
في تطبيق الفصل 49 من الدستور

بين مقتضيات دستورية القانون ومقّومات التشريع الجيد

دليل السلطة التشريعية
في تطبيق الفصل 49 من الدستور

بين مقتضيات دستورية القانون ومقّومات التشريع الجيد

دليل السلطة التشريعية





وفاء زعفران األندليس

في تطبيق الفصل 49 من الدستور

بين مقتضيات دستورية القانون ومقّومات التشريع الجيد

دليل السلطة التشريعية





التمهيد العام وا�شراف على ا�دلة العملّية

سلو احلمروين

 

فريق المراجعة من بين مجموعة العمل المتابعة للمشروع

 شفيق رصصار
سهام بوعجيلة         درة اجلعايبي        

ستور واملوسوم: ليل يف إطار أنشطة املرشوع املتعلق بتطبيق الفصل 49 من الدّ تمّ إنجاز هذا الدّ
"معاً من أجل حقبة جديدة حلامية احلقوق األساسية يف تونس"

بتمويل من وزارة اخلارجية األملانية

التدقيق العام: منية بلعريب



© 2021 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور
Guide of the Legislative Power in the Application of Article 49 of the Constitution

منشورات املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات (International IDEA) مستقلّة عن أية مصالح وطنية أو سياسية معينة. كام أن اآلراء الواردة يف هذا 
املنشور ال متثل بالرضورة وجهات نظر املؤسسة أو هيئتها العامة أو أعضاء جملسها أو آراء اجلهات املانحة.

النسخة اإللكرتونية من هذا املنشور متاحة بموجب رخصة املشاع اإلبداعي (CCI)، سمة املشاع اإلبداعي، رخصة غري جتارية، رخصة املشاركة باملثل (3.0). جيوز 
نسخ املنشور وتوزيعه وبثه وكذلك تعديله وهتيئته برشط أن يستخدم ألغراض غري جتارية فقط، وأن يذكر املصدر عىل النحو الصحيح، ويتم توزيعه برخصة مماثلة. 

ملزيد من املعلومات عن رخصة املشاع اإلبداعي، أنظر:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0>

ه الطلبات لرتخيص إعادة إنتاج أو ترمجة كل هذا املنشور أو أي جزء منه إىل:  تُوجّ

التصميم واإلخراج الفني: داليا العزب، القاهرة
صورة الغالف: 

 
 :(DOI) ف الوثيقة الرقمي عرّ مُ

Fugue, oil- canvas, 129.5 x  129.5 cm, Wassily Kandinsky, 1914

International IDEA
Strömsborg
SE -103 34 Stockholm
Sweden
Tel: +46-8-698 37 00 
Fax: +46-8-20 24 22
Email: info@idea.int
Website: www.idea.int 

Federal Foreign Of� ce
Werderscher Markt 1
11013 Berlin
Website: www.auswaertiges-amt.de

:(PDF) الرقم  املعياري الدويل للكتاب
5-435-7671-91-978                                                  (املطبوع):

978-91-7671-436-2

https://doi.org/10.31752/idea.2021.61



v

المحتويات



املحتوياتاملحتويات

viدليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور
1. ما هي احلقوق املعنية بالفصل 49 ؟

2. متى يمكن اخلروج عن مقتضيات الفصل 49 ؟ 
3. هل يغنينا الفصل 49 عن التحديدات اخلاصة لبعض احلقوق؟ 

4. ماهي موجبات احلدود عىل احلقوق واحلريات؟ 
5. رشط الرضورة يف دولة مدنية ديمقراطية 

6. رشط عدم املساس بجوهر احلق 
7. رشط التناسب بني الضوابط وموجباهتا

8. ملن يتوجه رصاحة الفصل 49؟

مقدمة الدليل

اجلزء األول- الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف مادة احلقوق واحلريات

الفرع األول- منطلقات أساسية: علوية الدستور والتوقي من الالدستورية

الفقرة األوىل- الترشيع ورضورة احرتام الدستور 
دستورية ع التوقّي من الالّ 1- واجب املرشّ

2- دور القايض الدستوري يف ضامن علوية الدستور

مات الدستورية الفقرة الثانية-  ضامن احلقوق واحلريات أحد مقوّ
1- مفهوم احلقوق واحلريات

أ- احلرية
ب-  احلق

2- احلقوق واحلريات يف جوهر العالقة الدستورية بني السلطة والفرد
أ- واجب الدولة االمتناع عن املساس باحلقوق واحلريات

ب- واجب الدولة محاية احلقوق واحلريات
ج- واجب الدولة إنفاذ احلقوق واحلريات 

الفرع الثاين- مضامني الفصل 49: ضبط إطار معياري دقيق للتدخل الترشيعي يف جمال 
احلقوق واحلريات

الفقرة األوىل- حرص الضوابط عىل احلقوق واحلريات يف جمال القانون: التحفظ الترشيعي

ع يف جمال احلقوق واحلريات: حدود احلدود الفقرة الثانية- تقييد السلطة التقديرية للمرشّ
1- رشط الرضورة

2- رشط عدم املساس بجوهر احلق

ix

xii
xiii
xvi
xvii
xx
xxi
xxii
xxiii

2

4

5

6

6

9

11

12

 12

12

14

15

16

 17

20

 21

 28

 29

41



املحتويات

vii

3- رشط التناسب

الفقرة الثالثة- إلزام املرشع باحرتام احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور: مبدأ عدم 
الرتاجع

اجلزء الثاين- مقتضيات الفصل 49 منهج أسايس للترشيع اجليد

الفرع األول- أين تربز العالقة بني علم الترشيع ومعايري الفصل 49؟

الفقرة األوىل- الوظيفة التقييمية للفصل 49
الفقرة الثانية-  املنهج التقييمي صلب الفصل 49

الفرع الثاين- كيف يمكن االستفادة من الفصل 49 يف صنع القوانني؟

الفقرة األوىل- عند إعداد مقرتح قانون
ر 1- مرحلة التصوّ

2- مرحلة الصياغة

الفقرة الثانية- عند نظر اللجان الترشيعية
د التعهد 1- بمجرّ
2- خالل النقاش

3- عند صياغة التقرير

الفقرة الثالثة- عند ممارسة حق التعديل

خامتة

امللحق

حول املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

44

51

58

61

62

66

69

70

70

75

88

89

90

93

94

96

102

131



viiiدليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور



ix

تمهيد عام

حول الفصل 49 من الدستور

سلو احلمروين



x

متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

لم يقع اللجوء إلى مبدأي الضرورة والتناسب للحد من الحقوق والحريات بقدر ما نالحظه 
اليوم أثناء جائحة "كوفيد -19" وذلك لما تمثله الحدود المفروضة هنا وهناك من خطر على 

الحريات إذا لم يقع تأطيرها وتحديد آثارها في الزمان والمكان وحسب الوضعيات. 

ضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان  ل منظمة اهتمت باملسألة هي منظمة األمم املتحدة من خالل بيان مفوّ وأوّ
أمام جملس حقوق اإلنسان1 ومن خالل جمموعة توجيهات للدول لعل أمهها " أن تكون التدابري متناسبة مع املخاطر التي 
تم تقييمها، وهي رضورية وتطبق بطريقة غري متييزية. وهذا يعني وجود حتديد للمدة، واختاذ أقل هنج ممكن للتدخل 

حلامية الصحة العامة".

وليس  املرشوعة،  العامة  الصحة  أهداف  لتحقيق  الطوارئ  سلطات  استخدام  "جيب  بأنه  التوصيات  أضافت  كام 
ببعض  التذكري  الصحفيني مع  أو  اإلنسان  املدافعني عن حقوق  أو إسكات عمل  املعارضة  لقمع  استخدامها كأساس 
احلقوق غري قابلة لالنتقاص، بام يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القرسية وحظر الطرد اجلامعي وحظر التعذيب وسوء املعاملة 

واستخدام االعتقال التعسفي" 2، هذا عىل مستو املنظامت احلكومية.

أما عىل مستو املنظامت غري احلكومية، فنذكر الوثيقة التي أصدرهتا اللجنة الدولية للحقوقيني يوم 6 أفريل/نيسان 
2020 والتي دعت فيها الدول إىل احرتام التزاماهتا الدولية حتى أثناء حاالت الطوارئ أو يف جمال الصحة العامة مثلام هو 
احلال مع جائحة "كوفيد -19". وطالبت اللجنة باستناد القيود املفروضة عىل ممارسة احلقوق أو حاالت عدم التقييد عىل 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان "عىل أن تستويف التدابري محاية املعايري القانونية، وعدم التمييز، والرضورة، والتناسب"3. 

إن تعالت هذه األصوات املنبّهة خلطورة احلدود االعتباطية حلقوق اإلنسان، فإن ذلك يرجع إىل افتقاد بعض الدول 
اإلطار الدستوري أو القانوين الذي حيدد رشوط القيود املفروضة عىل احلقوق وإىل حداثة عهد البعض اآلخر بآليات 

محاية احلقوق حتى يف حاالت الطوارئ.

ويمكن أن ندرج تونس ضمن هذا الصنف األخري باعتبارها ديمقراطية ناشئة مل تستكمل آليات الرقابة الرضورية 
عىل القيود املفروضة عىل حقوق اإلنسان رغم تبني دستور جديد سنة 2014.

يمثل الفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 حجر األساس يف مادة احلقوق واحلريات. فبعد أن 
ت يف هناية  أقرّ بالدستور،  التعرض حلدود ممارسة احلقوق واحلريات املضمونة  التأسيسية حول كيفية  السلطة  ترددت 

األمر فصال نعرب عنه باملادة اجلامعة نسوق نصه :

ي حلالة الطوارئ الصحية هذه. ولكنّ حالة الطوارئ ال  1  "العديد من احلكومات يواجه قرارات صعبة. وقد تربز رضورة اعتامد تدابري طوارئ للتصدّ
ا لتجاهل التزامات حقوق اإلنسان. وجيب أن تكون تدابري الطوارئ رضورية ومتناسبة لتلبية احلاجة الطارئة. وجيب أن يبلّغ الناس بكامل  ل عذرً تشكّ
ة رسيان مفعوهلا. وجيب تطبيق إجراءات الطوارئ بإنصاف وإنسانية. ويف حال تمّ ارتكاب أيّ فعل جرمي، جيب أن تكون العقوبة  تدابري الطوارئ وبمدّ
متناسبة مع الفعل اجلرمي وبحسب ما ينصّ عليه القانون. يساورين قلق بالغ حيال تبني دول معينة صالحيات طوارئ غري حمدودة وغري خاضعة لالنتقاد. 
ففي بعض احلاالت القليلة، يُستَخدم الوباء لتربير تعديل ترشيعات عادية فتميس قمعيّة، وتبقى سارية لفرتة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ". بيان 9 

www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25785&LangID=A  .2020 أفريل/نيسان
 www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/COVID-19Guidance.docx&action=default&   2
DefaultItemOpen=1

 www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Universal-ICJ-courts-covid-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG-arabic.  3
pdf?fbclid=IwAR 1i2O mLpHsR-qrizoJswrHamPuvaOXrqEw262EX0GGkbUWs7R_Qgj-dLoU
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سلو احلمروين

د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.   "حيدّ
وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات 
األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.

ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". 

لفهم مقتضيات الفصل 49، ال بد من الرجوع إىل تطور آليات احلد من احلقوق واحلريات يف املنظومة الدستورية التونسية.

ففي دستور غرة جوان/حزيران 1959، كان االختيار التأسييس مبنيا عىل ازدواجية التحديدات، بني التحديدات 
اخلاصة التي تعلقت ببعض احلقوق واحلريات والتحديد العام الذي جاء بالفصل السابع من الدستور. 

واالجتامع  والنرش  والصحافة  والتعبري  الفكر  بحرية  مثال  فتعلقت  ومبعثرة  متعددة  اخلاصة  التحديدات  جاءت 
وتأسيس اجلمعيات4 أو تكوين األحزاب وتنظيمها5 أو حرمة املسكن ورسية املراسلة ومحاية املعطيات الشخصية6، 

كام تعلقت بحرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها وباختيار مقر اإلقامة يف حدود القانون7.

أما الفصل السابع، فقد نصّ عىل ما ييل: "يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون، وال حيد من 
هذه احلقوق إال بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض 

االجتامعي".

رقابة  بدون  املرشع يف جمال احلقوق واحلريات  يد  املنغلق والالديمقراطي يف إطالق  السيايس  الوضع  ولقد ساهم 
موضوعية مستقلة نابعة عن حمكمة دستورية تسهر عىل الرقابة الفعلية ملد احرتام املرشع ملقتضيات حقوق الغري أو 

األمن العام أو غريها من األهداف التي عددها الفصل السابع.

بعد سنة 2011، طرحت مسألة احلدود عىل احلقوق واحلريات مرة أخر يف إطار املجلس الوطني التأسييس من 
ة أو فصال جامعا  ة قاعدة عامّ ل مرّ 2013 وهو الذي أدرج ألوّ 1 جوان/حزيران  خالل مرشوع الدستور الصادر يف 
هبذا  املضمونة  واحلريّات  باحلقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  ر  "يقرّ  :48 الفصل  واحلريات،  احلقوق  بضوابط  يتعلق 

الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.

وتسهر  ة.  العامّ ة  الصحّ أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات  أو  الغري  حقوق  حلامية  إال  القانون  يتّخذ  وال 
اهليئات القضائيّة عىل محاية احلقوق واحلريّات من أي انتهاك".

ولئن استجابت هذه الصياغة إىل فكرة املادة اجلامعة للحد من احلقوق واحلريات، إال أهنا مل تدرج مفاهيم الرضورة 
والتناسب كام ناد بذلك املجتمع املدين8.

4  الفصل 8 من دستور 1959.
5  الفصل 8 فقرة أخرية من دستور 1959.

6  الفصل 9 من دستور 1959.
7  الفصل 10 من دستور 1959.

أنظر مقرتح اجلمعية التونسية للقانون الدستوري، سليم اللغامين، سلسبيل القليبي وسلو احلمروين، مقرتحات حول احلقوق واحلريات عىل ضوء مسودة   8
الدستور، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، الثالثاء 15 فيفري/شباط 2013، الصفحة 31 وما يليها. 
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

النقاش حول الدستور، حيث  تمّ إدراج مفهوم  مة من  49 إالّ يف مرحلة متقدّ ل إىل صيغة الفصل  التوصّ يتمّ   ومل 
أولية  يقتيض بصورة  ما   التناسب. وهو  مبدأ  واحلريات- ودسرتة  احلقوق  لتقييد  املرشوعة  األهداف  الرضورة -أي  
هذا  منها يف  البعض  نجيب عن  األسئلة  من  خالل طرح جمموعة  الفصل من  هذا  صلب   املستعملة  املفاهيم  توضيح 

التقديم العام وجييب عنها األستاذ سليم اللغامين يف ورقة مرفقة (امللحق).

1. ما هي الحقوق المعنية بالفصل 49 ؟

خيتتم الفصل 49 الباب الثاين من الدستور املكرس للحقوق واحلريات ويقرّ أن القانون هو الذي حيدد "الضوابط 
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها".

من هنا، يمكننا تقسيم احلقوق واحلريات إىل صنف وضعته السلطة التأسيسية يف باب احلقوق واحلريات وصنف 
نجده يف أبواب أخر من الدستور.

قيمة  التأسيسية  السلطة  أعطتها  التي  واحلريات  احلقوق  قائمة  عىل  لالطالع  الثاين  الباب  إىل  الرجوع  إذن  يكفي 
.(les aléas législatifs) دستورية رغبة منها يف محايتها من تقلبات السلطة الترشيعية

ولعل افتتاح الباب الثاين بالفصل 21 يعرب عن التزام عام للدولة باحرتام احلقوق واحلريات، فهي تضمن "للمواطنني 
ة، وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم". لكن إىل جانب هذا االلتزام العام،  واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ

نجد العديد من الفصول الدستورية اخلاصة بكل حق أو حرية عىل حدة.

ولعله من املهم التذكري بأن دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014، وعىل عكس دستور 1959، يضمن إىل جانب 
احلقوق املدنية والسياسية، حقوق اجليل الثاين وهي احلقوق االقتصادية واالجتامعية وحقوق اجليل الثالث وهي احلقوق 

البيئية باألساس.

طبيعة  بحسب  الدولة  عىل  املحمول  االلتزام  بطبيعة  تتعلق  عدة  فوارق  اإلنسان  حقوق  قضاء  وفقه  الفقه  أقرّ  لئن 
احلقوق، فإن حقوق اإلنسان تقوم اليوم عىل فلسفة تكاملها وترابطها وعدم إمكانية جتزئتها، وهو ما ال نجده يف دستور 
27 جانفي/كانون الثاين 2014 بينام أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ 1977 9 والدستور التونيس لسنة 1959 يف 
فصله اخلامس بعد التنقيح الدستوري املؤرخ يف غرة جوان/حزيران 2002، حيث التزمت اجلمهورية التونسية بضامن 

"احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كونيّتها وشموليتها وتكاملها وترابطها".

كام يمكن اإلشارة إىل وجود حقوق أخر يف الدستور يف غري الباب الثاين معنية هي األخر بانطباق الفصل 49. 
احلقوق  بني  من  ونذكر  به.  الواردة  احلقوق  عىل  تطبيقه  اقتصار  عنه  يرتتب  ال  الثاين  الباب  ضمن   49 الفصل  فورود 
والضمري  املعتقد  حريات  س  يكرّ والذي  العامة  باألحكام  املتعلق  األول  الباب  من   6 بالفصل  الواردة  تلك   األخر
وممارسة الشعائر الدينية. كام نجد جمموعة أخر من حقوق اإلنسان تُدرج فيام يمكن تسميته باحلقوق القضائية وهي 
احلق يف املحاكمة العادلة يف أجل معقول، املساواة أمام القضاء، احلق يف التقايض ويف الدفاع، مبدأ التقايض عىل درجتني 

أو علنية جلسات املحاكم والترصيح باألحكام (الفصل 108 من الدستور).

ل  1977، أنظر أيضا النقطة اخلامسة من إعالن فيينا  9  أنظر توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد 32/130 مؤرخة يف 16 ديسمرب/كانون األوّ
املؤرخ يف 25 جوان/حزيران 1993.
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ماذا عن احلقوق غري املذكورة بالدستور؟

ينص الفصل 49 رصاحة عىل أن نظام التحديد العام ينطبق عىل "احلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور" وهو 
ما يعني، إذا التزمنا بقراءة حرفية للنص، أن احلقوق التي مل حتظ بتكريس دستوري ليست معنيّة برشوط الفصل 49. 

بقية  عىل  التناسب  اختبار  وباألساس  املادية   49 الفصل  رشوط  لتطبيق  قانوين  مانع  أي   نر ال  ذلك،  رغم  لكن 
احلقوق عىل قلّتها. فبالرجوع إىل بقية أحكام الدستور، يمكن أن نجد أسسا ممكنة لتطبيق الفصل 49 عىل تلك احلقوق 

واحلريات مثل حرية الصناعة والتجارة أو حرية العمل. 

نجد أوال أن توطئة الدستور تعرب عن متسك الشعب بمبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية والتزام الدولة بضامن 
إىل  اإلرادة كانت متجهة  أنّ  يعني  ما  اإلنسان" و"املساواة يف احلقوق" وهو  احلريات وحقوق  القانون واحرتام  "علوية 

مقاربة عامة للحقوق واحلريات.

ة،  من جهة أخر، نصّ الفصل 21 عىل أن "تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ
وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم" وهو ما يعربّ عن االلتزام العام للسلطة الـتأسيسية بضامن احلقوق واحلريات الفردية 
والعامة وهو ما يمكن استعامله من قبل القايض الدستوري إلثراء احلقوق واحلريات الدستورية خاصة إذا تمّ األخذ 
بعني االعتبار ما توصل إليه فقه القضاء املقارن الداخيل والدويل من تعزيز للحقوق واحلريات حتى يف حالة سكوت 

النص عن البعض منها10.

يمكن للقايض الدستوري إذن، وهو الضامن األول للحقوق واحلريات، أن يعزز قائمة احلقوق واحلريات الدستورية 
من خالل تأويله ملختلف أحكام الدستور11.

2. متى يمكن الخروج عن مقتضيات الفصل 49 ؟  

نفس  معينة حددها  أهداف  إىل  بالنظر  احلقوق واحلريات  املرشع حتديد ضوابط  أراد  كلام  مبدئيا   49 الفصل  يطبق 
الفصل وهو ما نعرب منه باالختصاص احلرصي للمرشع يف هذا املجال.

ا حلامية أدنى من تلك التي يوجبها الفصل 49 أو حلامية أرفع منها. يف حاالت معينة، ختضع احلقوق واحلريات إمّ

حالة الحماية األدنى  �

49 بمعزل عن بقية أحكام الدستور، إذ ختضع احلقوق واحلريات إىل نظام خاص قد يقع  ال يمكن قراءة الفصل 
العمل به من خالل جلوء رئيس اجلمهورية إىل الفصل 80 من الدستور.

د لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا  ة يف حالة خطر داهم مهدّ ينص هذا الفصل عىل أنّه "لرئيس اجلمهوريّ

 Voir par exemple Anne-Marie Le Pourhiet, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des droits    10
fondamentaux »,
www.revuegeneraledudroit.eu. Voir également Véronique Champeil Desplates, « Le Conseil constitutionnel 
protecteur des droits et libertés », www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf9/crdf0901champeil.pdf  

Voir par exemple : Du�y (A.), « La constitutionnalisation de la liberté contractuelle », R.D.P, n°6, 2006, pp.1569-1600 .  11
Faure (B.), « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ?», R.F.D.C., n°21, 1995, pp. 47-
77. Favre (J.) et Tardivel (B.), « Recherche sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits fondamentaux de valeur 
constitutionnelle », R.D.P, n°5, 2000, pp. 1411-1440.
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دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائيّة وذلك بعد استشارة  يتعذّ
إىل  بيان  يف  التدابري  عن  ويعلن  ة  الدستوريّ املحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  جملس  ورئيس  احلكومة  رئيس 

الشعب. 

التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويعترب جملس نواب  وجيب أن هتدف هذه 
اب الشعب كام ال  الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة. ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهوريّة حلّ جملس نوّ

جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة.

ة بطلب من رئيس  وبعد ميضّ 30 يوما عىل رسيان هذه التدابري ويف كلّ وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستوريّ
ح املحكمة بقرارها عالنيّة  جملس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت يف استمرار احلالة االستثنائيّة من عدمه. وترصّ

يف أجل أقصاه 15 يوما.

