسطس /1963بنزرت
رجل أعامل
ُعرف نبيل القروي أيضً ا كوجه إعالمي عندما أسس مع شقيقه
غازي رشكة «قروي آند قروي» لإلعالم عام .2002

مدرس بكلية الحقوق والعلوم االقتصادية والسياسية بسوسة
1986ـ1999
مدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتامعية بتونس منذ
1999
مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية
والسياسية بسوسة 1994ـ1999
قيس سعيد هو باألساس أكادميي ،قد أشار دامئًا إىل عدم إشتغاله
بالجانب السيايس .وطرحت شخصيته اً
سؤال مل ًحا عن أسباب ميل
الرأي العام إليه دون غريه من األسامء التي ُعرف عنها تاريخها
النضايل والسيايس.

ومع إندالع الثورة التونسية عام  2011بدأت قناته التلفزيونية
التي كانت تقدم برامج ترفيهية ،تغطي األخبار السياسية باللهجة
العامية ،وحظيت مبتابعة واسعة يف تونس .كام أسس جمعية خريية
نشطت ملدة سنتني قبل اإلنتخابات يف العمل اإلجتامعي لصالح
الفقراء ،يف الجهات الداخلية من البالد التونسية .يالحظ ان جزء
مهماً من املصوتني له يف الدور األول يف سبتمرب ،هم من جهات
مثلت فضاء النشاط اإلجتامعي للجمعية التابعة له.
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يالحظ أن العمل البلدي أصبح مخرتقًا من الربامج الحزبية ووالءات
املرتشحني للعب دور عىل املستوى املحيل .وهو ما أدى عمل ًيا إىل حل
املجايل البلدية وتنظيم انتخابات جزئية يف عدة مناطق .كام ان رؤية
العمل البلدي ال تزال نظرة دونية مقارنة باملناصب األخرى ،حيث
يالحظ تخيل البعض عن العمل البلدي والرتشح لإلنتخابات الترشيعية.
ويشار إىل أن رئيس بلدية القرصين املدينة السابق محمد كامل
الحمزاوي كان قد تخىل عن موقعه خالل شهر فيفري ،إثر انتخابه
عضو ملجلس نواب الشعب عن دائرة القرصين .وتم لذلك انتخاب
رئيس بلدية جديد.

األوىل جويلية/يوليو .2018
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يتطلب سلطة قادرة عىل ضامن إدارة ناجعة لإلنتقال ،ذات رشعية
اً
أول ،وقدرة عىل تنفيذ القرارات الكفيلة بإنهاء فرتة اإلنتقال.

مالمح من املسار اإلنتخابي
تواصل مع بداية شهر اكتوبر  2019النقاش حول تكافؤ الفرص بني
املرشحني ملنصب رئاسة الجمهورية ،قيس سعيد ونبيل القروي ،فيام
يتعلق بالدور الثاين املربمج يف  13من الشهر املذكور.
عكٌس وجود أكادميي ورجل أعامل كمرشحني رئيسيني لإلنتخابات
الرئاسية أزمة العمل السيايس الحزيب لجهة عدم ثقة الناخب التونيس
يف األسامء التي يطرحها .وهام قطبان متضادان حيث تحرك قيس
سعيد بحملة غري معتادة ودون متويل يُذكر بينام تحرك منافسه بآلة
إعالمية وموارد مالية ضخمة إس ُتثمرت يف صورته طوال سنوات سبقت
اإلنتخابات نفسها.
فيام يتعلق باملسار اإلنتخايب ،بينام واصل املرشح قيس سعيد «حملة
تفسريية» خاصة ،تواجد منافسه نبيل القروي يف السجن بتهم تبييض
األموال وشبهات فساد (تم إيقافه يف  23أوت/أغسطس  .)2019ال بد
من التذكري أن للمرشح األخري صيت سيئ مع املجتمع املدين التونيس،
حيث راجت له تسجيالت يهدد فيها ناشطني منظمة (أنا يقظI-
 )WATCHاملختصة يف املجال الرقايب والتوعوي حول قضايا الفساد
والشفافية يف تونس .وهو ما بقي من دون متابعة أو تحقيق جدي
لتحميل املسؤوليات ألصحابها .تم إيقاف املرشح القروي يف قضية
رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض األموال،
وذلك بإستعامل الرشكات التي ميلكها صحبة شقيقه غازي القروي ،يف
كل من املغرب والجزائر واللكسمبورغ.

التقرير نصف السنوي ملركز دعم
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وقد خلّف قرار إيقاف املرتشح لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها،
من قبل دائرة اإلتهام الصيفية مبحكمة اإلستئناف ،ردود فعل متباينة،
إذ اعترب أعضاء هيئة الدفاع عن القروي ،أن عديد اإلخالالت القانونية
قد حفت بإصدار بطاقة إيقافه وبعملية اإليقاف يف حد ذاتها.

اإلنتخابات

الرئاسية 2019

يف الدور الثاني

7,074,566
%49
نساء

الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات عن تخوفها من عدم القبول بنتائج
االنتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي يف السجن .واستند
الناطق الرسمي باسم الهيئة اىل ما اعتربه دور الهيئة يف حامية املسار
الدميقراطي نفسه ،حيث أعترب ان دور الهيئة يتجاوز البعد التقني.
وتبنت بعثة اإلتحاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات يف تونس نفس املوقف
يف بيانها الصادر يوم  03اكتوبر  .2019وهو ما أكدته منذ الدور األول،
الذي سعت خالله اىل لقاء املرشح القروي دون نتيجة حيث ذكّرت
بأنها التقت املرشح قيس سعيد ،املرتشح الثاين ،يف السباق الرئايس،
«للحديث عن املسار اإلنتخايب ،وأنها قدّ مت مطل ًبا للسلطات القضائية،
قصد زيارة نبيل القروي».
تم يوم  09اكتوبر  2019إطالق رساح نبيل القروي قبل أيام من
املناظرة اإلنتخابية مع املرشح الثاين وايام قبل يوم اإلقرتاع.
كام مل تتلق املحكمة اإلدارية أيضا أية طعون يف نتائجها إىل حدود آخر
أجل قانوين لتقديم الطعون ( 16اكتوبر) ،وفق ما رصح به الناطق
الرسمي بأسم املحكمة عامد الغابري لوكالة تونس إفريقيا لألنباء
(وات) .وقد فاز يف الدور الثاين من اإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها
قيس سعيد بنسبة  % 72.71من األصوات ،عىل منافسه الذي تحصل
عل .% 27.29

مسار تشكيل الحكومة

بتاريخ  1اكتوبر زار وفد عن الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات
االساسية يتكون من رئيسها توفيق بودربالة والعضو منذر الشارين
زيارة اىل املرتشح لالنتخابات الرئاسية والفائز يف الدور الثاين نبيل
القروي املوقوف حينها بالسجن املدين باملرناقية.

يعكس مسار تشكيل الحكومة صعوبة اإلنتقال الدميقراطي يف تونس،
حيث تتوفر عىل الرشوط القانونية واملؤسساتية من حيث املبدأ
للنجاح ،إال أنها مل تكن ،وليست واق ًعا كافية ،لتحقيق كل النجاح
للوصول اىل التوليفة الضامنة للدميقراطية.

كام دعت عديد الوجوه السياسية والجهات الحقوقية يف الداخل
والخارج ،إىل متتيع املرشح نبيل القروي بكامل الحرية يف القيام بحملته
اإلنتخابية ،انطالقًا من مبدأ تكافؤ الفرص بني املتنا ِف َس نْيِ .كام عربت

امتدت أزمة تشكيل الحكومة طوال  109يوما ،وعرفت تجاذبات
سياسية حادة تسببت يف هيمنة منطق املحاصصة الحزبية واملصالح
السياسية الضيقة .كام انها عكست مالمح ،ميكن اختصارها فيام ييل:
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رجال

13,000

18,000

داخل تونس

مالحظ محلي

384

700

خارج تونس

مالحظ من الخارج

عجز الطبقة السياسية وأزمة األحزاب السياسية آلت اىل الدفع بأسامء
من البريوقراطيني والخرباء والتكنوقراط أو سياسيني مل يكن لهم وزن
سيايس وإنتخايب كبري أو تجربة سابقة يف الحكم

الخالفات الشديدة مع حركة الشعب والتيار الدميقراطي وتحيا تونس.
فيام تلقت منهجية عمل الرئيس املكلف إنتقادات شديدة جدً ا التي
ارتبطت يف مرحلة أوىل بالحركة التي اقرتحت اسمه ،فيام اتجه الحقًا
إىل التعبري عن رغبته يف تشكيل حكومة ال حزبية .وهو ما أنتهى به
عدم نيله الثقة يف مجلس نواب الشعب يوم  10جانفي/يناير .2020

أثبتت أزمة تشكيل الحكومة عدم ثقة الرأي العام يف األحزاب ويف
الطبقة السياسية ككل.

