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نبذة عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المس ّلحة
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ( )DCAFهو منظمة دولية مقرها الرئيسي في سويسرا تك ّرس عملها لمساعدة
الدول ،من الديمقراطيات المتقدمة إلى الديمقراطيات الناشئة ،في تحسين الحكم الرشيد في القطاع األمني في إطار من الديمقراطية
واحترام سيادة القانون .ويقدم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة برامج الدعم االستشاري والمساعدات العملية
بشكل مباشر مع الحكومات الوطنية والمحلية
أيضا
للدول التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة في القطاع األمني الخاص بها .يعمل المركز ً
ٍ
والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقوات األمن والدفاع.
تتمتع  62دولة من مختلف دول العالم حال ًيا بعضوية في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ،من ضمنها تونس
منذ جويلية  .2011ويستند المركز في عمله على مبادئ الحياد واإلنصاف والمشاركة الشاملة والملكية المحلية.
لمزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارة موقع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة www.dcaf.ch :أو موقع المركز في
تونسwww.dcaf-tunisie.org :

حول هذا التقرير
في  8ماي  ،2015نظم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ( )DCAFمائدة مستديرة في العاصمة تونس حول
موضوع «حوكمة القطاع األمني في دستور الجمهورية التونسية  27يناير  .»2014ويهدف هذا الحدث بالدرجة األولى إلى تحليل اإلطار
وتمت بالدرجة الثانية دعوة المشاركين إلى تقييم
القانوني الذي نص عليه الدستور الجديد في ما يتعلق بحوكمة القطاع األمنيّ ،
الفرص والتحديات التي ينطوي عليها تطبيق الدستور في هذا المجال الحساس.
وشارك في النقاشات نحو عشرون تونس ًيا ومشاركً ا دول ًيا من بينهم على وجه الخصوص:
•ممثلون عن المؤسسات العامة التونسية كوزارة العدل ومجلس نواب الشعب وهيئة الحقيقة والكرامة،
•اختصاصيون في القانون الدستوري وخبراء في العلوم السياسية،
•ممثلون عن المجتمع المدني في تونس.
يستند هذا التقرير إلى المناقشات التي دارت حول المائدة المستديرة ،ويعطي تحلي ًلا موجزًا عن األحكام الدستورية المتعلقة بحوكمة
القطاع األمني كما يتضمن توصيات المشاركين بشأن تطبيقها .أما الهدف من نشره فهو توعية األوساط السياسية إلى أهمية إصالح
القطاع األمني بشكل شامل ليتماشى مع روح الدستور الجديد.

شكر وتقدير
تم تنفيذ هذا المشروع بفضل الدعم المالي من الدول األعضاء في الصندوق االستئماني لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات
المسلحة للمساعدة في تطوير قطاع األمن في شمال أفريقيا .لمزيد من المعلومات حول الصندوق االستئماني ،الرجاء زيارة الموقع
www.dcaf-tfna.org
ويود مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أن يشكر المشاركين في المائدة المستديرة التي أقيمت بتاريخ  8ماي
.2015

المؤلف:
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بعد مرور  3سنوات من سقوط نظام بن علي ،صادق المجلس

وشمولي على المستويين الوطني والمحلي ككل عندم ا

الوطني التأسيسي التونسي في  26جانفي  2014باإلجماع

خصصبا ًبابأكملهلموضوعالالمركزية.

علىدستورجديدلتونس.وقدكانتدرجةالتوافقالعالية1بين

ي
وكذلك حرص المش ّرع على تخصيص ضمانات لألمن االقتصاد 

لطي صفحة النظام
ّ
أعضاء المجلس ترمز إلى اإلرادة المشتركة

والصحي واالجتماعي للمواطنين ،حيث يتعين على الدول ة

االستبداديواالنخراطفيعمليةإرسا ءالديمقراطية.

أن تعمل على تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المستدام ة

الدستور الجديد هو ثمرة سنتين من العمل البرلماني 2في

م
أيضا الحق في الصحة والتعلي 
والتوازن بين الجهات .وضمن ً

إطار سياسي وأمني حساس .فقد احتاجت القوى السياسية

والثقافةوالعملوحتىفيالماء،فيحينحظيتاألسرةوالمرأ ة

المختلفة إلى ثالثمسوداتوأكثرمن ألف تعديللتتوصل إلى

والطفلواألشخاصذوياإلعاقةبحمايةدستوري ةخاصة.

هذهالتسويةالتاريخية،معالعلمبأنالمجتمعالمدنيوالرباعي

يتم ضمان األمن العام أي األمن المادي للدولة واألفراد من قبل

حاسما في نجاح
الراعي للحوار الوطني التونسي 3لعبا دو ًرا
ً

قوى جمهورية محايدة لخدمة القانون والصالح العام األمن.

العمليةالدستورية.

ت
ويتعينعلىالجهازاألمني العملعلىاحترامالحقوقوالحريا 

ي
وتمحورت المفاوضات بين البعض حول إصالح الجهاز األمن 

والحرمة الجسدية لألفراد .كما يخضع لمبادئ الرقابة المدني ة

للدولة ،باعتباره رم ًزا للتجاوزات والنتهاك حقوق اإلنسان التي

ى
والشفافية والمساءلة .بذلك فإن الدستور الجديد ينطوي عل 

ارتكبتفيظلالنظامالسابق.وقدكانالرهانكبي ًرا،إذتوجب

كصراحةً.
حقديمقراطيفيخدمةاألمنبدونأنيذك رذل 

قطع كل الصالت بالدولة االستبدادية التي انتهجت سياسة

كلهذهالتطوراتالدستوريةشكلتموضوعالمائدةالمستدير ة

«فرض األمن بالترهيب» ثم إرساء حوكمة ديمقراطية للقطاع

التي ّ
ت
نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوا 

األمني بهدف استرجاع ثقة المواطن .إال أن ترسيخ مبدأ الكرامة
ط
في الدستور 4أتاح للمش ّرع تلبية توقعات المواطن واالنخرا 

ن
المسلحةفي8ماي .62015خاللهذاالحدث،اتفقالمشاركو 

حوصريحفيمنظور«األمناإلنساني.»5
بشكلواض 

طموح ا»
على أن الدستور التونسي الجديد يشكل «إطا ًرا
ً
للحوكمة الديمقراطية للقطاع األمني )انظر القسم .)1كم ا

في المقابل ،يضمن الدستور الجديد األمن السياسي للشعب

أكدوا على أن تنفيذ هذا اإلطار ينطوي على تحديات تشريعي ة

التونسي .فهو ينص على قيام نظام جمهوري وديمقراطي

وسياسية ومؤسساتية وثقافي (انظر القسم .)2ولتيسي ر

وتشاركي يضمن احترام حقوق األفراد وحرياتهم .كما أن

تطبيق الدستور الجديد ،قدم المشاركون توصيات فيما يتعلق

االعترافالرسمي بمكانة المعارضة السياسية وحقوقها يشكل

ببعضالجهاتالفاعلة (انظرالقسم.)3

أسسا لنظام تشاركي
إنجا ًزا كبي ًرا ،أضف إلى أن الدستور وضع
ً

عضوا في المجلس الوطني التأسيسي لصالح اعتماد الدستور الجديد.
صوت  200من أصل 216
ّ 1 .1
ً
2 .2بدأت رسم ًيا أعمال اللجان المختصة بصياغة الدستور التابعة للمجلس الوطني التأسيسي في  14فيفري .2012
3 .3جمع الحوار الوطني عشرين حز ًبا سياس ًيا تقري ًبا بعد أن استه ّلته أربع منظمات من المجتمع المدني في أكتوبر  2013وذلك للتوافق على بعض النقاط الجدلية في الدستور.
جزءا من شعار الجمهورية التونسية (الفصل  .)4وتضمن الدولة أسباب «العيش الكريم» (الفصل  )21وتحمي كرامة الذات البشرية (الفصل .)23
4 .4أصبحت «الكرامة»
ً
5 .5ظهر هذا المفهوم في تسعينات القرن العشرين وهو يجسد تكامل أمن الفرد وأمن الشعوب وأمن الدولة.
6 .6للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث ،انظر فقرة “حول هذا التقرير” في الصفحة الثانية.
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 .1القطاع األمني في الدستور التونسي

 .1القطاع األمني في الدستور التونسي

م
بناء على مبادئ ومفاهي 
ً
يعيد الدستور التونسي الجديد تعريف وتنظيم جميع مجاالت الحياة العامة ،بما في ذلك القطاع األمني،
حدا إلمكانيات استغالل المسؤولين السياسيين للجهاز
وآليات لضمان النظام الديمقراطي .7فقد وقع على عاتق المش ّرع أن يضع ًّ
أيضا أن يضمن عدم تكرار الممارسات السيئة التي حصلت في الماضي على غرار تهميش المعارضة السياسية
األمني .وتع ّين عليه ً
وانتهاكالحقوقوالحرياتبشكلمتكررأوحتىالفسادالمتفشيفيصفوفالنخبةالسياسيةواالقتصادي ة.

أ .المفاهيموالمبادئ
الجمهوريةوالديمقراطيةودولةالقانون
تدعو توطئة الدستور إلى «التخلص من االستبداد »وتك ّرس إرادة الشعب بالقطع «مع الظلم والحيف والفساد» (التوطئة ،الفقرة
األولى).
دولةمدنيةوجمهورية

ق
بواسطة االنتخابات الحرة (التوطئة ،الفقرة الثالثة .)وفي السيا 

تبين التوطئة نية المش ّرع بإرساء «نظام جمهوري 8ديمقراطي

نفسه ،ينص الفصلالثالث بأن النظامالجديديستمد شرعيت ه

وتشاركي في إطار دولة مدنية» في تونس )التوطئة ،الفقرة

منسيادةالشعبالذي«هوصاحبالسيادةومصدرالسلطات،

الثالثة) .ويأتي الفصل الثاني من الدستور9
ليرسخ هذا الحكم،
ّ

ن
يمارسهابواسطةممثليهالمنتخبينأوعبراالستفتا ء»،فيحي 

حيث ينص على أن «تونس دولة مدنية ،تقوم على المواطنة،

أنالفصل35يسلطالضوءعلىالتعدديةالحزبية،والفصل60

وإرادةالشعب،وعلويةالقانون» .ولهذاالفصلأهميةكبيرةفي

يسلطالضوءعلىحقوقالمعارضة.

ي :فهو يؤسس لصبغة الدولة «المدنية »،
حوكمة القطاع األمن 

مع ذلك ،يتخطى الدستور حدود الديمقراطية االنتخابية البحت.

بخالف الصبغة «الدينية» أو «العسكرية » ،إلى جانب صبغتها

فهو يسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرا ر

الديمقراطية.

السياسي من خالل إرساء ديمقراطية تشاركية )التوطئة،
الفقرة الثالثة) .إذ يعتبر الفصل الثامن أن الشباب «قوة فاعل ة

الديمقراطيةاالنتخابيةوالتشاركية
ي من الدستور الصبغة
كل من التوطئة والفصل الثان 
يك ّرس ٌّ 

للشباب اإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافي ة

الديمقراطية للدولة .وهي في البداية ديمقراطية انتخابية:

والسياسية .كماأنالديمقراطيةالتشاركيةالتقتصرعلىالدول ة

بالفعل فإن التوطئة تضمن «التداول السلمي على الحكم

ت
المركزية،فبحسبالفصل  931«تعتمدالجماعاتالمحليةآليا 

ح
في بناء الوطن» وتحرص الدولة على توفير الظروف التي تتي 

 7 .7نُشرت حتى اآلن تحليالت عديدة للدستور الجديد .سيكتفي هذا الباب بالتركيز على العناصر األساسية للحوكمة الديمقراطية للقطاع األمني.
 8 .8إن صفة «جمهوري» متناقضة .فهي من جهة تشير إلى «الشأن العام» أي كل ما يتعلق بالممتلكات والحقوق واختصاصات السلطة الحكومية والخدمات التي تختص الدولة بتقديمها.
الملَكية بدون أن تجزم الطابع الديمقراطي لطريقة وصول
ما يعني أنها تدل على الملكية الجماعية والصالح العام .ولكن من جهة أخرى قد تشير هذه الصفة إلى كافة أشكال الدولة غير َ

ٌ
معنى أكثر معيارية ،حيث تصبح هذه الصفة داللة على أي نظام ليبرالي قائم على مبادئ المواطنة والخير العام ودولة القانون.
ميل إلى إعطائها
المسؤولين الفعلية إلى الحكم .وثمة أحيانًا
ً
 9 .9ال يجوز تعديل الفصل الثاني من الدستور.
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 .1القطاع األمني في الدستور التونسي

الديمقراطية التشاركية ،ومبادئ الحوكمة المفتوحة ،لضمان
إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج

حكم ا
أن إرساء النظام الديمقراطي ودولة القانون يستوجب
ً

ضمان الحقوق والحريات ،وهذه األخيرة محددة في الباب الثاني

التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه

ل
من الدستور ،مع اإلشارة إلى أن هذا الباب أثار الكثير من الجد 

القانون».

بين المجلس الوطني التأسيسي والمجتمع المدني ،وهي
موضوعالقسمالتاليمنهذاالباب.

ةالقانون
دول 
في األصل وفي تاريخ األفكار ،كان مفهوما الديمقراطية ودولة
القانون10

منفصلين .أما اليوم فيعتبر هذان المفهومان

ضمانالحقوقوالحريات
الحقوقوالحرياتاألساسية

ً
ارتباطا وثيقً ا ويمثالن وجهين لعملة واحدة .في
مرتبطين

ى
ى  37أهمي ة كبير ة بالنسب ة إل 
ن  21إل 
ل م 
ب الفصو 
تكتس 

م
الواقع،تخضعالدولةبحدذاتهافيالنظامالديمقراطيالحترا 

ن رغب ة المش ّر ع
ق مباشر ة ع 
ي تنبث 
ي .فه 
حوكم ة القطا ع األمن 

اإلطا رالقانونيالذيتضعه.

عددا
س
ي تكر 
م القديم ،وه 
ت النظا 
ع الصل ة بممارسا 
ي قط 
ف 
ً
ق المشتب ه
ى حقو 
ق السياسي ة والمدني ة باإلضاف ة إل 
ن الحقو 
م 
م
ي يقد 
ن الدستو ر التونس 
ى أ 
ف إل 
ف .أض 
م والموقو 
ب ه والمته 

في هذا اإلطار ،يضع الدستور الجديد أسس دولة القانون في
كلمنالتوطئةوالفصلالثانيعلويةالقانون.
س .إذيضمن ٌّ 
تون 

دالفصول،21،34،40،
قالمرأ ة )انظ ربالتحدي 
تعد ةلحقو 
ضمانا 

واضحا
ويرسي الدستور في الفصلين  20و  65تسلس ًلا هرم ًيا
ً

.(46

للقواعد حيث يأتي الدستور نفسه على رأس الهرم .والواقع

لكن الغموض يشوب هذه اإلنجازات من ناحية الحق في الحياة.