ة بيانا يف ذلك إىل الشعب". ه رئيس اجلمهوريّ وينتهي العمل بتلك التدابري بزوال أسباهبا. ويوجّ

سمحت هذه األوضاع االستثنائية أيضا يف بعض األمثلة املقارنة بإعطاء سلطات استثنائية لرئيس اجلمهورية خالل 
الستمرارية  الضامن  باعتباره   (pouvoirs exceptionnels ou de crise, état d’exception)  الكرب األزمات 
115 من  الفصل  أو  الربتغايل13  الدستور  19 من  الفصل  أو  الفرنيس12  الدستور  16 من  الفصل  منها  ونذكر  الدولة، 
الدستور األملاين رغم حرصه لإلجراءات االستثنائية رصاحة يف ما يسميها الدفاع إثر عدوان أو هتديد وشيك بالعدوان 

 .(une agression ou une menace imminente d’agression)

 تؤدي احلالة االستثنائية أو احلالة الدستورية االستثنائية إىل التخيل عن مبدأ تفريق السلط برتكيز مجيع السلطات لد
رئيس اجلمهورية ومنها سلطة اختاذ تدابري متس من احلقوق واحلريات أو حتى تعليقها أو تعليق البعض منها.

د  صت يف "خطر داهم مهدّ جاء إذاً الفصل 80 لتأطري احلالة االستثنائية التي تستدعي وجود عدة رشوط جوهرية خلُ

Article 16 de la constitution française : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,  12
l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et 
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation o�cielle du Premier ministre, des 
Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, 
les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

  Article 19 de la constitution portugaise : La suspension de l’exercice des droits :                                                                           13
1. Les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent, ni conjointement ni séparément, suspendre l’exercice de droits, 
libertés et garanties fondamentales, hormis les cas où l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré dans les conditions 
prévues par la Constitution.
2. L’état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas 
d’agression e�ective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace, de trouble de l’ordre constitutionnel 
démocratique ou de calamité publique.
3. L’état d’urgence est déclaré dès lors que les conditions visées au paragraphe précédent revêtent un degré de moindre 
gravité et seuls certains droits, libertés et garanties fondamentales sont susceptibles d’être suspendus.
4. Le principe de la proportionnalité détermine le choix entre l’état de siège et l’état d’urgence ainsi que les modalités 
de leur application. Le territoire, la durée et les moyens utilisés sont limités au strict nécessaire pour rétablir au plus vite 
la normalité constitutionnelle.
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رئيس  الوضعية  كن هذه  متُ الدولة"14. هكذا  لدواليب  العادي  السري  معه  ر  يتعذّ واستقالهلا  البالد  وأمن  الوطن  لكيان 
اجلمهورية من اختاذ ما يراه من تدابري رضورية هتدف إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة.

فهل يعني ذلك أن اللجوء إىل الفصل 80 يغنينا متاما عن اللجوء اىل الفصل 49؟

ال نر ذلك. 

من املهم أوال أن نبني أنّ حالة االستثناء الدستوري يتم تكييفها فقط من قبل رئيس اجلمهورية، فهو الذي يكيّف يف 
هناية األمر الوقائع وهو الذي "يقرر" إن كنا يف حالة خطر داهم، وهو الذي يقرر إن كان هذا اخلطر مهددا لكيان الوطن 
وأمن البالد، وهو أيضا الذي يقرر إن كان هذا اخلطر معطال لدواليب الدولة. فحالة االستثناء إذن ال حتظى بتعريف 

علمي أو حتى فقهي دقيق بل نجد العنارص املكونة هلا فقط والتي تسمح بإقرارها15.

قد تؤدي حالة االستثناء الدستوري إىل تعليق تام للحقوق واحلريات إذا اقتضت الوضعية ذلك لكن ذلك ال جيرب رئيس 
اجلمهورية عىل تعليق احلقوق، فله أن يعلق البعض منها وحيدّ من البعض اآلخر، كام له أن حيدّ من احلقوق وأال يعلق أيا منها.

هذا ما وقع يف تونس أثناء فرتة جائحة "كوفيد -19"، إذ اختذ رئيس اجلمهورية األمر عدد 24 املؤرخ يف 18 مارس/
آذار 2020 16 والذي منع بمقتضاه اجلوالن بكامل تراب اجلمهورية بمقتىض الفصل 80 ثم األمر عدد 28 مؤرخ يف 22 
مارس/آذار 2020 17 واملتعلق بتحديد اجلوالن والتجمعات خارج أوقات منع اجلوالن أيضا عىل أساس الفصل 80 من 
الدستور. كان بإمكان رئيس اجلمهورية أن يتخذ تدابرياً أكثر حتديدا للحريات بام فيها حرية التنقل التي ضمنها الدستور 
يف فصله 24 لكن يف مقابل ذلك نجد أنه توىل أيضا التمديد يف حالة الطوارئ ال عىل أساس الفصل 80 بل عىل أساس 
األمر املتعلق بحالة الطوارئ18. فبقيت احلقوق واحلريات الدستورية يف هذا اإلطار مقيدة بمقتىض الوضع الصحي وعىل 
أساس محاية الصحة العامة. لذلك نجد أن بعض املراسيم التي اختذها رئيس احلكومة بمقتىض تفويض الفصل 70 من 

الدستور قد ذكرت الفصل 49 يف قائمة االطالعات وهو ما يعني اهتامم احلكومة باحرتام مقتضياته19.

حالة الحماية األرفع �

ال ينص الفصل 49 عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تقبل حتديدات السلطة الترشيعية كام ال ينص الفصل 80 
عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تتحمل التعليق أو االنتقاص.

14  أنظر الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

  Voir à ce propos Lauréline Fontaine, « La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des    15
droits », CRDF, n°6, 2007, p. 43. www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf6/crdf0604fontaine.pdf

16  أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 الصادر يف 20 مارس/آذار 2020.

17  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 مؤرخ يف 22 مارس/آذار 2020.

18  أنظر األمر الرئايس عدد 38 لسنة 2020 املؤرخ يف 28 أفريل/نيسان 2020 املتعلق بإعالن حالة الطوارئ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
37   مؤرخ يف 2 ماي/أيار 2020.

19  أنظر مثال:
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل 

والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا، "كوفيد – 19".
املنافسة  قواعد  خمالفة  لزجر  خاصة  أحكام  بضبط  يتعلق   2020 أفريل/نيسان   17 يف  مؤرخ   2020 لسنة   10 عدد  احلكومة  رئيس  من  مرسوم   -

واألسعار. الرائد الرسمي عدد 33 مؤرخ يف 18 أفريل/نيسان 2020.
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية عدد 36 مؤرخ يف 29 أفريل/نيسان 2020.
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وجب إذن الرجوع إىل االلتزامات الدولية للجمهورية التونسية ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي 
د بعض احلقوق واحلريات التي ال تقبل احلدود و/أو التعليق20.  صادقت عليه تونس سنة 1968 والذي عدّ

ته  ض العهد الدويل للحقوق املدنيّة والسياسيّة إىل حالة الطوارئ أو احلالة االستثنائيّة من خالل مادّ فقد تعرّ
الرابعة التي تنصّ عىل أنّه: "1. يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز 
للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة 
القانون  بمقتىض  عليها  املرتتبة   األخر لاللتزامات  التدابري  هذه  منافاة  عدم  رشيطة  العهد،  هذا  بمقتىض  عليها 
الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 
االجتامعي." وأضافت الفقرة الثانية من الفصل أنه ال جييز أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) 

و11 و15 و16 و18.

تتلخص هذه املواد يف :

احلق يف احلياة (6)، •
منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة. وعىل وجه اخلصوص، منع إجراء أية  •

جتربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه احلر (7)،
ة والرق واالجتار بالرقيق (8 فقرة 1 و2)، • حظر العبوديّ
عدم سجن إنسان لعدم احرتامه اللتزام تعاقدي (11)، •
مبدأ رشعيّة اجلرائم والعقوبات (15)، •
احلق يف الشخصية القانونية (16)، •
حرية الفكر والوجدان والدين (18)21. •

ا عدم إعامل قاعدة ما يف  وجتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل يستعمل عبارة عدم التقيد (dérogation) وهي تشمل إمّ
وضعيات معينة أو إعامهلا بشكل حمدد أو جزئي22.

3. هل يغنينا الفصل 49 عن التحديدات الخاصة لبعض الحقوق؟ 

إىل جانب التحديد العام املوجود بالفصل 49، نجد أن بعض الفصول من الدستور أبقت عىل بعض التحديدات 
 اخلاصة. هذا ما ورد مثال بالفصل 22 والذي أقرّ أن "احلق يف احلياة مقدس، ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصو
بمدة  يتعلق  فيام  أو   26 الفصل  يف  السيايس  اللجوء  بحق  يتعلق  فيام  القانون  إىل  إحالة  نالحظ  كام  القانون".  يضبطها 
34 أو احلق يف الصحة يف  اإليقاف واالحتفاظ يف الفصل29 أو يف حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح يف الفصل 

الفصل 38 أو احلق يف امللكية يف الفصل 41. 

20  أنظر القانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968.

21  يتجه التفريق بني حرية املعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية اذ أن الفقرة الثالثة من الفصل 18 حتدد رشوط حتديد ممارسة الشعائر الدينية: ال جيوز 
إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.
 Salmon, Jean, (sous la dir.), Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001. Voir également Hayim  22
 pp. 24 ,2012. ,(D.), le concept d’indérogeabilité en droit international public, une analyse, fonctionnelle, thèse, Genève
et ss. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/�les/383349435.pdf
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إن السؤال املطروح هنا هو معرفة إن كانت التحديدات اخلاصة تقلّص من احلامية التي يضمنها الفصل 49.

فحول احلق يف احلياة، ير خالد املاجري مثال أن الدستور التونيس أخرجه من نطاق الفصل 49 بصفة شبه رصحية 
إال يف حاالت قصو يضبطها  به  املساس  س ال جيوز  احلياة مقدّ "احلق يف  أنّ  منه عىل   22 الفصل  عندما نصّ صلب 
القانون". فحسب هذا الرأي، حتديد احلق يف احلياة ال يمكن أن يتم عىل أساس رشوط الفصل 49 بل عىل أساس حتديد 

خاص به جيب أن يكون استثنائيّا للغاية.23 

تبقى دون  بأهنا  القول  24 مثال، يمكن  أو   41 أو   34 الفصول  بالنظر إىل حتديدات خاصة أخر نجدها يف  لكن 
رشوط الفصل 49 باعتبارها تكتفي باإلحالة إىل القانون لضبط رشوط ممارستها. ففي احلالة األوىل، ينص الفصل  34 
"حق  أنّ  عىل   41 الفصل  وينص  القانون".  يضبطه  ما  طبق  مضمونة  والرتشح  واالقرتاع  االنتخابات  "حقوق  أنّ  عىل 
امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون". فال نجد يف هذه التحديدات 
تُلزم املرشع   49 إذن ما هو متعلق بجوهر احلق أو الرضورة أو التناسب. رغم ذلك يمكن القول بأن صياغة الفصل 

باحرتام رشوطه وذلك بالنسبة لكل احلقوق املذكورة بالدستور أي حتى تلك التي وردت حوهلا حتديدات خاصة 24.

لقد طرحت مسألة احلدود اخلاصة أمام اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني25 التي التجأت يف بعض قراراهتا إىل 
التحديد املزدوج وأعملت يف نفس الوقت الفصل 49 والفصل 34 عىل سبيل املثال عندما اعتربت أن احلدّ من حرية 

الرتشح ال يمكن أن يُفهم بمعزل عن الفصل 34  26.

كام أعملت اهليئة الفصل 49 يف عالقة بحق امللكية كام ورد يف الفصل 41 27 واكتفت يف قرارها حول مرشوع قانون 
املالية لسنة 2015 بالتثبت يف احرتام احلق يف امللكية فقط من منظور الفصل 49 28. 

4. ما هي موجبات الحدود على الحقوق والحريات ؟

يقتيض الفصل 49 أالّ يتم حتديد احلقوق واحلريات إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق 
الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة.

طرحت هذه املســألة يف القانون املقارن وباألساس أمام القايض الدستوري يف أملانيا وأمام املحكمة الفيدرالية بكندا 
الذي ال  اهلدف  أو عىل األقل  اهلدف املرشوع  القانون، واملقصود هو  املراد حتقيقه من خالل  باهلدف  وذلك يف عالقة 

يناقض بقية األحكام الدستورية29.

23  أنظر تعليق خالد املاجري حول الفصل 49، "ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية 
واإلنتخابات، تونس، 2017، ص 30.

24  يمكن القول بأنّ اإلحالة إىل القانون يف هذه احلاالت ال جدو هلا باعتبار أنّ الفصل 49 نفسه ينص عىل التحفظ الترشيعي.

25  أنظر سلو احلمروين، الفصل 49 يف فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، األيام الدستورية عبد الفتاح عمر2018.

26  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 4 لسنة 2014، الرائد الرسمي عدد 41 مؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014.

البنوك  قانون  بمرشوع  املتعلق   2016 جويلية/متوز   2 يف  مؤرخ   2016 لسنة   5 عدد  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  قرار  أنظر    27
واملؤسسات املالية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 مؤرخ يف 15 جويلية/متوز 2016.

ل 2014 بخصوص القضية عدد 08/2014 املتعلق  28  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 8 بتاريخ 22 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2014. بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 مؤرخ يف 26 ديسمرب/كانون األوّ

29  عمليا ال توجد حاالت أقر بموجبها فقه القضاء يف أملانيا أو كندا عدم وجاهة اهلدف املنشود أو عدم رشعيته، أنظر مقال: 
Grimm (D), «Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law 
journal, (2007) 57.
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د  نفسه عدّ الدستور  أن  باعتبار  تونس  يطرح يف  أن  يمكن  أن هذا اإلشكال ال  نظن   ،49 الفصل  انطالقا من  لكن 
نه من احلدّ من احلقوق واحلريات. األهداف التي يمكن أن يبحث عنها املرشع والتي متكّ

صاحب  يستنبطها   أخر أهدافا  تتحمل  أن  يمكن  ال   49 بالفصل  املعنية  القائمة  أن  هنا  نذكر  أن  جدا  املهم  ومن 
مرشوع القانون نفسه30.

 12 مادته  ينص يف  الذي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  بعضا من هذه األهداف مثال يف  ونجد 
"ال جيوز تقييد احلقوق (...) بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية حلامية  3) عىل أنه  (الفقرة 
أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية مع  العامة  أو اآلداب  العامة  أو الصحة  العام  النظام  أو  القومي  األمن 

احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد".
أما يف الفصل 49، فتتعلق هذه األهداف بام ييل: 

احترام حقوق الغير �

تطرح هذه الوضعية حالة تضارب بني خمتلف احلقوق واحلريات وهي من أكثر الصعوبات النظرية والعملية يف مادة 
حقوق اإلنسان، إذ يمكن أن تؤدّي حرية التعبري إىل االعتداء عىل احلياة اخلاصة لألفراد ويمكن أن يؤدي احلق يف النفاذ 

إىل املعلومة إىل االعتداء عىل املعطيات الشخصية أو أن تؤدي حرية املعتقد إىل االعتداء حتى عىل احلق يف احلياة31 .
وأمام صعوبة إجياد سلّم تفاضيل بني احلقوق واحلريات، يبقى للقايض أو للهيكل املعني بالتطبيقات العملية للحقوق 

واحلريات جماال واسعا إلجياد توازن بني هذا احلق وذاك بشكل عميل.

الدفاع الوطني �

االعتداءات  مع  خاصة  عالقة  يف  وذلك  واستقالهلا  اجلمهورية  تراب  عن  الدفاع  إىل  الوطني  الدفاع  مفهوم  حييلنا 
اخلارجية مهام كان شكلها. وقد نجد أحيانا تداخال بني مقتضيات الدفاع الوطني ومقتضيات األمن الداخيل خاصة أمام 
تنامي التهديدات اإلرهابية للدول والتي تأخذ بعدا داخليا وآخر خارجيا يف نفس الوقت. لذلك نجد اليوم العديد من 

القوانني التي حتد من احلقوق واحلريات عىل أساس الدفاع الوطني32.

األمن العام �

التي حتتمل العديد من التصورات لعلّ احلد األدنى منها مرتبط بمفهوم األمن الداخيل  هو أيضا من املفاهيم املطاطة 
(sécurité domestique selon certaines références) وسالمة األفراد واملجموعات التي تعيش عىل الرتاب الوطني.

ويمكن اإلشارة هنا إىل وجود تقارب بني مفهومي األمن العام والنظام العام. وحول مفهوم النظام العام، نحيل إىل 
دور القايض اإلداري يف حتديد مكوناته عىل أساس عنارص ثالثة هي األمن العام، السكينة العامة والصحة العامة. ثم 
تطور هذا املفهوم يف فرنسا وتمّ توسيعه ليحتوي عنارص أخر مثل الكرامة اإلنسانية، فكل اعتداء عىل كرامة الذات 

البرشية أصبح اعتداء عىل النظام العام33. 

ه عىل الطعون املتعلقة بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. مه رئيس جملس نواب الشعب يف ردّ 30  مثل هدف حسن سري املرفق العام الذي قدّ

31  هذا ما يقع مثال ملعتنقي ديانة شهود هيوه "témoins de Jéhovah" الذين يرفضون نقل الدم حتى وإن كانت حياة الفرد يف خطر.

32  أنظر مثال قانون 24 جويلية/متوز 2015 اخلاص باالستعالمات يف فرنسا.

 CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, Rec. 372.   33
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التنصيص رصاحة عىل عنرصين  ل  49 فضّ العام، لكنّ الفصل  النظام  التأسيسية اعتامد عبارة  كان بإمكان السلطة 
نني للنظام العام ومها األمن العام والصحة العامة.  مكوّ

 الصحة العامة �

وعقليا  بدنيا  السالمة  اكتامل  من  حالة  بأهنا  الصحة  ف  يعرّ الذي  العاملية  الصحة  منظمة  دستور  نعتمد  أن  يمكن 
واجتامعيا ال جمرد انعدام املرض أو العجز.

وتُعترب محاية الصحة العامة من دواعي احلد من العديد من احلقوق واحلريات، ولقد تعرضت اللجنة األممية للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية هلذه املسألة وراقبت كيفية حتديد الدول للحقوق واحلريات عىل أساس مفهوم الصحة العامة34.

حول هذا اهلدف، يمكن أن نالحظ اليوم أن جلّ دول العامل اجتهت إىل تقييد بعض احلقوق واحلريات وأمهها حرية 
املتعلقة  املعطيات  منها  خاصة  لألفراد،  الشخصية  واملعطيات  اخلاصة  احلياة  والتجارة وحرمة  الصناعة  وحرية  التنقل 
احلقوق  من  ت  حدّ التي  النصوص  من  العديد  اطّالعات  يف  نجد  لذلك  اسة.  حسّ كمعطيات  مصنّفة  وهي  بالصحة، 

واحلريات إشارة إىل الفصل 49 من الدستور35.

مقتضيات اآلداب العامة �

أدنى  حتديد  يتم  أن  الرضوري  من  لنا  يبدو  العامة،  اآلداب  حلامية  الدستورية  واحلريات  احلقوق  من  باحلد  يتعلق  فيام 
للمعايري التي تُعتمد لقبول احلدّ من احلقوق واحلريات الدستورية عىل هذا األساس. طُرح هذا األشكال أمام فقه القضاء 
الدويل وخاصة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي سبق أن اعتربت أنه ال يوجد مفهوم وحيد لآلداب العامة يف 
نها من مراقبة مد احرتام الدول للحقوق عندما حتدّ منها عىل أساس اآلداب العامة36. املجتمعات الديمقراطية، وهو ما مكّ

كام ذهبت جلنة حقوق اإلنسان األممية يف نفس التميش واعتربت يف تعليقها حول الفصل 18 أن اآلداب العامة تتأتى 
من تعدد العادات االجتامعية وال يمكن أن تعكس منظومة أخالقية وحيدة.

يف آخر األمر يمكن القول، يف ما خيص هذه األهداف املرشوعة، أن للمرشع سلطة تقديرية يف حتديد مفاهيم مثل األمن 
العام والدفاع الوطني أو اآلداب العامة، لكنّ هذه السلطة ليست اعتباطية باعتبارها خاضعة لرقابة القايض الدستوري إذا 
تعلق األمر بالقوانني، وللقايض اإلداري إذا تعلق األمر بالقرارات اإلدارية. كام يبقى للقايض العديل دور حموري يف تأويل هذه 

 Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justi�er une limitationde l’exercice de    34
 certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation �gurant à l’article 4 du Pacte vise
 essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu’à permettre aux États de les limiter. Par conséquent, un État partie
 qui, par exemple, restreint les mouvements de personnes sou�rant de maladies transmissibles telles que l’infection par le VIH/sida
 ou les incarcère, refuse d’autoriser des médecins à traiter des personnes considérées comme des opposants au gouvernement, ou
 s’abstient de vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses pour des motifs tels que la sécurité nationale
ou le maintien de l’ordre public se doit de justi�er des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l’article 4.

دد: 35  أنظر يف هذا الصّ
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية: اإلطالعات "بعد االطالع 

عىل الدستور وخاصة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 ".
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة 
ة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه". باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد - 19:"بعد االطالع عىل الدستور وخاصّ

36  رغم اإلقرار بعدم وجود مرجعية أخالقية وحيدة للبلدان األعضاء إال أهنا أقرت برضورة تسليط رقابتها عىل احلدود التي تضعها الدول عىل بعض 
.(open door et Dublin/Irlande 1992) احلقوق استنادا ملفهوم األخالق
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املفاهيم إن استعملها املرشع بشكل عام واضطرّ القايض إىل تطبيقها يف النزاعات املعروضة أمامه، هذا عىل املستو الوطني. 

أما عىل املستو الدويل، فيمكن أن يكون القانون الداخيل خاضعا لرقابة جلنة حقوق اإلنسان37 أو ملجلس حقوق 
اإلنسان38، إذ أنّ الدولة مطالبة بإبراز كيف يمكن أن تكون ممارسة حرية ما متعارضة مع األمن العام أو مع الدفاع أو 

غريها من األهداف املرشوعة من حيث املبدأ.

لقد سبق للمرشع التونيس أن وضع حدودا لبعض احلريات باالعتامد عىل محاية األمن العام والدفاع الوطني ومحاية 
احلياة اخلاصة  صلب الفصل 24 من القانون املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة، وهو ما أعطى هليئة النفاذ إىل املعلومة سلطة 

تقديرية يف حتديد طريقة تطبيق هذه احلدود.

5. شرط الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية

يتعلق هذا الرشط بااللتجاء للضوابط كلام كانت هناك رضورة لذلك يف دولة مدنية ديمقراطية وذلك حلامية األهداف 
التي حتدثنا عنها أعاله. ويطرح هذا الرشط إشكالية تعريف الرضورة وتعريف الدولة املدنية الديمقراطية.

الضرورة �

 لقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 27 لسنة 1999 حول املادة 12 من العهد الدويل 
القيود األغراض  أنه ال يكفي أن ختدم  إىل  12 تشري بوضوح  املادة  3 من  "الفقرة  ما ييل:  للحقوق واملدنية والسياسية 
املسموح هبا؛ فيجب أيضاً أن تكون رضورية حلاميتها. وجيب أن تتامشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن 
تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن 

حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها"39. 

يُقصد  بالرضورة هنا، الرضورة اخلارجية، أي تلك التي تفرتض أن الوصول إىل األهداف الدستورية أو موجبات 
احلدود يف وضعية ما يستدعي حتام احلدّ من احلقوق واحلريات40. 