ضمت الحكومة املقرتحة من قبل الحبيب الجميل  42عض ًوا 28 ،وزي ًرا
و 14كاتب دولة .مل تختلف عن سابقاتها املوسعة ،كام كان الحضور
النسايئ محدودًا وأقل من النسبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة
نفسه .كام أن أسامء عديدة ممن تم تعيينهم قد زاولوا مهام يف
حكومات بقيادة النهضة.

استغلت األحزاب السياسية املذكورين يف الحكم عرب واجهة سياسية

تحولت أزمة تشكيل الحكومة اىل أزمة حكم متواصلة وأصبحت
مؤسسات الدولة مرس ًحا للرصاع السيايس أو التوافقات الوقتية
اللجوء إىل الوثائق التعاقدية السياسية التي تب َينت يف نهاية األمر
محدوديتها لجهة العمومية وعدم الدقة باإلضافة إىل أنها أصبحت آخر
ما يوقع عليه بعد توزيع املناصب السياسية.

حكومة الحبيب الجملي
عمق الخالفات الحزبية وآثارها

كلف الرئيس التونيس قيس سع ّيد مرشح حركة النهضة ،الحبيب
الجميل ،يوم  15نوفمرب ،بتشكيل حكومة جديدة .شغل الجميل منصب
وزير دولة يف حكومتني سابقتني ،وله من العمر  60عا ًما ،حسمت حركة
النهضة إختيارها عىل شخصية من خارجها ،خاصة أن ُجل األحزاب
املمثلة يف مجلس النواب قد اشرتطت تعيني رئيس حكومة من خارج
الحركة حتى تدخل يف مشاورات لتشكيل ائتالف حكومي.
عرف شهرا نوفمرب/ديسمرب  2019مفاوضات ماراثونية حول تشكيل
الحكومة ،مع خالف كبري حول طبيعة التحالفات املمكنة .تبني جل ًيا
ان حركة النهضة ال ميكن لها ان تحكم لوحدها لكن ال ميكن الحكم
بدونها ،وذلك نتيجة للتوازنات التي فرضتها االنتخابات .كام أثرت
حركة النهضة عىل العملية ككل ،يف ظل الخالفات داخلها ،باإلضافة اىل

حكومة إلياس الفخفاخ
تم تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة طبقًا ملقتضيات الفصل
 89من الدستور التونيس ،خالل شهر واحد غري قابل للتمديد .أي [من
( 21جانفي/يناير) إىل ( 19فيفري/فرباير ])2020
ويأيت هذا التكليف يف ختام سلسلة من املشاورات الكتابية التي
أجراها رئيس الجمهورية مع األحزاب والكتل واالئتالفات مبجلس
نواب الشعب ،وبعد لقاءات مع املسؤولني عن أكرب املنظامت الوطنية
ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها .ويخ ّول الفصل  89من
الدستور ،لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها األقدر عىل
تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار
من يرتاءى لها أنها األقدر .واحرتا ًما إلرادة الناخبني والناخبات يف
االنتخابات الترشيعية ،واحرتا ًما للمقرتحات التي تقدمت بها األحزاب
واالئتالفات والكتل النيابية يف املراسالت التي قاموا بتوجيهها ،فإن
الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل
هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة ،فعدد غري قليل من
أعضاء املجلس النيايب هم الذين اقرتحوا اسم رئيس الحكومة ،والكلمة
الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها عىل
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ورفضت دائرة اإلتهام الصيفية مبحكمة اإلستئناف بتونس ،يوم 5
سبتمرب  ،2019مطل ًبا لإلفراج عنه وابقت عىل التدابري االحرتازية التي
تم إتخاذها منذ فرتة ضد الشقيقني القروي ،واملتعلّقة بتحجري السفر
ّ
وتجميد التعامل عىل ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب
«قلب تونس» ،ويف  18سبتمرب  2019رفض قايض التحقيق بالقطب
القضايئ اإلقتصادي واملايل ،التع ّهد مبطلب اإلفراج املؤقت عن املرتشح
لإلنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها ،نبيل القروي ،وذلك لعدم
اختصاصه بالنظر يف املطلب.

أرقام حول

عدد املسجلين
يف االنتخابات الرئاسية

عدد مكاتب اإلقتراع

عدد املالحظين
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الجلسة العامة ،وفق نص بالغ رئاسة الجمهورية.
باإلضافة إىل جملة الوعود السياسية ،أكد إلياس الفخفاخ املكلّف
بتشكيل الحكومة عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سع ّيد اإلثنني
 20جانفي/يناير  2020أنّه سيسعى لتكوين حكومة من ‘’فريق مصغّر
منسجم وجدي يجمع بني الكفاءة واإلرادة السياسية القوية والوفاء
للثوابت الوطنية وألهداف الثورة املجيدة’’ .وأشار إىل أنّه سيفتح
املجال ألوسع حزام سيايس ممكن يف تشكيل الحكومة بعيدً ا عن أي
إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء للتوجه األغلبي ،وفق قوله.
اختار رئيس الحكومة املكلف قامئة محددة من األحزاب التي سيدخل
معها يف مفاوضات تشكيل الحكومة .وقد أقىص من قامئته حزب قلب
تونس والحزب الحر الدستوري ،متاش ًيا مع الخط السيايس «الثوري»
لرئيس الجمهورية حسب رأيه ،مع نفي رئاسة الجمهورية لفكرة
ان تكون حكومة املكلف الجديد بتشكيلها هي «حكومة الرئيس»،
باإلضافة إىل أن الخطاب السيايس لقيس سعيد بقي دامئًا يف مدار فكرة
الدولة والدستور ،والحرص عىل تقديم تأويله للدستور ضمن الرصاع
السيايس .رغم ما سبق ،ال ميكن تجاهل وجود أوليات تعارض بني
الربملان ورئاسة الجمهورية.
شاركت األحزاب التالية يف املفاوضات ،أو ما ُعبرَ عنه باألحزاب التي
صوتت للرئيس يف الدور الثاين .وهي :حركة النهضة ،التيار الدميقراطي،
ائتالف الكرامة ،حركة الشعب ،حركة تحيا تونس ،مرشوع تونس،
االتحاد الشعبي الجمهوري ،نداء تونس ،البديل التونيس ،آفاق تونس.
ميكن تصنيف هذه األحزاب بني:

مفاوضات تشكيل حكومة الحبيب الجملي

 11نوفمبر  : 2019حركة النهضة ُتعلن عن الوثيقة
التعاقدية لتشكيل الحكومة
 14نوفمبر  : 2019مجلس شورى حركة النهضة
يختار الحبيب الجملي من بين أربع شخصيات

مفاوضات تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ
 20جانفي  : 2020تكليف الياس الفخفاخ
بتشكيل الحكومة
 23جانفي  : 2020الياس الفخفاخ يعلن عن
مراحل من ثالث أسابيع لتشكيل الحكومة :تحديد
الحزام السياسي/تحديد البرنامج/تحديد هيكلة
تركيبة الحكومة

اليمني :مرشوع تونس/نداء تونس/تحيا تونس/البديل التونيس/
آفاق تونس مع غياب حزب قلب تونس يف البداية والحزب الحر
الدستوري

 19نوفمبر  : 2019انطالق مفاوضات تشكيل
الحكومة مع األحزاب السياسية واملنظمات الوطنية
املختلفة

 28جانفي  : 2020بداية اللقاءات التشاورية مع
األحزاب السياسية حول الوثيقة التعاقدية

 05ديسمبر  : 2019حركة الشعب والتيار
الديمقراطي ينسحبان من مفاوضات تشكيل
الحكومة

 31جانفي  : 2020بعد اجتماعات خالل األسبوع
الذي سبق هذا التاريخ ،أعلن رئيس الحكومة املكلف
عن اجراء تعديالت ىلع الوثيقة التعاقدية .وتم
تحديد يوم  1فيفري كتاريخ للمصادقة عليها.