أن الفصل  102يؤكد صراحة على علوية الدستور .وتكرس

فالدستور يصفه « بالمقدس»  إنما يذكر أنه يمكن المساس ب ه

هذه األحكام كلها مبدأ المساواة الذي ُ يخضع اإلدارة العمومية

ى
في حاالت قصوى يضبطها القانون )الفصل .)22وإضافةً إل 

للقانون.

التناقض الواضح في النص ،اختار المش ّرع أن يبقي على عقوب ة
تنفذمنذسنة11
اإلعداممعأنهالم َّ

.1991

ت
فض ًلا عن ذلك ،تك ّرس التوطئة مبدأ الفصل بين السلطا 
والتوازنبينها )التوطئة،الفقرةالثالثة) .ويتجسدهذاالمبدأفي

حقوقالجيلالثانيوالثالث

هيكلةالدستور:فهويشملثالثةأبوابمخصصةعلىالتوالي

إنالعديدمنحقوقالجيلالثانيوالثالث،12التييشيعوجودها
ّ

ث( والسلطة التنفيذية (الباب
للسلطة التشريعية )الباب الثال 

في الدساتير الجديدة ،تعزز األمن االقتصادي للتونسيين.

الرابع( والسلطة القضائية )الباب الخامس( باإلضافة إلى نظام

فالفصول من  38إلى  42تضمن على التوالي الحق في الصح ة

الضوابط والتوازنات الذي يربطها .وبخالف الدستور الصادر سنة

والتعليموالعملوالملكيةوالثقافة .وللحقوقالبيئيةنصيبه ا

يوحد
يقسم السلطة القضائية إلى عدة أبواب،
 1959والذي
ّ
ّ

ي
أيضا ،مع الحق في الماء )الفصل  (44والحق ف 
في الدستور ً

الدستور الجديد هذه السلطة في باب واحد :وتعكس هذ ه

يؤمن الدستور حماي ة
بيئة سليمة ومتوازنة )الفصل .(45كذلك ّ

وتم
الهيكلةالجديدةالرغبةفيإرساءسلطةقضائيةقوي ة .هذا ّ
ضماناستقالليةهذهالسلطةمراتعديدة .أماأحدأبرزإنجازات

الضعفاء ،حيث يحظى األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة بحماي ة
ق
معززة من الدولة )الفصل 47و  .)48وتشكل كل هذه الحقو 

الدستورفهو تأسيسمحكمةدستوريةتختصبشكلرئيسي

التزاماإيجاب ًياللتصرف،فهيتسهمفيتطوي ر
بالنسبةللدولة
ً

بمراقبةدستوريةالقوانين.

لأفراده.
نظامديمقراطيثابتيؤمنالعيشالكريملك 

وفي النهاية ،تك ّرس التوطئة والفصل  21مبدأ المساواة في

الحدودالدستوريةلضوابطالحقوقوالحريات

الحقوق والواجبات للمواطنين والمواطنات بدون أي تمييز .كما

ب
ال يكفي ترسيخ الئحة بالحقوق والحريات في الدستور ،بل يج 

 1010ينطبق مفهوم دولة القانون على كل نظام مؤسسي تخضع فيه السلطة الحكومية للقانون .ويشتمل هذا المفهوم على ثالث ميزات محورية هي :احترام التسلسل الهرمي للقواعد،
والفصل بين السلطات ،والمساواة بين أشخاص القانون.
عضوا عن التصويت.
عضوا وامتناع 15
اقتراحا بتعديل هذا الفصل يقضي بحظر اإلعدام وذلك بمعارضة  102من أعضائه وتأييد 50
 1111في  6جانفي  ،2014رفض المجلس الوطني التأسيسي
ً
ً
ً
 1212يكرس الجيل الثاني الحقوق االقتصادية واالجتماعية .أما الجيل الثالث فيشمل على وجه الخصوص الحق في الصحة والتنمية المستدامة والسلم والبيئة .للمزيد حول هذا الموضوع ،انظر
عبد الفتاح عمر« ،الجيل الثالث لحقوق اإلنسان» ،المجلة القانونية التونسية ،1985 ،ص.13-65 .
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أيضا .من هنا ،يتصدى الفصل  49النتهاك
ضمان حمايتها
ً

معاهداتدوليةمعينةبمايتعدىالتحفظاتالتيأبدتهاالدول ة

الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ،فيستوجب أن تكون

قبلالمصادقةعليها.

كضوابطعلىالحقوقوالحريات:
هنا 
واجباتالمواطن
•

•قائم ةعلىاحتراممبدأالتناسب،

ق
عدداالبأسبهمنالحقو 
صحيحٌأنالدستوريضمنللمواطن
ً

•

•لضرورةتقتضيهادولةمدنيةديمقراطية،

ع
أيضا بعض الواجبات التي تتمت 
والحريات ،ولكنه يفرض عليه ً

•

لمنجوهرهذهالحقوقوالحريات.
• التنا 

بأهمية كبيرة لحوكمة القطاع األمني .فالفصل 9يقضي بأن
«الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس
ب
علىكلالمواطنين»،كماينصعلىأنالخدمةالوطنيةواج 

عالو ًةعلىذلك،يب ّينالفصل49معالفصل102الدورالجوهري

حسبالشروطالتييضبطهاالقانون .وكذلكيخضعالمواطن

الذيتلعبهالسلطةالقضائيةالمستقلةبصفتهاحاميةالحقوق

للضرائبوالرسومالعامةفيماتلتزمالدولةفيالمقابلبضمان

ت .وفيالنهاية،اليجوزأليتعديلأنينالمنمكتسبات
والحريا 

اإلدارةالسليمةلألموالالعامة(الفصل.(19

نوحرياتهالمضمونةفيهذاالدستور.
حقوقاإلنسا 
المخاوفالناشئةعنتأكيدالخصوصيةالثقافية
إنالتشديدالمتكررعلىاالنتماءإلىالحضارةالعربيةاإلسالمية
في التوطئة وفي الباب الثاني من الدستور المخصص للحقوق
والحريات يثير مخاوف بعض الخبراء التونسيين .13عند صياغة
الدستور ،أراد بعض النواب إدخال الخصوصية الثقافية في
التوطئة كشرط للقبول بالصبغة العالمية لحقوق اإلنسان.14
ومع أن هذا االقتراح قوبل بالرفض ،من شأن اإلشارات المتكررة
أساسا لتفسير بعض
إلى الخصيوصيات الثقافية أن تشكل
ً
األحكامبصورةأشدصرامة.15
التجاذباتبينالدستوروالقانونالدولي
ينص الفصل  20على أن المعاهدات الموافق عليها من قبل
المجلس النيابي والمصادق عليها ،أعلى من القوانين وأدنى
من الدستور .بيد أن هذا الحكم الذي يعتبر القانون الوطني
التونسي أعلى من المعاهدات الدولية ال يتماشى مع اتفاقية
فيينا التي وقعت عليها تونس .فالمادة  27من هذه االتفاقية
تنص بأنه «ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه
الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة». لذلك فإن الخطر
وارد في تونس بحدوث نزاعات بين األحكام الدستورية وبعض
أحكام المعاهدات الدولية .وفي النهاية ،بوسع الحكومة
االستبدادية مث ًلا أن تستغل الفصل  20لتبرر عدم تطبيق

 1313للمزيد حول الموضوع ،انظر بالتحديد :رافع بن عاشور ،دستور الجمهورية التونسية الصادر في  27جانفي  ،2014المجلة الفرنسية للقانون الدستوري( 2014/4 ،العدد  ،)100ص.789 .
عضوا
معارضا و 35صوتًا موافقً ا مع امتناع 30
 1414في  3جانفي  ،2014تم رفض تعديل للفقرة الثالثة من التوطئة بهذا الخصوص في المجلس الوطني التأسيسي وذلك بمعدل  125صوتًا
ً
ً
عن التصويت.
1515بن عاشور ،المرجع السالف ذكره ،ص.789
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 .1القطاع األمني في الدستور التونسي

تاألساسيةالتييكرسهاالدستورالجديد
لموجزبالحقوقوالحريا 
جدو 
الفصل
الفصل 6

المبادئوالحقوقوالحرياتالمكرسة

المالحظات

• •حريةالمعتقدوالضميروممارسةالشعائرالدينية
• •تلتزمالدولةبنشرقيماالعتدالوالتسامح
• •منعدعواتالتكفير (فصلالتكفير)

الفصل • • 21مبدأالمساواةبينالمواطنينوالمواطناتمنغير

أيضاالفصل46
• •انظر ً

تمييز
الفصل • • 22الحقفيالحياةمقدس

• •التباس

• •يحددالقانونالحاالتالتييجوزفيهاالمساسبهذا

• •عدممعالجةمسألةإلغاءعقوبةاإلعدام

الحق
الفصل • • 23الحقفيالكرامةوحرمةالجسد

• •مبدأالكرامةهوجزءمنشعارالجمهورية

• •منعالتعذيبوعدمإسقاطهذهالجريمةبالتقادم
الفصل • • 24حمايةالحياةالخاصة،وعدمانتهاكحرمةالمسكن
• •سريةالمراسالتواالتصاالتوالمعطياتالشخصية

التونسية .انظرالفصل.4
• •كانتالنسخةالسابقةمنهذاالفصلتسمح
بالمساسبهذهالحقوقوالحريات«فيحاالت
يحددهاالقانونوبموجبقرارقضائي».

الفصل • • 25يحجرسحبالجنسيةالتونسيةمنأيمواطنأو
تغريبهأوتسليمهأومنعهمنالعودةإلىالوطن
الفصول
27-30

• •افتراضالبراءةإلىأنتثبتاإلدانة،الحقفيمحاكمة
عادلةوفيالدفاع

أيضاالفصول102و103و 108التي
• •انظر ً
تضمناستقاللالقضاءوحيادالقاضيوالحقفي

• •العقوبةشخصية،وعدمرجعيةقانونالعقوبات

محاكمةعادلة

• •ضمانالمعاملةاإلنسانيةللسجينوحفظكرامته
وإعادةتأهيلهوإدماجهفيالمجتمع
الفصل • • 31حريةالرأيوالفكروالتعبيرواإلعالموالنشر
• •منعممارسةرقابةمسبقةعلىهذهالحريات

أيضاالفصل6المتعلقبحريةالمعتقد
• •انظر ً
والضميروممارسةالشعائرالدينية.

الفصل • • 32ضمانالحقفياإلعالموالحقفيالنفاذإلىالمعلومة • •تعززمبادئالشفافيةوالمساءلةالتيينص
عليهاالفصل 15
الفصل • • 34ضمانحقوقاالنتخاباتواالقتراعوالترشح

• •لميتمتكريسمبدأالمساواةفيحقاالقتراع

• •ضمانتمثيليةالمرأةفيالمجالسالمنتخبة
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الفصل • • 35حريةتكويناألحزابوالنقاباتوالجمعياتشرط
احترامالدستوروالقانونوااللتزامبالشفافيةونبذ

أيضاالفصل60الذييضمنحقوق
• •انظر ً
المعارضة

العنف
الفصل • • 36ضمانالحقالنقابيوحقاإلضراب

• •بحسبتوصيةمجلسوزراءالدولاألعضاء

• •عدمانطباقهذاالحقعلىالجيشالوطني

فيمجلسأوروبا )(2010بشأنحقوقاإلنسان

قواتاألمنالداخليوالديوانة
• •حقاإلضراباليشمل ّ

الخاصةبأفرادالقواتالمسلحة،يجبأنيتمتع
هؤالءبالحقالنقابي.

الفصل • • 37ضمانحريةاالجتماعوالتظاهرالسلميين
الفصل • • 46حمايةالحقوقالمكتسبةللمرأة
• •ضمانتكافؤالفرصبينالرجلوالمرأة
• •السعيإلىتحقيقالتناصفبينالمرأةوالرجلفي
المجالسالمنتخبة
• •ضمانالقضاءعلىالعنفضدالمرأة
الفصل • • 49الضوابطالمتعلقةبالحقوقوالحرياتالتنالمن

• •مامنالتزامواضحبالقضاءعلىكافةأشكال
التمييزبينالمرأةوالرجل
• •فيغيابالتناصفبينالمرأةوالرجل،تضمن
الدولةتمثيليةالمرأةفيالمجالسالمنتخبة
)الفصل(34
أيضاالفصل 102
• •انظر ً

جوهرها
• •احتراممبدأالتناسبوالتوافقمعدولةمدنية
وديمقراطية
• •ضمانالسلطةالقضائيةلحمايةالحقوقوالحريات
• •عدمجوازالنيلمنمكتسباتحقوقاإلنسانوحرياته
المضمونةفيالدستور
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المبادئ والمفاهيم التي تحكم القوات المسلحة وقوات

ى
حتى اليوم ،ال تملك تونس أي إطار قانوني واضح يرع 

نالوطني
األم 

أنشطة أجهزة االستخبارات ومراقبتها ،إذ تحظى هذ ه

يك ّرس الدستور احتكار الدولة لحق استخدام العنف المشروع:
إذ تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات األمن الداخلي
(الفصل  .(17بيدأناإلطارالدستوريالجديدُ يخضعالجهازاألمني
يالدولةلعددمنقواعدالحوكمةالديمقراطية.
ف 

ك
األجهزة حال ًيا بأقصى درجات التعتيم من قبل أسال 
عدة )كالجيش واألمن الوطني والحرس الوطني .(21إ ال
ي
أن الدستور الجديد ال يعالج هذه المشكلة كون ه ال يأت 
وتممؤخ ًراإحداثوكالة
بتا ًتاعلىذكرأجهزةاالستخباراتّ .
االستخباراتواألمنللدفاعالتيتخضعإلشرافوزارةالدفاع
الوطنيبموجباألمرعدد 4208لسنة2014المؤرخفي
20نوفمبر2014 ،ولكنهذهالوكالةلمتبصرالنوربعد.

القواتالمسلحةوقواتاألمنالداخليالجمهورية
ّ
( »16الفصل  (19شأنه شأن
يعد األمن الوطني أمنًا «جمهور ًيا 
الجيشوقواتاألمنالوطني )المادتان18و )19وهذايعنيأن
كالهما ينتمي إلى مجال اختصاص السلطة الحكومية ويخضع
لخدمةالصالحالعام )الخيرالعام( وليسلخدمةنظامأوحزبأو
صمع ّين.
شخ 

المبادئالرئيسيةللحكمالرشيد
يكرس الفصل  15من الدستور كافة المبادئ العامة للحوكمة
الديمقراطية .وينطبق هذا الفصل على كل فروع اإلدارة
العمومية،بمافيهاالقطاعاألمني،فيمايقطعالصلةبكلوضوح

ن :فالجيشيضطلع
ولكنتمالفصلبوضوحبينمهامالجهازي 

بمنهجالتعتيموغيابالمساءلةالذياتّبعهالنظامالسابق.