فيكون السؤال هنا: هل أن القيد رضوري لتحقيق الغرض من القانون املعني؟ 

الدولة المدنية الديمقراطية �

ا فيام يتعلق بمفهوم الدولة املدنية والديمقراطية، فقد استنبط الفصل 49 مفهوم الدولة الديمقراطية ممّا توصل إليه  أمّ
القانون الدويل حلقوق اإلنسان وفقه القضاء الدويل املتعلق به وذلك باستعامل عبارة املجتمع الديمقراطي. ولئن وردت 
العبارة يف عدة مواضع من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف الفصول 1 و3 من االتفاقية املتعلقة بمجلس أوروبا، 

إالّ أن حتديد مالحمها مل يتم إالّ بفضل تراكامت فقه قضائية41.

.37  من خالل التقارير أو الشكاو

38  من خالل االستعراض الدوري الشامل.

39  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

40  أنظر سليم اللغامين، خواطر حول مبدأ التناسب {باللغة الفرنسية}، أيام عبد الفتاح عمر، 25 و26 جانفي/كانون الثاين 2018، بصدد النرش. 

 Voir, CEDH, A�aire du parti communiste uni�é et al c. Turquie, 30 janvier 1998.   41
§ 57 « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle o�re de résoudre par 
le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La 
démocratie se nourrit en e�et de la liberté d’expression… ».
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والتسامح  التعددية  وهي:  الديمقراطي  املجتمع  ماهية  ص  تلخّ عنارص  ثالث  حتديد  إىل  القضاء  فقه  توصل  لقد 
واالنفتاح42. كام تمّ حتديد عنارص التعددية ذاهتا بأهنا تعددية املامرسات وتعددية األفكار واآلراء وتعددية املؤسسات43.

جهة  من  الدينية  والدولة  جهة،  من  العسكرية  الدولة  نقيض  أهنا  أساس  عىل  عموما  م  تُقدّ فهي  املدنية،  الدولة  ا  أمّ
أخر. لكن املتأمل يف الوضع التونيس، يعلم متاما أن تونس مل تشك أبدا من إرادة حكم اجليش وأن مدنية الدولة جاءت 
إلزاحة كل ضبابية حتوم حول الفصل األول وحول ما يمكن أن يفهمه البعض عىل أنه ترشيع للدولة اإلسالمية. ولعلّ 
الثاين نفسه حاول حتديد مالمح الدولة املدنية بأن اعتربها تلك الدولة التي تقوم عىل املواطنة وإرادة الشعب  الفصل 

وعلوية القانون. 

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق

يشرتط الفصل 49 أالّ ينال حتديد احلقوق واحلريات الدستورية من جوهر احلق، وجوهر اليشء هو حقيقته وذاته، 
كام يقابل ما هو جوهري ما هو عريض.

يف عالقة باحرتام جوهر احلق، يمكننا التذكري بأن املجلس الدستوري أعمل أحيانا هذا الرشط رغم سكوت دستور 
غرة جوان/حزيران 1959 عنه44.

ا القانون املقارن، فقد نصّ عىل هذا الرشط بعبارات خمتلفة، من ذلك عبارة "االنتهاكات الصارخة" التي اعتمدها  أمّ
ة 19 (2) والدستور الربتغايل يف املادة 18 (3) والدستور اإلسباين يف املادة 53 (1). القانون األسايس األملاين يف املادّ

د ضوابط احلقوق واحلريات دون املسّ من جوهرها خاصة إن كنّا يف وضع يتطابق  كيف يمكن إذن للمرشع أن حيدّ
فيه جوهر احلقوق مع جمال ممارستها45؟

ت عليه جلنة  يعني احرتام جوهر احلق أالّ تصبح احلدود التي من املفروض أن تكون استثنائية هي القاعدة وهو ما نصّ
حقوق اإلنسان األممية يف أحد تعليقاهتا العامة46 .

ويطرح هذا الرشط بعض اإلشكاالت الدستورية يف عالقة باحلقوق التي ورد يف شأهنا حتديد خاص كاحلقّ يف احلياة، 
ا بجوهر احلرمة اجلسدية. ا بجوهر احلق يف احلياة والتعذيب مسّ حيث يكون اإلعدام مسّ

رشط  قراءة  خلفية  عىل  ستكون  عمليا  املطروحة  اإلشكاليات  جلّ  أنّ  القول  يمكن  العنارص،  هذه  من  وانطالقا 
التناسب بني احلدود وموجباهتا.

 Javier Tajadura Tejada, La doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction des partis politiques,  42
Revue française de droit constitutionnel 2012/2 (n° 90), pages 339 à 371.

ة  ف فقه القضاء الكندي املجتمع احلرّ والديمقراطي باعتباره "املجتمع الذي تتوفّر فيه املبادئ التالية، أال وهي الكرامة البرشيّ 43  نفس املرجع. كام عرّ
ع يف املعتقدات واحرتام كلّ الثقافات وكلّ املجموعات والثقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية التي  والعدالة واملساواة االجتامعيّة وقبول التنوّ
الدستور  49 من  الفصل  تعليق عىل  "ضوابط احلقوق واحلريات:  املاجري،  أنظر خالد  املجتمع.  املختلفة يف  األفراد واملجموعات  تضمن مشاركة 

التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 80 .
ادر بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 46 لسنة 2004 الصادر بتاريخ  44  نذكر منها باخلصوص الرأي عدد 43 لسنة لسنة 2004 الصّ

1 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 28 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 ماي/أيار 2006.
45  أنظر خالد املاجري، " ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 78.

Soixante-septième session (1999), observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation), §13.    46

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق
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7. شرط التناسب بين الضوابط وموجباتها

الضوابط وموجباهتا حيث ال يمكن  العالقة بني  التثبت من  يقتيض  للتناسب  49 عىل مفهوم ضيّق  الفصل  يعتمد 
أن تتجاوز هذه الضوابط ما هو رضوري فعال الحرتام األمن العام أو الصحة العامة أو حقوق الغري أو غري ذلك من 

املوجبات املنصوص عليها بالفصل 49 نفسه.

املرور  بة تقتيض  التناسب وهو عملية مركّ باختبار  املقارنة  بام يعربّ عنه يف األنظمة  بالقيام  إذن   49 الفصل  ويسمح 
بثالث مراحل خمتلفة.

وبالرجوع إىل األنظمة املقارنة، نجد بعض االختالفات يف كيفية القيام هبذا االختبار ويف حتديد مراحل إعامله وتسمياهتا47.

ا عىل املستو الدويل، فقد خلّصت اللجنة األممية حلقوق اإلنسان التميشّ يف تعليقها حول احلدود التي تفرضها  أمّ
الدول عىل احلقوق واحلريات وكذلك يف تعليقها حول الفصل 12 املتعلق بحرية التنقل48.

"تشري   12 3 من املادة  1999 أن الفقرة  27 لسنة  فقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 
أن  تكون رضورية حلاميتها. وجيب  أن  أيضاً  فيجب  املسموح هبا؛  األغراض  القيود  أن ختدم  يكفي  أنه ال  إىل  بوضوح 
أقلّ  تكون  أن  وجيب  احلامئية؛  وظيفتها  لتحقيق  مناسبة  تكون  أن  وجيب  التناسب؛  مبدأ  مع  التقييدية  التدابري  تتامشى 
الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة 

التي ستحميها"49.

ويف تعليقها العام رقم 21 املتعلق بحق املشاركة يف احلياة الثقافية، اعتربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية 
القيود ذات هدف  أن تكون هذه  ... وجيب  فرد  قيود عىل حق كل  الظروف فرض  "يلزم يف بعض  أنه  والثقافية 
4 من  ة  للامدّ العام يف جمتمع ديمقراطي وفقا  الرفاه  لتعزيز  مرشوع ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق ورضورية متاما 
ة  ة جيب أن تكون أي قيود متناسبة. بمعنى أنه يتعني اختاذ أقل التدابري تقييدا عندما جيوز فرض عدّ العهد. ومن ثمّ

أنواع من القيود".

با يطبّقه كلّ من هو معني  يا أو تفكريا مركّ يمكن أن نعترب يف التناسب، كام هو الشأن يف أغلب األنظمة املقارنة، متشّ
بالفصل 49 عىل احلالة املطروحة أمامه.

ويقتيض هذا التميش اإلجابة عىل جمموعة من األسئلة:

47  أنظر خمتلف األمثلة املقارنة يف خالد املاجري، مرجع سابق، ص 80 وما بعدها. أنظر أيضا:
Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence  University of Toronto law 
journal, (2007) 57.

حول املثال السويرسي:
Ridha Fraoua, le principe de proportionnalité, limite aux restrictions des droits fondamentaux et maxime d’action de 
l’Etat, session de formation pour IDEA, Tunis, février 2020.

 Comité des DH «Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité ; elles doivent  48
 être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur
 parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à
 l’intérêt à protéger». C’est nous qui soulignons. Observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation),
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11

49  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

وموجباتها الضوابط بين التناسب 7. شرط
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مرحلة التثبت من املالءمة (adéquation): أي مالءمة احلدود للهدف أو األهداف املنشودة (املرشوعة) 
ن من الوصول إىل اهلدف املرشوع؟ أي هل هناك رابط  بام يعني اإلجابة عىل السؤال التايل : هل أنّ احلدّ أو اإلجراء يُمكّ
منطقي أو "عقالين" 50 بني اإلجراء (القيد) واهلدف املرشوع؟ كأن نتساءل هل أنّ منع السباحة عىل املواطنني يمكن أن 

يؤدّي بشكل أو بآخر إىل محاية الصحة العامة؟ 

مرحلة التثبت من الرضورة (nécessité interne): نعني بالرضورة هنا الرضورة الداخلية أي الرضورة 
كعنرص من عنارص اختبار التناسب، وهي التي تؤدّي إىل طرح السؤال التايل: هل أن هذا احلدّ بذاته كان رضوريا أي ال 
مفرّ منه للوصول إىل حتقيق اهلدف املرشوع؟ الرضورة تقتيض إذن التثبت من أن احلدود املعتمدة كانت الطريقة الوحيدة 
واألقلّ سوءا  أو األقلّ تطفّال عىل احلقّ أو احلرية لتحقيق األهداف املنشودة. لو طبقنا هذه املرحلة عىل نفس مثال منع 
ة العامة؟ أال توجد طريقة  السباحة، يمكن التساؤل  هل أنّ منع السباحة هو الطريقة الوحيدة لتجنب املسّ من الصحّ
ا من احلرية وتؤدي يف نفس الوقت إىل احرتام الصحة العامة بنفس النجاعة؟51 (أمل يكن فرض التباعد  أخر أقلّ مسّ

اجلسدي يف الشواطئ أكثر احرتاما للتناسب حتى وإن كان أكثر تعقيدا بالنسبة للسلطة؟).

مرحلة التثبت من التناسب يف معناه الضيق (adaptation): هي مرحلة تستدعي التساؤل إن كان احلدّ 
أو اإلجراء غري مبالغ فيه مقارنة باهلدف املراد محايته؟ أي إن كان القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف املنشود دون أن يتجاوزه 
بمعنى البحث عن التناسب أو املوازنة بني اآلثار السلبية للقيد عىل احلقّ أو احلرية ونتائجه اإلجيابية بالنظر إىل اهلدف 
املراد محايته. لو نواصل تطبيق املعيار عىل نفس املثال سيكون السؤال: هل أنّ اآلثار السلبية لإلجراء املتخذ بمنع السباحة 

حة العامة؟   عىل املواطنني واملساس بحقوقهم هو بقدر أمهية اآلثار اإلجيابية التي حيققها هذا القيد للحفاظ عىل الصّ

49 من دستور اجلمهورية  الفصل  أنّ  لنا  يبدو  الدولية حلقوق اإلنسان،  املنظومة  املقارنة وإىل  بالرجوع إىل األمثلة 
س ملبدأ عام يسمح لكل املؤسسات القانونية والسياسية بالقيام باختبار التناسب كلّام دعت احلاجة إىل احلدّ  التونسية أسّ
ما  التناسب وعىل  اختبار  االعتامد عىل  اإلنسان  املتدخلني يف جمال حقوق  ملختلف  إذن  يمكن  واحلريات.  احلقوق  من 
ل إليه القانون وفقه القضاء املقارن يف هذا املجال. ولئن نجد بعض االختالفات بني النظام األملاين والكندي أو  توصّ
السويرسي أو حتى بني فقه قضاء املحكمة األوروبية واهلياكل األممية حلقوق اإلنسان، فإن املشرتك بينها مجيعا هو إعامل 

اختبار التناسب حتى وإن اختلفت األمهية املسندة هلذه املرحلة أو تلك من املراحل الثالث التي سبق أن قدمناها.

8. لمن يتوجه صراحة الفصل 49؟

متكننا القراءة احلرفية للفصل 49 من حتديد ثالث جهات تمّ ذكرها رصاحة وأصبحت بالتايل معنية بشكل مبارش 
بالفصل 49.

ض هلا رصاحة بل  لزم فقط املؤسسات التي تعرّ لكن قراءة الفصل 49 يف عالقة ببقية فصول الدستور تبني لنا أنّه ال يُ
كذلك هياكل ومؤسسات جتد نفسها حتام معنية بمقتضياته.

وهو املصطلح املستعمل يف املنظومة الكندية مثال.  50

 Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalité dans une société démocratique, égalitaire, pluraliste et multiculturelle.  51
 Revue de droit de McGill, n° 57, 2012 : « L’atteinte au droit doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime:
 il ne doit pas exister de moyens moins attentatoires (intrusifs, restrictifs) de réaliser l’objectif déclaré. C’est le critère
de « l’atteinte minimale ». www.erudit.org/fr/revues/mlj/2012-v57-n3-mlj086/1009064ar.pdf

49؟ الفصل صراحة يتوجه 8. لمن
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المشرع �

احرتام  باب  من  وذلك   49 الفصل  بتطبيق  مبارشة  املعنية  السلطة  هي  الترشيعية  السلطة  تكون  أن  الطبيعي  من 
التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية.

احلريات  تكون  أن  يقتيض  بتعداد   2014 دستور  من   65 الفصل  جاء   ،49 الفصل  عليه  مانصّ  جانب  فإىل 
وحقوق اإلنسان من جمال القوانني األساسية. كام تعرض الفصل إىل بعض املجاالت األخر التي يمكن أن تتعلق 
باحلقوق واحلريات كاملعاهدات أو تنظيم اإلعالم أو تنظيم الصحافة أو تنظيم األحزاب واجلمعيات أو القانون 

االنتخايب.

احلقوق  من  املس  شأنه  من  ما  كل  تنظيم  لرضورة  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  تعرضت  ولقد 
واحلريات الدستورية بقانون أسايس وذلك خاصة يف قرارها املتعلق بمرشوع القانون عدد 2017-78 املتعلق بإعطاء 
عطلة استثنائية لألعوان العموميني املرتشحني لالنتخابات واعتربت أن املساواة بني املرتشحني يف عالقة هبذه العطلة 

يدخل يف إطار تنظيم حق من احلقوق السياسية يستوجب اعتامد قانون أسايس.

التميش  املتعلق بمرشوع قانون السجل الوطني للمؤسسات، مل تعتمد اهليئة نفس   2018 4 لسنة   يف قرارها عدد 
واعتربت أنّ املادة ال تقتيض التدخل عن طريق قانون أسايس ومل تر يف املسألة ارتباطا بمجال اجلمعيات.

يعترب إبقاء حتديد احلقوق واحلريات الدستورية يف جمال السلطة الترشيعية ضامنا هلذه احلقوق ألن القوانني أو مشاريع 
القوانني تدخل حتت رقابة القايض الدستوري.

ولقد ذهب فقه القضاء الدستوري يف األنظمة املقارنة يف نفس التميش، فنجد مثال أن املجلس الدستوري الفرنيس 
واملحكمة الدستورية اإلسبانية تقر بعدم دستورية القوانني كلام اتضح أن املرشع ختىل عن اختصاصه يف جمال احلقوق 

واحلريات الدستورية لصالح السلطة الرتتيبية.

كام نجد نفس التميش قد تمّ اعتامده من قبل جلنة حلقوق اإلنسان األممية (يف إطار حديثها عن حرية التعبري) إذ اعتربت  
أن احلدّ من احلرية جيب أن يكون بمقتىض قانون وليس بمقتىض قواعد تقليدية أو دينية أو غري ذلك. 

ا من حيث طبيعة الترشيع، فال بدّ من التذكري بأمهية القواعد املتعلقة بصياغة  هذا من حيث مبدأ تدخل املرشع، أمّ
وإعداد القاعدة القانونية.

تتميز املنظومة الترشيعية اليوم بالتضخم الترشيعي الناتج عن تعدد جماالت التدخل وتعدد وتنوع املتدخلني يف املسار 
الترشيعي. يف تونس يمكن تفسري التضخم الترشيعي بام يستدعيه االنتقال الديمقراطي من قوانني وقواعد جديدة حتدد 
مالمح اجلمهورية الثانية. هذا باإلضافة إىل منظومة قانونية موروثة وسارية املفعول وغري متالئمة يف معظم األحيان مع 

الدستور اجلديد ومع ضوابط الفصل 49.

من هنا وجب الرجوع إىل مميزات القاعدة التي تصوغها السلطة الترشيعية خاصة يف جمال احلدّ من احلقوق واحلريات، 
قة  إذ بيّنت جلنةحقوق اإلنسان أن القاعدة القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات جيب أن تتميز بام يكفي من الوضوح والدّ

بشكل يسمح للفرد بتعديل سلوكه عىل ضوئها.



xxv

سلو احلمروين

فقه قضاء  نجد  اإلسبانية52،  الدستورية  املحكمة  فإىل جانب  االجتاه،  نفس  املقارن  الدستوري  القضاء  فقه  اجته  كام 
مستقر للمجلس الدستوري الفرنيس وما أقره يف قرار4 أفريل/نيسان 2019 يذهب يف هذا االجتاه، إذ اعترب أن املرشع 

ملزم بتحديد جمال القوانني اجلزائية وبتعريف اجلرائم وعقوباهتا بصفة دقيقة وواضحة53.

السلطة التـأسيسية الفرعية �

يمنع الفصل 49 أن ينال أي تعديل دستوري من "مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة" بالدستور ويكون 
ن هذه احلقوق واحلريات من الرتاجع وهو ما نعربّ عنه بمبدأ عدم الرتاجع. بذلك قد حصّ

وهنا ال بد من االنتباه إىل دور القايض الدستوري يف هذا املجال، فهو الذي سيبدي رأيا فيام إذا كانت مبادرة التعديل 
ال تتعلق "بام ال جيوز تعديله" بام فيها تعديل الفصل 49 نفسه54.

كام سيقوم القايض الدستوري بتأويل ما قصدته السلطة التأسيسية بفعل "ينال" فهل يُفهم منه احلد والتقليص أم النيل 
بمعنى النفي أو اخلرق. 

واملواطنات  "للمواطنني  الدولة تضمن  أن  الدستور عىل  من   21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  تنص  السياق،  نفس  يف 
من  الثاين  بالباب  الواردة  الفصول  تنص  كام  الكريم"  العيش  أسباب  هلم  وهتيئ  ة،  والعامّ الفردية  واحلريات  احلقوق 

الدستور عىل ضامن الدولة للحقوق واحلريات.

 ولئن ال نجد يف الفصول املذكورة تنصيصا رصحيا عىل مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان، فإن ذلك 
ال يمنع من اعتبار أن ضامن الدولة للحقوق واحلريات ال يسمح بالرتاجع عنها. كام أن التنصيص يف بعض الفصول عىل 

محاية هذه احلقوق واحلريات وتطويرها ودعمها يؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان55. 

القاضي  �

ينص الفصل 49 يف هناية فقرته األوىل عىل أن "تتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك". 
ويمكن القول انطالقا من هذه الصياغة أن اهليئات القضائية بكل أصنافها معنية بالفصل 49 باعتبارها اجلهة التي  تسلط 

رقابة عىل احرتام الرشوط األساسية للفصل 49 من عدمها.

سبق وأن تعرضنا لدور القايض الدستوري يف مراقبة ما يمكن تنقيحه وهو هنا يراقب السلطة التـأسيسية الفرعية. 
لكن القايض الدستوري يراقب أيضا دستورية القوانني ومشاريع القوانني .

فالقايض أُعترب تقليديا بأنه حامي احلقوق واحلريات سواء تعلق األمر بالقايض اإلداري أو بالقايض العديل.

2000 أن القوانني التي يصعب تأويلها لعدم وضوحها حتدّ ال فقط من نجاعة احلقوق  30 نوفمرب/ترشين الثاين  52  اعتربت املحكمة الدستورية يف 
األساسية لكن أيضا من األمن القانوين. 

 Voir Malaurie (Ph.), «L’intelligibilité des lois», Pouvoirs, n°114, 2005, pp.131-137. Martens (P.), «Y a-t-il des principes   53
généraux de valeur constitutionnelle ?», in. Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 387-407.
Milano (L.), « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi», R.D.P, n°3, 2006, pp.637-671.

54  أنظر الفصل 144 فقرة أوىل: كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس جملس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا 
ال تتعلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو مقرر هبذا الدستور.

55  الفصول 46 و47 و48 من الدستور،  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن الفصل 46 ينص عىل التزام الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة بام يقيم 
الدليل عىل وجود أحكام تؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان يف الدستور.
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ينصّ الفصل 102 من الدستور أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، 
49 ومبدئه األسايس املتعلق  ومحاية احلقوق واحلريات"، وهو ما يفتح الباب للقضاة مجيعا أمام تطبيق فلسفة الفصل 

بالتناسب عىل النزاعات التي تطرح أمامهم والتي تستدعي حتام تأويلهم للقانون.

المؤسسات األخرى المعنية بالفصل 49 �

برضورة  القضائية  والسلطة  الترشيعية  والسلطة  الفرعية  التأسيسية  السلطة  األصلية  التأسيسية  السلطة  ألزمت  اذا 
احرتام مقتضيات الدستور، فإنّ الفصل 49 يعني من باب أوىل وأحر مجيع املتدخلني يف جمال وضع حدود للحقوق 

واحلريات  وباخلصوص:

أيضا من خالل ممارستها  � القوانني لكن  إعداد مشاريع  ملا هلا من دور جوهري ال فقط يف  التنفيذية،  السلطة 
للسلطة الرتتيبية.