قومي عرويب :حركة الشعب
دميقراطي إجتامعي :التيار الدميقراطي

التقرير نصف السنوي ملركز دعم

يعترب التصنيف الوارد أعلاً ه نسب ًيا بالنظر إىل ضعف الطرح
األيديولوجي بإستثناء حركة النهضة اإلسالمية وبعض األحزاب القدمية
التي تتواجد عرب خطابها العايل بدل ايديولوجيتها كحركة الشعب أو
التيار الدميقراطي .التقى هذا املعطى بالزخم العاطفي والزخم الثوري،
الذي متاهي مع طابع شعبوي متصاعد منذ الحمالت االنتخابية سواء
الترشيعية أو الرئاسية .وهو تطور فرضه واقع الحياة الحزبية املفككة
واملليئة بانعدام الثقة بني الفاعلني فيها.

 15ديسمبر  : 2019تمديد فترة تشكيل الحكومة
بسبب فشل املفاوضات مع األحزاب
 23ديسمبر  : 2019الحبيب الجملي ُيعلن عن
رغبته يف تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
 01جانفي  : 2020الحبيب الجملي يقدم تشكيلة
حكومته
 05جانفي  : 2020مجلس شورى حركة النهضة
ُتعلن عن نيتها منح الثقة لحكومة الجملي

 01فيفري  : 2020عدم املصادقة ىلع املذكرة
التعاقدية وطلب التأجيل من حركة النهضة .صدر
طلب التأجيل ربع ساعة قبل موعد اجتماع األحزاب.
 03فيفري  : 2020عدم املصادقة ىلع املذكرة
التعاقدية بطلب من لجنة مفاوضات حركة النهضة.
والحركة تتمسك بمشاركة حزب قلب تونس تحت
عنوان «حكومة الوحدة الوطنية» .ويوسف الشاهد
يشارك يف عملية الضغط.
 06فيفري  : 2020لقاء بين رئيس الحكومة
املكلف ورئيس حركة النهضة
 07فيفري  : 2020الياس الفخفاخ يقدم النسخة
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 08فيفري  : 2020لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي
أحزاب البديل التونسي وافاق تونس ونداء تونس
ومشروع تونس
 11فيفري  : 2020لقاء رئيس الحكومة املكلف
برئيس حركة النهضة
 12فيفري  : 2020إعالن موعد  14فيفري كتاريخ
لتقديم التركيبة النهائية للحكومة الى رئيس
الجمهورية.
 14فيفري  : 2020تأجيل اإلعالن إلى اليوم التالي
 15فيفري  : 2020لقاء الرئيس املكلف باألحزاب
املعنية بتشكيل الحكومة وانسحاب حركة النهضة
قبل ساعة من إعالن التركيبة الحكومة وقرارها
بعدم منح الثقة بسبب غياب حزب قلب تونس.
 20فيفري  : 2020الرئيس املكلف يقدم تركيبة
الحكومة الى رئاسة الجمهورية.
 24فيفري  : 2020التوقيع ىلع الوثيقة التعاقدية
بحضور حضور نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة
النهضة ومحمد عبو امين عام التيار الديمقراطي
وزهير املغزاوي امين عام حركة الشعب ويوسف
الشاهد رئيس حركة تحيا تونس وحسونة الناصفي
رئيس كتلة اإلصالح الوطني
 26فيفري  : 2020التصويت بمنح الثقة لحكومة
إلياس الفخفاخ بموافقة  129نائباّ ،
تحفظ واحد ،و77
اعتراضا.
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اليمني املحافظ :النهضة/ائتالف الكرامة مع غياب حزب الرحمة

 15نوفمبر  : 2019تكليف الحبيب الجملي من
قبل رئاسة الجمهورية

 24جانفي  : 2020الياس الفخفاخ ُيعلن عن
استثناءه لحزبي قلب تونس والحزب الحر الدستوري.

الثالثة من الوثيقة التعاقدية
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تعيش تونس تقد ًما ملحو ًظا عىل املستوى الترشيعي فيام يخص حقوق
اإلنسان ،إال أن املقاربات يف شأنها ال تزال منقوصة يف ظل عدم وجود قدرة
واضحة عىل إقامة املعادلة الواضحة بني حقوق اإلنسان واألمن عىل سبيل
املثال ،أو بني رضورات العمل الحكومي يف الحاالت اإلستثنائية والحرية  ...عاد
خالل شهر مارس من سنة  2020مرشوع قانون زجر اإلعتداءات عىل األمنيني.
انتقد الوفد املمثل لالتحاد العام التونيس للشغل خالل جلسة استامع بلجنة
الترشيع العام مرشوع القانون الذي عاد تحت عنوان «زجر اإلعتداء عىل
القوات املسلحة» ،حيث أعتربه أنّه يتضمن عديد اإلخالالت الخطرية التي تهدد
املجتمع وتتعارض مع الحقوق والحريات املكفولة بالدستور ودعا إىل رضورة
إعادة صياغة مرشوع القانون مبا يتناسب مع الحريات الفردية والعامة.

عقوبة اإلعدام يف تونس:
يعاقب القانون التونيس عىل  21جرمية باإلعدام إال أنها عمل ًيا مل تطبق
منذ سنة  .1991وهو ما يعترب توقفًا طوع ًيا عن تنفيذ عقوبة اإلعدام
لتصبح تونس واحدة من  29دولة اختارت التوقف الطوعي عن تنفيذ
العقوبة املذكورة.
عقدت لجنة الترشيع العام ولجنة الحقوق والحريات والعالقات
الخارجية يوم األربعاء  8جانفي/يناير  2020جلسة مشرتكة حول
مرشوع قانون اسرتشادي صادر عن الربملان العريب يتعلق بعقوبة
اإلعدام وضامنات تطبيقها يف الدول العربية ،أكد الخرباء وممثلو
املجتمع املدين املُستمع لهم خالل الجلسة عدم تطابق مرشوع القانون
اإلسرتشادي مع أحكام الدستور واإلتفاقيات واملعاهدات التي صادقت
عليها الدولة التونسية .كام ذهب النواب إىل رفض هذا املرشوع لنفس
األسباب .وهو ما يعترب إيجاب ًيا عىل طريق اإللغاء الكيل للعقوبة.

حرية التعبير/الصحافة/اإلعالم
اإلنتهاكات وصعوبات العمل الصحفي
تتواصل اإلعتداءات عىل الصحفيني يف ظل ظروف صعبة خالل العمل،
اً
وصول إىل شهر اكتوبر  .2019ميكن
خاصة خالل الفرتة اإلنتخابية
مالحظة ذلك يف العالقة مع املؤسسات والهيئات الرسمية.
تعرض عدة صحفيني لإلعتداء من قبل موظفي مراكز اإلقرتاع ومسرييها.

متسكت وزارة الداخلية والنقابات األمنية من خالل املبادرة الترشيعية األخرية
برضورة حامية منظوريها أثناء قيامهم بعملهم ،لكن هذا املرشوع القى
معارضة واسعة حول مضمونه الزجري و طابعه العقايب ،إضافة إىل تعارضه
مع املواثيق الدولية والدستور فيام يتعلق بالحريات ،وقد أصدرت أغلب
املنظامت والجمعيات الحقوقية واملنظامت الوطنية بيانات ومواقف منددة
بهذا القانون ونبهت لخطورته كام عرب العديد من الفاعلني السياسيني عن
امتعاضهم من مرشوع القانون كام طالبت كل من نقابة الصحفيني التونسيني
واالتحاد العام التونيس للشغل بسحبه من أمام لجنة الترشيع العام ،كام شارك
مركز دعم منظامت املجتمع املدين التونسية يف توجيه نداء إىل نواب الشعب
إللغاء النظر يف مرشوع القانون املتعلق بزجر االعتداء عىل القوات املسلحة.