وحماية األفراد17والمؤسسات والممتلكات ،وإنفاذ القانون»

ينص الفصل  15على أن «اإلدارة العمومية في خدمة

«بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه» (الفصل )18
 فيما تك ّلف قوات األمن الداخلي «بحفظ األمن ،والنظام العام،
(الفصل.)91
معذلك،اليحددالدستوراألجهزةالتيتنضويتحتقواتاألمن
ي
الداخلي .فالتشريعات النافذة 18تحدد أن قوات األمن الداخل 
الخاضعةبأكملهالوزارةالداخليةتتألفمنأعوانكلمن:
•

•األمنالوطنيوالشرطةالوطنية19

•

•الحرسالوطني

•

•الحمايةالمدنية

•

•أعوانأمنرئيسالدولةوالشخصياتالرسمية

المواطن والصالح العام» ال في خدمة نظام أو حزب
أو شخص أو جماعة .كما أنها تخضع «لمبادئ الحياد
والمساواة واستمرارية المرفق العام وفق قواعد الشفافية
والنزاهة والنجاعة والمساءلة».

ت
مع ترسيخ مبدأ المساءلة في الدستور ،بات من واجب الجها 
العمومية التي تقدم الخدمات األمنية أن تتحمل مسؤولية
20

أعمالهاوالسيماأمامالبرلمان .وهذاالمبدأمرتبطبشكلوثيق

 1616انظر الحاشية في أسفل الصفحة 8
طبعا على األراضي التونسية وال تقتصر على
 1717نلفت هنا إلى استخدام صفة «فرد» وليس «مواطن» .ما يعني أن خدمات األمن التي تقدمها الدولة التونسية تشمل كافة األفراد المتواجدين
ً
المواطنين التونسيين.
 1818في ما يتعلق بعالمات الشرطة الثالثة األولى ،انظر القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت  1982الذي يتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي .كذلك نلفت إلى
نقل إدارة أعوان السجون واإلصالح تحت إمرة وزارة العدل سنة .2001في ما يخص الشرطة الرابعة ،انظر األمر عدد  66لسنة  2012المؤرخ في  5سبتمبر  2012الذي يتعلق بتنقيح وإتمام األمر
عدد  246لسنة  2007المؤرخ في  15أوت  2007الذي يتعلق بتنظيم هياكل قوات األمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
 1919تم إدماج الشرطة البلدية بسلك األمن الوطني والشرطة الوطنية بموجب األمر عدد  518لسنة  2012المؤرخ في  2جوان .2012
 2020قانون عدد  60لسنة  1988مؤرخ في  2فيفري  1988يتعلق بقانون المالية اإلضافي لسنة  ،1988الفصل 10
 2121بالفعل فإن الفصل  2من األمر عدد  1160لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل  2006الذي يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك األمن الوطني والشرطة الوطنية ينص على
أن سلك األمن الوطني والشرطة الوطنية «يتعاطى البحث في كل ما يتصل بميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالم عنها».
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بمبدأ الشفافية :فمع اإلطار الدستوري الجديد ،لم يعد يجوز

ييضمنهاالدستور.
الحرياتاألساسيةالت 

استخدام حجج السرية أو أسرار الدولة للتستر على األعمال غير
الشرعية .ولكن ما زال يتوجب وضع اإلجراءات واآلليات الكفيلة
بتطبيق هذين المبدأين بنجاعة .ويجب على وجه الخصوص
إعادةالنظرفياإلطارالقانونيالخاصبحقالنفاذإلىالمعلومات
وإتمام ه.
في سياق حوكمة القطاع األمني ،يعني مبدأ النجاعة تعزيز
مؤهالتقواتاألمنوتوفيرالوسائل )الماليةوالماديةوالبشرية)
الالزمة إلنجاز مهامها .ويشمل كذلك كافة التدابير المتخذة

خ
د لإلدار ة العمومي ة وترسي 
م الرشي 
ل تعزي ز الحك 
ن أج 
م 
س سن ة  2003مدون ة
ت تون 
ف ذكرها ،أق ّر 
ئ اآلن 
المباد 
س
ى تأسي 
ي 2 2إضافةً إل 
ن العموم 
ت العو 
ك وأخالقيا 
سلو 
األكاديمي ة الدولي ة للحوكم ة

ة23
الرشيد 

ف هذ ه
.وتهد 

ق
ى الطر 
ت التونسي ة عل 
ب اإلطارا 
ى تدري 
األكاديمي ة إل 
د.
مالرشي 
ئالحك 
قمباد 
تالخاص ةبتطبي 
واألدوا 

مقدمي
لتعزيزإمكانياتاإلدارةوالتعاونالداخليوالخارجيبين
ّ
تاألمنية.
الخدما 
باإلضافة إلى ذلك ،بات يتع ّين على الجهات الفاعلة في القطاع
األمني تأدية مهامها بالتوافق مع مبدأ النزاهة .وهذا يعني من
ت
جهة أنه ينبغي على األفراد الموظفين في هذا القطاع إثبا 
صدقهم ومهنيتهم خالل تأدية وظيفتهم .ويعني من جهة
ثانية أنه على المؤسسات بحد ذاتها أن تكون كفوءة وناجع ة
وأن تتحمل تبعات أفعالها وأال تستخدم مواردها ألغراض غير
تلكالتييضبطهاالقانون.
أما مبدأ الحياد الذي سبق ذكره في الفصلين  18و  19فيلعب
دو ًرارياد ًيافيتنظيمالقواتالمسلحةواألمنالوطني .فالجيش
«ملزم بالحياد التام» ويدعم السلطات المدنية )الفصل .(18أم ا
قوات األمن الوطني فتؤدي مهامها «في كنف احترام الحريات
ينص
ّ
وفي إطار الحياد التام» (الفص (19ومع أن كال الفصلين
على مبدأ الحياد ،إال أنهما يأخذان في الحسبان الدور التاريخي
المتباينللجهاتالفاعلةالمعنية .فمنجهة،تمإقصاءالجيش
التونسي عن السلطة السياسية وإخضاعه للسلطة المدني ة
بموجب الدستور ،ومن جهة أخرى بات يتوجب على قوات األمن
م
الوطني التي كانت أداة قمع في يد النظام السابق أن تحتر 

 2222انظر األمر عـدد  4030لسنة  2014المؤرخ في  3أكتوبر  2014الذي يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي
 2323انظر األمر عدد  3803لسنة  2013المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذي يتعلق بإحداث وتنظيم األكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس
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مالتيتحكمالقواتالمسلحةوقواتاألمنالداخلي
ئوالمفاهي 
جدولموج زللمباد 
الفصل
الفصل 15

المبادئ والحقوق والحريات المكرسة

المالحظات

• •اإلدارةالعموميةفيخدمةالمواطنوالصالحالعام
• •الحيادوالمساواةواستمراريةالمرفقالعام

• •ينطبقعلىكافةاإلداراتالعمومية،بمافيها
إدار َتيالدفاعواألمنالداخلي

• •الشفافيةوالنزاهةوالنجاعةوالمساءلة
الفصل 17

• •تحتكرالدولةإنشاءالقواتالمسلحةوقواتاألمن

• •مامنحكمخاصبإنشاءمؤسساتأمنيةخاصة

الوطني
الفصل 18

أيضاالفصل 19
• •انظر ً

• •جيشجمهوريملزمبالحيادالتاموخاضعللسلطات

• •ترسيخالصبغةالجمهوريةللجيشفيالدستور
وإخضاعهللسلطةالمدنيةمثبتانتاريخ ًيا

المدنية
• •الدفاععنالوطنواستقاللهووحدةترابه
الفصل 19

• •منواجبالدولةحفظاألمنالوطني

• •أمنوطنيجمهوري
• •قواتاألمنمكلفةبحفظاألمن،والنظامالعام،
وحمايةاألفرادوالمؤسساتوالممتلكات،وإنفاذ
القانون
• •احترامالحرياتوالحيادالتام
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ب.دورالسلطةالتنفيذية
الرقابةالمدنيةعلىالقواتالمسلحةوقواتاألمنالداخلي
يحترم الدستور التونسي الجديد المبادئ األساسية للحوكمة الديمقراطية للقطاع األمني :فهي تُخضع القوات المسلحة وقوات األمن
الداخليلمراقبةالسلطةالمدنية.
اإلشرافالمدنيعلىالقواتالمسلحةوقواتاألمنالداخلي

رئيسي السلطة
القطاع األمني ،يو ّزع الدستور الصالحيات بين
َ

تدعوالمعاييرالمتعلقةبالحوكمةالديمقراطيةلقطاعالدفاعإلى

بناءعليه،
ً
التنفيذيةويعملعلىإيجادنوعمنالتعاونبينهما.

وضعالقواتالمسلحةوقواتاألمنالداخليتحتإشرافسلطة
يفضل أن تكون منتخبة .في حالة تونس ،يتولى رئيس
مدنية
َّ
عاما مباش ًرا القيادة العليا للقوات
الجمهورية المنتخب انتخا ًبا ًّ

ض
يتولىرئيسالجمهوريةأورئيسالحكومةوحدهممارسةبع 
المهام فيما تستوجب المهام األخرى التعاون بينهما )انظ ر
الجدولالموجزأدناه).

المسلحة )الفصل .(77أمافيمايخصتنفيذالسياسات،تجري
العادة في تونس بأن يكون وزاء الدفاع الوطني والداخلية من
المدنيين مع أن الدستور ال ينص على ذلك صراحةً .ويستمد
هؤالء الوزراء شرعيتهم من ثقة مجلس نواب الشعب التي
تُمنح للحكومة بكامل أعضائها )الفصل (89وال بد من التذكي ر
بأن القوات المسلحة وقوات األمن الداخلي تخضع لمبدأ الحياد
التام (الفصالن  (17-18من أجل منع السلطة التنفيذية من
ضحزبيةأوشخصية.
استغاللهاألغرا 

وضعسياساتاألمنوالدفاعوتنفيذها
تختص السلطة التنفيذية بوضع سياسات األمن والدفا ع
ط السياسة العام ة
وتنفيذها .ورئيس الحكومة هو من يضب 
س
للدولة ويسهر على تنفيذها )الفصل  (91في حين أن رئي 
الجمهورية يختص برسم السياسات العامة في مجاالت الدفاع
والعالقات الخارجية واألمن القومي المتعلق بحماية الدولة
والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية( 26الفصل 
ت
أيضا رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في المجاال 
 .(77ويرأس ً

توزيعالصالحياتفيالسلطةالتنفيذية
يعكس الدستور التونسي الجديد رغبة المش ّرع في إضعاف
صالحيات رئاسة الجمهورية وتقوية سلطة رقابة البرلمان على

آنفة الذكر) الفصل )93كما يتولى رئاسة مجلس األمن القومي
ذ
)الفصل .(77أما وزارتا الدفاع والداخلية فتختصان بتنفي 
السياساتالتيتق ّرهاالحكومة.

السلطة التنفيذية في المقابل .وبالفعل فإن المراجعات
أدت إلى تكريس شبه جبروت رئاسة
المتعددة لدستور ّ 1959

التعييناتواإلعفاءاتفيالوظائفالعلياالعسكريةواألمنية

ً
مختلطا
نظاما
الجمهورية 24.وفي النهاية آثر المش ّرع التونسي
ً

ف
يتولى رئيس الجمهورية التعيينات واإلعفاءات في الوظائ 

يسمى «شبه رئاسي» ويجمع خصائص معينة من النظام
ّ
البرلمانيوخصائصمنالنظامالرئاسي.

العليا العسكرية والمتعلقة باألمن القومي بعد استشار ة
رئيس الحكومة )الفصل  )78ومع أن السلطة

التشريعية27

مهاما
عموما ،يتولى رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية
ً
ً

هي التي تضبط هذه الوظائف ،إال أن البرلمان ال ينخرط لألسف

أوسع من مهام رئيس الجمهورية ،25مع اإلشارة إلى أن األول

في التعيينات واإلعفاءات .إذ يمكن في الواقع إساءة استخدام

يستمد شرعيته من السلطة التشريعية الفصل  .89أما رئيس

صالحية السلطة التنفيذية هذه .لذلك فإن موافقة البرلمان

الجمهورية ،ومع أنه يتمتع بشرعية شعبية واسعة ج ّراء انتخابه

أو على األقل استشارته قد تضفي صبغة أكثر ديمقراطية

واسعاأكثرمماهودور
عامامباش ًرا،فيلعبدو ًراتمثيل ًيا
ً
انتخا ًبا ً

وشفافيةعلىهذهالعملية.

فعلي في صنع القرار السياسي .على أي حال ،في إطار حوكمة
تحديدا :خالد دبابي ،سلطات رئيس الجمهورية في دستور الجمهورية التونسية الصادر في  1جوان  ،1959دار المطبوعات األكاديمية الفرانكوفونية
 2424لالطالع على الموضوع ،انظر
ً
.Presses Académiques Francophones 2014
تحديدا :رافع بن عاشور ،دستور الجمهورية التونسية الصادر في  27جانفي  ،2014المجلة الفرنسية للقانون الدستوري ( 4/2014العدد  ،)100ص793 .
 2525لالطالع على هذا الموضوع ،انظر
ً
فريدريش إيبرت ستيفتونغ ،الدستور التونسي تحت عدسة المجهر ،2014 ،ص.43
 2626نلفت هنا إلى أن المش ّرع يحصر صالحيات رئيس الجمهورية في رسم السياسات العامة بالسياسات المتعلقة «بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية».
مشروعي قانون متعلقين بالتعيينات في الوظائف العليا بموجب أحكام الفصلين  78و 92من الدستور ،هما:
2727تداول مجلس نواب الشعب
َ
– –مشروع القانون عدد  27لسنة  2015المؤرخ في  24أفريل  2015الذي يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة.
– –مشروع القانون عدد  26لسنة  2015المؤرخ في  24أفريل  2015الذي يتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية.
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توزيعاالختصاصاتالمتعلقةبحوكمةالقطاعاألمنيضمنالسلطةالتنفيذية
االختصاصاتالمحصورةبرئيسالجمهورية
الفصل 77

يتولىرئيسالجمهورية:
• •رئاسةمجلساألمنالقومي.
• •القيادةالعلياللقواتالمسلحة.
• •إعالنالحربوإبرامالسلمبعدموافقةمجلسنوابالشعببأغلبيةثالثةأخماسأعضائه.
• •المصادقةعلىالمعاهداتواإلذنبنشرها.

الفصل 93

إنرئيسالجمهورية:
ّ
• •يرأسمجلسالوزراءفيمجاالتالدفاع،والعالقاتالخارجية،واألمنالقوميالمتعلقبحمايةالدولةوالتراب
الوطنيمنالتهديداتالداخليةوالخارجية.

الفصل 82

لرئيسالجمهورية:
• •أنيقررالعرضعلىاالستفتاءمشاريعالقوانينالمتعلقةبالموافقةعلىالمعاهدات،أوبالحرياتوحقوق
اإلنسان،أوباألحوالالشخصية،والمصادقعليهامنقبلمجلسنوابالشعب.