منه  �  125 الفصل  هلا  أسند  الدستورية  اهليئات  من  جمموعة  الدستور  أنشأ  فقد  املستقلة،  العمومية  اهليئات 
وظيفة دعم الديمقراطية، كام أسند املرشع رصاحة إىل هيئات عمومية أخر دور محاية حقوق وحريات معيّنة 
"منع التعذيب، منع االجتار بالبرش، محاية املعطيات الشخصية، النّفاذ إىل املعلومة..."، وهي معطيات جتعل من 
نها من االضطالع بدورها دون التضحية  اهليئات العمومية املستقلة حتتاج حتام إىل قراءة عملية للفصل 49 متكّ

.ببعض احلقوق حلامية حقوق أخر

داخل  � السلطات  توزيع  يف  هامة  مكانة  املحلية  للسلطة  أصبحت   2014 دستور  فمنذ  املحلية،  اجلامعات 
االختصاصات  توزيع  طريقة  فإنّ   ،2011 بعد  ما  مطالب  أهمّ  من  الالمركزية  كانت  وإن  دة.  املوحّ الدولة 
املحيل، ونظرا  باحلكم  بلدنا  العديد من اإلشكاليات. وباعتبار حداثة  أن تطرح  املركزي واملحيل يمكن  بني 
املحلية  القرارات  بعض  بتأثري  عالقة  يف  وخاصة  االختصاص  بتوزيع  عالقة  يف  ي  املتبقّ الغموض  بعض  إىل 
(أو/ واجلهوية مستقبال) عىل التمتع باحلقوق واحلريات الدستورية، وجب تسليط الضوء عىل اإلشكاليات 

املطروحة يف هذا املجال.

جمال  � أكثر ضامنات يف  إىل  فع  الدّ دورا حاسام يف  تونس  واملنظامت يف  اجلمعيات  لعبت  حيث  املدين،  املجتمع 
احلقوق واحلريات وهي بالتايل معنية بكل اآلليات املتعلقة بتقييد هذه احلقوق. لذلك يتجه متكني املجتمع املدين 
من فهم آليات الفصل 49 ومن األدوات الرضورية التي حيتاجها يف عملية تقييم وضع احلقوق واحلريات ويف 

القيام بعمليات املنارصة عىل أساس الفصل 49.

ملختلف  املوجهة  العملية  األدلة  من  جمموعة  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أنجزت  الغرض،  هلذا 
الفاعلني يف املجال السيايس والقانوين واحلقوقي واملؤسسايت، وسيقع ختصيص كل متدخل بدليل مستقل.

يأيت هذا املرشوع يف إطار دعم تركيز دولة قانون تكون قائمة عىل احرتام احلقوق واحلريات ال فقط من قبل السلطة 
الترشيعية التي تبدو املعنية األوىل بالفصل 49، لكن من قبل كل الفاعلني يف جمال احلقوق واحلريات. فلقد أقرت اللجنة 
األممية حلقوق اإلنسان بأن مبدأ التناسب جيب أن يقع احرتامه من قبل القانون الذي يقر بتحديدات للحقوق لكن أيضا 
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بالنسبة للسلط اإلدارية والقضائية املسؤولة عن تطبيق القانون..."56.

القانون  تبني  تركيز حمكمة دستورية رغم  إىل  بعد  ل  تتوصّ الدستورية ومل  بناء مؤسساهتا  تونس  تستكمل  مل 
املنظم هلا.

السمعي  اإلعالم  هيئة  وهي   ،األخر اهليئات  تركيز  إىل  ل  تتوصّ مل  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  اهليئة  وباستثناء 
البرصي، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال القادمة، هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة 
الفساد. وقد يكون هلذا البطء يف تركيز املؤسسات أثر عىل محاية احلقوق واحلريات الدستورية ووجب التوقّي من احلد 
من هذه احلقوق بصورة اعتباطية (arbitraire)  ومتكني أكثر ما يمكن من الفاعلني من آليات عملية تسمح هلم باحرتام 

مقتضيات الفصل 49 والتايل احرتام احلقوق واحلريات الدستورية.

ولئن تضمن الدستور التونيس أغلب احلقوق واحلريات العامة والفردية، فإن تنزيل هذه احلقوق واحرتامها بصورة 
فعلية يقف عىل عدة عوامل أمهها :

تأويل السلطة الترشيعية، املسؤولة عن سن القوانني، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل السلطة التنفيذية، التي تعد مشاريع القوانني وتنفذها، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل القايض الدستوري والقايض اإلداري للفصل 49 نفسه وملشاريع القوانني أو القوانني املطروحة عىل أنظاره، •
قبول القايض العديل بمبدأ إعامل الفصل 49 من عدمه، •
تأويل الفاعلني يف جمال السلطة املحلية للفصل 49 ومقتضياته، •
وعي اهليئات العمومية املستقلة املختصة (الدستورية وغري الدستورية) بأمهية الفصل 49 كأداة ملراقبة تدخالت  •

السلطات التقليدية يف جمال حقوق اإلنسان،
واحلريات  • احلقوق  احرتام  ملراقبة   49 الفصل  آلية  عىل  االعتامد  برضورة  املدين  املجتمع  مكونات  خمتلف  وعي 

وألعامل املنارصة التي تقوم هبا يف هذا املجال. 

جمال  يف  واخلرباء  اخلبريات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  اختارت  لذلك 
الترشيعية،  السلطة  49 وهم:  بالفصل  املعنيني  العملية ألهم  األدلة  تقديم عدد من  اإلنسان  القانون ويف جمال حقوق 
السلطة التنفيذية، القايض الدستوري، القايض اإلداري، القايض العديل، اجلامعات املحلية، اهليئات العمومية املستقلة 

واملجتمع املدين.

هتدف هذه األدلة إىل إعانة الفاعلني يف هذا املجال عىل فهم مقتضيات الفصل 49 وعىل حسن تطبيقها وذلك انطالقا 
من أمثلة عملية مبسطة لكنها دقيقة من حيث حمتواها وثرية من جهة اعتامدها عىل املنظومات القانونية التي سبقتنا يف 

حتديد ضوابط احلقوق واحلريات.

ويتنزل الدليل املتعلق بالسلطة الترشيعية يف هذا اإلطار.

 C’est nous qui traduisons, Observation générale n° 27, 1999 à propos de l’article 12 : « Le principe de la proportionnalité  56
 doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives
 et judiciaires chargées de l’application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant l’exercice
 justi�ant l’application de mesures».  de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons
 restrictives soient fournies
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ونتمنى أن جيد القارئ يف هذا الدليل ما يمكنه االستجابة لتطلعاته املتعلقة باحلرص عىل احرتام احلقوق واحلريات 
الدستورية التي ستنحت حتام مالمح الديمقراطية التونسية الناشئة.
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مقّدمة 
الّدليل



ليل مة الدّ مقدّ

دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور3

يعترب الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 األول من نوعه يف التجربة الدستورية التونسية 
الذي  ع اإلطار  49 للمرشّ الفصل  العربية. وباختتامه لباب احلقوق واحلريات، يرسم  املنطقة  ويف 
ينبغي عليه االلتزام به عند الدخول يف مساحة احلقوق واحلريات. وهو ما يمثّل الباب الذي يفتح 
عىل حقبة جديدة للترشيع يف عالقته باحلقوق واحلريات بكل املعايري التي حتكمه واملبادئ والقواعد 

التي يقتضيها.

فبالنظر إىل خصوصيات الترشيع يف جمال احلقوق واحلريات ورهاناته املختلفة، ال سيام املتعلقة 
ية  أمهّ  49 الفصل  يكتيس   ، هبا املساس  وعدم  الدستورية  احلقوق  تفعيل  عىل  القدرة   بمد منها 
خاص،  بشكل  واحلريات  باحلقوق  املتعلّقة  األحكام  وبني  عامة  الدستورية  األحكام  بني   كرب
ه  باعتباره املفتاح الذي يتيح فهم نطاق احلقوق وضامناهتا يف إطار دولة القانون، فهو بمثابة املوجّ

ض إىل احلقوق واحلريات. الته الترشيعية التي تتعرّ ع يف تدخّ حلركة املرشّ
فقه  جيناته  إىل  يعود  الذي  التقني  طابعه  الناحية  هذه  من   49 الفصل  ميزات  أبرز  من  ولعلّ 
القضائية، إذ أنّ قيمته األساسية تكمن يف اإلجابة عن سؤال بلورهتا املبادئ املرتاكمة لفقه القضاء 
الدستوري املقارن وفقه القضاء الدويل، وعىل رأسها مبدأ التناسب، حول كيفية صياغة القيود عىل 

ف فيها.  احلريات بشكل معتدل ومتوازن ودون التعسّ

وبناء عىل ذلك، لئن يصنّف الفصل 49 كقاعدة تقرّ إمكانية وضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات، إال أنه 
له لوضع هذه الضوابط، سواء باعتباره قاعدة  هة له عند تدخّ ع وموجِّ يف الواقع يمثّل قاعدة مقيِّدة لسلطة املرشّ
يتتبّع منهجها عند وضع أحكام ترمي إىل تنظيم  مرجعية يعود إليها ويلتزم بمبادئها، أو بوصفه تقنية ترشيعية 

احلقوق واحلريات أو احلدّ من ممارستها. 
وهو ما سيتم إبرازه تباعا يف هذا الدليل.

 CAMPBELL (T), « Legislating human rights » in WINTGENS(L) (ed), �e theory and practice of legislation:  1
Essays in Legisprudence, Routledge, London and New York, 2016, pp.219-238

1
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باختتامه لباب احلقوق واحلريات، يمثّل الفصل 49 تعبريا تأليفيا وجامعا عن اخليار التأسييس 
ع يف حتديد إطار  املعتمد يف بسط محاية أوسع وأكثر فعالية للحقوق، عن طريق تقييد سلطة املرشّ
كه عند التدخل الترشيعي لتنظيمها. إذ يمنحه هذا املوقع كخامتة لباب احلقوق واحلريات  صارم لتحرّ
الدستورية للحقوق واحلريات. ففضال عن  الفارقة يف طرق احلامية  العالمة  مكانة خاصة بوصفه 
49 كقاعدة مرجع  ها من علوية الدستور (قاعدة عليا)، ينتصب الفصل  قيمته العليا التي يستمدّ
ع بالعودة إليها وتطبيق مقتضياهتا ورشوطها عند الترشيع  norme de référence تقيض إلزام املرشّ
يف جمال احلقوق واحلريات واالضطرار إىل وضع ضوابط أو قيود عليها، وذلك حتت رقابة القايض 

الدستوري.

ة  ثمّ الدستور، ومن  املنظومة احلامئية للحقوق واحلريات صلب  أن مفرداته ختتزل عنارص  كام 
مضامينه  يف  الغوص  وقبل  البداية  منذ  يقتيض  نحو  عىل  بالدستور،  ع  املرشّ عالقة  من  هاما  جانبا 
وعنارصه ورشوطه بام هي اإلطار املعياري cadre normatif للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات 
ثنائية  عىل  يقوم  متني  ترابط  يف  الفصل  هبا  يعجّ  التي  املفردات  هذه  داللة  حتديد  الثاين)،  (الفرع 
ع  دستورية باعتباره واجبا حمموال عىل املرشّ الدستورية بام هي أساس دولة القانون والتوقي من الالّ

ل). يف إطار دولة القانون (الفرع األوّ

الفرع األول- منطلقات أساسية: علوية الدستور والتوقي من الّلادستورية

يمثّل دستور 27 جانفي 2014 ثالث دستور تعرفه البالد يف تارخيها احلديث بعد دستور 1861 
وعهد األمان2 لسنة 1857، ودستور 1959 الذي مل ينجح يف إرساء حكم ديمقراطي فأطاحت به 
ثورة 14 جانفي 2011. ولنالحظ منذ البداية أن فشل التجربتني األوليني ارتبط بعدم قدرة السلطة 

عىل اإليفاء بام فيها من مبادئ، السيام فيام يتعلّق باحرتام حقوق األشخاص وحرياهتم.
غريها  من  كام  التارخيية  التجارب  هذه  من  نستخلص  الدستوري،  الفكر  أصول  إىل  وبالعودة 
ومن املبادئ العامة للقانون الدستوري أن مرشوعية احلكم ورشعية األعامل التي تأتيها الدولة يف 
تنظيمها للمجتمع تبقى رهينة احرتامها للدستور بام هو العقد االجتامعي وبام هو الوثيقة القانونية 

د حقوق كل طرف وواجباته، وكذلك حدوده. األسمى التي حتدّ

متثل دستورية األعامل التي تأتيها الدولة أساسا لرشعيتها ومرشوعيتها، خاصة عند الترشيع. وهو ما يرتّب 
احرتام  عىل  الرقيب  بوصفه  الدستوري  القايض  قبل  من  إللغائها  درءا  الالدستورية  من  بالتوقي  واجبا  عليها 

الدستور.

2   وهو يعترب أول وثيقة تنص عىل حقوق وحريات يف تاريخ تونس.
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كغاية  واحلرية  احلق  قيمة  عىل  باألساس  ترتكز  أهنا  نجد  العالقة،  هذه  أطراف  يف  ق  وبالتعمّ
التزام  بلورة  نحو  الدستوري  القانون  حركة  هت  وجّ أساسية  وكفكرة  الثانية)،  (الفقرة  للدستور 
ممارستها  عند  وخاصة  مستواها،  كان  مهام  تدخالهتا  يف  كمرجع  بالدستور  بالتقيّد  للدولة  أصيل 
ع يقيض بأن يلتزم حتت  للوظيفة الترشيعية. فصار بذلك احرتام الدستور واجبا مبدئيا عىل املرشّ
رقابة القايض الدستوري بكافة أحكامه ومبادئه وقيمه والعودة إليه يف مجيع جماالت الترشيع، ال 

سيام حني يتعلّق األمر بحقوق األشخاص وحرياهتم (الفقرة األوىل).  

الفقرة األولى- التشريع وضرورة احترام الدستور

ع (1) فهو مبدأ ال يقبل االستثناء وال التقييد ينطبق  أن يكون احرتام الدستور واجبا عىل املرشّ
عىل كافة ما ينتجه من نصوص قانونية، وذلك حتت رقابة القايض الدستوري (2). ويرتتب عن 
ع يف تكريس املقتضيات الدستورية والتقيد هبا ويف حتقيق األهداف الدستورية.  ذلك مسؤولية املرشّ
وهي مسؤولية تنجرّ عن خصوصية القاعدة الدستورية التي متنح الدستور الدور واملكانة األكثر 
متيّزا يف املنظومة القانونية داخل الدولة. لذلك خيتصّ الدستور بدرجة محاية عليا تضمن فعاليته، 
الرقابة عىل دستورية  س ملنظومات  الترشيع إىل خمالفته، وهو ما أسّ انزالقات  أمام خماطر  ال سيام 

دستورية.  ع من الالّ القوانني، ومن ثمة إللزامية أن يتوقى املرشّ
ودور   (1) دستورية  الالّ من  التوقي  ع  املرشّ عىل  حممول  واجب  ناحية  من  ذلك  عن  ويرتتب 

حموري للقايض الدستوري يف محاية الدستور من اخلرق (2).

1- واجب المشّرع التوقي من الالدستورية

إذا كان الدستور هو القاعدة العليا يف املنظومة القانونية، فإن ذلك يعني وجوب احرتامها من 
املرجع  الدستور  يكون  أن  ذلك  ويقتيض  بأحكامها.  وااللتزام  الدولة  داخل  السلطات  كل  قبل 

ع يف كل أعامله ال من حيث مضموهنا فقط وإنام كذلك من حيث اإلجراءات. للمرشّ
من حيث املضمون •

والقوانني  الترشيعية  األحكام  صياغة  عند  الدستور  إىل  املستمر  الرجوع  ذلك  يقتيض 
األهداف  يف  انخراطها  من  وكذلك  هلا  خمالفتها  عدم  من  للتثبت  التعديل،  ومقرتحات 
واملبادئ الدستورية. ويتطلب ذلك االستناد إىل ما ينتجه فقه القضاء الدستوري يف تأويله 
للدستور، بام يف ذلك فقه القضاء املقارن والدويل. كام ال ينبغي إغفال ما متخض عنه فقه 

ضه إىل الدستور3. القضاء اإلداري والعديل من اجتهاد عند تعرّ

لالطالع عىل فقه القضاء الدستوري املقارن وفقه القضاء الوطني وفقه القضاء الدويل فيام يتعلق بتطبيق مبدأ التناسب، أنظر سلو احلمروين،   3
دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ماي 2021 عىل الرابط التايل:

https://www.idea.int/sites/default/�les/publications/guide-of-the-%20constitutional-judge-in-the-application-
of-article-49-of-the-constitution-ar.pdf

1- واجب المشّرع التوقي من الالدستورية
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وفضال عن فقه القضاء، من الوجيه االستنارة بالفقه وبأمهات املراجع يف املادة الدستورية 
ن من املصطلحات ومضامينها وآثارها  ويف جمال حقوق اإلنسان ملزيد تعميق الفهم والتمكّ
من  النظر  حملّ  الترشيع  يطرحها  التي  اإلشكاالت  حول  الربملاين  النقاش  نطاق  وتوسيع 

الزاوية الدستورية.

إضافة إىل إمكانية االستنارة بآراء اخلرباء وأهل الذكر التي يتيحها النظام الداخيل (طلب رأي كتايب/ استامع) 
والقانون (االستشارات الوجوبية للهيئات واملجالس املختصة كاملجلس األعىل للقضاء فيام يتعلق باملنظومة القضائية 
واإلجراءات أمام املحاكم مثال)، يلعب املستشار الربملاين دورا هاما عىل هذا الصعيد يف إطار اإلسناد العلمي لعمل 
اللجان والنواب. كام أن هذا الدور يندرج يف إطار مهام مركز املوارد واالستشارات الربملانية الذي، وإن ليس له  
البت يف الدستورية، إالّ أنه يبقى من صميم دوره التنبيه إىل االنزالقات املمكنة يف الالدستورية عرب إثارة اإلشكاالت 
ل بطلب أو سؤال يف شأهنا. إذ أن مركز املوارد هيكل ذو  الدستورية التي قد يطرحها الترشيع أو األحكام التي يتوصّ
مها إىل املرجعية العلمية بام تقتضيه من موضوعية وحياد واستقاللية. وال  طبيعة بحثية يستند يف اخلدمات التي يقدّ

شكّ أن ذلك يسهم يف جتنيب مرشوع القانون حاالت اإللغاء عند الطعن فيه أمام القايض الدستوري. 

من حيث اإلجراءات •
بالقواعد  بتقيّدها  الترشيعية أن تتالىف جانبا هاما من حاالت الالدستورية  يمكن للسلطة 

الشكلية واإلجرائية التي يقتضيها الدستور يف عالقة بالوظيفة الترشيعية.
تشمل هذه القواعد باألساس:

Å  قواعد االختصاص: جمال الترشيع وجمال الرتاتيب، جمال الترشيع األسايس وجمال الترشيع
العادي، املبادرة الترشيعية، االختصاص املطلق يف قانون املالية ويف مشاريع القوانني املتعلقة 

باملوافقة عىل املعاهدات، اللجان واجللسة العامة، الطعن أمام املحكمة الدستورية.
Å  .القواعد اإلجرائية: ممارسة املبادرة الترشيعية، ممارسة حق التعديل، أغلبية التصويت، اآلجال

وهتمّ هذه النقاط باألساس النظام الداخيل والقواعد التي هييكل بمقتضاها املسار الترشيعي وينظّمه. لذلك 
اقتىض الدستور رضورة أن يكون النظام الداخيل مطابقا له ضامنا لدستورية اإلجراءات املتبعة يف املسار الترشيعي 
(الفصل 120)، ال سيّام أن اجلانب اإلجرائي ينعكس بالرضورة عىل اجلوهر أي عىل مضمون املبادرة الترشيعية 

ض يف األخري عىل مصادقة املجلس. ومن ثمة عىل صيغة النص الذي يُعرَ

وتبقى إمكانية الطعن يف دستورية مشاريع القوانني بعد مصادقة املجلس عليها وقبل ختمها من أهم السبل 
التي يمكن انتهاجها لتاليف األحكام غري الدستورية وجتنب آثارها عىل املراكز القانونية وعىل حقوق األشخاص 

وحرياهتم عند دخول الترشيع حيز النفاذ.
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خاص  وبشكل  كذلك  وإنام  الدستوري  للقايض  الرقايب  الدور  عىل  فقط  ال  الضوء  يلقي  ما  وهو 
يمنح  إذ  قانون،  مرشوع  صلب  الدستور  خمالفة  حاالت  إىل  التنبيه  يف  الربملانية  املعارضة  دور  عىل 
الطعن فرصة إضافية لتدارك الوضعيات التي مل يتم تفادهيا أو تصويبها طبقا للدستور خالل النقاش 
الربملاين. ولئن يدخل ذلك ضمن الوظيفة الرقابية للمعارضة عىل األغلبية الربملانية، إالّ أنه يُربز بشكل 
خاص ما يتيحه الطعن بالالدستورية من امتداد للنقاش الربملاين أمام القايض الدستوري وفق قواعد 
أخر ضبطها القانون ذات مرجعية قانونية باألساس ختتلف عن املرجعية السياسية لقواعد النقاش 
 2014 14 لسنة  19 مثال من القانون األسايس عدد  والتصويت صلب املجلس4. حيث يتيح الفصل 
املؤرخ يف 18 أفريل 2014 املتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف فصله 19، لكال 
طريف النزاع تقديم أسانيده للقايض الدستوري حول عدم دستورية األحكام موضوع الطعن أو دفاعا 
ع  عن دستوريتها، وهو ما يفتح جماال لنقاش ذي بعد دستوري رصف حول مد وجاهة خيارات املرشّ
صلب مرشوع القانون من حيث احرتامها للدستور. وال شك أن ملثل هذا التوجه اإلجرائي الذي تبنّى 
مبدأ املواجهة املميز لنزاعات األشخاص contentieux subjectif يف نزاعات ذات طبيعة موضوعية 
contentieux objectif أثر كبري يف إثراء النقاش الدستوري عرب مقارعة احلجة باحلجة أمام القايض 
الدستوري وبالتايل يف تركيز النقاش الربملاين حول اإلشكاليات ذات الطبيعة الدستورية، وهو ما يسهم 

ع ومقاصده والتميش الذي انتهجه5. يف كل األحوال يف مزيد إنارة القايض الدستوري حول نية املرشّ

اختالف  الدستوري عىل  النزاع  أطراف  بني  الدستوري  القايض  أمام  القانوين  النقاش  يبدو  ذلك،  بناء عىل 
طبيعتهم (نواب أغلبية، نواب معارضة، حكومة، رئاسة مجهورية) فضاء رحبا إلعامل الفصل 49 واالستناد إليه 
سواء عند الطعن بالالدستورية أو عند "تقـديم مالحظـات متعلقـة بدسـتورية الـنص موضـوع الطعـن" طبقا 
للفصل 19 من القانون األسايس عدد 14 لسنة 2014 املؤرخ يف 18 أفريل 2014 املتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة 
خ يف 3 ديسمرب  دستورية مشاريع القوانني أو نظريه الفصل 49 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرّ

2015 املتعلق باملحكمة الدستورية عند إرساء هذه األخرية.

حيث يمثّل الفصل 49 من هذه الزاوية الفيصل يف حتديد مد سالمة اخليارات الترشيعية بوصفه أداة قيس 
تقوم عىل منهجية عقالنية وموضوعية وعىل مجلة من املعايري الدقيقة.

 norme d’interprétation 49 باعتباره قاعدة تأويل بامتياز  ويُربز ذلك باخلصوص حمورية الفصل 
يعود إليها القايض عند النظر يف دستورية القوانني.