 25ديسمرب  :2019إنتقدت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
ما عربت عنه بسياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية .جاء
موقف النقابة عقب ما تعرض له الصحفيون من منع مبناسبة تغطيته
لزيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان اىل تونس .وقد شملت هذه
املعاملة الصحفيني املحليني باإلضافة إىل الصحفيني األجانب خاصة
صحفيي تلفزيون «العريب الجديد» .عمدت قوات األمن الرئايس إىل
احتجاز بطاقات الفريق الصحفي التابع للقناة املذكورة واملعتمدة يف
تونس واملتك ّون من الصحفي وسام دعايس واملص ّور الصحفي أمين بن
منصور ،كام متت مرافقتهم لتحرير محرض تصوير دون ترخيص بتعلة
أنّ التصوير أمام القرص الرئايس يخضع لرتخيص مسبق ،وهو ما يخالف

تم استنطاق فريق عمل الوثائقي «غرف
 17فيفري/فرباير ّ :2020
سوداء» ،أمام الفرقة املركزية الثالثة لألبحاث بالحرس الوطني بالعوينة
عىل خلفية شكاية تقدم بها عون األمن ،الذي كان حرر محرض حجز
الوثائق واملعدات يف بيت مصطفى خذر املشتبه به فيام يعرف بقضية
«الجهاز الرسي لحركة النهضة».
صعوبات العمل بالنسبة للصحفيني األجانب خاصة فيام يتعلق بعملية
إسناد اإلعتامد للعمل يف املراكز اإلنتخابية .أشارت النقابة الوطنية
للصحفيني التونسيني إىل أنها مشوبة بعدة نقائص.
غياب احرتام رضورات احرتام العمل الصحفي لدى الناشطني السياسيني
خاصة من املرشحني لإلنتخابات الترشيعية والرئاسية ومنها الفرق
العاملة يف الحمالت اإلنتخابية لعدة مرشحني .فمثلاً تفصل الفرق
األمنية املرافقة للمرشحني يف فرصة حصول الصحفي عىل ترصيح أو
معلومة.
ال تزال مسألة احرتام أخالقيات املهنة وعدم اإلنحياز يف نقل املعلومة
مطروحة بشدة خاصة فيام يرتبط بالعمل خالل فرتات اإلنتخابات.

الصعوبات الهيكلية يف القطاع اإلعالمي
ضعف اإلعالم الرسمي وغياب الحرفية
تخوف من اندثار عديد املؤسسات اإلعالمية منها الصحافة الورقية
واإلذاعات الصغرى والجمعياتية والجهوية التي مل تحظ بدعم من
الدولة يف مقابل ذلك تكون هناك سيطرة عىل املؤسسات املتبقية
لتوظيفها .وهو ما يطرح سؤال دعم القطاع اإلعالمي من قبل الدولة
يف ظل وجود املال السيايس واستغالل الوسائل اإلعالمية ألغراض
حزبية ضيقة.
غياب مرشوع إصالح القطاع اإلعالمي
محدودية السياسات العمومية يف مجال اإلعالم لجهة ضامن التعددية
والتنوع وضامن إعالم ذو جودة ومهنية عالية.

الدور التعديلي للهيئة العليا املستقلة
لإلتصال السمعي البصري
عملت الهيئة عىل تعديل املشهد اإلعالمي عرب قرارات تدخل يف صلب
صالحياتها .عىل سبيل املثال ،ق ّرر مجلس الهيئة يف جلسته املنعقدة
يوم  25ديسمرب  ،2019إيقاف برنامج «ال كالس» (الفصل) الذي
يتم بثه عىل قناة «تونسنا» ملدة شهرين ،وذلك ملا تضمنته حلقة 14
ديسمرب  2019من مخالفات «تتعلق خاصة بتوظيف األطفال دون
مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم إدراكهم للمعطيات املقدمة لهم،
مبا ميس من مصلحتهم الفضىل التي تقتيض رضورة النأي بهم عن
التجاذبات السياسية وغريها» .وقرر املجلس عدم إعادة بث الحلقة
املذكورة موضوع املخالفة وسحبها من املوقع اإللكرتوين الرسمي
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السياسات
والتشريعات
املتعلقة
بحقوق
اإلنسان

وشدد وزير الدفاع عامد الحزقي عىل أن مرشوع قانون زجر االعتداءات
بصيغته التي عرض بها تجاوزته االحداث ويتضمن نقائص عديدة وعدة نقاط
تتعلق باملفاهيم االساسية والتعريفات التي يجب مراجعتها ،خاصة يف عالقة
فصول مرشوع القانون ببقية الحقوق والحريات.

 07ديسمرب ُ :2019منع الصحفيون من الدخول إىل مجلس نواب
الشعب رغم وجود نشاط للمكتب .كام ان األجواء عرفت اضطرابًا
حادًا بسبب الخالف بني نائبة عن حركة النهضة (جميلة الكسيكيس)
ونائبة عن الحزب الحر الدستوري (عبري مويس) ،كام أن عددا من
نواب الحزب األخري كانوا معتصمني داخل املجلس .وهدّ دت النقابة
العامة لإلعالم برفع الشارة الحمراء داخل مجلس نواب الشعب أو
اإلرضاب ،يف حال تواصل املس من العمل الصحفي ،عىل خلفية إقدام
بعض نواب ائتالف الكرامة عىل إحداث الفوىض داخل الربملان ومنع
مصورو التلفزة الوطنية من بث إحدى املداخالت ،وإستغالل التلفزة
لتمرير شعارات ال عالقة لها بالربملان .ودعت النقابة مصوري التلفزة
الوطنية ،إىل مقاطعة كل نائب يقوم مبضايقة اإلعالميني املكلفني
بتغطية نشاط مجلس نواب الشعب.

القانون يف هذا اإلتجاه .باإلضافة إىل منع  13صحفيا تونس ًيا يعملون
كمراسلني لعدد من وسائل اإلعالم األجنبية من دخول قرص قرطاج.
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أرقام حول العمل الصحفي

79

قنوات تلفزية

اعتداء من قبل
العاملين يف
مراكز االقتراع

واليةحصلت
فيها
االعتداءات

تونس العاصمة

 23اعتداء

باجة وسيدي بوزيد

 5اعتداءات
سوسة والقيروان

 4اعتداءات

التقرير نصف السنوي ملركز دعم
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عنف جسدي

7,80%
ابتزاز

عدم احترام

تحيل

14

اعتداء

8

حاالت هرسلة

3

حاالت منع
من العمل

وتحصل االعتداءات العنرصية سواء بسبب أعامل فردية وهي التي قام
بها مواطنون وسائقو سيارات األجرة وأصحاب املحالت التجارية أو
أعامل مؤسساتية حيث احتلت مراكز األمن أعىل نسبة ،ويخضع عمل
املهاجرين األجانب يف تونس إلطار قانوين غري محينّ (يعود للستينات).
وهو عمل غري مهيكل وهش ويخرق الرشوط الدنيا للتعامل األخالقي
املهني .تعترب أجور العامل األجانب هي األدىن يف ظل ظروف غري
مناسبة للعمل .كام يضطر عدد كبري منهم ملغادرة عملهم سع ًيا وراء
آخر بسبب املعاملة غري اإلنسانية والالأخالقية فيام يتعرض الكثريون
للتحرش.

مكافحة اإلتجار بالبشر

4%

29,60%

االعتداءات خالل ديسمبر 2019

يتعرض املهاجرون األجانب للتمييز والعنرصية يف تونس خاصة
القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء .وهو ما تثبته عدة أرقام
وإحصائيات.

يتطلب ما سبق مراجعة اإلطار القانوين للمهاجرين يف تونس مع تطبيق
القانون املتعلق بالتمييز العنرصي الذي ال يزال موجودًا كمامرسة.