اختصاصاترئيسالحكومة
اختصاصات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة
الفصل 77

يتو ّلىرئيسالجمهورية:
• •رسمالسياساتالعامةفيمجاالتالدفاعوالعالقاتالخارجيةواألمنالقوميالمتعلقبحمايةالدولةوالتراب
الوطنيمنالتهديداتالداخليةوالخارجيةوذلكبعداستشارةرئيسالحكومة.
• •إرسالقواتإلىالخارجبموافقةرئيسيمجلسنوابالشعبوالحكومة.

الفصل 78

يتولىرئيسالجمهورية:
• •التعييناتواإلعفاءاتفيالوظائفالعلياالعسكريةوالدبلوماسيةوالمتعلقةباألمنالقوميبعداستشارة
رئيسالحكومة.

الفصل 80

يتولىرئيسالجمهورية:
رئيسيالحكومة
• •إعالنحالةالطوارئواتخاذالتدابيرالتيتحتمهاتلكالحالةاالستثنائيةبعداستشارة
َ
ومجلسنوابالشعبوإعالمرئيسالمحكمةالدستورية.

الفصل 89

يتولىرئيسالحكومة:
• •اختياروزيريالخارجيةوالدفاعبالتشاورمعرئيسالجمهورية.

الفصل92

يتولىرئيسالحكومة:
• •إقالةعضوأوأكثرمنأعضاءالحكومةأوالبتفياستقالته،وذلكبالتشاورمعرئيسالجمهوريةإذاتعلق
األمربوزيرالخارجيةأووزيرالدفاع.
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االختصاصاتالمحصورةبرئيسالحكومة
الفصل 62

رئيسالحكومة:
• •يختصبتقديممشاريعقوانينالموافقةعلىالمعاهداتومشاريعقوانينالمالية.

الفصل 91

رئيسالحكومة:
• •يضبطالسياسةالعامةللدولة،معمراعاةمقتضياتالفصل،77 ويسهرعلىتنفيذها.

الفصل 92

يختصرئيسالحكومة:
• •بإجراءالتعييناتواإلعفاءاتفيالوظائفالمدنيةالعليا.
• •بإبراماالتفاقياتالدوليةذاتالصبغةالفنية.
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مسألةنجاعةعملالسلطةالتنفيذية

الالمركزيةوالتخفيفمنتركيزالسلطات29

يثير توزيع االختصاصات في صلب السلطة التنفيذية تساؤالت

على غرار العديد من األنظمة االستبدادية ،كان النظام السابق

حولتجانسهاوبالتالينجاعتها .فالفصل91علىسبيلالمثال

قائما على مركزية شديدة وتركيز كبير لإلدارة وسلطة القرار.30
ً

ينص بأن « يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ،مع
علما بأن
مراعاة مقتضيات الفصل ،77ويسهر على تنفيذها »،
ً
الفصل77يقضيبأنيرسمرئيسالجمهوريةالسياساتالعامة

وقد أتاحت المركزية الفائقة للنظام بالحد من المعارضة ،بحيث
ُأبقيتالجماعاتالمحليةفيحالةمنالشللفيماكانتالسلط ة

المركزية تمنحها بعض الخدمات مقابل والئها .وقد ساهم هذا

في مجاالت الدفاع والعالقات الخارجية واألمن القومي المتعلق

النهج في تعاظم الفساد وسوء اإلدارة والتوزيع غير المنصف

بحمايةالدولةوالترابالوطنيمنالتهديداتالداخليةوالخارجية

ي
للثروات .كماأنهمنعالجماعاتالمحليةمناالضطالعبدورهاف 

وذلكبعداستشارةرئيسالحكومة .هناستكوننجاعةالعمل

التنميةاالقتصادية.

رئيسي السلطة التنفيذية على التعاون وتفادي
ره ًنا بقدرة
َ

في ثورة ،2011 أعرب مواطنو الجهات البعيدة في البالد

النزاعاتالمتعلق ةباختصاصاتهما.

عن استيائهم من السلطة المركزية .وقد استجاب الدستور

دائما القيمة الملزمة قانو ًنا
عالو ًة على ذلك ،ال يحدد الدستور
ً

ن
لمطالبهمبتعزيزالتنميةاالقتصاديةاإلقليميةوبالمساواةبي 

للتعاونبينرئيسالجمهوريةورئيسالحكومة .وإذتنصبعض

س
الجهات .فالتوطئة تك ّرس «العدل بين الجهات» فيما يكر 

الفصول كالفصل  77و  89و 80 و   78و  92على االستشارة

الفصل14التزامالدولةبدعمالالمركزيةبكاملالترابالوطني.

رئيسي السلطة التنفيذية ،ال تذكر أي شي
أو التشاور بين
َ

ع
وثمة باب بأكمله مخصص للسلطة المحلية ويضمن الوض 

إضافي حول مفعول هذه االستشارة .هل هي إعالمية بحتة؟

الدستوريلالمركزيةواستدامتها.

إن إغفال الدستور
هل ترغم على اتخاذ قرار مشترك وتوافقي؟ ّ

لكن ما زالت الجماعات المحلية الثالث المكرسة في الدستو ر

لهذا الموضوع يؤدي إلى مضاعفة مخاطر التوتر داخل السلطة
التنفيذية.

(البلديات والجهات واألقاليم) ال تعرف حجم اختصاصاته ا
في حوكمة القطاع األمني .31لذلك يمكن تعزيز الحوكمة

ومن المؤكد أن نجاعة العمل تعتمد على العالقة بين رئيس

الديمقراطية للقطاع األمني في الجماعات المحلية بمقتضى

الجمهورية ورئيس الحكومة كما وعلى االنتماء السياسي لكل

استنادا إلى شروط تنفيذها .في هذا
أحكام معينة ،وذلك
ً

منهم ا .فالمرشحون لرئاسة الجمهورية كانوا باإلجمال منذ

السياق،يمكنناالتطلعبوجهالخصوصإلىم ايلي:

العام  2011رؤساء أحزاب .من هذا المنطلق ،إذا انتمت األغلبية
البرلمانية إلى الحزب نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية،
م 
نالمحتملأنيلعبرئيسالحكومةدو ًراأدنىمستوىويترك
الخيار في يد رئيس الجمهورية .وفي حالة التعايش ،ستعتمد
نجاعة العمل على الوئام أو الخصومة بين األحزاب الموجودة

• •أن يشجع تطبيق مبادئ التوازن بين الجهات )الفصل  (12
والتضامن )الفصل  (16على توزيع الثروات بشكل عادل
ووضع استراتيجيات للتنمية االقتصادية تلبي االحتياجات

في السلطة .ونلفت في النهاية إلى أن نجاعة عمل السلطة

المحلية .وهذامنشأنهأنيعززأمنالمواطنيناالقتصادي.

التنفيذية ستكون كذلك ره ًنا باإلصالحات المؤسسية اآليلة إلى

• •أنيتيحمبدأالتفريع )الفصل(134توزيعاالختصاصاتبشكل

.28
تجنبكلمايعوقحسنسيرالمرفقالعام 

ناجع بين السلطتين المركزية والمحلية في ما يتعلق

 2828أفادت مث ًلا مجموعة األزمات الدولية عن العديد من العراقيل الداخلية في وزارة الداخلية .فقد بدا في العام  2012أن بعض الموظفين يشعرون بالعداوة تجاه الحكومة التي يسيطر عليها
حزب النهضة وتذمروا بالتالي من تأدية مهامهم بحياد تام .انظر :مجموعة األزمات الدولية ،مكافحة اإلفالت من العقاب وإحالل األمن ،2012 ،ص15-16 .
 2929تقضي الالمركزية بنقل بعض صالحيات الدولة إلى الجماعات اإلقليمية بما ّ
يمكن هذه األخيرة من االستفادة من الوسائل الخاصة بها ومن قدرة أكبر على اتخاذ القرارات .في هذه الحالة ،تصبح
الجماعات اإلقليمية أكثر استقاللية عن الدولة .أما التخفيف من تركيز السلطات فيعني نقل إمكانيات وسلطة القرار من اإلدارة المركزية إلى السلطات اإلدارية التي تمثل الدولة على الصعيد
المحلي .وهو ال يتيح للجماعات اإلقليمية بالتمتع باالستقاللية.
واحدا للجماعات المحلية وقد اكتفى هذا الفصل بتكريس المستويين المحلي واإلقليمي ل ّلامركزية .أما القانون عدد  33لسنة  1975المؤرخ في 14
 3030لم يك ّرس دستور  1959سوى فص ًلا
ً
ماي  1975المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات ،فكان يهدف بشكل رئيسي إلى تأكيد سلطة الوالي ،الذي يمثل السلطة المركزية ،على الجماعات اإلقليمية.
 3131يضبط الدستور المبادئ التوجيهية لالمركزية ولكن التوزيع المحدد للصالحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية يحتاج إلى قانون أساسي (يجمع بين الفصول  66و 134و 135من
الدستور).
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بالحوكمة األمنية .ومن المفيد بشكل خاص أن تحظى
الجماعاتالمحليةبصالحياتمعينةفيمجالالتواصلوإدارة
األزمات.
• •أن تسمح آليات الديمقراطية التشاركية المحلية )الفصل 
 )139بإنشاء منتديات لألمن المحلي تستمع إلى احتياجات
المواطنين.

صحيحٌأنالدستورالتونسييوحيبأنالالمركزيةتساهم
في تعزيز الديمقراطية ،إال أنه ال بد من التذكير بأن هذه
العالقةالسببيةلمتثبتفيالتجاربالدولية .ففيبعض
الحاالت ،ال يستفيد من الالمركزية سوى النخبة والزعماء
المحليون.
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ج .دورالسلطةالتشريعية
دعمالسلطةالتشريعية
يمنحالدستورمجلسنوابالشعبصالحيتينرئيستينفيمجالحوكمةالقطاعاألمني،وهما :صالحيةالتشريع )الفصول50و 62و
ن
 )65وصالحيةمراقبةالسلطةالتنفيذيةومساءلتهاعنأعمالها )الفصول59و  95و 96و )97ويمارسالمجلسهاتينالصالحيتي 
فيالجلسةالعامةأومنخالللجانقارةأولجانخاصةأومخصصة32تتكونعلىأساسالتمثيلالنسبي )الفصل .)59
تشكيلاللجانالبرلمانية

دعمسلطاتالمعارضةالبرلمانية

ينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 33بشكل خاص

ن
إن المكانة الرسمية والحقوق التي يمنحها )الفصل  )60م 
ّ

ىتشكيلاللجانالتالية:
عل 

الدستور للمعارضة البرلمانية تعزز الرقابة على القرارات الصادر ة
عن أغلبية الحكومة في البرلمان .فهذا الفصل يكرس مبدأ

نقارةتتولىالمسائلالمتعلقةبالقطاعاألمني34:
لجا 

د
التمثيلية المناسبة والفاعلة في كل هياكل المجلس ،ويسن 
ي
إلى المعارضة رئاسة اللجنة المك ّلفة بالمالية ويمنحها الحق ف 

• •لجنةالتشريعالعام

ّ
وترؤسها .واليستوجبطلبتشكيللجن ة
تكوينلجنةتحقيق

• •لجنةالحقوقوالحرياتوالعالقاتالخارجية

تحقيقمنالمعارضةمصادقةالجلسةالعامة.

لج•ن•الماليةوالتخطيطوالتنمية
• •لجنةتنظيماإلدارةوشؤونالقواتالحاملةللسالح

سلطةالتشريعفيالقطاعاألمني
بالتماشي مع المعايير الدولية ،يكرس الفصل  52االستقاللي ة

نخاصةتتولىالمسائلالمتعلقةبالقطاعاألمني:
لجا 

ن
اإلدارية والمالية للسلطة التشريعية .كما يمنح الفصل  62م 

• •لجنةاألمنوالدفاع

ص
الدستورحقالمبادرةالتشريعيةللبرلمان .36فياإلجمال،يخت 

• •لجنةاإلصالحاإلداريوالحكمالرشيدومكافحةالفسادومراقبة

مجلس نواب الشعب بالتشريع في كل المجاالت المذكورة في

التصرففيالمالالعام
• •لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام
والعدالة االنتقالية

)الفصل  .)65و ُيشاربالتحديدإلىأنكلالقوانينالتييكتسب
موضوعها أهمية كبرى بالنسبة لتنظيم القطاع األمني هي
قوانين أساسية37.

الالحص ر:

كما يجيز الدستور تشكيل لجان تحقيق ويكرس واجب كافة
السلطات في مساعدتها على أداء مهامها )الفصل  .(59أما

• •الموافقةعلىالمعاهدات
• •تنظيمالعدالةوالقضاء
تنظي•م•اإلعالموالصحافةوالنشر

نوعاما :إذيمكنإحداثهابطلبمن
شروطتشكيلهافبسيطة ً
ربعأعضاءالمجلسعلىاألقلوتستلزممصادقةأغلبيةاألعضاء
الحاضرين على أ الّ يقل عدد الموافقين عن ثلث الجلسة العامة
(انظ رالنظامالداخليلمجلسنوابالشعب الفصل.(97

وتشمل هذه المواضيع على سبيل المثال

• •تنظيم األحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها
• •تنظيمالجيشالوطني

 3232اللجان القارة هي لجان تشريعية مك ّلفة بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على البرلمان قبل إحالتها على الجلسة العامة ،وبالنظر في جميع المسائل التي تحال إليها .أما
اللجان الخاصة فتتولى دراسة المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها( .انظر النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ،الفصلين  87و.)93
 3333يستند النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى الفصل  52من الدستور .وقد صادق عليه المجلس في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ  2فيفري  2015ونشر في الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد  16بتاريخ  25فيفري .2015
 3434لمجلس نواب الشعب تسع ( )9لجان قارة (الفصل  87من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب)
 3535لمجلس نواب الشعب تسع ( )9لجان خاصة (الفصل  93من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب)
أيضا ممارسة المبادرة التشريعية.
3636يقضي هذا الفصل بأن يرفع عشرة نواب على األقل أي مشروع قانون .ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ً
يوما من إحالته على اللجنة المختصة
3737تستوجب مشاريع القوانين األساسية مصادقة األغلبية المطلقة لمجلس نواب الشعب وال تعرض على مداولة الجلسة العامة إال بعد مضي خمسة عشر ً
(الفصل .)64
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• •تنظيمقواتاألمنالداخليوالديوانة

يتم التصويت على سحب الثقة باألغلبية المطلقة (الفصل 

• •الحرياتوحقوقاإلنسان

)97
يح•ق• للبرلمان اتخاذ التدابير إلقالة رئيس الجمهورية في حالة

• •السلطة المحلية

االنتهاكالكبيرللدستور )الفصل(98

• •تنظيمالهيئاتالدستورية

• •يجيزالبرلمانلرئيسالجمهوريةإعالنالحرب 40وإبرامالسلم

• •القانوناألساسيللميزانية

بثلثأخماسأعضائهعلىاألقل(الفصل )77

س
أيضا في مجال حوكمة القطاع األمني ،يصادق مجل 
وكذلك ً
نواب الشعب على مشاريع القوانين المتعلقة بالمجاالت التالية
والتيتتخذشكلقوانينعادية:38
• •ضبطالجناياتوالجنحوالعقوباتالمنطبقةعليهاوكذلك
المخالفاتالمستوجبةلعقوبةسالبةللحرية

أيضابصالحياترقاب ة
هذاوقدحظيرئيسمجلسنوابالشعب ً
مهمة في ما يخص حوكمة القطاع األمني .فبمقتضى (الفصل
 ،)77يتولى رئيس الجمهورية إرسال قوات إلى الخارج «بموافق ة
س
رئيسيمجلسنوابالشعبوالحكومة،علىأنينعقدالمجل 
َ
ل
يومامنتاريخقرارإرسا 
للبتفياألمرخاللأجلاليتجاوزستين ً

• •العفوالعام

ب
أيضا على دعوة رئيس مجلس نواب الشع 
القوات.» وينص ً

• •ضبطالوظائفالعليا
• •الضماناتاألساسيةالممنوحةللموظفينالمدنيين
والعسكريين

ن
إلى اجتماعات مجلس األمن القومي .وفي حالة الطوارئ ،يمك 
لرئيسمجلسنوابالشعبأنيعهدإلىالمحكمةالدستوري ة
البتفياستمرارالحالةاالستثنائيةالتياتخذرئيسالجمهوري ة

• •قوانينالماليةوغلقالميزانيةوالمصادقةعلىمخططات

التدابيربشأنها.