 ZAAFRANE ANDOULSI (W), Gouvernance et Etat : De la nouvelle redistribution, �èse de doctorat en droit  4
 public, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, Juillet 2017

5   مع أن الفصل 19 فقرة 5 ينص فقط عىل إمكانية تقديم مالحظات حول دستورية النص موضوع الطعن بتنصيصه عىل أنه "لكـل مـن 
الـسابقة تقـديم  الفقـرة  إليـه فـي  أيـام مـن اإلعـالم املـشار  نائبـا فـي أجـل ثالثـة  رئـيس اجلمهوريـة أو رئـيس احلكومـة أو ثالثـني 
القوانني  مالحظـات متعلقـة بدسـتورية الـنص موضـوع الطعـن بعـدم الدستورية"، إال أن جتربة اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع 
منذ انطالقها يف 2014 أبرزت استخدام هذه اإلمكانية بشكل آيل يف كافة النزاعات التي عرضت أمامها وذلك من طرف األغلبية الربملانية 

واحلكومة عىل حد سواء للدفاع عن النص موضوع الطعن.
ZAAFRANE ANDOULSI (W), ibid.
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2- دور القاضي الدستوري في حماية الدستور

ع باحرتامه، أضحى  إن ضامن فعالية الدستور، بمعنى إلزام السلط العمومية وباخلصوص املرشّ
مرتبطا ارتباطا عضويا بتأمني رقابة قضائية عىل دستورية القوانني. إذ أثبتت التجارب التارخيية عىل 
ف واملساس بحقوق األشخاص وحرياهتم يف حال غياب إلزامية  اختالفها نزوع الترشيع إىل التعسّ

فعلية باحرتام الدستور، الوثيقة العليا يف الدولة التي حتمي احلقوق واحلريات6. 
ع8  املرشّ عصمة  مبدأ  وعىل  جهة،  من  العامة7  اإلرادة  مبدأ  عىل  طويلة  ة  ملدّ يستند  الترشيع  وكان 
اإلرادة  عن  تعبريا  القانون  يبقى  وإن  لكن،   .أخر جهة  من   l’infaillibilité du législateur
إمكانية  ثبتت  طاملا  ع  املرشّ عصمة  إىل  االستكانة  املمكن  من  يعد  مل  أنه  إالّ  ديمقراطي)،  (مبدأ  العامة 
املحاكم  إلرساء  كان  وقد  ياهتم.  وحرّ األشخاص  بحقوق  املساس  وإىل  الدستور  خمالفة  إىل  نزوعه 
وكذلك  له،  ع  املرشّ احرتام  وتراقب  الدستور  حترس  قضائية  هيئات  هي  بام  الدستورية  واملجالس 
ع9 املرشّ عصمة  نظرية  قصور  إثبات  يف  وعميق  مبارش  أثر   les voies de recours الطعن  طرق  ر  لتطوّ

الفقيه  يعترب  الدفع،  طريق  عن  القوانني  دستورية  عىل  رقابية  منظومة  قلب  يف  العليا  املحكمة  تضع  التي  األمريكية  التجربة  جانب  إىل     6
النمساوي هانس كلسن أول من نبّه إىل رضورة إقرار محاية قضائية للدستور تكفل حتقيق فعاليته يف ضامن احلقوق واحلريات التي ينص 

ع (رقابة عن طريق الدعو) يف مقاله الشهري: عليها، عن طريق إرساء حماكم دستورية للغرض ختتص بمراقبة دستورية أعامل املرشّ
 KELSEN (H), « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », Revue du Droit
public, 1928, p. 197- 257

أنظر أيضا:
 ROUSSEAU (D), BLACHER (P), La justice constitutionnelle en Europe, coll. Clefs, LGDJ, 4ème ed., 2020 ;
 PADOVANI (J), « La légitimité du contrôle de constitutionnalité centré sur les droits et libertés », Les cahiers
 Portalis, n°7, 2020, pp.63-92 ; SADURSKI (W), « Constitutional Review in Europe and in the United States:
 In�uences, Paradoxes, and Convergence », Legal Studies Research Paper No. 11/15, February 2011, Sydney Law
 School, available at the Social Science Research Network Electronic Library: http://ssrn.com/abstract=1754209
 ; TROPER (M), « Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle », Cahiers du Conseil Constitutionnel,
 n°28, juillet 2010, Dossier : l’histoire du contrôle de constitutionnalité ;  FROMONT (M), La justice
 constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996 ; RUBIN (A), « Judicial Review in the United States »,
 Louisiana Law Review, Vol 4, N°1, Fall 1979

7  هي النتيجة األصيلة لتفعيل سيادة الشعب عن طريق مبدأ التمثيلية. ويعني ذلك أن القانون هو تعبري عن اإلرادة العامة باعتبار أن من يسنه 
سلطة منتخبة متثّل الشعب. أنظر:

 CARRE DE MALBERG (R), La loi expression de la volonté générale, préface Georges Burdeau, Economica,
 Classiques, 1999 ; MINEUR (D), « De la volonté nationale à la volonté générale », in Carré de Malberg : Le
positivisme impossible, sous la direction de MINEUR (D), Paris, Michalon, 2010, pp. 71-105

8  انبنى هذا املبدأ عىل االفرتاض القائل بعقالنية الدولة أي باعتبارها كائنا تتميز أعامله بطابعها املنهجي والعام وفقاً لنموذج منطقي يستبعد 
ع عن العبث باعتبارها ترمجة لعقالنية  أي عمل من أعامل اإلرادة الذاتية ويضمن حياده وإمكانية التنبؤ به. ويرتتب عن ذلك تنزيه أعامل املرشّ
س لعلوية القانون (بمعناه الضيق  ي بمركزية الترشيع légicentrisme والذي يؤسّ الدولة. إالّ أن هذا االفرتاض رسعان ما آل إىل ما سمّ
أي النص الصادر عن الربملان la supériorité de la loi والذي ميّز خاصة نموذج الدولة القانونية l’Etat légal بام هو مثال عن األنظمة 

السلطوية  التي تستعمل القانون يف انتهاكها للحقوق واحلريات (حالة النظام السابق مثال يف ظل دستور 1959). أنظر هبذا اخلصوص:
 FLORES (I), « �e quest for Legisprudence : constitutionalisme v. legalism » in WINTGENS (L) (ed), �e
 theory and practice of legislation : Essays in Legisprudence, Routledge, op.cit., pp.26-52 ; TRAVERS (E),
 «Benjamin Constant : Critique du légicentrisme et de la multiplication des lois », Recherches philosophiques,
 2010, vol. 6, p. 53-69 ; CHEVALLIER (J), L’Etat postmoderne, 2ème édition, LGDJ, 2004 ; BLACHER (P),
Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, Paris, PUF, 2001

 CHEVALLIER (J), L’Etat postmoderne, op.cit. ; CHEVALLIER (J), « Peut-on rationaliser la production du  9
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الدستور.  رها  يقرّ مثلام  للدولة  العليا  املبادئ واألهداف  بام خيالف  أي   "اهلو "ينطق عن  أن  وإمكانية   
ها له نحو حسن تطبيق الدستور. وانبثق  ع وكذلك موجّ فصار القايض الدستوري رقيبا عىل أعامل املرشّ
ع والقايض الدستوري تقوم عىل ثنائية املراقبة واملرافقة. عن ذلك عالقة عضوية رضورية ودائمة بني املرشّ

عىل  • اجلزاء  بتطبيق  مكلّف  أنه  حيث  من  الدستوري  القايض  وظيفة  جوهر  هي  املراقبة: 
األحكام املخالفة للدستور.

ة عن عمل القايض يف حتديد معاين ومدلوالت األحكام واملبادئ  • املرافقة: هي الوظيفة املنجرّ
ع هبا، فهي ترتقي إىل مرتبة  واألهداف الدستورية ومضامينها. وبحكم رضورة تقيّد املرشّ
ح بعدم  ع عىل مد املسار الترشيعي، ال سيام عند عودة األحكام املرصّ ه ألعامل املرشّ املوجِّ
دستوريتها يف مرشوع القانون إىل املجلس إلصالحها طبقا لتوجيهات القايض الدستوري.

وإمجاال، يغطي عمل القايض الدستوري مستويني لرقابة دستورية القوانني، يتعلق األول برقابة 
مطابقة الترشيع للدستور ويتعلّق الثاين بمالءمته له10.  

رقابة المطابقة ورقابة المالءمة

مها شكالن من الرقابة التي يبسطها القايض الدستوري عىل القانون أو مرشوع القانون املعروض عىل أنظاره:

قواعد  • من  الدستورية  األحكام  يف  جاء  بام  ع  املرشّ تقيّد  عىل  الرقابة  تعني   :conformité املطابقة  رقابة 
ومبادئ (املعنى الضيق للرقابة).

املادة  يف  ع  املرشّ تلزم  بالتقادم  تسقط  ال  التعذيب  جريمة  أن  عىل  الدستور  من   23 الفصل  تنصيص  مثال: 
اجلزائية بأالّ يضع بشأهنا آجاال مسقطة للدعو. فإن فعل كان يف حالة عدم مطابقة ألحكام الفصل 23.

رقابة املالءمة compatibilité: ترمي إىل التحقق من مد انسجام الترشيع مع روح الدستور. وترتكز  •
حكم  بمخالفة  األمر  يتعلّق  ال  الرقابة  هذه  يف  الدستورية.  واألهداف  املبادئ  فكرة  عىل  املالءمة  رقابة 
contrôle d’opportunité متنح  (رقابة واسعة  منه   للمغز الترشيع  استجابة  بعدم  بل  دستوري 

مساحة للقايض للعب دوره التأوييل باجتاه حتديد فحو املضامني الدستورية ومدلوالهتا والغاية منها).

مثال: رقابة القايض الدستوري ملد حتقيق ترشيع يتعلّق باملرأة اللتزام الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة 
وعملها عىل دعمها وتطويرها (الفصل 46 من الدستور)، أو رقابته عىل مد انخراط الترشيع يف إطار الدولة 

املدنية (التوطئة والفصل 2 من باب املبادئ العامة).

 droit ? » in  L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, Paris, Pedone, 2013, pp. 17-28 ; OST(F),
 LENOBLE (J), Essai sur la dérive mytho-logique de la rationalité juridique, �èse de doctorat, Universitécatholique
 de Louvain, Faculté de droit, avril 1980, disponible sur https://core.ac.uk/download/pdf/34096748.pdf

10   حول رقابة املطابقة ورقابة املالءمة أنظر:
Charfeddine (M.K), « Contrôle de la constitutionnalité des lois et droits fondamentaux », disponible sur http://
  www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/TUN_Charfeddine_F.pdf
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أمام هذا املجال الذي تغطيه رقابة القايض الدستوري عىل دستورية القوانني، قد جيوز التساؤل 
عن نوعية الرقابة التي يقتضيها الفصل 49.

لئن كانت اإلجابة النهائية عن هذا السؤال من اختصاص القايض الدستوري وحده، فإنه يمكن القول إن 
الفصل 49 يبعث عىل كال الشكلني من الرقابة:

رقابة املطابقة: عند فحص التزام املرشع برشوط الفصل 49 وعنارصه. •
املدنية  • الدولة  إطار  يف  انخراطها   ومد للتقييد  اخلارجية  الرضورة  فحص  عند  املالءمة:  رقابة 

.la pondération الديمقراطية، وخاصة يف تقدير التناسب يف معناه الضيق
س ذلك أيضا عىل طبيعة الفصل 49 بوصفه قاعدة تأويل يستند إليها القايض الدستوري يف فقه قضائه. ويتأسّ

الفقرة الثانية- ضمان الحقوق والحريات أحد مقّومات الدستورية

إذا كان الدستور هو القاعدة القانونية العليا واألساسية التي ترتجم العقد االجتامعي، فإن ذلك 
حييل بالرضورة إىل تنظيم العالقة بني الدولة واألشخاص.

 إىل السلطة يف أدائها  عىل أن هذه العالقة جتد بالرضورة يف نواهتا فكرة احلرية كرهان يتصدّ
وسلوكها درءا لكل نزوع إىل اإلفراط يف استعامهلا11. وهي الغاية التي ينبني عليها مفهوم الدستور 
ع يف  ومضمونه وجوهر دولة القانون، وهي املقصد النهائي من الفصل 49 يف رسمه حلدود املرشّ

معاجلته للمسائل التي متس باحلقوق واحلريات.

مكانة الحقوق والحريات في دستور 27 جانفي 2014

ر نوعي مقارنة بدستور  مع أن دستور 27 جانفي 2014 قد خص احلقوق واحلريات بباب خاص، يف تطوّ
غرة جوان 1959، إال أن ذلك مل يمنع من تناثرها يف كامل نص الدستور، عىل نحو يزيد من تأكيد مركزية فكرة 

احلق واحلرية فيه. وتربز هذه املركزية يف مستويني:

مرجعا  • التوطئة  تعترب  واحلريات،  للحقوق  جديدة  محائية  منظومة  إرساء  يف   49 الفصل  حمورية  إىل  إضافة 
اإلنسان  "مبادئ حقوق  بتنصيصها عىل  واحلريات، السيام  للحقوق  الدستوري  التكريس  قراءة  أساسيا يف 

الكونية السامية" (فقرة 3) وعىل "احرتام احلريات وحقوق اإلنسان" (فقرة 4).

إضافة إىل جمموعة احلقوق واحلريات الواردة بالباب املخصص هلا وتلك التي وردت ضمن األحكام املنظمة  •
ع  د اآلليات احلامئية وتنوّ ملسائل ذات عالقة هبا كاملبادئ العامة للدستور والسلطة القضائية، متيز الدستور بتعدّ

 GICQUEL (J) et GICQUEL (J-E), Droit constitutionnel et institutions politiques, 34ème édition, LGDJ,   11
 2020 ; GUASTINI (R), Leçons de théorie constitutionnelle, Dalloz, 2010, pp.107-108 ; CHEVALLIER (F),
S’entrainer aux épreuves de droit constitutionnel, Paris, Foucher, 2002, p.6 et s.
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مشارهبا من احلامية القضائية إىل اهليئات الدستورية املختصة إىل مقومات الدولة املدنية إىل الفصل بني السلط. 
، فضال عن حمورية فكرة احلق واحلرية صلبه، عىل طبيعتها األفقية transversale باعتبارها تعرب  وهو ما يدلّ

كامل نص الدستور وخترتق كل معايريه.  

دات دور الدولة يف املجتمع12، وذلك بناء عىل مستويات  لذلك متثل فكرة احلق واحلرية إحد حمدّ
ة من الواجبات املحمولة عىل الدولة (2) ترتتّب عامّ يقتضيه مفهوما احلق واحلرية (1).  عدّ

1- مفهوم الحقوق والحريات

يلتصق مفهوما احلق واحلرية بالذات اإلنسانية يف جتلّياهتا املختلفة: فردية، مواطنة، فئات (مرأة، 
ل، الجئون، أقلّيات...) ليدور بذلك يف فلك الكرامة اإلنسانية واملساواة والبعد الكوين  طفل، عامّ

لإلنسانية. وهو ما يقتيض مزيدا من التوضيح عرب تدقيق مدلول كل من املفهومني:
أ- الحرية

ن داللة  ة فهي تتضمّ ينتمي مفهوم احلرية إىل املعجم القانوين واملعجم الفلسفي يف آن واحد، ومن ثمّ
ك بشكل مستقل داخل جمتمع منظّم13. وتعني االستقاللية  سياسية واجتامعية بام هي القدرة عىل التحرّ
غياب التدخل اخلارجي (الدولة، املجتمع، الغري) داخل فضاء احلركة اخلاص (حريات فردية) ويف 
الفضاء العام (حريات مجاعية أو عامة). وبناء عىل ذلك ترتبط احلرية بالقدرة عىل االختيار وتقرير املصري 14

.autodétermination

ب- الحق: 

كام احلرية، كان احلق عند ظهوره مفهوما فلسفيا (نظرية احلق الطبيعي) قبل أن يتم تقنينه ليستحيل 
صنفا قانونيا catégorie juridique يرتبط بوضعية محائية لألشخاص statut protecteur. فاحلق 
لة لشخص واملحمية قانونا بأن  هو مصطلح قانوين يفيد السلطة أو الصالحية prérogative املخوّ

يطلب من شخص آخر ومن الدولة باألساس شيئا أو القيام بيشء أو االمتناع عنه15:

ZAAFRANE ANDOULSI (W), Gouvernance et Etat : De la nouvelle redistribution, op.cit.                                12

OBERDORFF (H), Droits de l’Homme et libertés fondamentales, LGDJ, 4ème ed. 2008, p.39.                          13

14  املرجع نفسه.
15   املرجع نفسه. أنظر أيضا:

1- مفهوم الحقوق والحريات

استقاللية
Autonomie

قدرة عىل احلركة
Pouvoir d’agir
قدرة عىل االختيار

Autodétermination

فضاء للحركة احلرية
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طلب يشء أو القيام بيشء: يشمل ذلك كل احلقوق االجتامعية واالقتصادية التي تستوجب  •
احلقوق  وكذلك  الشغل...)  التعليم،  (الصحة،  باحلق  التمتع  لضامن  الدولة  من  تدخال 

السياسية من حيث أنه يستوجب توفري ظروف ممارسة احلق (االنتخاب، الرتشح...).
االمتناع عن يشء أو عن القيام بيشء: هو املستو الذي يتقاطع فيه مفهوم احلق مع مفهوم  •

احلرية. إذ يفيد االمتناع عدم التدخل سواء من الغري أو من الدولة. ويرتتب عن ذلك جتسيد 
 une ن من ممارستها. فيفيد احلق هبذا املعنى أهلية الفعل للحرية عن طريق احلقوق التي متكّ
القانونية أن يتيح  القانونية عىل فعل يشء ما. وتعني القدرة  faculté de faire أي القدرة 
ل...) حق  تنقّ آنفا، تقتيض احلريات (تعبري، ضمري،  بيانه  الفعل. فكام تم  القانون  ممارسة 

ممارستها وهو ما يستوجب قانونا إتاحة هذه املامرسة16.
أمثلة:

 Collectif, Les notions de base en matière de droits fondamentaux, CODAP, Genève, 2013 ; BEN ACHOUR
R), LAGHMANI (S), JAZI (D), Les droits de l’Homme par les textes, CPU, 2004).

OBERDORFF (H), Droits de l’Homme et libertés fondamentales, op.cit.  16

حق الشخص يف اختيار املنظومة القيمية حرية الضمري= 
واملبادئ التي يسرتشد هبا يف وجوده

القدرة عىل االنخراط يف ذلك ومزاولته =
العاملي  اإلعالن  من   18 (املادة  علنا 

حلقوق اإلنسان)

حق الشخص يف "اعتناق آراء" والبحث حرية التعبري= 
املعلومات  رضوب  "خمتلف  عن 
آخرين"  إىل  ونقلها  يها  وتلقّ واألفكار 
اخلاص  الدويل  العهد  من   19 (املادة 

باحلقوق املدنية والسياسية)

إمكانية فعل ذلك "دون مضايقة" (نفس =
املادة 19)

حق الشخص يف اختيار املنظومة القيمية حرية الضمري= 
واملبادئ التي يسرتشد هبا يف وجوده

القدرة عىل االنخراط يف ذلك ومزاولته =
العاملي  اإلعالن  من   18 (املادة  علنا 

حلقوق اإلنسان)

حق الشخص يف "اعتناق آراء" والبحث حرية التعبري= 
املعلومات  رضوب  "خمتلف  عن 
آخرين" إىل  ونقلها  يها  وتلقّ واألفكار 
املعلومات  رضوب  خمتلف 

آخرين إىل  ونقلها  يها  وتلقّ واألفكار 
املعلومات  رضوب  خمتلف  عن 

آخرين إىل  ونقلها  يها  وتلقّ واألفكار 
عن 

اخلاص  الدويل  العهد  من   19 (املادة 
باحلقوق املدنية والسياسية)

إمكانية فعل ذلك "دون مضايقة" (نفس =
املادة 19)

قدرة
سلطة

صالحية

للفعل

لطلب الفعل

احلق

استقاللية
Droits-Autonomie

مشاركة
Droits-Participatifs

احلقوق الدائنية
Droits-Créance
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 عىل أن مفهومي احلق واحلرية بام ينطويان عليه من مساحة خاصة لإلنسان ومن أهلية للفعل 
ولطلب الفعل حييالن إىل مركز قانوين statut juridique ذي قيمة دستورية يقوم يف جوهره عىل 

تنظيم العالقة بني الفرد والدولة بناء عىل ثنائية احلق والواجب.

2- الحق والحرية في جوهر العالقة الدستورية بين الدولة والفرد

ع) والفرد تقوم عىل مرشوعية احلكم يف  إذا كانت العالقة بني الدولة (السلطة، املؤسسات، املرشّ
سها عىل سيادة الشعب ومبدأ التمثيلية (الفصل 2 والفصل 3 والفصل 50 من الدستور)، فإن هذه  تأسّ
األخرية ال يمكن أن تستقيم دون متتّع األشخاص بحقوقهم وحرياهتم، السيام وهي الرشط األسايس 
 le statut de املواطنة  الشعب عرب  لسيادة  القانوين  التكريس  كان  فلئن  الشعب عن سيادته.  لتعبري 
الدستور)، ال  من  9 و10  الفصلني  (مثال  واجبات  تقتضيه من  ما  مع  األخرية،  فإن هذه   ،citoyen
إالّ   -  capacité d’action dans l’espace public العام17  املجال  أهلية فعل يف  تتحقق -بوصفها 

بضامن نفاذ األشخاص إىل كافة حقوقهم، الفردية منها واجلامعية.
ر حقوق اإلنسان عرب أجياهلا الثالثة. فإذا استثنينا  وتربز هذه املعادلة جلية من خالل مسار تطوّ
ى جيل احلقوق التضامنية (كاحلق يف التنمية واحلق يف بيئة سليمة واحلق يف  اجليل الثالث منها املسمّ
د  د اإلنسانية (شعوب، دول، منظامت...) أمام خماطر كونية هتدّ السلم) والذي يقوم عىل فكرة توحّ
الوجود اإلنساين يف كلّيته وتتجاوز املستو الداخيل للدول، كاحلروب واألوبئة والفقر واملشاكل 

لني قد ارتكزا عىل ثنائية الدولة واألفراد: البيئية، نجد أن اجليلني األوّ
مواجهة  • يف  ة  احلريّ مفهوم  عىل  ترتكز  التي  والسياسية  املدنية  احلقوق  جيل  األول:  اجليل 

 obligation السلطة. يرتتب عنها واجب عىل الدولة االمتناع عن التدخل داخل مساحتها
.de non intervention

والتعبري  والفكر  الرأي  حرية  الدستور،  من   24 بالفصل  املكفولة  احلريات  مجلة  مثال- 
31 من  واإلعالم والنرش والتنصيص عىل عدم جواز ممارسة رقابة مسبقة عليها (الفصل 

الدستور).
اجليل الثاين: جيل احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تنبني عىل فكرة املساواة،  •

.obligation d’intervention ويرتتب عنها واجب عىل الدولة أن تتدخل
لكل  الصحية  والرعاية  الوقاية  الدولة  "تضمن  الدستور:  من   2 فقرة   38 الفصل  مثال- 

مواطن، وتوفر اإلمكانيات الرضورية لضامن السالمة وجودة اخلدمات الصحية".