(املصدر :املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية)

 8اعتداءات

مواقع الكترونية

وكالة أنباء

33,90%

شتائم

صحف مكتوبة

1

نسبة املهاجرين من افريقيا جنوب
الصحراء الذين يتعرضون ملختلف
انواع االعتداءات

89.60%

قفصة

املهاجرون األجانب يف تونس

يوم  07جانفي/يناير  2020بالتوازي أكد املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية واإلجتامعية عىل رضورة أن تحرتم حقوق الفئات األكرث
هشاشة من النساء واألطفال وطالبي اللجوء .وأن املعلومات شحيحة
بخصوص خطة الطوارئ املعدة ملواجهة تداعيات التطورات املمكنة
للوضع األمني يف ليبيا ،خاصة مخطط تركيز مخيم مبنطقة برئ
الفطناسية التي تبعد  15كم جنويب مدينة رمادة من والية تطاوين.
تجدر اإلشارة إىل أن الشبكة األورومتوسطية للحقوق قد دعت تونس،
منذ سنة  ،2019إىل رضورة إرساء منظومة كاملة ومتناسقة لضامن

قانون أسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف  3أوت/أغسطس 2016
يتعلق مبنع االتجار باألشخاص
الهيئة الوطنية ملكافحة االتجار باألشخاص طبقًا للباب الثالث من
القانون املذكور آنفًا.
فيام يتعلق بعمل الهيئة املذكورة ،الحظ الرصد صعوبات عمل الهيئة
وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة باإلضافة إىل عدم تعاون اإلدارات
واملؤسسات بالشكل الكايف خاصة يف توفري املعلومات والبيانات .ال
بد من التذكري يف هذا اإلتجاه إىل أنه ميكن مالحظة أن نشاط الهيئة
التي يعتمد تأثري الصيت الشخيص لرئيستها روضة العبيدي وجهد
أعضاءها عىل فعالية دورها فيام تعمل الهيئة يف ظل ظروف صعبة
مال ًيا ولوجست ًيا.
أما بخصوص التقرير السنوي للهيئة ،قالت األستاذة العبيدي إىل أن
عملية جمع املعطيات واإلحصائيات تعطلت ،ذلك أن بعض الوزارات
مل متد الهيئة بها إىل حدود يوم  10و 11جانفي/يناير .وقد تم إصدار
التقرير املذكور الحقًا يوم  23جانفي/يناير بالتزامن مع اليوم الوطني
إللغاء الرق والعبودية ،من الحاالت التي تابعتها الهيئة ،تم اإلعالن عىل
الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبرش ،إىل أن النيابة
العمومية بصفاقس أذنت بفتح تحقيق يف مقاطع فيديو املتداولة عىل
موقع التواصل االجتامعي « »Facebookحول شبهة اعتداء امرأة
بالعنف عىل عدد من الفتيات .وهي بصدد متابعة للملف بالتنسيق
مع املصالح األمنية والقضائية املختصة.

مرصد السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

9
8
3
2

اذاعات
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السياسة العامة يف الهجرة واللجوء

املصدر (وحدة الرصد بمركز السالمة املهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)

يعمل الصحفيون
املعتدى عليهم يف

من  22جويلية إلى  20أكتوبر 2019

22

اعتداء بدنيا
ولفظيا ومنع
من العمل

للقناة ومن جميع صفحاتها عىل شبكات التواصل اإلجتامعي .وواصلت
الهيئة لفت نظر اإلعالميني يف الحاالت التي تقيم مخالفتها للقانون
وقواعد املهنة وأخالقياته.

حق اللجوء عىل ترابها .وهو ما يغيب فعل ًيا مع هيمنة املقاربة األمنية
غال ًبا ،مبا يطرح إشكاليات معمقة خاصة يف ظل الوضعية اإلنسانية
التي يعيشها األجانب يف تونس خاصة األفارقة من جنوب الصحراء.

45

تعرضت لها الضحايا عىل أساس هويتهن الجندرية وتوجههن الجنيس،
إىل تعرض إحداهن لنزيف داخيل وكرس بالجمجمة ،وال يزال املعتدين
إىل اليوم دون عقاب.

املهاجرون والالجؤون
أكّد رئيس املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية عبد
الرحامن الهذييل خالل مؤمتر صحفي يوم  19فيفري/فرباير ،2020
أنّ تونس تعمل عىل الرتحيل الفوري لالجئني عىل الحدود مع ليبيا
باعرتاف رسمي عرب بالغات وزارة الدفاع الوطنية رغم إمضاء تونس
اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئُ ،معت ًربا أن تونس تغلق الحدود
أمام الفارين من الحرب يف ليبيا ،واعترب أن الذي ينجح يف الوصول إىل
تونس يصطدم بالواقع األليم العتقاد خاطئ بأنه سيحصل عىل اللجوء
يف ظل غياب منظومة قانونية خاصة باللجوء ،معت ًربا أن الحديث عن
موت املهاجرين يف البحر ال يخفي الحديث عن االنتهاكات العديدة
التي تحصل يف الرب ومتارس عىل املهاجرين والالجئني يف تونس ،حسب
تعبريه.

حقوق الطفل
 15أكتوبر  :2019انظمت تونس إىل إتفاقية مجلس أوروبا بشأن
حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس (النزارويت) التي تم
اإلعالن عنها يف  12جويلية/يوليو  .2007وتهدف اإلتفاقية إىل مكافحة
اإلعتداء الجنيس عىل األطفال ومنع غستغاللهم وحامية حقوق
األطفال ضحايا اإلستغالل الجنيس واإلعتداء الجنيس ،وذلك بتجريم
إستدراجهم لإلعتداء عليهم جنس ًيا أو استغاللهم جسديًا باإلعتامد عىل
التكنولوجيات الحديثة.

تنظيم الحمالت التوعوية والتحسيسية من أجل زيادة الوعي املواطني
خاصة األطفال وأوليائهم يف هذا املجال.

حقوق األقليات
التقرير نصف السنوي ملركز دعم

رغم وجود اإلطار القانوين ترشيع ًيا ودستوريًا إال أن العوائق الحقيقية
تظهر يف املامرسة لجهة هيمنة التصورات التقليدية وإستغالل البعض
للسلطة من أجل فرض توجهات دون غريها .يبقى اإلطار القانوين
بدوره معي ًبا لألسباب املذكورة التالية:
القوانني التي تتعارض مع الدستور
غياب املحكمة الدستورية كإحدى ضامنات الحقوق والحريات
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فيام يتعلق باألقليات الجنسية ،ميكن مالحظة ما ييل:
إنفتاح الفضاء الدميقراطي الذي عزز متثيلية األقليات ،سمح
بالتوازي مع ذلك برصد حاالت رهاب املثلية ودعوات العنف
والتمييز والكره .األمر الذي يؤكد عىل رضورة تنقيح القوانني
املتعارضة مع الدستور وخاصة منها املتعارضة مع الحقوق
والحريات الفردية.
عدم تركيز املحكمة الدستورية سبب رئييس من أسباب تعطيل
تركيز الحقوق والحريات الفردية ،حيث ال ميكن يف ظل غيابها
منقوصا
الطعن يف تلك القوانني .وهو ما يجعل اإلنتقال الدميقراطي
ً
وغري مكتمل ألنه يفقد سمة التحول من شموليته القانونية
والحقوقية ،ويحافظ عىل عيوب املنظومات السابقة .وهي التي
تغذي ،عرب غياب التجريم والعقاب ،كل أشكال العنف والتمييز.
إستغالل األمنيني وتواطؤهم عىل هضم حقوق األقليات الجنسية
وحامية املعتدين.
من اإلنتهاكات املرصودة عىل سبيل املثال ،تعرض ثالث مواطنات
تونسيات عابرات العتداء بالعنف ليلة  13جانفي/يناير  2020وسط
العاصمة وعىل مقربة من مقر وزارة الداخلية .تم تداول فيديو يوثق
هذا اإلعتداء عىل مواقع التواصل االجتامعي .وقد تبينَ الحقًا أن املتهم
بارتكاب اإلعتداء هو عون أمن تابع ملركز رشطة باب بحر ،والذي قد
متت حاميته من قبل رئيس املركز حيث منع الضحايا من العالج يف
مستشفى الرابطة بحجة عدم امتالكهن تسخريًا طب ًيا يف الغرض من
قبل مركز األمن ،وقد أدى العنف واملعاملة الالإنسانية واملهينة التي