التنمية
الرقابةعلىميزانيةالقطاعاألمني
الرقابةالبرلمانيةعلىالقطاعاألمني

ت
تتشارك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صالحيا 

ضمانة جوهرية
ٌ
إن الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية
ّ

الرقابة على الميزانية.فمجلس نواب الشعب هو من يضبط

للحوكمة الديمقراطية للقطاع األمني .وقد نص الدستور
التونسي الجديد فعل ًيا على آليات رقابة مختلفة تهدف إلى
التعويض عن انعدام مساءلة السلطة التنفيذية في ظل
النظامالسابق .وخالصةهذهاآللياتهيالتالي ة:
• •الحكومةمسؤولةأماممجلسنوابالشعب(الفصل(95

في البداية شروط موارد الدولة وتكاليفها بمقتضى القانون
األساسيللميزانية 41

ل
بتقديممشاريعقوانينالماليةليصادقعليهاالبرلمان )الفص 
 (62فيهذاالخصوص،ينص )الفصل(66علىاآلتي:
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 
• • َّ
أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه  10ديسمبر من السنة

• •لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة
بأسئلةكتابيةأوشفاهية (الفصل(96
م بنّاءة
ى الئح ة لو 
ت عل 
ن التصوي 
• •يمك 

39

د الحكومة
ض

(الفصل)97
• •يمكن للبرلمان سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة على أن

)الفصل،(66فيمايختصرئيسالحكومة

الجارية.
• •يمكنلرئيسالجمهوريةأنيردالمشروعإلىالمجلسلقراءة
ثانيةخاللاليومينالمواليينلمصادقةالمجلسعليه.
عضوا
• •يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثالثين
ً

 3838تستوجب المصادقة على مشروع القانون العادي موافقة أغلبية األعضاء الحاضرين (الفصل .)64
حتما تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة الذي تطالب الالئحة بإقالته .والهدف من هذه اآللية هو منع الفراغ الحكومي في حالة الئحة اللوم العادية.
 3939عند رفع الئحة لوم بنّاءة ،يجب
ً
 4040يطرح هنا السؤال حول التعريف القانوني لمفهوم «الحرب» .في القانون ،يبقى هذا التعريف في العموم تقليد ًيا بحت :إذ يقصد بالحرب فقط حالة النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر .ولكن
نظ ًرا إلى ظهور أشكال جديدة من الحرب (مثال الحرب على اإلرهاب) ،ال بد من تطوير التعريف القانوني لمفهوم الحرب.
 4141انظر القانون عدد  53لسنة  67المؤرخ في  8ديسمبر  1967الذي يتعلق بالقانون األساسي للميزانية ،وتعديالته الالحقة على الموقع التاليhttp://www.legislation-securite.tn :
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على األقل من مجلس نواب الشعب أن يطعن بعدم

ق
ستثن القطاع األمني من نطا 
َ
الدولة )الفصل  .(125ولم ُ ي

الدستوريةأمامالمحكمةالدستورية.

ي
م .كما أنه من اإللزام 
عملها بمقتضى أي حكم من األحكا 

• •المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه  31
ديسمبرمنالسنةالجارية.

ص
استشارة هذه الهيئات في أي مشروع قانون يتعلق باختصا 
كلمنها.
ٍّ 
ت
من بين الهيئات الخمس المحدثة في الدستور ،تعتبر الهيئا 

بما أن الدستور ال يذكر أي استثناء لنطاق الصالحيات البرلمانية

ً
ارتباطابحوكمةالقطاعاألمني:
المذكورةأدناهاألكثر

فيمايخصالرقابةعلىالميزانية،تشكلمواردالقواتالمسلحة
جزءااليتجزأمنميزانيةالدولة
وقواتاألمنالداخليومصاريفها ً
وتخضعلرقابةالبرلمانومصادقته.

هيئةاالتصالالسمعيالبصري
ل
تتولى هيئة االتصال السمعي البصري تعديل قطاع االتصا 

معذلك،وبمقتضىالتشريعاتالنافذة،التخضعبعضمصاريف

السمعي البصري وتطويره .من واجبها ضمان حرية التعبي ر

وزار َتي الداخلية والدفاع لتدابير الرقابة نفسها التي تخضع

واإلعالم،وضمانإعالمتعددينزيه،وهيتتمتعبسلطةترتيبية

لها المصاريف العمومية األخرى ،وذلك ضما ًنا للسري ة .4 2لذلك

فيمجالاختصاصها.

ينبغيإعادةالنظرفيتطابقالتشريعاتالمذكورةمعالقانون
الدستوريوتعديلهاإذالزماألمر.
وفض ًلا عن ذلك ،ال يحدد الدستور أو أي تشريعات نافذة أخرى
دور البرلمان في مراقبة حيازات القطاع األمني إسناد الصفقات
العمومية ،وتحديد االحتياجات من المعدات ،والمصادقة على
كل من لجنة المالية
العقود .من الناحية المبدئية ،يجب على ٍّ 
والتخطيط والتنمية ،ولجنة األمن والدفاع ،والجلسة العامة

هيئةحقوقاإلنسان
بموجب الفصل 128 ،تراقب هيئة حقوق اإلنسان احترام حقوق
اإلنسان وتعمل على تعزيزها .كما تقدم لهذا الغرض مقترحات
لتطويرمنظومةحقوقاإلنسان،وتحققفيحاالتانتهاكحقوق
اإلنسانلتسويتهاأوإحالتهاعلىالجهاتالمعنية.

االضطالع بدور رئيسي بهذا الشأن .وكذلك يجب تخويل هيئة

لكن الدستور ال يضبط كيف يمكن لهذه الهيئة أن تلزم

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الفصل  (130بإجراء

األطراف الثالثة بالتعاون معها في تحقيقاتها ،وال يضبط ما إذا

التحقيقات حول حاالت سوء إسناد الصفقات العمومية .ولكن

كان يفترض بها تنفيذ استنتاجاتها أو قراراتها أو حتى كيفية

يمكن حال ًيا لهيئات أخرى غير مستقلة أن تتدخل في مسألة

تنفيذها.

الرقابة على الميزانية ،منها مث ًلا اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق
الصفقات العمومية التابعة للوزارة األولى والمرصد الوطني
للصفقاتالعمومية.

هيئةالحوكمةالرشيدةومكافحةالفساد
أنشئتهذهالهيئةبموجبالفصل130منأجلالمشاركةفي

الهيئاتالدستوريةالمستقلة

سياسات الحكم الرشيد ومنع الفساد ومكافحته .تتابع الهيئة

43

تنفيذ هذه السياسات وتع ّزز مبادئ الحكم الرشيد كالشفافية

إتمامالعملالسلطاتالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية،يعهد
ً

وتخولها صالحياتها التقصي في حاالت
والنزاهة والمساءلة.
ّ

الدستورالجديدإلىخمسهيئاتمستقلة 44بدو ٍرمهميتمثل

الفساد في القطاعين العام والخاص وإحالة نتائح تحقيقاتها

بالتدقيق في أعمال الهيئات الحكومية والنظر فيها .وهدفها

على الجهات المعنية .ويمكنها االضطالع بدور استشاري وإبداء

بتيسير من كافة مؤسسات
ٍ
هو العمل على دعم الديمقراطية

رأيهافيالنصوصالترتيبيةالعامةالمتعلقةبمجالاختصاصها.

تحديدا :األمر عدد  36لسنة  1988المؤرخ في  12جانفي  1988الذي يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية
 4242انظر
ً
 4343حيث أن إحداث هذه الهيئات يعتمد على التصويت على القوانين األساسية في مجلس نواب الشعب ،قرر مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة أن يدمجها في الباب المخصص للسلطة
التشريعية.
 4444يأتي الباب السادس من الدستور بهئية االنتخابات (الفصل  )126وهيئة االتصال السمعي البصري (الفصل  )127وهيئة حقوق اإلنسان (الفصل  )128وهيئة التنمية المستدامة وحقوق
األجيال القادمة (الفصل  )129وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الفصل )130
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ولكن العالقة بين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
المزمعإنشاؤهاوالهيئةالوطنيةلمكافحةالفسادالمنشأةسنة
2012التزالحتىالساعةتفتقرإلىالوضوح.

مالحظات حول الهيئات المستقلة
أي من هذه الهيئات .ويعتمد
لم يتم حتى اآلن إنشاء ٍّ
إنشاؤها الفعلي على التصويت على القوانين األساسية.
بخالف الدول األخرى (كفرنسا وسلوفينيا) ،ال ينص الدستور
التونسي على وجود مو ّفق عمومي لإلدارة العمومية
بمجملها أو أمين مظالم مختص للقوات المسلحة.

العدالة االنتقالية في الجمهورية التونسية
“العدالة االنتقالية على معنى هذا القانون هي مسار
متكامل من اآلليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة
ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها
ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا
ورد االعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ
الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار
االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام
ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان”.
القانون األساسي عدد  53لسنة  2013المؤرخ في  24ديسمبر
 2013والمتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الفصل
األول.

ةالحقيقةوالكرامة
هيئ 
بالرغم من التصويت على القانون األساسي عدد  53لسنة
 2المؤرخ في  24ديسمبر  2013والمتعلق بإرساء العدالة
  013
االنتقالية )انظرالمربعأدنا ه( وتنظيمها،قبلشهرمنالمصادقة
على الدستور ،من المهم لفت االنتباه إلى األسس الدستورية
لعملية العدالة االنتقالية .فبمقتضى الدستور ،«تلتزم الدولة
بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها المدة
الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ،وال يقبل في هذا
السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو
بحجيةاتصالالقضاءأوبسقوطالجريمةأوالعقاببمرورالزمن»
)البند التاسع من الفصل  (148وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة
المنشأة بمقتضى القانون األساسي اآلنف ذكره تنفيذ هذه
العملية وفقً ا للقانون .تمتد مهمة الهيئة لمدة أربع سنوات
وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة بين
شه َري جويلية  1955وديسمبر  2013والتعويض عنها .أما
لهذ هالهيئةفابتدأتفيديسمبر.2014
أعما 
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د .دورالسلطةالقضائية

يختتمالدستورالتونسيالجديدالفصلبينالسلطاتوضماندولةالقانونعبرإرساءسلطةقضائيةمستقلةبشكلواضحوصريح،
يقضيدورهابضمانإقامةالعدالةوعلويةالدستوروسيادةالقانونوحمايةالحقوقوالحريات )الفصل.)102

استقالليةالقضاءوحياده

• •واجب الكفاءة والحياد والنزاهة لدى القضاة ،ومساءلتهم

تحمل الكثير من المواطنين تبعات
في ظل النظام السابق،
ّ
السلطة القضائية المس ّيرة .فعند رفض االنصياع )العصيان(
لتعليمات السلطة السياسية ،كان القضاة أنفسهم يتعرضون
جم ة )نقل قسري ،إيقاف عن العمل ،عزل ،نفي) .
لضغوطات ّ
وإذا بهذه الممارسات السيئة تضعف ثقة المجتمع بالسلطة
ى
عددمناألحكامالدستوريةإل 
ٌ
القضائية،ولهذاالسببيسعى
ل:
تعزيزاستقالليةسلطةالقضاء،منهاعلىسبيلالمثا 

أمامالقانون )الفصل(103
• •التقاضيعلىدرجتين( الفصل)108
متساوأمامالقانون (الفصل)108
• •الكل
ٍ
سن إجراءات استثنائية من
• •منع إحداث محاكم استثنائية أو
ّ
شأنهاالمساسبمبادئالمحاكمةالعادلة (الفصل(110
• •المتهمبريءإلىأنتثبتإدانته (الفصل(27
• •حقالتقاضي( الفصل (108وحقالدفاع(الفصلين27و)108

• •حجركلتدخلفيسيرالقضاءبشكلرسمي )الفصل(109

• •تكريسمهنةالمحاماةفيالدستور(الفصل (105

• •تأسيسالمجلساألعلىللقضاءالذييسهرعلىحسنسير
العدالةواحتراماستقالليتها(الفصل (115

ةاإلداريةوالماليةعلىالقطاعاألمني
الرقاب 

• •الحصانةالجزائيةللقضاة )الفصل (104

يدعم الدستور الجديد القضاء اإلداري والقضاء المالي ويخصص

بناءعلىرأيمطابقمنالمجلس
• •تسميةالقضاةبأمررئاسي
ً
األعلىللقضاء )الفصل(106

لهما قسمين منفصلين في الباب الخاص بالسلطة القضائية.
وبموجبه ،أصبح القضاء اإلداري يتكون من محكمة إدارية عليا

• •تسمية القضاة السامين بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس
وبناء على ترشيح حصري من المجلس األعلى
الحكومة
ً
للقضاء )الفصل(106

ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية ،ويختص
بالنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها وفي النزاعات اإلدارية )الفصل
 .(116أما القضاء المالي الذي يتكون من محكمة المحاسبات
بموجبالدستور ،45فيراقبحسنالتصرففيالمالالعاموفقً ا

• •الحمايةالدستوريةلشروطخدمةالقضاة )الفصل(107

د
لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية (الفصل  .(117كما يعه 

• •استقالليةالوزارةالعموميةكجزءاليتجزأمنالعدالةالقضائية

الدستورإلىمحكمةالمحاسباتبمساعدةالسلطةالتشريعي ة
ق
والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغل 

)الفصل (115
• •وال بد أن تكتمل استقاللية القضاء بحياده .من هنا ،يك ّرس
أيضا ضمانات المحاكمة العادلة )الفصل (108 على
الدستور ً
وجهالخصوص:

الميزانية .ويتمدمبدئ ًيانطاقاختصاصالقضاءاإلداريوالقضا ء
ت
المالي على كافة فروع اإلدارة العمومية ،بما فيها مؤسسا 
القطاعاألمني(مثال :وزارةالدفاعووزارةالداخلية).