 PITSEYS (J), « Démocratie et citoyenneté », Dossiers du CRISP, 2017/1, n°88, pp.9-113 ; NEVEU (C), « Les  17
 enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté », Revue Européenne des Migrations Internationales,
vol.20, n°3, 2004, p.89.

2- الحق والحرية في جوهر العالقة الدستورية بين الدولة والفرد
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الفصل 40: "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه عىل 
أساس الكفاءة واإلنصاف".

ومن ثنائية التدخل وعدم التدخل، يربز أن احلقوق واحلريات حتكم سلوك الدولة جتاه األشخاص واملجتمع 
ه بشكل عميق النشاط الترشيعي للدولة ومضامينه. ة توجّ ومن ثمّ

وانطالقا من هاتني الوظيفتني املتضادتني يف الظاهر واملتكاملتني يف اجلوهر، يمكن استشفاف 
ثالث واجبات لدولة القانون إزاء األفراد: واجب االمتناع عن املساس باحلقوق واحلريات أوال 

(أ)، واجب محاية احلقوق واحلريات ثانيا (ب) وواجب إنفاذ احلقوق ثالثا (ج)18. 
أ- واجب الدولة االمتناع عن المساس بالحقوق والحريات

ينبثق هذا الواجب عن حرمة املساحة اخلاصة لألفراد وعن استقالليتهم عن املجموعة، لذلك 
مة التي ال حيق املساس هبا بالتقييد غري املربر وغري املرشوع أو  تعترب احلريات بمثابة املنطقة املحرّ
ل  ل تأويال ضيقا وهو ما يشكّ بالنيل منها. فاحلرية هي املبدأ والقيد هو االستثناء، واالستثناء يؤوّ

مبدأ عاما للقانون .

يعني ذلك أن احلرية ليست مطلقة، لكن:

1- إذا كان مبدأ احلرية نسبيا فإن ذلك ال يرتّب حقا أو صالحية للدولة للمساس هبا، 
2- بل إن وضع قيود عليها يبقى يف إطار واجبها عدم املساس باحلقوق وال خيرج عنه،

فها عن التقييد املرشوع ودخل خانة اخلرق وانتهاك احلقوق. 3- فإن خرجت الدولة عن هذا اإلطار، خرج ترصّ

ل النصوص األساسية  وكان اإلعالن الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف 1789 من أوّ
التي ذهبت إىل بيان حدود احلرية بصورة دقيقة والتنصيص عىل رضورة حرص القيود يف حاالت 
ع فيها، حيث جاء يف فصله الرابع أنه "تكمن احلرية يف القدرة  مضبوطة وبرشوط ال يمكن التوسّ
عىل فعل كل ما ال يتسبب يف إيذاء اآلخرين، وذلك يعني أن حدود احلقوق الطبيعية لإلنسان تقف 

ر هذه احلدود".   عند حقوق اآلخرين. القانون وحده هو من يقرّ
مع  االنتهاك)،  (أو  واخلرق  التقييد  بني  التفريق  منهجيا  الوجيه  من  يصبح  ذلك،  عىل  وبناء 
رضورة التنبه إىل حالة ثالثة يف تعامل الدولة مع احلقوق واحلريات يف إطار واجبها عدم املساس 

هبا، وهي حالة التعليق.

 JÖRG (K) et WALTER (K), �e Law of International Human Rights Protection, 1st publ. Oxford   18
University Press, 2009, p. 97; Human rights Resource Center, "Obligations des Etats et des acteurs non-
étatiques", module de formation n°9, University of Minnesota, http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/.
 frenchcircle/M-09.htm
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ع يف  ل املرشّ د شكل ومضمون تدخّ يستخلص من ذلك أن الفصل 49، كام كافة الضامنات الدستورية، حيدّ
جمال احلقوق واحلريات.

ب-  واجب الدولة حماية الحقوق والحريات

إذا كان إعالن احلقوق واحلريات صلب الدستور يقيض باالعرتاف لألشخاص هبا، فإن ذلك 
ذاته هذه  الدستور  ر نص  يقرّ أن  االنتهاك. ويمكن  وآليات حلاميتها من  أطر  بداهة وضع  يقتيض 

اآلليات ولكن يبقى إمجاال من واجب الترشيع وضع القواعد احلامئية الرضورية.

حكمهاتعريفهاحالة المساس

التقييد
Limitation

معايري  عىل  استنادا  واحلريات  احلقوق  عىل  حدود  وضع 
رها الدستور. دة يقرّ دستوري برشوط الفصل 49مضبوطة يف حاالت حمدّ

التعليق
Suspension

احلقوق  ممارسة  وقف  بمقتضاها  يتم  استثنائية  وضعية  هي 
دستوري برشط الفصل 80واحلريات يف حاالت معينة يضبطها الدستور.

االنتهاك
Violation

احلالتني  عن  خارج  واحلريات  باحلقوق  مساس  كل  هو 
التقليص  أو  أو ممارستها  التمتع هبا  منع  إىل  يؤدّي  السابقتني 

من ذلك أو إىل إعدامها.
غري دستوري

أشكال الحماية

تشريعيةدستورية

بني  • الفصل  الدستور،  علوية  املدنية،  الدولة  دستورية:  مبادئ 
السلط، استقالل القضاء...

التنصيص الرصيح عىل التزام الدولة باحلامية: الفصل 23، 24،  •
...46 ،42

واحلريات  • احلقوق  محاية  القايض  دور  إقرار  القضائية:  احلامية 
(الفصل 49 والفصل 102)، ضامنات املحاكمة العادلة...

املحكمة الدستورية •

اهليئات الدستورية •

ع يف وضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات درءا  • تقييد سلطة املرشّ
النتهاكها (الفصل 49). 

التكريس الترشيعي للحقوق •

مثال 1: القانون االنتخايب

مثال 2:  القانون األسايس عدد 58 لسنة 2017 املتعلق بالقضاء 
عىل العنف ضد املرأة

احلامية اجلزائية •

وحق  اخلاصة  واحلياة  اجلسدية  احلرمة  عىل  االعتداء  مثال1: 
عليها  املنصوص  اجلرائم  من  كبري  لقسم  األساس  يمثّل  امللكية 

باملجلة اجلزائية (عنف، رسقة، اغتصاب، ثلب...). 

مثال 2: احلامية اجلزائية للطفل اجلانح صلب جملة محاية الطفل  

التقيّد بالفصل 49 يف التنظيم الترشيعي للحقوق واحلريات. •
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رها إال البعد  الضوابط عىل احلقوق واحلريات هي جزء من منظومة احلامية الدستورية هلا. وال يمكن أن يربّ
احلامئي للحقوق واحلريات بام هي من متعلقات النظام العام.

ويتجىلّ البعد احلامئي يف الضوابط عىل احلقوق واحلريات يف مستويني اثنني:
        

إضافة إىل محاية احلقوق واحلريات، تلتزم الدولة بحكم الدستور بضامن ممارستها والتمتع هبا.
ج-  واجب الدولة إنفاذ الحقوق 

يربز هذا االلتزام مثال من املقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة بضامن احلقوق واحلريات. 
وهو التزام عام نص عليه الدستور يف مطلع الباب الثاين املتعلق باحلقوق واحلريات صلب الفصل 
21، حيث جاء يف فقرته الثانية: "تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية 

ء هلم أسباب العيش الكريم". والعامة، وهتيّ
وينطوي فعل الضامن إلزاما للدولة بأداء فعل إجيايب من أجل متكني األشخاص من حقوقهم 
العامة وعن  الدولة ممارسة احلق عن طريق سياساهتا  تكفل  أن  يتضمن رضورة  والتمتع هبا. كام 

طريق األطر الترشيعية الالزمة لذلك.
ر التنصيص عىل واجب الضامن يف بعض الفصول اخلاصة ببعض  وإضافة إىل الفصل 21، تكرّ
احلقوق: الفصل 32 (ضامن احلق يف اإلعالم ويف النفاذ إىل املعلومة)، الفصل 38 (ضامن احلق يف 
الصحة و جمانية العالج بالنسبة لفاقدي السند وذوي الدخل املحدود واحلق يف التغطية االجتامعية)، 
الفصل 39 (ضامن احلق يف التعليم العمومي املجاين)، الفصل 42 (ضامن حق األجيال القادمة يف 
تكافؤ  (ضامن   46 الفصل  ومتوازنة)،  سليمة  بيئة  يف  احلق  (ضامن   45 الفصل  الثقايف)،  املوروث 

مستوى أفقي:

حقوق الغير العالقة بين الفرد والفرد

النظام العام
(مثال: الصحة العامة = محاية احلق يف الصحة)

القيم الدستورية
(عدالة، مساواة، عدم متييز...)

مستوى عمودي:

 العالقة بين الفرد والمجتمع
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 126 الفصل  االندماج)،  يف  اإلعاقة  ذوي  حق  (ضامن   48 الفصل  والرجل)،  املرأة  بني  الفرص 
(ضامن هيئة االنتخابات لسالمة املسار االنتخايب ونزاهته وشفافيته).   

وبقطع النظر عن طبيعة االلتزام الذي يقتضيه فعل الضامن (التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق 
د ملسؤولية الدولة الدستورية إزاء األفراد واملواطنني. نتيجة) فإنه يبقى بمثابة املحدّ

احلقوق  (حالة  عامة  سياسات  ضمن  احلقوق  هذه  بتجسيد  باحلقوق  التمتع  ضامن  واجب  يرتبط  ولئن 
ليا للدولة)، فإن ذلك ال حيجب الضوء عن  االقتصادية واالجتامعية بوصفها حقوقا دائنية تستوجب دورا تدخّ
أمهية املسؤولية الترشيعية للدولة يف هذا الشأن. وهو ما تربزه بشكل خاص احلقوق واحلريات اجلامعية من قبيل 

حق االنتخاب (القانون االنتخايب) وحق تكوين اجلمعيات (قانون اجلمعيات).

التكريس ومن  الدولة من حيث  ترتبها احلقوق عىل  التي  تأليفي لاللتزامات  وفيام ييل جدول 
حيث إمكانية التقييد:

موضوع 
الحق أو 
الحرية

مجال الحق أو 
الحرية

صاحب 
الحق أو 
الحرية – 
المعني 

به

الواجب 
المترتب 

على الدولة

أمثلة

من دستور 27 
جانفي 2014

إمكانية تقييد 
الحق أو الحرية

احلريات الفردية
حياة خاصة

سلوك شخيص
استقاللية

Droit-
Autonomie

واجب احرتامالفرد
واجب محاية

التنقل  حرية 
واختيار املسكن

حرية الضمري

طبقا  للتقييد  قابلة 
الفصل  ملقتضيات 

49

احلريات العامة

حياة عامة
مواطنة

مشاركة
 Droit-
Participation

الفرد
املواطن

واجب احرتام
واجب محاية

الرأي والفكر  حرية 
واإلعالم  والتعبري 

والنرش
تكوين  حرية 
األحزاب والنقابات 

واجلمعيات

طبقا  للتقييد  قابلة 
الفصل  ملقتضيات 

49

احلقوق املدنية

حياة خاصة
حرمة الشخص

استقاللية
Droit-
Autonomie

واجب احرتامالفرد
واجب محاية

احلق يف احلياة
احلرمة اجلسدية

رسية  يف  احلق 
املراسالت

طبقا  للتقييد  قابلة 
الفصل  ملقتضيات 
يتعلق  فيام  إال   49
احلياة:  يف  باحلق 
به  املساس  جواز 
 "يف حاالت قصو"

من   22 (الفصل 
الدستور)
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ع، ومن  بعد بيان األسس الدستورية للحقوق واحلريات والواجبات التي ترتّبها عىل املرشّ
 49 الفصل  تفكيك عنارص  القيود وتؤطّرها، يصبح من الرضوري  التي تسند فكرة  تلك  ثمة 
له لوضع ضوابط عىل احلقوق  يها عند تدخّ ع توخّ ورشوطه من أجل فهم الطريقة التي عىل املرشّ

واحلريات.

موضوع 
الحق أو 
الحرية

مجال الحق أو 
الحرية

صاحب 
الحق أو 
الحرية – 
المعني 

به

الواجب 
المترتب 

على الدولة

أمثلة

من دستور 27 
جانفي 2014

إمكانية تقييد 
الحق أو الحرية

احلقوق 
السياسية

حياة عامة
مواطنة

مشاركة
 Droit-
Participation

واجب احرتاماملواطن
واجب محاية

حق االنتخاب
حق الرتشح

طبقا  للتقييد  قابلة 
الفصل  ملقتضيات 

49

احلقوق 
االقتصادية 
واالجتامعية 

والثقافية

ظروف العيش
مستو املعيشة

حقوق دائنية
Droits-
Créance

الفرد
املجموعات

واجب احرتام
واجب محاية

ل واجب تدخّ

حق امللكية
احلق يف الصحة
احلق يف التعليم
احلق يف الثقافة

االجتامعية  احلقوق 
قابلة  غري  والثقافية 
عىل  (بناء  للتقييد 
واجب  من  ترتبه  ما 
الدولة)  عىل  تدخل 
تتوقف  لكن 
عىل  حتقيقها  يف 

إمكانيات الدولة
قابل  امللكية:  حق 
طبقا  للتقييد 
الفصل  ملقتضيات 
حالة  ورود   +  49
يف  احلق  من  النيل 
استثنائية  حاالت 
من   41 (الفصل 

الدستور)

احلقوق 
التضامنية

تنمية
تضامن

الفردحقوق مجاعية
املجموعات

الشعوب
األجيال 

القادمة
الدولة

بيئـــــة واجب محاية يف  احلق 
سليمة

غري قابلة للتقييد
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الفرع الثاني- مضامين الفصل 49: ضبط إطار معياري دقيق للتدخل التشريعي في 
مجال الحقوق والحريات

ل الترشيعي  د شكل التدخّ بتفكيك الفصل 49، نقف عىل مجلة من العنارص األساسية التي حتدّ
ونطاقه حني يرمي إىل احلد من احلقوق واحلريات أو التقييد يف ممارستها:

تراكميّة  رشوط  شكل  يف  وردت  العنارص  هذه  أنّ   ،املستو هذا  يف  مالحظته  يمكن  وما 
ة ذات طبيعة محائية تضبط عمليّة تقييد  conditions cumulatives متثّل نواة منظومة قانونية خاصّ

ع يف مداها ويف جماالهتا ويف منهجيّة إعامهلا. احلقوق واحلريات عىل نحو يؤطّر سلطة املرشّ

طية
قرا

ديم
ية 

مدن
لة 

دو
يف 

عدم النيل من جوهر احلق

رضورة يربرها هدف مرشوع

التناسب بني الضوابط وموجباهتا

عدم الرتاجع عن مكتسبات احلقوق

حقوق الغري

األمن العام

الدفاع الوطني

الصحة العامة

اآلداب العامة

اختصاص القانون 
بوضع الضوابط على 

الحقوق والحريات

معايير تقّيد سلطة 
المشّرع عند وضع 

الضوابط على 
الحقوق والحريات

حماية قضائية 
للحقوق والحريات
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وتقوم هذه املنظومة عىل مستويات ثالثة من احلامية سيتم تناوهلا تباعا بالتفصيل:
احلقوق  • عىل  ضوابط  وضع  اندراج  خالل  من  ل،  التدخّ برشعية  يتعلّق  األول:   املستو

واحلريات ضمن جمال القانون، وهو ما يصطلح عليه بالتحفظ الترشيعي (الفقرة األوىل).
ل، والتي ال تتحقق إالّ بتطبيق كامل الرشوط املادية  • املستو الثاين: يتعلّق بمرشوعية التدخّ

املتالزمة التي ينص عليها الفصل 49، أي الرضورة والتناسب وعدم املساس بجوهر احلق. 
ع جيعلها بمثابة "حدود للحدود" (الفقرة الثانية). وهو ما يمثل تقييدا للسلطة التقديرية للمرشّ

مبدأ  • سها  يكرّ التي  واحلريات، وهي  باحلقوق  املرتبطة  بالضامنات  يتعلّق  الثالث:   املستو
عدم الرتاجع (الفقرة الثالثة).

الفقرة األولى- حصر ضوابط الحقوق والحريات في مجال القانون: التحفظ التشريعي

د  يعترب التحفظ الترشيعي القاعدة املبدئية األوىل التي نص عليها الفصل 49. فهي بمثابة املحدّ
لإلطار الرشعي لتحرك الدولة عند مساسها باحلقوق واحلريات، وهو ما يكتيس صبغة محائية مادية 

وإجرائية يف اآلن ذاته:
محاية مادية: من خالل جعل املواد املتعلقة باحلقوق واحلريات ضمن املجال املحدد للقانون  •

 49 الفصل  معنى  عىل  الترشيعي  التحفظ  كان  فإذا  الدستور).  من   65 (الفصل  األسايس 
يعني أن وضع الضوابط عىل احلقوق واحلريات يكون رضورة بمقتىض القانون فإن ذلك 
الرتتيبية لوضع هذه الضوابط، السيام أنّ  يفيض، يف مستو أول، إىل منع تدخل السلطة 
القانون جماال حمميا طبقا لتوزيع اختصاص ملزم  65 من الدستور جيعل من جمال  الفصل 

لكافة السلط الشارعة.

أسس المنظومة الحمائية للفصل 49

رشعية

مرشوعية

ضامنات
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الفصل 65 (فقرة 2 و3) :

تتخذ شكل قوانني أساسية النصوص املتعلقة باملسائل التالية:

املوافقة عىل املعاهدات، •
تنظيم العدالة والقضاء، •
تنظيم اإلعالم والصحافة والنرش، •
تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظامت واهليئات املهنية ومتويلها، •
تنظيم اجليش الوطني، •
تنظيم قوات األمن الداخيل والديوانة، •
القانون االنتخايب، •
التمديد يف مدة جملس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56، •
التمديد يف املدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75، •
احلريات وحقوق اإلنسان، •
األحوال الشخصية، •
الواجبات األساسية للمواطنة، •
السلطة املحلية، •
تنظيم اهليئات الدستورية، •
القانون األسايس للميزانية. •

يدخل يف جمال السلطة الرتتيبية العامة املواد التي ال تدخل يف جمال القانون.

محاية إجرائية: تُستشف من إدراج مادة احلقوق واحلريات ضمن جمال القوانني األساسية،  •
من  رصامة  أكثر  ومصادقة  نظر  بإجراءات  الدستور  ها  خصّ قد  األخرية  هذه  أن  باعتبار 
القوانني العادية (الفصل 64 من الدستور)، وهو ما يمثل املستو الثاين من احلامية والذي 

يرتتب عنه حتصني إجرائي للحقوق واحلريات.

 الفصل 64:

وبأغلبية  األساسية،  القوانني  مشاريع  عىل  ألعضائه  املطلقة  باألغلبية  الشعب  نواب  جملس  يصادق 
أعضائه احلارضين عىل مشاريع القوانني العادية، عىل أالّ تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء املجلس.

العامة ملجلس نواب الشعب إال بعد ميض  القانون األسايس عىل مداولة اجللسة  يُعرض مرشوع  ال 
مخسة عرش يوما من إحالته عىل اللجنة املختصة.
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حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق 

واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها

قاعدة التحفظ التشريعي: طبيعة الحماية

وضع ضوابط عىل احلقوق 
واحلريات اختصاص حممي للمرشع

احلقوق واحلريات خترج عن املجال 
الرتتيبي

جمال القانون حممي وحمدد

محاية مادية

ال جيوز وضع ضوابط عىل احلقوق 
واحلريات بمقتىض تراتيب 

(أوامر، قرارات، مقررات...)

محاية إجرائية

إجراءات النظر 
واملصادقة 

عىل القوانني 
األساسية

إجراءات النظر 
واملصادقة عىل 
القوانني العادية

إجراءات اختاذ 
األوامر الرتتيبية 

والقرارات
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موجبات  عن  حاد  ع  املرشّ خالفهام  إن  اثنان  واجبان  احلامية  من  املستويني  هذين  عن  ويرتتب 
عيب  يف  وسقط  الترشيع  عند  لالختصاص  الدستوري  التوزيع  احرتام  يقتضيها  التي  الرشعية 

الالدستورية.
ويتمثل هذان الواجبان يف رضورة التوقي من:

Å .عيب االختصاص اإلجيايب: وهو ما يقتيض التقيد بمجال الترشيع
Å  .عيب االختصاص السلبي: وهو ما يقتيض رضورة ممارسة االختصاص

قاعدة الفصل بين المجال التشريعي والمجال الترتيبي وواجب احترام التوزيع 
الدستوري لالختصاص عند التشريع

الدستور،  65 من  الفصل  الرتاتيب أساسها ضمن  القانون وجمال  توزيع االختصاص بني جمال  قاعدة  جتد 
باخلصوص من خالل تعريفه ملجال السلطة الرتتيبية العامة بكونه مجلة "املواد التي ال تدخل يف جمال القانون"، 
وهو ما يقتيض منعا للسلطة التنفيذية من تنظيم مسائل تدخل يف جمال القانون بمقتىض تراتيب. وإن فعلت فإهنا 

تكون مشوبة بعيب الالرشعية ملخالفتها الدستور مما يقتيض إلغاءها.

إال أن هذه القاعدة تتضمن باملقابل إلزاما مماثال للمرشع باحرتام قاعدة توزيع االختصاص بني جمال القانون 
دِ موجبات الرشعيّة أن تتقيّد عمليّة سنّ القوانني بقواعد التوزيع العضوي  كَ وجمال الرتاتيب. فال شكّ أنّه من أَوْ
بمناسبة  تلقائيّا  واحلذر  احليطة  أخذ  ع  املرشّ من  يتطلّب  ما  وهو  بالدستور،  عليها  املنصوص  لالختصاصات 
ة أسندت لغريه من السلطات واهلياكل فحسب  يا من كلّ تعدّ عىل صالحيّات وسلطاتٍ دستوريّ صياغتها ال توقّ
ه هبا الدستور  با أيضا من كلّ نكران الختصاصاته الذاتيّة التي خصّ يا وحتسّ (عيب االختصاص اإلجيايب)، وإنّام توقّ

(عيب االختصاص السلبي).