تعترب اإلدارة الفرعية لإليواء والتوجيه بالوردية أو ما يعرف مبركز
اإليواء بالوردية ،نقطة إستفهام كبرية يف غياب نص قانوين يوضح
وضعية هذا الهيكل ،وطبيعة عمله ومدة اإلقامة ،حيث يقيم يف املركز
مهاجرون غري نظاميني ميثلون يف نظر السلطات مصدر قلق وإزعاج
أشخاصا
للدولة التونسية وجب إبعادهم ،لكن من بني املقيمني نجد
ً
مل يستطيعوا تسوية وضعياتهم ،خاصة منهم الطلبة ،نظ ًرا إلجبارية
اإلقامة يف املركز وإستحالة الخروج منه إال يف اتجاه البلد األصيل.
وأكّد أنّ املنتدى تابع وضعية عودة هؤالء نحو ليبيا من ذلك املهاجرون
الذين تم إنقاذهم من باخرة «مارديف» يف ماي/مايو  2019والذين
كان عددهم  64مهاج ًرا وتم نقلهم لتونس أين متت مامرسة كل أنواع
الضغوط والهرسلة النفسية عليهم تحت شعار ما يسمى بالعودة
الطوعية إىل بلدانهم ،ما أدى إىل رضوخ  53منهم دون منحهم أي
فرصة لتقديم طلب لجوء.
يبقى السؤال اذن مطرو ًحا عن سياسة الدولة التونسية محل ًيا ودول ًيا،

الحق يف النفاذ إلى املعلومة
النصوص القانونية :الدستور
القانون عدد  22لسنة  2016املتعلق بالحق يف النفاذ للمعلومة
إدارة الحق يف النفاذ إىل املعلومة
أرقام حول نشاط هيئة
النفاذ إلى املعلومة
العدد الجملي للملفات
املعروضة ىلع الهيئة
منذ انطالقها يف العمل

 1912ملفا

عدد امللفات التي تم االستجابة لها
منذ أواخر 2018
إلى أواخر سنة 2019

جانفي/يناير –
مارس 2020

 1000ملفا

 357ملفا

ميكن مالحظة مسار البناء التشاريك يف تعزيز حق النفاذ إىل املعلومة يف
مستوى إدارة الحق املذكور .لكن الواقع أثبت وجود خروقات عديدة
مع متسك البريوقراطية اإلدارية بصالحيات وطابع نشاط تقليدي غري
منفتح عىل مقتضيات الشفافية وإتاحة املعلومة للمواطن .أكدت
الهيئة املذكورة عىل غياب ثقافة النفاذ اىل املعلومة مقابل انغالق
االدارة عىل نفسها وحجبها للمعلومة وعدم االعرتاف بحق املواطن يف
حق النفاذ للوثائق اإلدارية .كام ان اإلدارات نفسها ال تتيح املعلومة
داخلها للقسم املكلف بالنفاذ للمعلومة.
 10ديسمرب  :2019توقيع اتفاقية رشاكة بني هيئة النفاذ إىل املعلومة
ووزارة الرتبية :تهدف اإلتفاقية إىل وضع إطار للتعاون الثنايئ بني
الطرفني يرتكز عىل برامج مشرتكة ومخططات عمل سنوية لتكريس
حق النفاذ للمعلومة وتعزيز انفتاح الوزارة عىل محيطها اضافة لتعزيز
مبدأي الشفافية واملسائلة عىل مستوى هياكلها ،وتنمية قدرات
منظوريها يف مجال الحق النفاذ للمعلومة.
وواصلت الهيئة نشاطها بإصدار  19قرا ًرا جديدً ا مع بداية شهر مارس،
من بينها قراران يلزمان رشكة فسفاط قفصة وبورصة األوراق املالية
بتونس ،بتسليم القامئني بالدعوى نسخًا ورقية من الوثائق املطلوبة.
فقد أصدر مجلس الهيئة ،قرا ًرا يقيض بإلزام الرئيس املدير العام لرشكة
فسفاط قفصة بتمكني منظمة «أنا يقظ» من نسخة ورقية من الوثائق
املطلوبة ،مع اإلذن بحجب املعطيات الشخصية املضمنة بتلك الوثائق،
يف حني تعلق القرار الثاين بإلزام املدير العام لبورصة األوراق املالية
بتونس ،بتسليم القائم بالدعوى نسخة ورقية من الوثيقة املطلوبة.

مرصد السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

وهو ما يتطلب مالمئة الترشيعات الوطنية من أجل محاربة الجرائم
التي يتعرض لها األطفال يف الفضاء اإلفرتايض خاصة عىل مستوى
القوانني املتعلقة بجرائم االعتداءات الجنسية.

األقليات الجنسية

تعتبر اإلدارة
الفرعية لإليواء
والتوجيه بالوردية
نقطة إستفهام
كبيرة يف غياب نص
قانوني يوضح وضعية
هذا الهيكل ،وطبيعة
عمله ومدة اإلقامة

يف التعامل مع هذا امللف الذي تهيمن عليه املقاربة األمنية عىل
حساب املقاربة الحقوقية.
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التي ال تزال حارضة يف تفاصيل اإلدارات والدولة.
وضع إطار ترشيعي وآلية خاصة مبتابعة املعتدين عىل الصحفيني.
وضع إطار ترشيعي إلصالح القطاع اإلعالمي يضم الهيئة الدستورية
املختصة ومختلف املتدخلني يف القطاع واملجتمع املدين التونيس
وضع إطار ترشيعي حول مسألة الهجرة يتوافق مع قواعد القانون
الدويل .يعني ذلك تعزيز املقاربة الحقوقية يف هذا املجال ومراقبة
السياسة األمنية املسيطرة اآلن.

السلطة التنفيذية:
رئاسة الجمهورية:

وأعتربت الهيئة أن هذه القرارات ،تتنزل يف إطار تكريس الحق يف
النفاذ إىل املعلومة ذات الصلة بالشأن العام ،وتعزيز مبادئ الشفافية
واملساءلة ،ودعم الثقة يف الهياكل العمومية.
ال يزال الحق يف النفاذ إىل املعلومة بعيدا عن التبلور لجهة الصعوبات
العملية التي يواجهها ،حيث يغيب تعاون اإلدارات مع طالبي النفاذ.

التوصيات
السلطة التشريعية:

التقرير نصف السنوي ملركز دعم
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رضورة ضامن سري عمل املجلس بعيدً ا عن الحسابات السياسية الضيقة،
وتجاوز منطق وثائق الرشف وأخالقية العمل إىل منطق املؤسسة ذات
اإلستقاللية عىل جميع املستويات .وهو ما يتطلب مراجعة النظام
الداخيل ملجلس نواب الشعب يف إتجاه تكريس نص يأخذ بعني اإلعتبار
تجربة العمل الربملاين خالل فرتة ما بعد الثورة .ال بد ألي تعديالت
أن تضع مبادئ عامة متناسقة دون الدخول يف التفاصيل الضيقة .من
املبادئ األساسية التي عىل التعديالت الرتكيز عليها هو مبدأ شفافية
العمل الربملاين كنرش التصويت والتعديالت املقرتحة من النواب
وطريقة التصويت يف منظومة واحدة ،الكرتونية عىل سبيل املثال.
املسارعة يف التصويت عىل املحكمة الدستورية واختيار أعضاء مستقلني

من ذوي الكفاءة والنزاهة ،لضامن دور احرتام الدستور عىل أفضل
وجه ،وتجنب تسييس عملها وكل محاوالت السيطرة عليها.
تركيز الهيئات الدستورية التي من املفرتض أن تلعب دورا أساس ًيا يف
وضع الدستور وقيمه ومبادئه املستقاة من ثورة الشعب التونيس عىل
أرض الواقع.
لإلشارة تلعب املؤسسات الدستورية دو ًرا محوريًا يف التنمية السياسية
التي من املفرتض أن تكون قاطرة مكملة وأولية مع بقية جوانب
التنمية .إال أن غيابها أدى إىل غياب الرؤية الواضحة واالرتجال حسب
السياق والظرف يف ظل إرادة سياسية ضعيفة .ال تزال الدميقراطية
يف تونس معيبة ما مل توضع كسقف قيمي واجرايئ ومؤسيس فوق
الحسابات الضيقة لألحزاب ومصالح النفوذ االجتامعي واإلقتصادي

رضورة الحرص عىل احرتام الصالحيات مع رأس السلطة التنفيذية
الثاين ومجلس نواب الشعب كام تقتضيه قواعد الدستور.