 4545يقتصر الدستور الجديد بمحكمة المحاسبات بصفتها مؤسسة عليا للرقابة على مالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اإلدارية وحسابات المنشآت العمومية .ولكن في
مجال القضاء المالي ،تملك تونس دائرة الزجر المالي المكلفة بمراقبة حسن تصرف آمري القبض والصرف.
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المحكمةالدستورية

ق
يصادق حتى اآلن على القانون األساسي المتعل 
لم
َ
ن
بإنشاء المحكمة الدستورية .وقد أحيل مشروع قانو 

يتمثل أحد أهم اإلنجازات التي حققها الدستور التونسي

ى
أساسي ومقترح قانون بشأن المحكمة الدستورية عل 

الجديد في إنشاء محكمة دستورية مستقلة تساعد على

مجلسنوابالشعبللنظرفيهما .46وبانتظارإنشاءهذا

تعزيز الحوكمة الديمقراطية للقطاع األمني .وبخالف المجلس

الجهاز المهم ،تنص األحكام االنتقالية في الباب العاشر

قائمافيظلالنظامالسابقويعملعمل ًيا
الدستوريالذيكان
ً

من الدستور على أن تتولى هيئة وقتية مراقبة دستورية

كجهاز استشاري لرئيس الجمهورية ،تبت المحكمة الدستورية

مشاريعالقوانينالبندالسابعمن(الفصل)148

ت.
يدستوريةأنظمةمعينةوتضطلعبالتحكيمبينالسلطا 
ف 
بوجهالخصوص،تتولىالمحكمةالدستوريةمراقبةدستورية:
• •مشاريعالقوانينقبلختمهامنرئيسالجمهورية (الفصلين

ماالستثنائية
الحالةالخاصةللقضاءالعسكريوالمحاك 

120و)122
• •المعاهداتالدوليةقبلختمها
• •النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب )الفصل  (120وهي
تراقبوجو ًباكلمبادرةلتعديلالدستور(الفصل (144
تبعا للدفع
• •القوانين النافذة التي تحيلها عليها المحاكم
ً
بعدمالدستورية(الفصل)120

والواقع أن إسناد هذه الصالحية للمحكمة الدستورية بالغ
األهمية :إذ يفترض أن يسمح تدريج ًيا بإلغاء أو مراجعة القوانين
وتحديداتلكالصادرةعنالنظامالسابق.
التيالتراعيالدستور
ً
أخي ًرا ،وكما سبق ذكره ،ستلعب المحكمة الدستورية دور
ّ
المحكمبينالسلطات .فيهذااإلطار،يمكنها:

• •البتفياستمرارالحالةاالستثنائيةبطلبمنرئيسمجلس
نوابالشعبأوثالثينمنأعضائه )الفصل(80 
رئيسي السلطة
• •التحكيم في النزاعات المتعلقة باختصاص
َ
التنفيذية )الفصل)81
تبعا لالئحة لوم يقدمها البرلمان ،في ما إذا كان رئيس
•• ّ
البتً ،
جسيماللدستوروالسماحبإعفائه
الجمهوريةقدارتكبخر ًقا
ً
)الفصل (88

سن
ّ
يمنعالفصل110منالدستورإحداثمحاكماستثنائيةأو
إجراءاتاستثنائيةمنشأنهاالمساسبمبادئالمحاكمةالعادلة.
كما يحصر هذا الفصل اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم
العسكريةبدونأنيضبططبيعةهذهالجرائم .وفيهذااإلطار،
البدمناإلشارةإلىأنالقضاءالعسكري،وفقً اللمعاييرالدولية،
ال يتمتع بصفة قانونية منفصلة (خارجة عن إطار القانون أو
ي
أعلىمنالقانون).وبالفعلوفقً اللفصل ،110 القانونهوالذ 
يضبط اختصاصات المحاكم العسكرية وتركيبتها وتنظيمه ا
واإلجراءاتالمتبعةأمامهاوالنظاماألساسيلقضاتها.
ولكن بالرغم من التوصيات المتعددة بهذا الصدد ،ال يمن 
ع
الدستور صراحةً محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحتى العسكريون الذين يرتكبون جرائم القانون العام يحالون
على المحاكم العسكرية .بذلك تترك لجنة صياغة الدستو ر
ت
للمش ّرع مهمة إجراء التعديالت الالزمة على مجلة المرافعا 
والعقوبات العسكرية  47من أجل ضمان توافقها مع المعايي ر
الدوليةذاتالصلة.
أخي ًرا ،في الباب العاشر من الدستور الجديد المتعلق باألحكام
االنتقالية ،ينص الفصل  149على أن «تواصل المحكم ة
العسكرية ممارسة الصالحيات الموكولة لها بالقوانين الساري ة
المفعولإلىحينتنقيحهابمايتماشىمعأحكامالفصل«110
لكنهذاالفصليطرحإشكاليةكونهيدعوإلىتعديلالقوانين
السارية المفعول بدون تحديد مهلة نهائية للمشرع .من هنا،
تع ّينإرجاءتنفيذالفصل110ولمتُحترمالضماناتالواردةفيه.

 4646انظر قاعدة بيانات مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة بشأن النصوص القانونية المتعلقة بقطاع األمن في تونس
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/36914:

http://www.legislation-securite.tn/fr/node/36493

 4747األمر عدد  9لسنة  1957المؤرخ في  10جانفي  1957والمتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية ينص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري على الجنح
التالية:
– –التخلف عن الخدمة العسكرية (الفصل )66
– –التحريض على الفرار (الفصل )74
– –مساعدة الفار (الفصل )75
– –تحريض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثالثة على عدم إطاعة األوامر (الفصل )81
– –جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو المذاكر في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيالت العسكرية دون أن تكون له صفة تخول له ذلك (الفصل )86
– –التحريض على النفرة من الخدمة العسكرية (الفصل )87
– –المس بكرامة الجيش أو سمعته أو معنويته (الفصل )91
– –مساعدة الفار (الفصل )75
– –شراء أو إخفاء أو رهن أسلحة أو ذخائر حربية وأجهزة وألبسة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف وذلك في ما عدا الحاالت التي تجيز فيها األنظمة والقوانين مثل ذلك
(الفصل )102
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 .1القطاع األمني في الدستور التونسي

 .2تطبيق الدستور :الفرص والتحديات 

أ .وضعالتشريعاتللقطاعاألمني
وفقماأشارإليهكلالمشاركينفيالمائدةالمستديرة،فإنإضفاءالصبغةالدستوريةاليعتبرهد ًفابحدذاتهوالهومرادفلعملية
إصالحكاملةوناجحة .ومعأنالدستورالتونسييرسيأسسالحوكمةالديمقراطيةللقطاعاألمني،إالأنمضمونالمبادئالدستورية
يعتمدعلىالتشريعاتالمستقبلي ة .ونظ ًراإلىاتساعنطاقاإلصالحالمطلوب،يتعينعلىمجلسنوابالشعبإظهارإرادةسياسية
ىأنتصحبهارقاب ةمنالمجتمعالمدنيومنالسلطةالمضادة(كالهيئاتالدستورية).
قوي ةفيهذاالصدد،عل 
التصويت على القوانين األساسية التي تضبط إنشاء

ت
إتمام اإلطار القانوني الذي يحكم الجهات المزودة للخدما 

ةالثانية
مؤسساتالجمهوري 

األمنية

البدفيالبدايةمناإلشارةإلىأنالعديدمنالقوانيناألساسية

باإلضافة إلى ما سبق ،يستدعي تطبيق الدستور المواظب ة

المنشئة لمؤسسات الجمهورية الثانية وذات األهمية الكبيرة

ح
علىإصالحمتكامللإلطارالقانونيالخاصبقطاعاألمنليصب 

لحوكمة القطاع األمني لم تخضع بعد للتصويت ،منها تلك

ح
متماش ًيامعاألحكامالجديدة .والرهانالرئيسيفيهذااإلصال 

المتعلقةبالمسائلالتالية:

هوإعطاءالجهازاألمنيإطارعمليكونواضحالمعالمويحترم
حقوق اإلنسان إنما يترك في الوقت نفسه لقوات هذا الجهاز

• •الالمركزية

الهامش الضروري إلنجاز مهامها .في هذا السياق ،استعان

• •المحكمة الدستورية

المشاركونبأمثلةعديدةإلظهارصعوبةالموازنةبينالضرورات

• •الهيئات الدستورية

األمنيةواحترامالحقوقوالحرياتاألساسية.

وبالرغم من الدور الرئيسي الذي يفترض أن تضطلع به هذه

هذا وتعددت التعليقات حول مسألة شائكة هي واجب إطاعة

المؤسسات في مراقبة القطاع األمني ،لم ُ يضبط حتى اآلن

األوامرالظالمةأوغيرالقانونيةأوغيرالشرعيةأوالمنافيةلقيم

تنظيمهاأومهامهامنالناحيةالقانونية.

الديمقراطية .فالمحاكمات التي جرت في اآلونة األخيرة لرجال
الشرطة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خالل انتفاضة
العام  2011تب ّين ضرورة تحديد شروط استخدام القوة وعدم
االنصياعلألومروواجبتحملالمسؤولية .منجهة،تق ّيدالحقوق
ن
والحرياتاألساسيةتصرفاتالدولةفتشكلبالتاليضمانةألم 
المواطنين .ومن جهة أخرى ،تعتمد فعالية األجهزة األمني ة
ن
مفهومي االنضباط واحترام التسلسل الهرمي .لذلك م 
على
َ
الضروريعندتنفيذاألوامرأنيكونباستطاعةالقواتالمسلح ة
ي
وقوات األمن الداخلي االستناد إلى إطار قانوني محدد تج ّن ًبا أل 
مخاوفمنالمالحقةالقانونية .وإذاأردنامنقواتاألمنالتونسي ة
ن
أن تكون قادرة على استباق األحداث والعمل بنجاعة ،فال بد م 
تحديداألدواتالقانونيةالمتاحةلهابشكلواضح.
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كمالفتالمشاركونإلىفراغاتقانونيةأخرىيعانيمنهامجال

ن
 )32وحماية المعطيات الشخصية )الفصل  .(24أضف إلى أ 

حوكمةالقطاعاألمنيوتستوجبمعالجةسريعةفيأقربوقت
ن .فمن الضروري بشكل عام أن ّ
ينظم القانون أي ممارسة
ممك 

ً
علم ا
هامشا
مشروع القانون هذا يمنح القضاة
ً
واسعا للتأويلً ،

بأن هؤالء قد يخضعون لتأثيرات مختلفة من اإلعالم مث ًلا أو من

مق ّيد ةلحقوقاإلنسانوحرياتهوذلكتفاد ًياإلساءةاستخدامها.

ن
الشعبأوحتىمنالحكومة .أمافيمايتعلقبمشروعالقانو 

ذلكأنبعضالممارساتالعدوانيةالتيانتهجتفيظلالنظام
الديكتاتوري ،على غرار التنصت الهاتفي أو جمع المعطيات
الشخصية واستخدامها بشكل مك ّثف ،عادت اليوم لتكتسب
قيمةجزئيةلدىالرأيالعامبفعلفائدتهافيمكافحةاإلرهاب.
لكنالحؤولدوناستخدامهذهالوسائلبمايهددالديمقراطية

ع
األساسيعدد22لسنة2015والمتعلقبمكافحةاإلرهابومن 
ظ
دفتر ةاالحتفا 
غسلاألموال،فاألحكامالمتعلقةبإمكاني ةتمدي 
ئ
يوماتتعارضمعالمعاييرالدوليةذاتالصلةومعالمباد 
إلىً 15
الدستورية المتعلقة باحترام الكرامة وحرمة الجسد والحيا ة
الخاصة.

يسنالقوانينحولمسؤوليات
ّ
الناشئةيستلزممنالمش ّرعأن
أجهزة االستخبارات واألساليب المسموحة المتاحة لها بأسرع
ما يكون .في السياق نفسه ،ال بد من أن تكون الصالحيات
أيضا في أنظمة
االستثنائية في حالة الطوارئ محددة هي
ً
واضحة .لذلك فإن األمر عدد  50لسنة  1978المؤرخ في  26
جانفي1978والمتعلقبتنظيمحالةالطوارئيحتاجعلىاألرجح
إلىالتعديلليتماشىمعروحالدستورالجديد.
مهاما أمنية على
زد إلى ذلك أن الجيش يتولى بشكل متزايد
ً
المستوى الداخلي وال سيما في إطار مكافحة التطرف العنيف

مواجهةالتحدياتالعمليةللعمليةالتشريعية
د
أثارت التعليقات حول مشاريع القوانين الموضوعة حال ًيا قي 
ت
النقاش جدا ًلا قو ًيا بين المشاركين في ما يتعلق بالتحديا 
ن
«العملية» لعملية التشريع .وقد لفت الممثلون الحاضرون ع 
ل
مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التوصل إلى تسوية من أج 
إنجازالعمليةالتشريعيةعلىأكملوجه:
ن
إنوضعالتشريعاتالخاصةبالقطاعاألمنييتطلبمنالبرلما 
ّ

م
واإلرهاب ،ما يستدعي أن تكون شروط تنفيذ هذه المها 

حوا ًرا شام ًلا مع كافة الجهات المدنية الفاعلة (كالحكوم ة
والمجتمع المدني واإلعالم) ومع الخبراء في هذا المجال (كأفرا د

صالحياتمختلفاألسالكاألمنية )الجيشوقواتاألمنالداخلي)

م
السلك العسكري وقوات األمن والنقابات والباحثون في عل 

مضبوطة في إطار قانوني دقيق .فالمطلوب إذً ا هو ضبط
تفاديأيالتباسأوازدواجيةفيالمهام.

الجريمة).