واجب التقيّد بمجال الترشيع: التوقي من عيب االختصاص اإلجيايب19 •
ع يف جماالت اختصاص أخرجها الدستور من  ل املرشّ يعني عيب االختصاص اإلجيايب أن يتدخّ
مرجع نظره وأسندها إىل غريه فيكون بذلك قد مارس صالحياته بأكثر مما هو مطالب به ومل يتقيّد 
65 من الدستور، حيث جعل هذا الفصل من جمال القانون  بمجال الترشيع مثلام ضبطه الفصل 
ع الدستوري لتقنية القائمة احلرصية يف ضبط جمال  دا. وهو ما يستخلص من اعتامد املرشّ جماال حمدّ

القانون بشكل عام والتمييز بني جمايل القانون األسايس والقانون العادي بشكل خاص.
قد  األصليّة  التأسيسيّة  السلطة  تكون  لالختصاصات،  الدستوري  التوزيع  هذا  من  وانطالقا 
ألزمت السلطة الترشيعيّة برضورة احرتامه، األمر الذي يستدعي منها العمل طبق مقتضياته عند 

 Conseil Constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°46, janvier 2015, Dossier :   19
L’incompétence en droit constitutionnel.
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النظر واملصادقة عىل مشاريع ومقرتحات القوانني، توقيا من ترصيح حمتمل بعدم دستوريتها -يف 
د إعادة ترتيب وتصنيف أحكام القانون عندما  ي عىل املجال الرتتيبي- أو حتّسبا ملجرّ صورة التعدّ

يثبت للقايض الدستوري انطواءها عىل تداخل بني جمايل القانون العادي والقانون األسايس20.
واجب ممارسة االختصاص: التوقي من عيب االختصاص السلبي21 •

عة من االختصاصات التي متثّل يف كلّيتها املجال  نصّ الفصل 65 من الدستور عىل قائمة موسّ
من  ممارستها  موجبات  كلّ  واستنفاذ  هبا،  االضطالع  عليه  ينبغي  والتي  ع  املرشّ ل  لتدخّ املحمي 

ناحية، وعدم اإلقدام عىل تفويضها من ناحية أخر إالّ يف حدود ما سمح به الدستور.

ه الفصل 49 قاعدة إضافية يف تبلّغ هذا الواجب  وبناء عىل صبغته احلامئية، يصبح التحفظ الترشيعي الذي أقرّ
معه  يمكن  نحو  ع، عىل  املرشّ الختصاص  اإللزامية  الصبغة  تقوية  يزيد يف  أنه  من حيث  ع،  املرشّ املحمول عىل 

ع ممارسة اختصاصه يف مادة احلقوق واحلريات بشكل كامل.   استشفاف واجب عىل املرشّ

املنقوصة  املامرسة  أو  االختصاص  نكران  أوجه  إىل  تلقائي  بشكل  والتفطن  التنبه  الواجب  هذا  ويقتيض 
لالختصاص الترشيعي.

ولعيب االختصاص السلبي أوجه عديدة يتجه تالفيها لتفادي السقوط يف وضعيات غري رشعية 
ع التفطّن  يتم فيها وضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات بمقتىض تراتيب. ويستدعي ذلك من املرشّ
تلقائيّا إىل صور عيب االختصاص السلبي عند سنّ القوانني تفاديا لترصيح القايض الدستوري 

الحقا بإلغائها. 
ونجد من بني هذه الصور:

Å :د التأويالت حالة القانون متعدّ
د التأويالت كلّام أتاحت أحكامه إمكانيّة تبنّي تأويالت متضاربة بشأهنا22. ويعدّ القانون متعدّ

Å  :حالة الصمت الترشيعي
ملطلق  راجع  جمال  يف  صالحياته  كامل  استنفاذ  عن  ع  املرشّ فيها   ينأ التي  احلالة  وهي 
د عىل أكمل وجه بسلطاته، فرتد  اختصاصه عرب صياغة أحكام منقوصة ال يتجىل منها أنّه تعهّ

بذلك أحكام القانون مصاغة يف شكل تفتقد فيه إىل الدقة الكافية23.

Décision 2005-519 DC 29 juillet 2005.                                                                                                               20

 Conseil Constitutionnel, L’incompétence en droit constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil   21
Constitutionnel, op.cit.

Décision n° 85-191 DC du 10 juillet 1985.                                                                                                          22

 Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985: « [l'article 3-II de la loi déférée] permet à l'établissement public de  23
 di�usion de procéder à des travaux et installations d'importance non précisée sur des propriétés bâties publiques
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Å  :حالة القانون الغامض
منظومة  إرساء  أو  معيّنة  مسألة  تنظيم  القانون  فيها  يتوىلّ  التي  احلالة  يف  عموما  وتتمثّل 
احلرص عىل ضبط  انطباقها ودون  عند حتديد حاالت وجماالت  الدقّة  التزام  دون  خمصوصة 

حدود هذا االنطباق ورشوطه24.
Å  :صورة اإلحالة الترشيعيّة إىل قانون الحق

ع سنّ قانون تكتفي أحكامه باإلعالن عن قاعدة مبدئيّة  التي يتوىل فيها املرشّ وهي احلالة 
مقابل إحالة كلّ ما اتّصل بضبط أساليب وطرق تطبيقها إىل قوانني الحقة.

وتندرج حتت طائلة هذه الصورة إحالة قانون أسايس ملسألة راجعة الختصاصه إىل قانون 
ع األسايس  ل فقه القضاء املقارن إىل عدم دستوريتها25 رضورة أنّه عىل املرشّ عادي والتي توصّ
تفويض  قبيل  من  يعدّ  العادي  القانون  إىل  منها  جزء  إحالة  وأنّ  اختصاصاته  كامل  استنفاذ 

التفويض الذي يتعارض بداهة مع الدستور.

ة بضبط املبادئ األساسيّة ملسألة معيّنة وترك  وال يعدّ من قبيل نكران االختصاص حالة اكتفاء القوانني العاديّ
تفاصيلها إىل السلطة الرتتيبيّة طاملا أنّ الفصل 65 من الدستور نصّ رصاحة عىل أن يكتفي القانون العادي بضبط 
والثقافة  العلمي  والبحث  والتعليم  العينيّة  واحلقوق  امللكيّة  (نظام  الترشيعيّة  املواد  من  األساسيّة جلملة  املبادئ 

ة العموميّة والبيئة والتهيئة الرتابيّة والعمرانيّة والطّاقة وقانون الشغل والضامن االجتامعي). والصحّ

إال أنه توقيا من إمكانية مساس املادة الرتتيبية املحال إليها بامدة احلقوق واحلريات والدخول 
-ولو بشكل عريض- يف هذا املجال، ال سيام السقوط يف وضع ضوابط عليها، يتجه بسط رقابة من 
السلطة الترشيعية عىل السلطة الرتتيبية عن طريق متابعة املضمون الرتتيبي الذي حييل إليه القانون، 

بعنوان قاعدة االختصاص الترشيعي والفصل بني جمال القانون وجمال الرتاتيب.

 ou privées et prévoit que les agents de l'établissement public peuvent être autorisés à pénétrer à l'intérieur de ces
 propriétés, y compris dans les locaux d'habitation, notamment pour l'exploitation des équipements installés; que
 ces installations et le droit de visite qu'elles impliquent pourraient faute de précisions su�santes entraîner une
atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis qu'il appartient à la loi de sauvegarder ».

 Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 : « S'agissant de l'objet et des conditions du mandat en cause,  24
 la disposition critiquée n'apporte pas ces précisions ; [...] elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles
 s'applique le terme de « fraude » ; [...] elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les
 données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y �gurer des personnes sur lesquelles
 pèse la simple crainte qu'elles soient capables de commettre une infraction ; [...] elle ne dit rien sur les limites
 susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; [...] au regard de
 l'article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations
délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

 Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005: « le législateur organique ne pouvait se borner [...] à poser une  25
règle de principe et à en renvoyer les modalités d'application à des lois ordinaires futures ».
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Å  ويمكن لتحقيق ذلك طلب مالمح األوامر أو القرارات التي حييل إليها مرشوع القانون من احلكومة أثناء
التي  باألحكام  يتعلق  فيام  قانون  ملقرتح  النواب  إعداد  عند  احلكومة  مع  (والتنسيق  اللجان  د  تعهّ مرحلة 
تستلزم اإلحالة إىل الرتاتيب). إذ أن من مقومات الصياغة الترشيعية السليمة حتديد مضامني الرتاتيب (أوامر 
بالتوازي مع صياغته، وذلك لضامن صورة مكتملة عن اإلطار  القانون  إليها مرشوع  التي حييل  وقرارات) 

القانوين الذي يضعه التدخل الترشيعي اجلديد.

Å  كام يمكن مطالبة صاحب املبادرة، وخاصة احلكومة، عند إحالتها مرشوع قانوهنا إىل املجلس، إرفاقه بمرشوع
النص أو النصوص الرتتيبية التي حييل إليها، أو عىل األقل بعرض حول مضمونه وخطوطه العريضة إن مل 

ته جاهزة. تكن مسودّ

         
      

د جمال القانون: حممي وحمدّ
ع يف نطاقه سنّ قوانني: يتوىل املرشّ

د سواء بواسطة قانون أسايس  ا هبدف ضبط القواعد املنطبقة عىل جمال حمدّ - إمّ
أو قانون عادي (كاجلنسيّة ونظام إصدار العملة والوظائف العليا والترصيح 
وتنظيم  والنرش  والصحافة  واإلعالم  والقضاء  العدالة  وتنظيم  باملكاسب 

األحزاب والنقابات...)،
- أو بغاية حتديد املبادئ األساسيّة املتّصلة به (كنظام امللكيّة واحلقوق العينيّة 

والتعليم والبحث العلمي...).

جمال الرتاتيب

         
      

         
      

         

ة تشمل كلّ املجاالت التي مل  والية عامّ
ة ملجال القانون ترد ضمن القائمة احلرصيّ

لسنّ  ل  التدخّ إمكانيّة 
خارج  جمال  يف  أحكام 
املحمي  املجال  عن 
ل  تتدخّ أن  أي  للقانون، 
مستقلّة  ترتيبيّة  كسلطة 
ة  عامّ قواعد  إنشاء  قصد 
ة يف جمال مل  وملزمة للكافّ
ل  التدخّ ع  للمرشّ يسبق 

فيه.

عىل  ة  عامّ ترتيبيّة  سلطة 
معنى الفصلني 92 و94 

من الدستور

خاصة  ترتيبيّة  سلطة 
(وزراء، هيئات دستورية 
مستقلــــة، مجاعــــات 

عمومية حملية)

ل تطبيقا وتنفيذا لقوانني سابقة  التدخّ
الوضع 
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التحفظ  رشط  أن  يستخلص  الدستور،  من  و65   49 للفصلني  مزدوجة  قراءة  عىل  وبناء  إمجاال، 
الترشيعي يقتيض:

1- أن وضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات هي اختصاص حرصي exclusif للمرشع.

2- أن وضع هذه الضوابط ال يكون إال بمقتىض قانون أسايس.

الفقرة الثانية- تقييد السلطة التقديرية للمشّرع في مجال الحقوق والحريات: حدود الحدود

ع لوضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات حدودا لسلطته  تعترب املعايري التي حتكم تدخل املرشّ
إليها عند نزوعه إىل تقييد حق أو حرية وإال سقط يف  التقديرية. فهو ملزم باحرتامها وباالستناد 
إقرارها  ع  املرشّ يزمع  التي  للحدود  املعايري حدودا  املعنى تصبح هذه  السلطة. وهبذا  التعسف يف 

عىل احلق.
التنبه  يستدعي  ما  وهو  ومداه،  نطاقه  توضيح  رضورة  يتطلب  احلدود  مفهوم  أن  عىل 
 49 الفصل  أن  إذ  اآلثار.  حيث  من  االستثناء  مفهوم  عن  احلد  مفهوم  اختالف  إىل  الدائم 
 les االستثنائية  األحكام  ضمن  ال   les clauses limitatives التقييدية26  األحكام  ضمن  يندرج 

clauses dérogatoires 27 كام هو شأن الفصل 80 من الدستور مثال.

26   مثلام هو شأن املادة األوىل من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات. حول مفهوم األحكام التقييدية، أنظر مثال:
 MOREL (A), « La clause limitative de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés : Une
assurance contre le gouvernement des juges », �e Canadian Bar Review, Vol 61, N°1, 1983, pp.81-100

مثلام هو شأن املادة 33 من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات. أنظر مثال:  27
 BROSSEAU (L), ROY (M.A), « La disposition de dérogation de la Charte », Etude Générale, Publication
n°2018-17-F, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2018, https://lop.parl.ca/static�les/PublicWebsite/
 ; Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2018-17-f.pdf

الفقرة الثانية- تقييد السلطة التقديرية للمشّرع في مجال الحقوق والحريات: حدود الحدود

الفصل 49

la clause limitative احلكم التقييدي
مطلقني  ليسا  ة  احلريّ أو  احلق  أنّ  إىل  يفيض 
معايري  إىل  استنادا  منهام  احلدّ  يمكن  وأنّه 

مضبوطة سلفا

الفصل 80

la clause dérogatoire احلكم االستثنائي
ة وتوقّف إعامهلا يفيض إىل تعطّل حق أو حريّ
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الطبيعة التقييدية للفصل 49:

 تتعلق بمجال إعامل احلق.. 1

تستهدف املرشع باألساس باعتبارها تتضمن تقييدا لسلطته عند إقدامه عىل تقييد احلقوق واحلريات.. 2

ع وسلطاته، عىل مستويني اثنني: يتمثل دور الفصل 49 يف رسم حدود لصالحيات املرشّ

وضع . 1 إمكانية  فقط  له  وإنّام  واحلريات  للحقوق  معطّلة  استثناءات  وضع  ع  للمرشّ ليس  بمقتضاه 
ضوابط تقيّد ممارستها،

ا يف وضع ما يراه من قيود للحقوق واحلريات، فكلّ ضوابطها وحدودها . 2 ع حرّ بمقتضاه مل يعد املرشّ
لن تكون مرشوعة إالّ إذا احرتمت مجلة الرشوط الواردة بالفصل 49.    

وتتجىل الطبيعة التقييدية للفصل 49 من خالل رشوطه التي عليها تتوقف مرشوعية القيد الذي 
ع لتنظيم ممارسة حق أو حرية، وهي: الرضورة (1) وعدم املساس بجوهر احلق (2)  يضعه املرشّ

والتناسب بني القيد وموجبه (3).

1- شرط الضرورة

إثبات  ع يف وضع حدود ترشيعية للحقوق واحلريات مقيَّدة بمد قدرته عىل  إن سلطة املرشّ
احلاجة املرشوعة إىل هذه احلدود.  وهو ما يسلّط عىل واضع الترشيع رقابة مادية بناء عىل معايري 
له  دات لرضورة تدخّ ع هلذه املحدّ واضحة ألزمه هبا الفصل 49. ولئن يعود تقييم مد احرتام املرشّ
املقيّد للحق أو احلرية إىل القايض الدستوري، إال أن ذلك ال ينفي مسؤوليته يف إخضاع مشاريع 

القوانني ومقرتحات التعديل إىل امتحان الرضورة من تلقاء نفسه.

وبإقرار رشط الرضورة، تتجىل فكرة "حدود احلدود" بأكثر وضوح من حيث أن هذا الرشط يُدخل الترشيع 
ع يف قراءة موجبات الضوابط  يف خانة التأويل الضيق والصارم، أي ذلك الذي ال يسمح لواضع الترشيع بالتوسّ

عىل احلقوق واحلريات.

وبناء عىل ذلك، يقتيض فهم رشط الرضورة اإلجابة تباعا عىل سؤالني أساسيني:
ماهي الرضورة؟ •
داهتا؟ • ماهي حمدّ
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السؤال األول: ما معنى الرضورة؟

ضوابط  لوضع  الترشيعي  التدخل  يكون  ال  أن   49 الفصل  حسب  الرضورة  رشط  يقتيض 
ديمقراطية وهبدف  مدنية  دولة  "[تقتضيه]  له  فعيل  بوجود موجب  إال  واحلريات  احلقوق  عىل 
محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب 

العامة".

هبذا املعنى:

يكون هناك رضورة عند غياب كل حل آخر يتيح حتقيق الغاية باستثناء احلد من احلرية،. 1

ويكون هذا احلل مندرجا وجوبا يف إطار مدنية الدولة وديمقراطية النظام السيايس،. 2

د ممارستها أيا من هذه األهداف التي . 3 ويكون املوجب للحد من هذه احلرية خطرا أو إمكانية أن هتدّ
وضعها الفصل 49.

ويستخلص من ذلك:
تنتفي متى كان باإلمكان توفري احلامية بطرق أخر ال . 1 يف مستو أول، أن الرضورة 

متس من احلق أو احلرية. فتكون الرضورة بذلك هي تلك التي ينتفي دوهنا حتقيق الغاية 
متاما.

49 لتقييد سلطة واضع . 2 أما يف مستو ثان، فيربز من الرشوط التي نص عليها الفصل 
الترشيع يف احلد من احلقوق واحلريات أن منطق الرضورة ينطوي يف جوهره عىل فكرة 
احلقوق  بدائرة  السياسية)  للسلطة  يا  جتلّ (بوصفه  ع  املرشّ عالقة  عليها  تقوم  أساسية 
ف أو إفراط  ل28 درءا لكل تعسّ واحلريات املضمونة دستوريا، وهي إلزامية تربير التدخّ
ممكن. عىل أن فكرة التربير ذاهتا حتيل إىل مرشوعية التدخل الترشيعي لوضع ضوابط عىل 

احلقوق واحلريات. 

 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103: " Il revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justi�er  28
cette atteinte".



دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات اجلزء األول

31

تربز فكرة التربير بوضوح يف صياغة عديد األحكام التي تنص عىل رشط الرضورة، كامليثاق الكندي للحقوق 
ته األوىل عىل "القيود املعقولة املنصوص عليها يف القانون والتي يمكن تربيرها بشكل  د يف مادّ واحلريات الذي يؤكّ

واضح يف جمتمع حر وديمقراطي".

د إمجاال عند مراقبة  كام تربز باخلصوص من خالل فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الذي يؤكّ
رات املعقولة". إجراءات تدخل الدول األعضاء يف جمال احلقوق واحلريات عىل فكرة "املربّ

تربير  الترشيع  واضع  واجب  عىل  للتأكيد  ة  عدّ مناسبات  سابقا  الدستوري  املجلس  قضاء  لفقه  كان  كام 
الضوابط التي يضعها عىل احلقوق واحلريات، استنادا إىل الفصل 7 من دستور 1959، حيث أقرّ يف آراء عديدة  
ن إشكاال دستوريا (مثال الرأي عدد  أن غياب األهداف املبينة بالفصل السابع يمثّل عدم تطابق مع أحكامه ويكوّ

34 لسنة 2005 بتاريخ 23 جوان 2005). 

ويرتتب عن ذلك أن تربير القيد يف كل احلاالت واجب عىل واضعه، وهو ملزم فيه بإثبات احرتامه ملوجبات 
ها الدستور دون غريه. فإن خرج عنها سقط القيد (أو الضوابط) يف الالمرشوعية.  التقييد التي يقرّ

دها الدستور دون غريها. وهو ما   حتيل املرشوعية إىل التزام واضع القيد عىل احلق أو احلرية بالغايات التي حدّ
يقتيض وجوبا التثبّت من أن احلد من ممارسة احلق أو احلرية وحده حيقق فعال إحد هذه الغايات. وقد أكّدت 
القيود  أن تكون  بدّ  بأنه ال  ر  تذكّ فتئت  ما  اإلنسان بشكل خاص عىل ذلك، حيث  اللجنة األممية حلقوق  أعامل 
املفروضة عىل احلق واحلرية "ألغراض مرشوعة". واألغراض املرشوعة هي تلك املستمدة من الدستور بشكل 

.حرصي، وال جمال لتربير القيد عىل احلق بغاية أخر

29 من اإلعالن  املادة  اإلنسان، عىل غرار  الدولية حلقوق  املعايري  املرشوعية من  استشفاف مطلب  ويمكن 
رها  ياته، إالَّ للقيود التي يقرِّ د عىل عدم إخضاع "أي فرد، يف ممارسة حقوقه وحرِّ العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكّ
يات اآلخرين واحرتامها، والوفاءَ بالعادل  ا، ضامنَ االعرتاف الواجب بحقوق وحرِّ ا منها، حرصً القانونُ مستهدفً

من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع ديمقراطي".

التبرير

المشروعية



الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات

32

Å  والغاية احلرية  أو  احلق  عىل  القيد  بني  واملادي  العضوي  االرتباط  ذلك  من  ويستخلص 
منه29. وبذلك يستمد القيد مرشوعيته من انخراطه التام ضمن حدود القائمة التي وضعها 
د ملا هو التقييد  ل الترشيعي، والتي متثّل املحدّ ر التدخّ الفصل 49 للغايات التي يمكن أن تربّ

الرضوري.

واألهداف  باحلدود  ع  املرشّ التزام   مد يف  م  بالتحكّ يسمح  الذي  املحرار  بمثابة   49 الفصل  جيعل  ما  وهو 
الدستورية، عن طريق رقابة املالءمة contrôle d’opportunité التي خيتص هبا القايض الدستوري وحده عند 

فحصه ملطابقة الترشيع للدستور ومالءمته له.

دات الرضورة؟ السؤال الثاين: ماهي حمدّ

من  الرضورة  تعيني  حرية  له  وليست  وحده،  تقديره  عىل  بناء  الرضورة  حتديد  ع  للمرشّ ليس 
عىل  ترتّب  التي  الدستورية  األهداف  مرتبة  إىل  ترتقي  فهي   ،49 بالفصل  الواردة  القائمة  خارج 

ع واجبني: املرشّ
واجب احرتامها والتقيد هبا،. 1
واجب حتقيقها طبقا ملا تقتضيه دولة مدنية ديمقراطية.. 2

واحلريات  للحقوق  املقيد  الترشيعي  التدخل  نطاق  حسم  قد   49 الفصل  يكون  وبذلك 
ع أو اخلروج عنها. وجتد هذه الدائرة يف  دات صارمة غري قابلة للتوسّ بوضعه ضمن دائرة حمدّ
مركزها الدولة املدنية الديمقراطية بوصفها املعيار الذي يتم عىل أساسه تقييم مرشوعية اهلدف 

أو الغاية. 

 Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 R.C.S. 610, par. 36 : « Correspondre à l’objectif  29
 de la mesure attentatoire ou de l’omission spéci�que » ; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi
 et de l’immigration, [1991] 2 R.C.S. 22 : « être l’objectif réel ou véritable »; Sauvé c. Canada (Directeur
 général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519 : « les objectifs trop abstraits ou idéalisés sont suspects ». Cf. L'outil
 électronique « Charterpedia », conçu par la Section des droits de la personne du ministère canadien de la Justice
https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/check/art1.html

دات الرضورة؟ السؤال الثاين: ماهي حمدّ
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الدفاع الوطنيالدفاع الوطنيالدفاع الوطني

اآلداب العامةاألمن العام

محاية حقوق الغري

دولة مدنية 
ديمقراطية

الصحة العامة

خمسة أهداف في دولة مدنية ديمقراطية

ت عليه املعايري الدولية  ويبدو جليا أن الفصل 49 قد انتهج يف ذلك نفس التميش الذي استقرّ
حلقوق اإلنسان التي جعلت من "املجتمع الديمقراطي" الضابط األسايس ملضمون األهداف التي 

ه هلا بشكل حرصي. ر احلدّ من احلقوق واحلريات، ممّا جيعله املبدأ املوجّ تربّ

مفهوم المجتمع الديمقراطي في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

ن  ويتضمّ احلريات.  بتقييد  املتعلقة  القواعد  صلب  حمورية  مكانة  الديمقراطي  املجتمع  مفهوم  حيتل 
ر وضع قيود عىل احلقوق واحلريات وعىل  املفهوم مرجعية حرصية يف تكييف األهداف املرشوعة التي تربّ
ممارستها. وكان أول تكريس هلا باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أرساها كمعيار ذي قيمة كونية 
norme globale تربط القيود التي يضعها القانون بغايات تستهدف "حرصا، ضامنَ االعرتاف الواجب 

ورفاه  العام  والنظام  الفضيلة  مقتضيات  من  بالعادل  والوفاءَ  واحرتامها،  اآلخرين  يات  وحرِّ بحقوق 
اجلميع يف جمتمع ديمقراطي" (املادة 2-29).  