رئاسة الحكومة:
رضورة الحرص عىل احرتام التوازن بني السلط ،خاصة مع رأس السلطة
التنفيذية الثاين ومجلس نواب الشعب كام تقتضيه قواعد الدستور
احرتام مسار العدالة اإلنتقالية واستكامله بناء عىل تقييم موضوعي
يسمح تعويض نواقص وأخطاء هيئة الحقيقة والكرامة املتعددة
واملتكررة ،مع التمسك بتنفيذ باقي اإلجراءات املتعلقة باملسار طبقًا
للقانون أسايس عدد  53لسنة  2013مؤرخ يف  24ديسمرب  2013يتعلق
بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها
نرش تقرير هيئة الحقيقة والكرامة والعمل عىل تنقيحه من األخطاء
الواضحة لضامن احرتام سري العمل عىل مخرجات املسار مع التأكيد
هنا عىل النقطة السابقة.
التوقف عن التعاطي مع مسألة الهجرة وفق مقاربة أمنية رصفة
لتحديد سياسة الدولة التونسية بصورة واضحة ضمن منظومة
ترشيعية كاملة تتوافق مع قواعد القانون الدويل.
دعم حق النفاذ اىل املعلومة عرب تكريسه داخل اإلدارة العمومية ضمن
برنامج اإلصالح اإلداري الذي يبقى بعيدً ا عن التحقق حال ًيا.
احرتام حق العمل الصحفي يف الرقابة عىل العمل الحكومي وانهاء

السلطة القضائية:
املجلس األعىل للقضاء :تأثر تركيز املجلس األعىل للقضاء بالتجاذبات
السياسية ،وهو يعيش اليوم تجاذبات مع وزارة العدل حول صالحيات
كل منهام ،خاصة يف ظل وجود وزير عدل مس َيس .وهو ما أشار له
رئيس املجلس نفسه عندما أكد عىل تواصل نزع السلطة التنفيذية
للسيطرة عىل القضاء .من الرضوري بناء عىل ما سبق احرتام قواعد
الدستور يف هذا اإلتجاه من أجل ضامن إستقاللية مرفق العدالة
بصورة عامة .كام عىل املجلس الحرص عىل عالقة سليمة مع مساعدي
العدالة خاصة املحامني لتجنب نزاعات قطاعية تُضعف املرفق عىل
حساب الجميع يف نهاية األمر.

السلطة املحلية:
تجنب تسييس عمل السلطة املحلية والترسيع يف تنزيلها القانوين .غري
أن ما سبق ليس كاف ًيا لوحده لجهة ان فكرة السلطة املحلية ال تعني
خلق مركز مغلق بل وجب ان يكون مفتو ًحا عىل املجتمع املحيل.
يقتيض تبلور األخري دعم نسيج الجمعيات املحلية ودعم املبادرات
الشبابية وتعزيز املقاربة التشاركية يف إتخاذ القرار بعيدً ا عن إحتكار
السلطة لصالح جهة واحدة.

اإلنتقال الثاني يف تونس:
تعترب الرقابة عىل املال السيايس وجهات النفوذ خلفه مهمة ورضورية
من أجل تنقية الحياة السياسية والحزبية .وهي رشط من رشوط
تحقيق الدميقراطية الحقيقية يف تونس
تعزيز دور األحزاب إيجاب ًيا نحو تبني برامج ورؤى واضحة قادرة
عىل تكوين جيل سيايس جديد .وهو ما يفرتض العمل املنهجي عرب
االكادمييات الحزبية ،ليس عىل املستوى املركزي فقط بل أيضً ا عىل
املستوى املحيل .وهو ما يعني عملاً حزب ًيا ال يقترص عىل املحطات
االنتخابية.

توفري خطاب سيايس رصني ال يعتمد عىل التهويل والتخويف من اآلخر
ومحاسبة من يعتمده خاصة إذا ما عمد اىل ترويج اإلشاعات
التفكري يف التنمية الدميقراطية يف تونس من مختلف جوانبها خاصة
السيايس منها التي تتحمل فيها األحزاب واملجتمع املدين الدور
األسايس يف مواجهة التيارات الشعبوية والدفاع عن قيم الدميقراطية
ومبادئ الشفافية والتشاركية واحرتام اإلختالف.

مرصد السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

تواصل الهيئة عملها عىل الرغم من عدم تعاون اإلدارات التي تحسن
آداءها بهذا الخصوص ،خاصة مع الدعاوى القضائية التي صارت ترفع
من قبل املعنيني ،يف متابعة ملطالبهم .وهو ما يقتيض املزيد من متابعة
تنفيذ القرارات.

تعتبر الرقابة ىلع
املال السياسي
وجهات النفوذ
خلفه مهمة وضرورية
من أجل تنقية الحياة
السياسية والحزبية.
وهي شرط من شروط
تحقيق الديمقراطية
الحقيقية يف تونس

يبدو رضور ًيا مراجعة دور املؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية
كمعهد الدراسات اإلسرتاتيجية الذي يجب ان ينفتح عىل املجتمع
املدين واملجتمع األكادميي ،ويحتاج إىل تعزيز إدارته وكوادره .كام
ُيفرتض يف مؤسسة تعترب قوة اقرتاح وتوجيه رسمية .أشار القانون
عدد  103لسنة  1993املُنشئ للمركز اىل املهمة املنوطة باملعهد هي
مهمة تحليل وبحث ودراسة واسترشاف ،وتحضري تقارير رسية ترفع
اىل رئاسة الجمهورية .وهو ما يتطلب فعل ًيا إمكانيات تتجاوز الوضع
الحايل للمركز الذي ترأسه شخصية ذات تجربة إدارية .يعترب ذلك أحد
األسباب املهمة يف استقرار رؤية وسياسة الدولة يف كل املجاالت.

اإلعتداءات عىل الصحفيات والصحفيات خاصة من قبل األمنيني
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املصادر
تفعيل اإلطار الدستوري والقانوني الخاص
باإلنتقال الديمقراطي

https://bit. commission vérité », Justiceinfo.net, 16/01/2020
ly/2u4CBWW

نحو تعديل أحكام النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب ،راديوميد تونس
https://bit.ly/37SNcDv

نرجس دبش ،أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التونسية ( :)3املخاطر التي
تتهدد أرشيف الهيئة ،املفكرة القانونية https://bit.ly/3606o� .31/05/2019 ،
NU

زهري إسامعيل ،مفاوضات تشكيل الحكومة والحدود املتح ّولة ،الرتا تونس24 ،
https://bit.ly/30BA2rw
ديسمرب .2019

بالغ هيئة الحقيقة والكرامة ،موقع الرتا تونس 20 ،مارس .2019
https://bit.ly/2Rps9kH

نائلة الحامي ،قراءة يف حكومة الجميل املقرتحة يف تونس ...تحدّي نيل ثقة
https://bit.ly/36gCe9j
الربملان ،الرتا تونس 04 ،جانفي .2020

تغيريات يف تركيبة بعض الكتل الربملانية https://urlz.fr/bMwx
أسامة الخليفي :سيناريو النداء لن يتكرر يف قلب تونس https://urlz.fr/
c3Tb
إستقاالت قلب تونس :الناطق باسم الحزب يعلّق https://urlz.fr/c3SU
بعد حسان بن ابراهيم :نعيمة املنصوري ترتاجع عن استقالتها من كتلة قلب
تونسhttps://urlz.fr/c7mT

الرائد الرسمي التونيس ،تاريخ اإلطالع  15جانفي .2020
ly/3b0VU4x
املوقع الرسمي لبوابة الجامعات املحلية.

https://bit.

https://bit.ly/2UnmONY

عمق الخالفات الحزبية وآثارها

املوقع الرسمي لوكالة تونس افريقيا لألنباء.

https://bit.ly/39VWmQL

بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 04 ،جانفي .2020
انظر الدستور التونيس https://bit.ly/36ZVMzE

وزارة الشؤون املحلية والبيئة انتهت من صياغة  75باملائة من النصوص
التطبيقية الخاصة مبرشوع قانون الجامعات املحلية ،باب نت 02 ،جانفي
https://bit.ly/36RZURq .2018

املوقع الرسمي لحركة النهضة.