في المقابل ،تمحورت المناقشات حول القوانين الالزمة لتطبيق
مبدأَي المساءلة والشفافية اللذين ينص عليهما الدستور

يجب على المش ّرع عند صياغة قانون جديد أن يسعى
لالقتراب إلى أقصى حد من األهداف العامة المكفولة في
الدستور وأن يق ّلل في الوقت ذاته «األضرار الجانبية» إلى

باعتبارهما شرطين أساسيين للحوكمة الديمقراطية للقطاع
ي .كيف تُضبط آليات الرقابة الملموسة؟ وكيف يط َّبق حق
األمن 
تلق
النفاذ إلى المعلومة في القطاع األمني؟ كلها أسئلة لم َ

حدها األقصى.
ّ

حتىاليومإجابةَمناسبة.
في السياق ذاته ،قام العديد من رجال القانون الحاضرين في
المائدة المستديرة باسترجاع مشاريع قوانين راهنة تتعلق

بصورةعامة،لفتالممثلونعنمجلسنوابالشعبإلىصعوب ة

بحوكمة القطاع األمني وشككوا في دستوريتها .وقد وصف

ي
تنظيم العالقة بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ف 

المشاركونبعضاألحكامبأنها«تقضيعلىالحرية» فيمان ّبهوا

ن
عملية صياغة القوانين :فهل تطرح الحكومة مشاريع قواني 

صراحةًإلىخطرالعودةإلىالممارساتاالستبدادية .وبرأيهمأنه

تب ّينفيهانواياهاصراحةًبينماتتركللبرلمانمهمةمراجعته ا

اليجوزمطلقً ااتخاذالتحدياتاألمنيةالتيتواجههاتونساليوم
)غياب االستقرار في المنطقة واالعتداءات اإلرهابية( كذريعة

ع
بالتشاورمعالمجتمعالمدنيوالجهاتالفاعلةاألخرى؟أمتُخض 
الحكومةنفسهالرقابةذاتيةخو ًفامنأنُ تتّهممعكلمشرو ع

لقوانينأمنيةمتشددةومتعارضةمعمبدأالتناسب.

قانون بأنها تعود إلى زمن الديكتاتورية؟ ال بد هنا من إيجا د

في ما يخص مشروع القانون عدد  25لسنة  2015والمتعلق
بزجر االعتداء على القوات المسلحة ،أشار المشاركون إلى أن
الفصلين  4و  6ينتهكان جميع الفصول المنصوص عليها في
الدستور والمتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة (الفصلين  31و

طريقثالثيتضمندرجةأكبرمنالتعاونوالحواربينالحكوم ة
ى
والبرلمانوالمجتمعالمدني .ويجبأنيكونكلطرفقاد ًراعل 
توضيح احتياجاته واستجواب اآلخر ،ولكن ذلك يتطلب تعزي ز
الثقةالمتبادلةبالدرجةاألولى.
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فيالمقابل،س ّلطبعضالمشاركينالضوءعلىمشاكلأخرى

مهما من العملي ة
درسا
وختاما ،استخلص المشاركون
ً
ً
ً

طريقةممارسةمهامهمالجديدةبالتشريعوالرقابة :فالتآلفمع

ب
التشريعات القائمة في العالم ،ولكن من الضروري استيعا 

فيالعمليةالتشريعية .أوال ،ال يبدوالنواب ّ
دائما على
مطلعين
ً

ج
طبعا االستلهام من نماذ 
الدستورية ،وهي أنه من المفيد
ً

ممارسة الديمقراطية عملية طويلة .كما أن البرلمان التونسي

ي
سياقه ا .وبالفعل ،فإن القانون الذي ينطبق على سياق وطن 

يعانيمنضعفهيكلييتسببفيإبطاءالعمليةالتشريعية:

الطبيعي .»لذلك،

محدد ال يمكن لصقه على حاله خارج إطاره «

فدراسةالعديدمنمشاريعالقوانينمسندةإلىلجنةالتشريع

س
وفي طور اإلصالح التشريعي للقطاع األمني ،يجب على مجل 

العامالقارة،لكنهذهاألخيرةتجدنفسهاغارقةفيالعمل،كما

ّ
يتمكن من تحليل احتياجيات التونسيين
نواب الشعب أن

في حالة مشروع القانون المتعلق بمكافحة اإلرهاب مث ًلا ،في

ورهاناتهمبشكلجيد،وذلكقبلاللجوءإلىالتجاربالمقارنة.

حينأناللجانالتشريعيةاألخرىتبقىمحايدة .منهنايتوجب

ي
وفيسياقمماثل،السيمافيالسياقاإلداريالتونسيالثنائ 

علىلجنةتنظيماإلدارةوشؤونالقواتالحاملةللسالحأنتدرس

اللغة ،يجب على الجهات الفاعلة المعنية أن تحذر من إساء ة

يالمقاماألول.
مشاريعالقوانينالمتعلقةباألمنوالدفاعف 

ترجمةالمفاهيمالقانونية.

ب .مواجهةالتحدياتالسياسيةوالمؤسساتية
دالعوائقالمؤسسيةوالسياسيةفيتونس
تحدي 
ن
يعتمدتطبيقالدستوركذلكعلىإرادةمؤسساتالبلدوقدرتهاعلىالسيرعلىدرباإلصالح .فقدتبديبعضالمؤسساتشي ًئام 
الممانعةإزاءالتغيير،أويمكنأنتفتقرإلىالوسائلالالزمةإلحداثالتغيير.

حوزارةالداخلية
إصال 

تطهير » مؤسسة

كما ولفت بعض المشاركين إلى استحالة «

خالل المائدة المستديرة ،ذكّ ر أحد الخبراء الدوليين أن وزارة
الداخلية تكون في ظل األنظمة االستبدادية مؤسسة ثقيلة
عموما
تتعدد فيها أسالك األمن واالستخبارات .وهي تعمل
ً
باستقاللية كبيرة وتعتيم شديد بدون أي تنسيق فعلي

عامةكوزارةالداخليةألنالنظامالسابقلميستخدمهابطريق ة
ى
انتقائيةإنمااستخدمهابكاملها .لذلكفإناإلحالةالمبكرةعل 
ن
التقاعدوالعزلأوحتىاإليقافعنالعملبحقبعضالموظفي 
ي.
حلجزئ 
اليشكلأكثرمن ٍّ 

مع الفروع األخرى من السلطة التنفيذية ،كما تخضع لتراتبية
هرمية غير رسمية .وعند حدوث انتقال ديمقراطي ،غال ًبا ما تقع
معاد
هذه الوزارات عرضة لالنقسامات الداخلية ما بين مؤ ّيد أو
ٍ
للتغيير،األمرالذييضاعفخطرالتعطيل.
والواقع أن وضع وزارة الداخلية التونسية يستوفي هذا الوصف
تماما .وقد اتفق المشاركون على أن وزارة الداخلية وقوات األمن
ً
الداخلي تأتي في طليعة اإلصالحات الالزمة .48ولكن في حين
أق ّر البعض بوجود إرادة اإلصالح داخل الجهاز األمني الذي يرأسه
وزيرالداخلية،أكّ دالبعضاآلخرأنهلميتجاوبكثي ًرامعمحاوالت

إظهارإرادةسياسيةوتبنّ يرؤيةاستراتيجية
استنكر المشاركون غياب اإلرادة السياسية واستراتيحي ة
ح
اإلصالح الالزمة لدى السلطة التنفيذية .فحتى اليوم لم تُطر 
ن
أي استراتيجية إصالح متماسكة وشاملة للجهاز األمني .وم 
ت
تؤجلعمليةاإلصالحمرا ًراوتكرا ًرا،إنبسببالممانعا 
المرجحأن ّ
ّ
ب
السياسية واالعتبارات االنتخابية من جهة أو بسبب غيا 
التخطيطاالستراتيجيمنجهةأخرى .

التغيير.

 4848لالطالع أكثر على الموضوع ،انظر:
– – مريم http://www.afrik.com/article21912.html
منور« ،وزارة الداخلية التونسية :عصب الحرب» 2011
– – ّ
– –مجموعة األزمات الدولية ،مكافحة اإلفالت من العقاب واستعادة األمن2012 ،
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تعزيزآلياتالتنسيقوالمتابعة
على افتراض أن يحدث اإلصالح التشريعي للقطاع األمني،
يبقى على المؤسسات العامة أن تتخطى العديد من التحديات
العمليةلضمانإنفاذالقوانين .وهناأشارالمشاركونإلىانعدام

س
الجديد وحامية الحقوق والمصالح المادية والمعنوية لتون 
ي
ومواطنيها على المستوى الدولي .لذلك يبدو من الضرور 
ن
إشراك هذه الوزارة في مساعي إصالح القطاع األمني كي يكو 
الموظفونالتابعونله ا:

التنسيق والتواصل الداخلي في كافة مستويات الدولة .كما

•• ّ
مطلعين بالشكل المناسب على المبادئ الديمقراطية

لفتوا إلى ضرورة اعتماد أساليب المتابعة ،فيما أشار آخرون إلى

للدولة التونسية ويتّبعون سياسية خارجية متوافقة مع

نقص خبرة اإلطارات المقتصرة أساسا على عملية صنع القرار

اإلطارالدستوريالجديد.

الشديدةوالمركزة فيظلالنظامالسابق.

• •قادرينعلىتوليالرقابةبشكلناجعللكشفعنأيمحاوالت
خارجيةلتسييرعمليةاإلصالح.

مواجهةالتحدياتالخارجية

• •قادرين ،عن معرفة ،على اختيار برامج التعاون الدولي في
مجالإصالحالقطاعاألمنيالمقترحةمنمختلفالشركاء.

تفاديمحاوالتالتدخلالخارجي
خالل المحاورات ،قام الممثلون عن مركز جنيف للرقابة
الديمقراطية على القوات المسلحة بلفت انتباه المشاركين إلى
الدور الذي لعبته الجهات الفاعلية الفاعلة الدولية في عملية
اإلصالحالتونسية .فالتجربةالدوليةتبرهنأنالحكوماتالخارجية
تستطيعأحيا ًنااستخدامالقطاعاألمنيكأداةلخدمةمصالحها.
يقدم
وقدوقعتتونسنفسهاضحيةللدعمالخارجيالذيكان َّ
للنظامالسابق .منهنا،يتوجبعلىكاملالمجتمعومؤسسات
الدولةأنتبقىمتن ّبهةإلىمحاوالتالتدخلالمماثلة.

تعزيزالتعاوناإلقليميفيمجالاألمنوالدفاع
استعرضالعديدمنالمشاركينالتحدياتاألمنيةاإلقليميةالتي
تثقل كاهل تونس اليوم .فالنزاعات القائمة في ليبيا والشرق
األدنى تأتي في صلب مشاغل السياسة الخارجية ،ليس لدى
تونس وحدها بل لدى منطقة حوض المتوسط بأسرها .لذلك،
وبحسبماذكّ ربهالبعض،قديكونمنالمفيدتعزيزالتعاون
اإلقليمي في مجال األمن والدفاع وإيجاد استجابات مشتركة إزا ء
ن توطئة
هذه األزمات  .49وال بد من التذكير في هذا الشأن بأ 

إشراكوزارةالخارجيةفيعمليةاإلصالح
من هذا المنطلق ،أكّ د المشاركون على الدور الرئيسي الذي
تضطلعبهوزارةالخارجيةبصفتها«واجهة» النظامالديمقراطي

ب
الدستورتع ّبرعنإرادةالشعبالتونسيبتوطيدوحدةالمغر 
العربي والوحدة العربية ،وتروج للتكامل مع الشعوب المسلم ة
واألفريقيةوللتعاونبينشعوبالعالم.

نظمه مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في العاصمة التونسية سنة  ،2012عالج
 4949خالل مؤتمر سابق حول تطوير سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا
ّ
المشاركون مسألة التعاون اإلقليمي في مجال األمن .وتقرير هذا المؤتمر متوفر على الرابط التاليhttp://www.dcaf-tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/FR-NSP-Report-final-2. :
pdf
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دمناخمنالثقةوتعزيزالثقافةالديمقراطية
ج .إيجا 
تحليلانعدامالثقةوالثقافةالديمقراطية
ل
مرات عديدة إلى أن نجاعة تنفيذ الدستور ال تعتمد على القوانين المستقبلية والعوام 
ٍ
لفت المشاركون في المائدة المستديرة
ن
تحديدا على ضرورة المصالحة بين المواطنين والدولة وإيجاد مناخ من الثقة بي 
السياسية والمؤسسية وحدها .وقد س ّلطوا الضوء
ً
المواطنينواألجهزةاألمنية.

تحديدأسبابانعدامالثقةالمتبادل

ى
التغيير .هذا وتم إلقاء الضوء على افتقار الجهاز القضائي إل 

نوعا ما في البالد ،تب ّين
فيما يتمتع الجيش بسمعة إيجابية
ً
الصورة الثقافية لقوات األمن الداخلي الحذر الذي قد يشعر به

ب
النجاعة :منبطءالنظاموعدمالتحقيقفيالشكاوىإلىغيا 
توتطول.
المتابعةواإلداناتالمتس ّرعة،تمتدالئحةاالتهاما 

المواطنون حيالها .فقد أشار العديد من المشاركين إلى اللغة
العامية التي يستخدمها التونسيون للداللة على قوات األمن
الداخلي بكلمة «حكم» ،وهي كلمة حيادية في األصل إنما
ن
معنى سلب ًيا إذ تذكّ ر بأن رجال األمن يجسدو 
ً
تكتسب اليوم
قو ةالضربواإلكراه.
تحدث العديد من المشاركين صراحةً عن
في هذا السياق،
ّ
افتقارقواتاألمنللمهنيةوالنزاهةوالنجاعة،حتىبعدسقوط
النظام السابق .ذلك أن بعض عناصر القوات األمنية يسعون
الستغاللموقعالقوةالذييتمتعونبهمنأجلتقاضيالرشاوى
من المواطنين أو ترهيبهم أو ارتكاب ما هو أسوأ من ذلك ،أي
ضربهم أو تعذيبهم .وبعد عقود طويلة من سوء استخدام
السلطة وانتهاك حقوق اإلنسان ،ال يجد التونسيون أنفسهم
ي .إن
مستعدين بعد لوضع ثقتهم الكاملة في الجهاز األمن 
االعتداءات األخيرة على متحف باردو تؤكّ د مرة أخرى على افتقا ر
قواتاألمنالداخليإلىالنجاعةوالتنسيق.
في المقابل ،ذكر بعض المدعوين أن عناصر القوات األمني ة
يشتكونمنالوصمالذييتعرضونله .فهميعتبرونأنفسهم
مستعدينالحترامالقانونوديناميةاإلصالح،لكنالعديدمنهم
يالحظ أن المواطنين ق ّلما يحترمون مهنتهم أو ال يحترمونه ا
يفسر غياب المكافأة اإلدارة التشريعية الراهن ة
البتة .ولربما
ّ
بالمعاقبةعلىوصمقواتالنظاموتشويهصورتها.