بطء مسار تركيز السلطة املحلية وصعوبات
عملية

ترصيح النائب عصام الربقوقي ،انظر املوقع الرسمي لوكالة تونس افريقيا
https://bit.ly/2uMny4J
لألنباء .بيان حزب املسار

جريدة الرشوق 13 ،نوفمرب https://bit.ly/3ah73xN 2019

رئيس بلدية جديد ملدينة القرصين ،موزاييك اف ام 8،فيفري .2020
https://urlz.fr/bQUH

تعيني سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونيس للدراسات اإلسرتاتيجية
https://bit.ly/2zOYOeU

املوقع الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتhttps://bit.ly/390pOnA.

Sarah Yerkes, Tunisia’s Government Has Failed to Win a Vote of
.Confidence, Carnegie Middle East Center, 14/01/2020
https://bit.ly/3aq7g1y

تركيز الهيئات الدستورية

املوقع الرسمي للهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتhttps://bit.ly/2RT2baY.

الرائد الرسمي التونيس ،تاريخ اإلطالع  15جانفي https://bit. 2020
ly/37Bz9lt

بعد السياحة الحزبية والربملانية « ...السياحة البلدية» :رئيس بلدية الصخرية
من مستقل ...إىل الت ّيار الدميقراطي ،جريدة الرشوق 7 ،نوفمرب 2018
https://bit.ly/2RUmqFh

املوقع الرسمي ملجلس نواب الشعبhttps://bit.ly/2xYYQ2M
املوقع الرسمية لوزارة املالية التونسيةhttps://bit.ly/36zKam7
مجلس نواب الشعبhttps://bit.ly/2RloQey .

الرائد الرسمي التونيس ،تاريخ اإلطالع  15جانفي 2020
ly/31jQH3e

https://bit.

بلدية قبيل إىل الوايل :احرتم قراراتنا وابتعد عن االنتامءات الحزبية خدمة
ملنطقتنا! ،بلدية نيوز 15 ،نوفمرب https://bit.ly/2UkG8vi.2019
مالمح من املسار اإلنتخابي

التقرير نصف السنوي ملركز دعم

رجاء غرسة« ،ال رجوع» ...رهان استكامل مسار العدالة االنتقالية ،موقع الرتا
https://bit.ly/376KRUY
تونس 31 ،أكتوبر .2019

فرانس  ،24ما الذي نعرفه عن امللف القضايئ للمرشح لرئاسة تونس نبيل
القروي؟ 09 ،أكتوبر https://bit.ly/3dEQNHP.2019

انطلقت اليوم :ماهي الحملة الوطنية «ال رجوع»؟ ،حقائق أونالين 01 ،أكتوبر
https://bit.ly/30vKBw4 .2019

التلفزة الوطنية ،دائرة اإلتهام مبحكمة اإلستئناف ترفض مطلب اإلفراج عن
نبيل القروي 1 ،أكتوبر https://urlz.fr/ctfh.2019

الرائد الرسمي التونيسhttps://bit.ly/35Z5xwO .

التلفزة الوطنية ،البعثة األوروبية ملالحظة اإلنتخابات يف تونس« :من املهم لو
متكن املرتشح نبيل القروي من القيام بحملته» 3 ،أكتوبر .2019
https://urlz.fr/ctkR

موزاييك اف ام قرار إحداث ‘اللجنة الطبية الخاصة بجرحى الثورة’ يصدر
بالرائد الرسمي 07 ،ديسمرب https://urlz.fr/biw3 .2019
Olfa Belhassine, « Tunisie : Bataille autour des archives de la

التلفزة الوطنية ،بفون يوضّ ح بخصوص غياب املالحظني عن مكاتب االقرتاع،
 13أكتوبر https://cutt.ly/IyiUZ5P.2019

مرصد مجلس.

https://bit.ly/2FKoysb
https://bit.ly/2slEiyP

الفخفاخ’‘ :الحكومة ستتك ّون من فريق مصغر’’ ،موزاييك اف ام 20 ،جانفي
https://urlz.fr/bErS .2020
الناطق الرسمي باسم حزب الرحمة ،جريدة الصباح نيوز 22 ،جانفي/يناير
https://bit.ly/2O4NwHe .2020
دنيا حفصة ،قيس سعيد بعد  100يوم عمل :زيارات ولقاءات متعددة مع
هيمنة املشاورات الحكومية عىل املدة ،جريدة املغرب 30 ،جانفي .2020
https://bit.ly/2OitnO1
ممثلو إتحاد الشغل ينتقدون مرشوع قانون زجر اإلعتداء عىل األمنيني،
https://urlz.fr/c3T5
موزاييك فم 11،مارس .2020
وزير الدفاع :مرشوع قانون زجر االعتداءات بصيغته الحالية ‘تجاوزته
https://urlz.fr/
االحداث’ ويجب تعديله ،شمس فم 12،مارس .2020
c7mT
تقرير منظمة العفو الدولية.

https://bit.ly/2RQXaiW

عقد الربمان العريب مؤمتره حول القانون املذكور بتاريخ  17جوان  .2019انتهى
يف جلسته الترشيعية ،بتاريخ  19جوان  ،2019ـ إىل تعيني دالل الزايد إلعداد
القانونhttps://bit.ly/2Rh1hnd .
موقع مجلس نواب الشعب.

فض اإلعتصام اليوم والربملان مينع
موزاييك فم ،خليل عامري ،إمكانية ّ
https://urlz.fr/bivW
الصحفيني من الدخول 07 ،ديسمرب .2019
موزاييك اف ام ،النقابة العامة لإلعالم تهدّد برفع الشارة الحمراء داخل الربملان،
 09ديسمرب https://urlz.fr/blSB .2019
التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية ،-نقابة الصحفيني تندد باستمرار سياسة
التعتيم برئاسة الجمهورية 25 ،ديسمرب https://urlz.fr/btMb .2019
تواصل توظيف األجهزة األمنية والقضائية ملالحقة الصحفيني والتضييق عليهم،
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 18 ،فيفري https://bit. .2020
ly/2SIqb0C
حقوق األقليات
TRANS WOMAN HUMAN RIGHTS DEFENDER FRIFTA
.VIOLENTLY ATTACKED BY POLICE, 22 January 2020
https://bit.ly/3b0aDww
Espagne - Tunisie : à Melilla, les migrants tunisiens pris au piège
https://bit.ly/2V5Arkz
معاناة الالجئني مبركزي الوردية وبن قردان تشبه وضعية التونسيني مبليلة
https://bit.ly/2Vd12fD
فيديو :اهانة مهاجرين تونسيني غري نظاميني

https://bit.ly/2BsAn7r

احتجاجات مهاجرين غري نظاميني تونسيني عىل ظروف االحتجاز يف مليلة
https://bit.ly/3epVc24
فيديو يوضح وضعية مركز الوردية https://bit.ly/2B3pzN5
الحق يف النفاذ إلى املعلومة
موزاييك اف ام ،البغوري :تخ ّوف دويل من تراجع حرية الصحافة يف تونس،
أمرية محمد 10 ،ديسمرب https://urlz.fr/blSM .2019
هيئة النفاذ إىل املعلومة تصدر  19قرارا جديدا ،موزاييك فم 6،مارس .2020
https://urlz.fr/c1S3

مرصد السياسات والترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتقال الدميقراطي

الرائد الرسمي التونيس ،تاريخ اإلطال ع  15جانفي https://bit.ly/36R� 2020
wXVY
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التلفزة الوطنية ،املحكمة اإلدارية مل تتلق أي طعن يف النتائج األولية للدور
الثاين واإلعالن غدا الخميس عن النتائج النهائية 16 ،أكتوبر .2019
https://cutt.ly/AyiAqYf

حرية التعبير/الصحافة/اإلعالم

https://bit.ly/2FGafVi
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