تعزيزإصالحشاملقائمعلىحوارجامع
ت
اإلصالح عبارة عن ظاهرة شاملة ال تقتصر على المؤسسا 
ع
العمومية وحدها :بل يجب على المجتمع بأكمله أن يتأقلم م 
ن
الديمقراطية .فقداستنكرمث ًلابعضالمشاركينأنالمواطني 
ن
يحترمون القانون بصورة عشوائية ،حتى متى كان هذا القانو 
يحميهم بموضوعية )كعدم االلتزام بوضع حزام األمان) ،فيم ا
أشار آخرون إلى أن المواطنين يطلبون الكثير من الدولة ،من
ناحيةالتعليمواألمنمث ًلا،معالعلمبأنالدولةتعانيمننقص
نقصيعزىمنجملةأمورأخرىإلىحجم
ٌ
حادفيالموارد،وهو
االقتصادغيرالرسميفيتونس .ومعأنهبوسعناالقولإنهمن
واجبالدولةالسعيإلىتحقيقحوكمةاقتصاديةأفضل،إالأنه
اليجوزالتقليلمندورالمواطنينفياستمرارهذهالظاهرةأو
زوالها.
وكذلك ندد بعض المشاركين بالثقافة السلطوية المتفشية
في كافة قطاعات المجتمع ،فهي قادرة على إفشال محاوالت
اإلصالح على المدى البعيد .لذلك من الضروري ترسيخ مفاهيم
الديمقراطية والسلم االجتماعي واالعتدال الديني في األذهان
حرصاعلىأنتفسراألجيالالمقبلةالدستوربطريقةديمقراطية.
ً
وفي السياق نفسه ،لفت بعض المشاركين إلى أن المقارب ة
القانونية ال تستطيع وحدها أن تعزز الثقافة الديمقراطية في
البلد :صحيحٌ أن الدستور يشكل خطوة كبيرة نحو األمام ،لكن

ض
وينطبق األمر نفسه على السلطة القضائية :فبعد تع ّر 

إرساء الديمقراطية يحتاج إلى دراسة من مهنيين آخرين أمثال

المواطنين النحياز القضاء وتعسفه في ظل النظام السابق،

الخبراءفيعلمالسياسةوعلماالجتماعوعلمالنفسواألساتذة

ي .هذا
ليسوا جاهزين بعد لوضع ثقتهم في النظام القضائ 

أوحتىالفالسفة.

ي
ولفتبعضالمشاركينإلىافتقاربعضالقضاةإلىالرغبةف 
ل
اإلصالح .فإنكانبعضهمقدكافحللتوصلإلىقضاءمستق 
في تونس ويشارك في مساعي اإلصالح ،فقد استفاد البعض
اآلخرعلىصعيدشخصيمنالنظامالسابقوهواليوميقاوم
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وختاما ،ذكر بعض المشاركين الدور اإلعالمي الذي يتعين على
ً
وسائل اإلعالم االضطالع به في عملية اإلصالح .برأيهم أن اإلعالم
دائما وبالشكل الصحيح عن إرادة اإلصالح ومساعي ه
لم يع ّبر
ً
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داخل الجهاز األمني .ومع أن الرقابة غير المباشرة التي يمارسها
أيضا إظهار التجاوزات
اإلعالم على القطاع األمني تستوجب منه ً
واالختالالت ،إال أنه يجب على اإلعالم المساهمة في إقامة حوار
بنّاء أكبر حول موضوع اإلصالح .ولهذا يجب على الصحافيين
ومؤسساتالقطاعاألمنيأنيعززواالتعاونفيمابينهم.

استرجاعالثقةبفضلالعدالةاالنتقالية
ن
خالل المؤتمر ،أظهر الممثلون عن هيئة الحقيقة والكرامة أ 
عملية العدالة االنتقالية تشكل خطوة ضرورية في المصالحة
بين المواطنين والقوى األمنية .50وقد أثبتت التجارب الدولية
وجود ترابط وثيق بين الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية
المستدامة :يجب أن ّ
يطلع المواطنون على الحقيقة الكاملة

محركين
تشجيع التثقيف والعدالة االنتقالية باعتبارهما
ّ
للمصالحة

لالنتهاكات الماضية ويجب أن يكون من حق الضحايا وعائالتهم
تؤمنهذهالشروط
نيلالعدالةوالتعويض .ومنواجبالدولةأن ّ
ى قيام عملية البناء الديمقراطية على أساس السلم
حرصا عل 
ً

تعزيزالتثقيفبشأنالديمقراطيةودولةالقانون

االجتماعي.

يعتبرالمشاركونأنالمصالحةبينقواتاألمنوالمواطنينتم ّر
حكمابالتثقيف .لكنإرساءالديمقراطيةبشكلثابتومستدام
ً

ل
واإلرادةالتونسيةبرفعالغطاءعناالنتهاكاتالمرتكبةفيظ 

يتطلب سياسات تثقيفية مناسبة تساهم في الترويج للثقافة
الديمقراطية وتعزيزها على كافة مستويات الدولة ،بما فيها
ل .من الضروري من
األجهزة األمنية ،وكذلك بين المواطنين كك 

ل
مرسخة في الدستور (البند التاسع من الفص 
النظام السابق
ّ
 (148 51ومؤكّ دة في القانون األساسي عدد  53لسنة 2013 
المؤرخفي24ديسمبر2013والمتعلقبإرساءالعدالةاالنتقالية
وتنظيمها .وقد لفت الممثلون عن هيئة الحقيقة والكرامة

جهةأنيتبنىالجهازاألمنيقيمالديمقراطيةوحقوقاإلنسان.

إلى أنه يجب أال تُعتبر عملية العدالة االنتقالية ،التي ال تزال في

األمناعتبرواحقوقاإلنسانبمثابةرادعإلدارةاألزماتاألمنيةخالل

بداياتهافيتونس،منمهامالهيئةوحدها .فهيفيالحقيقة
مشروع المجتمع التونسي بأسره ،ويجب على الدولة أن تو ّفر

فبعضالمشاركيننددمث ًلاكيفأنبعضالممثلينعنقوات
ظهورهمعلىوسائلاإلعالم.

الظروفالمؤاتيةلتحقيقه )انظرقسمالتوصيات(.

بيد أن التعارض بين حقوق اإلنسان واألمن ال أساس له :إذ يجب
اعتباراألمنحقً اأساس ًياواعتبارحقوقاإلنسانإطا ًرايرسمحدود
ممارسةالمهاماألمنيةوأدا ًةفيخدمةاألمن .لذلكيجبالتركيز
علىاعتبارحقوقاإلنسانواألمنعنصرينمتكاملينعندتأهيل
رجال األمن ،كما وعلى مفاهيم الحكم الرشيد للقطاع األمني
اآلنفذكرها )الصالحالعام،الشفافية،الحياد،النجاعة(.
ومن جهة أخرى ،يجب على المواطنين أنفسهم أن يكونوا
تفهم الرهانات األمنية وعمل القوات األمنية .من
قادرين على
ّ
هنا،يتعينعلىالجهازاألمنيبذلمجهودللتواصلوالتثقيف
منأجلتعزيزفهمالمواطنينلمهامهبشكلدائم.

 5050يندد العديد من الناشطين بمشروع القانون األساسي المتعلق بالمصالحة في المجالين االقتصادي والمالي والمتداول حال ًيا في مجلس نواب الشعب ،إذ يعتبرون أنه يؤثر سل ًبا على عملية
مؤات لالستثمار ،ينص مشروع القانون على وقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم
العدالة االنتقالية في البالد .في سبيل إعادة إيجاد مناخ
ٍ
من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وباالعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وباالستيالء على األموال العمومية» .انظر مشروع القانون على الرابط التاليhttp://www. :
legislation-securite.tn/ar/node/36889
« 5151تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ،وال يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو
سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن».
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 .3توصيات المشاركين

كانالمشاركونطوالفترةانعقادالمائدةالمستديرةيقدمونالتوصياتالهادفةإلىتسهيلتنفيذالدستورالجديدفيمجالإصالح
تصنيفلمختلفالتوصياتالمطروحةبحسبالجهةالمعنية:
ٌ
وحوكمةالقطاعاألمني .فيم ايلي

مجلسنوابالشعب
مهمةوضعالتشريعات

• •التصويتعلىالقوانيناألساسيةالمتعلقةبإنشاءهيئاتالجمهوريةالثانية

للقطاعاألمني

• •العملعلىمطابقةالقوانينالخاصةبالقطاعاألمنيمعالدستور
• •وضعجدولأعمال/خطةتنميةتشريعيةواضحةلمجالَياألمنوالدفاع
• •إعطاءاألولويةلإلصالحاتالهيكليةالكبرى )الالمركزية،القوانينالمتعلقةبالشرطة،وأجهزة
االستخبارات ،والجيش)
• •وضعقائمةبالثغراتالقانونيةفيمجالحوكمةالقطاعاألمني
• •وضعآلياتشرعيةلتطبيقمبدأالمساءلةوالشفافيةالمنصوصعليهفيالدستور
• •وضعإطارقانونيمحددلتنظيمالقواتالمسلحةوقواتاألمنالداخليومهامها
• •وضعإطارقانونيمحددلتنظيمأجهزةاالستخباراتومهامها
• •وضعإطارقانونيمحدد ّ
ينظمالصالحياتاالستثنائيةفيحالةالطوارئ/إعادةالنظرفياألمر
عدد50لسنة1978المتعلقبنتظيمحالةالطوارئ
• •وضعإطارقانونيمحددالستخدامالقوة
• •وضعإطارقانونيمحددلكلنشاطتقومبهالدولةويعتبرضرور ًياللحكمالرشيدللقطاع
األمنيويستدعيانتهاكأوتقييدحقوقاإلنسانوالحريات )مث ًلا :التنصتعلىالهواتف،
جمعالمعطياتالشخصيةواستخدامها(
• •مطابقةمشروعالقانونعدد25لسنة2015المتعلقبزجزاالعتداءعلىالقواتالمسلحة
معالدستور
• •مطابقةمشروعالقانونعدد22لسنة2015المتعلقبمكافحةاإلرهابومنعغسلاألموال
معالدستور
• •إصالحمجلةالمرافعاتوالعقوباتالعسكرية
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مهمةالرقابةعلىالقطاع
األمني

ص•علىتو ّفرالمواردالبشريةوالماليةوالماديةالالزمةبحوزةاللجان
الحر •
• •طلباستراتيجيةأمنيةودفاعيةواضحةمنالحكومة
• •تزويدهيئةالحقيقةوالكرامةبالمواردالبشريةوالماليةوالماديةالالزمةلتأديةمهامهاضمن
المهلةالزمنيةالمنصوصعليهفيالقانون
• •توفيراألموالالالزمةللتعويضعلىضحاياالنظامالسابق

التنميةالمؤسسية

• •تعزيزإمكانياتالتخطيطاالستراتيجيةداخلاللجان
• •مراجعةآليةإسنادمشاريعالقوانينإلىاللجانالمختلفةللنظرفيها
• •إجراءتبادالتمنهجيةومنتظمةمعالسلطةالتنفيذيةوالمجتمعالمدني
• •تأهيلأعضاءمجلسنوابالشعبلممارسةمهامالرقابةعلىالقطاعاألمني
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رئيسالحكومةووزراءالداخليةوالدفاعوالعدلوالخارجية
مإدارةالقطاعاألمني
مها 
والرقابةعليه

• •تحديدالثغراتفيحوكمةالقطاعاألمنيمنحيثالتشريعاتواألنظمةوالسياسات
المتعلقةبتطبيقالمبادئالدستورية 
• •ضبطاآللياتالداخليةلتطبيقمبدأيالشفافيةوالمساءلةالمنصوصعليهمافيالدستور
بشكلعام،وتطبيقحقالنفاذإلىالمعلومةبشكلخاص
• •تطويرآلياتداخليةلمتابعةإنفاذالقوانين
• •حمايةأرشيفالنظامالسابقمنأيمحاولةانتزاعأوتدميرأوإخفاء،ووضعهفيمتناول
هيئةالحقيقةوالكرامة

مهمةصياغةسياسات

• •تشجيعالمصالحةبينالدولةوالمواطنينعبرسياساتمالئمة

حوحوكمةالقطاع
اإلصال 

• •إدخالالمبادئالدستوريةالجديدةوحقوقاإلنسانفيالمنهاجالتدريبيللقواتالمسلحة

األمني

وقواتاألمنالداخلي
• •وضعتصميماستخباراتيمتماسكومتوافقمعمعاييرالحكمالرشيد
• •إصالحاآلليةالتيتتبعهاالحكومةلمعالجةشكاوىالمواطنينبشأنسوءمعاملةقوات
األمنالداخليلهموانتهاكاتحقوقاإلنسان
• •وضعاستراتيجيةوطنيةواضحةفيمجالَياألمنوالدفاع
• •تعزيزالتعاونالثنائيأوالمتعدداألطراففيمجالَياألمنوالدفاععلىالمستوىاإلقليمي
(مث ًلامعالبلدانالمجاورةفيالمغربالعربيومعدولحوضالبحراألبيضالمتوسط)

التنميةالمؤسسية

• •وضعخطةتنميةاستراتيجية
• •إجراءتبادالتمنهجيةومنتظمةمعمجلسنوابالشعبوالمجتمعالمدني
• •تعزيزالتعاونبينالوزاراتعلىكافةاألصعدة
• •اتباعتواصلموضوعيوشفافبشأنمهامالوزاراتومساعياإلصالح
• •النظرفيتطبيقالالمركزيةفيالتواصل )المناطق(لتحقيقدرجةأكبرمناالستجابة
• •تعزيزالتعاونبينالسلطةالتنفيذيةووسائلاإلعالم
• •وضعآليةسهرسياسيةلكشفأيمحاولةخارجيةلتسييرالقطاعاألمني
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المجتمعالمدنيووسائلاإلعالم
مهمةالرقابةغيرالرسمية

• •متابعةجهودالرقابةغيرالرسميةعلىالقطاعاألمنيوتعزيزها

علىالقطاعاألمني

• •تعزيزالتعاونبينالمجتمعالمدنيومجلسنوابالشعبوالحكومة
• •تشجيعاحترامالحقوقوالحرياتالمك ّرسةفيالدستوروحمايتها

مهمةاإلعالم

• •تشجيعالمصالحةبينالدولةوالمواطنين
• •تعزيزالتعاونبينالسلطةالتنفيذيةووسائلاإلعالم
• •إطالعالمواطنينعلىسيرمساعياإلصالح
• •إطالعالمواطنينعلىآلياتتقديمالشكاوىالقائمة
• •المساهمةفيتدريباألطرافالفاعلةفيالقطاعاألمنيعلىمبادئالحكمالرشيدوتحدياته

مرك زجنيفللرقابةالديمقراطيةعلىالقواتالمسلحة
مإصالحالقطاع
مهمةدع 

• •إطالعالسلطاتالعموميةالعلياعلىنتائجالتبادلالذيجرىفيإطارمؤتمر8ماي 2015

األمني

• •توعيةالسلطاتالعموميةالعلياعلىأهميةالنقاشالمرتبطبتطبيقالدستور
• •المشاركةفينقاشجامعحولإصالحالقطاعاألمنيمعمختلفاألسالكوالمهن )قواتاألمن،
علماءالنفس،علماءاالجتماع،األطباء)...
تقدمعمليةتطبيقالدستورفيغضونسنةأوسنتين
• •تنظيممؤتمرلمتابعة ّ
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