وقد وجد هذا املعيار صداه تباعا يف خمتلف الصكوك الدولية وعديد النصوص الدستورية التي ذهبت 
إىل حرص األهداف التي تستدعي التقييد وربط مضموهنا باملعنى الذي حييل إليه املجتمع الديمقراطي.  

ومن أبرزها:
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (املواد 14 و21 و22)

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (املادتان 4 و8)

االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية (املواد 6 و8 و9 و10 و11)

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان (املواد 15 و16 و22 و32)

امليثاق الكندي للحقوق واحلريات (املادة األوىل)

دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 (الفصل 36)

القيمية  املنظومة  السوسيولوجي،  بعده  عن  النظر  بقطع  الديمقراطي،  املجتمع  مفهوم  ويضع 
دت تعريفات  للديمقراطية كمرجعية يف تقدير األهداف التي تستدعي تقييد احلريات وتكييفها. ولئن تعدّ
املحكمة  قضاء  فقه   ،  principes de Syracuse سرياكوزا  (مبادئ  واختلفت  الديمقراطي  املجتمع 
األوروبية حلقوق اإلنسان، فقه قضاء املحكمة العليا الكندية (أوكس Oakes)، إالّ أهنا جتتمع كلها عىل 
التسامح والتعددية  د مضامني األهداف املوجبة للتقييد والتي تدور حول قيم  التي حتدّ مجلة من املعايري 

ع واالختالف وقبول اآلخر واحرتام كرامة الذات اإلنسانية واملساواة داخل املجتمع. واحرتام التنوّ

إال أن الفصل 49 متيّز أيضا عن املعايري الدولية من وجهتني:
املعايري . 1 كانت  إذا  الديمقراطي:  املجتمع  عن  بدال  الديمقراطية  الدولة  معيار  اعتامد 

وتقييم  األهداف  قيس  يف  كمرجعية  الديمقراطي"  "املجتمع  عموما  ست  كرّ قد  الدولية 
يبدو  خيار  ضمن  الديمقراطية"  بـ"الدولة  عنها   49 الفصل  استعاض  فقد  مرشوعيتها، 
مقارنة  الديمقراطية"  "الدولة  ملصطلح  القانوين  الوضوح  حيث  من  الواقعية  ى  توخّ أنه 
"الدولة  أيضا أخذ بعني االعتبار لكون  الديمقراطي". ولعلّ يف ذلك  "املجتمع  بمفهوم 
الديمقراطية" بام هي غاية من غايات الثورة أكثر التصاقا بواقع املجتمع التونيس وبطبيعته 

ره يف هذه املرحلة من تارخيه30. ومسار تطوّ

يف كل األحوال، يبقى مفهوم الدولة الديمقراطية ذا نطاق واسع من حيث االلتزامات التي يرتّبها عىل الدولة، 
املؤسسايت  معناه  يف  الديمقراطية  الدولة  مفهوم  حرص  يمكن  ال  إذ  احلريات.  تقييد  إىل  النزوع  حالة  يف  السيّام 
البحت، بل إنه حييل بنفس الدرجة والقدر إىل مجلة املعايري التي تتضمنها الديمقراطية ال كنظام حكم فقط وإنام 
دية واحلرية والكرامة اإلنسانية واملساواة قيام ملزمة للدولة ومن  أيضا كمنظومة قيمية. فتبقى بذلك معايري كالتعدّ

ع عند تكييف موجبات احلدّ من احلقوق وتقدير رضورهتا. ثمة للمرشّ

49 من  الفصل  املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل  أنظر خالد  الديمقراطي،  الديمقراطية واملجتمع  الدولة  30  حول مفهومي 
الدستور التونيس، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2015.
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2 . 27 لدستور  متييزا  املعايري  أكثر  من  املدنية  الدولة  تعترب  املدنية:  الدولة  مفهوم  تكريس 
جانفي 2014 بوصفها مفهوما جديدا يمثّل إحد ركائز العقد االجتامعي كام ضبطها هذا 
الدستور. فقد جعلت منها التوطئة أحد أهداف الدستور31، حيث جاء فيها: "وتأسيسا 
لنظام مجهوري ديمقراطي تشاركي، يف إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عرب التداول 
السلمي عىل احلكم بواسطة االنتخابات احلرة وعىل مبدأ الفصل بني السلطات والتوازن 
اخلاصة  املكانة  تأكيد  وليزيد من  املدنية  الدولة  مات  مقوّ د  ليحدّ  2 الفصل  بينها". وجاء 
التي حتوزها يف املنظومة الدستورية، بوصفها التعريف املعتمد للدولة التونسية: "تونس 
دولة مدنية تقوم عىل املواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، ومن ثمة املرجعية العليا 

واألساسية لكل أعامل الدولة بام يف ذلك القواعد القانونية التي تنتجها.

يأيت الفصل 2 من الدستور تتمة للفصل األول منه الذي تم اإلبقاء عليه من دستور 1959 كحصيلة 
مات  توافقية للنقاش الطويل حول اهلوية واملرجعية الترشيعية للدولة، فأعطى بذلك من خالل حتديد مقوّ
الدولة املدنية مضمونا رصحيا لعالقة الدين بالدولة يناقض نموذج الدولة الدينية وحيسم مسألة مصادر 
الترشيع عىل نحو ال يبتعد عامّ استقرّ عليه القانون التونيس من اعتبار الترشيع اإلسالمي مصدرا ماديا ال 
ه يف ذلك التأكيدات املتواترة صلب الدستور عىل سيادة الشعب وعىل علوية  شكليا للقاعدة القانونية حتدّ

كة وكغاية. القانون التي جتد يف مركزها حقوق اإلنسان كفكرة حمرِّ

Å  عىل أن مفهوم الدولة املدنية، حسب ما أوردته التوطئة والفصل 2، يقوم يف مناقضته ملفهوم
شحنات  عىل  القائمة  الدول  أشكال  لكل    تتصدّ التي  نفسها  املبادئ  عىل  الدينية  الدولة 
استقطابية أو غري موضوعية من قبيل الدولة العسكرية أو الطائفية32 بكل ما يرتتب عنها من 
نفي حلقوق األفراد أو تضييق عليها، أي تلك املبادئ التي تتناول إشكالية مرشوعية احلكم 

ومسألة احلرية والتي حتيل رأسا إىل النظام الديمقراطي وإىل دولة القانون.  

مع  يتقاطع  مفهومها  أن   2 والفصل  التوطئة  أوردهتا  ما  حسب  املدنية  الدولة  مات  مقوّ من  إذن  يستخلص 
مفهومي الدولة الديمقراطية ودولة القانون يف آن واحد.

د ال  فإذا كانت الدولة املدنية هي دولة القانون الديمقراطية، فإن ذلك يستتبعه قيام معايري هذه األخرية كمحدّ
فقط لشكل النظام وإنام أيضا ملكانة احلرية داخل املجتمع أي لعالقة الدولة باألفراد.

31  وفاء زعفران األندليس، "قراءة يف توطئة دستور 27 جانفي 2014"، الدساتري العربية اجلديدة: تونس، املغرب ومرص، حتت إرشاف األستاذ 
رافع بن عاشور، منشورات مؤسسة كونراد أدهناور، 2015، ص42-31.

 GHERAIRI (G) « Le caractère civil de l’Etat tunisien », in La Constitution de la Tunisie, Processus, principes et  32
perspectives, PNUD, 2016, p. 121.
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وإذا بات مفهوم الدولة الديمقراطية واستتباعاته واضحا، فإنه من الرضوري بيان مفهوم دولة 
القانون وآثاره33، ال سيام من ناحية عالقته اجلوهرية بمفهوم احلرية:

 MILACIC (S), « L’Etat de droit, pour quoi faire ? L’Etat de droit comme logistique d’une bonne gouvernance  33
 démocratique », in Mélanges Jean Gicquel, Constitutions et pouvoirs, Paris, Montchrestien, 2008 ; LAGHMANI
 (S), « Le concept d’Etat de droit » in Mélanges Rafaa Ben Achour, Mouvances du droit, Tome I, Publications de
la Konrad Adenauer Stiftung, 2015, pp.437-444.

الفصل 2التوطئة

دولة القانون الدولة الديمقراطية

الدولة املدنية

سيادة الشعب
التداول 

السلمي عىل 
احلكم

علوية القانونإرادة الشعباملواطنة

القانون حد 
للدولة

القانون وظيفة 
الدولة

دولة القانون

مفهوم دولة القانون
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Å  العالئقي التعريف  هلذا  اختزاال  أحكامه  يف  نستشف  أن  يمكن   ،49 الفصل  إىل  وبالعودة 
له عىل احلقوق  تدخّ ع يرسم حدود  للمرشّ ملزما  مبدأ  منها  القانون عىل نحو جيعل  لدولة 
للضوابط عىل  املوجبة  تُقرأ ضمنه األهداف  الذي  منه اإلطار احلرصي  واحلريات وجيعل 

احلريات. 

وتبعا ملا تبنيّ من مركزية حقوق اإلنسان صلب مفهوم الدولة الديمقراطية ودولة القانون، تربز الدولة املدنية 
انطالقا من هذا املعنى وبناء عىل موقعها يف الفصل 49:

ضامنة حلقوق اإلنسان، •
أساسا لرتسيخ مبدأ حقوق اإلنسان كمعيار أسايس للدولة التونسية.    •

تفيض  ما  خالل  من  عمليا  تتحقق  اإلنسان  وحقوق  املدنية  الدولة  بني  اجلوهرية  العالقة  هذه 
إليه قيم الديمقراطية ودولة القانون من حتديد موقع الدولة من املساحة اخلاصة باألفراد ومن ثمة 

ع الوقوف دوهنا عند سنّ أحكام تتعلّق باحلقوق واحلريات.  املسافة التي عىل املرشّ
وحييل ذلك إىل خاصية أساسية متيّز النظام الديمقراطي ودولة القانون، وبالتايل الدولة املدنية، 
وهي مبدأ احلياد الذي يلتزم به القايض يف قضائه وتلتزم به الدولة إزاء كل الفئات داخل املجتمع.

Å  يمثّل احلياد هبذا املعنى معيارا من معايري الدولة املدنية حيكم طريقة تعامل الدولة يف جمال
احلقوق واحلريّات من خالل مجلة املبادئ القانونية التي تعربّ عنه:

دولة القانون والحرية

القاعدة القانونية كوسيلة 
لتكريس احلرية

القضاء كمنظومة 
محائية للحرية

احلرية كقيمة عليا

دولة القانون
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وجيد مطلب احلياد واملبادئ امللتصقة به صداه بشكل ملموس فيام توصلت إليه املعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان وفقه القضاء املقارن من حتديد ملحتو هذه األهداف يقوم عىل املساواة واحلرية 

واحرتام الكرامة اإلنسانية34:

34   حول مضمون األهداف الدستورية الواردة بالفصل 49 يف ضوء القانون وفقه القضاء الدويل واملقارن انظر خالد املاجري، ضوابط احلقوق 
واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس، مرجع سابق.

مبدأ الحياد

حياد
- يف التعامل مع األفراد

- يف تناول العالقات فيام بينهم

حياد
إزاء األفكار والقيم

 Neutralité idéologique et
axiologique

مبدأ املساواة 
وتكافؤ الفرص

مبدأ كونية حقوق 
اإلنسان

مبدأ عدم التمييزمبدأ عدم التمييز

مبدأ اإلنصاف

حقوق األقليات
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مثالأسسه / مضمونهالهدف

محاية حقوق الغري

احلقوق  بني  املوازنة  الدولة  واجب  عىل  اهلدف  هذا  يقوم 
ملامرسة  يقتيض وضع حدود  ما  املتصادمة، وهو  أو  املتنافسة 

حرية ما تأمينا ملساحة احلق أو احلرية التي تترضر منها. 

ية التعبري حلامية أقلية (عرقية، دينية...)  احلدّ من حرّ
من الدعوة إىل العنف والكراهية ضدها (فقه قضاء 
مثال  أنظر  الكندية،  العليا  للمحكمة  ومستقر  ثري 
 Edmonton Journal c. Alberta, 1989 ; Hess c. La

« Reine, 1990é

األمن العام

نات النظام العام مثلام يعرف يف مادة الضبط  هو إحد مكوّ
 sécurité) اإلداري، إىل جانب الراحة العامة والصحة العامة
santé – salubrité –). وحييل مصطلح األمن العام هبذا املعنى 

الوقاية من اجلريمة (فقه قضاء املحكمة  األوروبية  مثال إىل 
حلقوق اإلنسان).

الداخيل والديوانة  النقايب لقوات األمن  إقرار احلق 
دستور  من   36 (الفصل  اإلرضاب  يف  احلق  دون 

(2014

للمساجني  بالنسبة  املراسالت  حرية  من  احلدّ 
رسائل  عىل  باالطالع  السجنية  لإلدارة  بالسامح 
أحد السجناء (فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق 

.(arrêt Golder, 1975 اإلنسان

الدفاع الوطني

الذي  التعريف  من  الوطني  الدفاع  مفهوم  استقاء  يمكن 
والذي  القومي"،  "األمن  أسمته  ملا  سرياكوزا  مبادئ  مه  تقدّ
فه قاعدهتا عدد 29 بكونه ذلك املتعلّق بـ"بقاء الدولة أو  تعرّ
سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس ضد استخدام القوة 
"االحتجاج  سرياكوزا  مبادئ  تقرّ  ال  وعليه  به".  التهديد  أو 
منع  د  ملجرّ التقييدات  لفرض  كسبب  القومي  باألمن 
األمن  هلا  ض  يتعرّ التي  نسبيا  البعيدة  أو  املحلّية  التهديدات 

والنظام" (القاعدة 30).  

حق النفاذ إىل املعلومة ال ينطبق عىل حالة املعلومات 
الوطني  والدفاع  لألمن  هتديدا  كشفها  ل  يشكّ التي 
اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  قضاء  (فقه 

.(arrêt Leander 1987

الصحة العامة

مثل األمن العام، متثل الصحة العامة أحد أركان مفهوم النظام 
سون تفكيكه وعدم االكتفاء به مدغام،  العام الذي خريّ املؤسّ

وهو ما قد يعدّ خيارا وجيها من باب الوضوح واملقروئية.
لتقييد  كغاية  العامة  الصحة  اعتامد  الدولية  املعايري  وتقرّ 
وقائية  تدابري  اختاذ  من  الدولة  ن  يمكّ نحو  عىل  احلقوق 
ي النتشار عدو مثال أو التوقي من اإلصابة بمرض  للتصدّ
أو قصد توفري العناية الالزمة للمرىض واملصابني (املبدأ 25 

من مبادئ سرياكوزا).

العهد  من   12 املادة  عليه  تنص  ما  مثال  ذلك  من 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من جواز 

احلد من حرية التنقل محاية للصحة العامة.

اآلداب العامة

املعاجلة  يف  الدولة  حلياد  وتطلّبا  حساسية  األهداف  أكثر  هو 
وملقاربة موضوعية يف الطرح. ولئن استعاض به الفصل 49 
القانون  يف  سا  مكرّ كان  الذي  احلميدة  األخالق  مفهوم  عن 
التونيس، إال أنه ال يبقى بمعزل عن املعايري الثقافية والدينية 
املدنية  الدولة  ومقتضياتُ  احليادُ  يفرتض  لذلك  للمجتمع. 
ذات  وأهنا  ثابتة  غري  املعايري  هذه  أن  االعتبار  بعني  األخذ 
قضاء  (فقه  ورؤاه  املجتمع  ر  تطوّ مع  تتسق  متغرية  طبيعة 
.(Handyside, 1976 املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

ه لألطفال حيتوي عىل  الدولة لكتاب موجّ مصادرة 
العامة  األخالق  محاية  أساس  عىل  نابية  عبارات 
قضاء  (فقه  دستوريا  سليام  التعبري  حلرية  ا  حدّ يمثل 
 Handyside, املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 .(1976
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الدولة  أساسيا حيكم سلطة  معيارا  التمييز  مبدأ عدم  ويمثّل 
التقديرية عند استنادها إىل اآلداب أو األخالق العامة لتقييد 
حلقوق  األممية  للجنة  العام  التعليق  يف  جاء  وقد  احلريات. 
الدويل  العهد  من   18 املادة  عىل   1993-22 عدد  اإلنسان 
للحقوق املدنية والسياسية (حرية الفكر والوجدان والدين) 
وفلسفية  اجتامعية  تقاليد  من  مستمد  األخالق  "مفهوم  أن 
ودينية عديدة؛ وعليه، جيب أن تستند القيود املفروضة (...) 
من  حرصاً  مستمدة  غري  مبادئ  إىل  األخالق  محاية  بغرض 
(املادة   2011-34 رقم  التعليق  يف  وأضافت  واحد".  تقليد 
19 - حرية الرأي والتعبري) أنه "جيب أن تفهم هذه القيود يف 

ضوء عاملية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز".
ت مبادئ سرياكوزا (املبدأ عدد 28) أن: كام أقرّ

باألخالق  واحلريات  احلقوق  تقييد  ر  تربّ التي  الدولة  عىل 
العامة أن تربهن عىل كون هذا التقييد رضوري للحفاظ عىل 

القيم األساسية للمجتمع،
أن حرية التقدير التي تتمتع هبا الدولة يف ذلك جتد حدودها 

يف مبدأ عدم التمييز.

ويرتتب عن ذلك مجلة من اآلثار املتعلقة بتقييم الرضورة من حيث انخراط األهداف ضمن 
إطار الدولة املدنية الديمقراطية:

ل، ال يمكن اعتامد األهداف التي ينص عليها الفصل 49 إالّ يف املعنى الذي  • يف مستو أوّ
حتيل إليه مبادئ الدولة املدنية مثلام تم استعراضها آنفا. إذ يمكن بداهة أن نجد نفس هذه 
را لتدخالت  األهداف يف إطار دولة غري مدنية وغري ديمقراطية، فتكون يف هذه احلالة مربّ
ع ال تقيم الدليل عىل وجاهة املوجب من التقييد، وهو ما يلغي كل حديث  تعسفية للمرشّ

عن مرشوعية القيود.
املنظومة  يف  احلميدة  واألخالق  العام  النظام  ملفهوم  املفرط  الترشيعي  االستخدام  مثال: 

القانونية يف ظل دستور 1959 دون حتديد ملضمونه ونطاقه، السيام يف املادة اجلزائية.
املدنية  • الدولة  بمقتضيات  وجوبا  حتقيقها  يرتبط  التي  األهداف  هذه  تطرح  ثان،   مستو يف 

الديمقراطية إشكالية التوازن بني املساحة اخلاصة للفرد ومساحة املجموعة. وال غرو أن املوازنة 
ع يف دولة القانون والتي تستدعي رضورة  بينها تعترب من أصعب االمتحانات التي تواجه املرشّ

العودة إىل ما استقرّ عليه فقه القضاء املقارن انطالقا ممّا يعرض عليه من حاالت واقعية.

 وبناء عىل ذلك، يبقى تقدير األهداف الدستورية الواردة بالفصل 49 مرتبطا باحلاالت الواقعية التي يرمي 
القانون إىل معاجلتها وبمضمون هذه األهداف ونطاقها الذي يعود حتديده إىل القايض الدستوري.
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حلقوق  الدولية  املعايري  من  األهداف  هذه  استقى  قد   49 الفصل  أن  باملالحظة  اجلدير  أنّ  كام 
اإلنسان، وهو ما يستدعي أيضا العودة إليها لالستنارة بمضامينها وأطرها وطرق إعامهلا.

التي أوجبت  الغاية  بإثبات مرشوعية  امتحان الرضورة  الترشيع يف  إذا نجح واضع  وعموما، 
التقييد عىل احلق، يبقى عليه إثبات عدم مساسه بجوهر احلق عند وضع هذه القيود.  

2- شرط عدم المساس بجوهر الحق

نص الفصل 49 عىل أن التدخل الترشيعي لوضع ضوابط للحقوق واحلريات ال جيوز أن "ينال 
من جوهرها".

وعىل  واحلريات  احلقوق  عىل  قيود  وضع  يف  املرشع  حلرية  الدستور  وضعه  الذي  احلدّ  هذا 
ممارستها يدعو إىل رضورة حتديد ماهية جوهر احلق ومن ثمة نطاقه ومداه.

السؤال األول: ما هو جوهر احلق؟

حتيل فكرة جوهر احلق إىل وجود ضامنة دنيا للتمتع باحلق. إذ يرتّب رشط عدم املساس بجوهر 
ع التزاما بأن ال تعوق احلدود التي يضعها ممارسةَ احلق عىل نحو يفرغه من حمتواه  احلق عىل املرشّ

فيبطله أو يعطّله.

بناء عىل ذلك واستنادا عىل أعامل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (مثال: املالحظات العامة عدد 
27، الدورة 67 لسنة 1999)، يمكن تعريف جوهر احلق بكونه ذلك الذي يؤدي املساس به إىل انقالب 

العالقة بني احلق والقيد عىل نحو جيعل من املبدأ استثناء ومن االستثناء مبدأ.

Å  وهو ما يفرتض عملية تقييم لآلثار املرتتبة عن احلد من احلق أو احلرية الذي أتى به التدخل
الترشيعي.

ولفقه القضاء دور أسايس يف توضيح معامل هذا التقييم، ومن ثمة حتديد ماهية جوهر احلق.

تربز أمهية دور فقه القضاء الدستوري بشكل خاص عند غياب تنصيص دستوري رصيح عىل فكرة عدم 
ع إىل رضورة إعامل هذا املعيار. وهو ما ذهب إليه  املساس بجوهر احلق، فيكون له يف هذه احلالة مهمة تنبيه املرشّ
املتعلقة  1959 عليه ضمن أحكامه  7 من دستور  الفصل  تنصيص  التونيس يف ظل عدم  الدستوري  املجلس 
بالضوابط عىل احلقوق واحلريات. من ذلك مثال الرأي عدد 43-2004 بخصوص بعض األحكام من مرشوع 
قانون املالية لسنة 2005 الذي جاء فيه "وحيث أن التقييد يف ممارسة حق امللكية ال يمكن أن يؤول إىل فقدان 
ر الضامنات الكافية". كام نصّ الرأي عدد 27 لسنة 2006 بخصوص مرشوع قانون يتعلق  املالك حلقه إال بتوفّ

2- شرط عدم المساس بجوهر الحق
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خ يف 27 جويلية 1992 املتعلق باألمراض السارية: "وحيث  بتنقيح وإمتام القانون عدد 71 لسنة 1992 املؤرّ
أن حق الفرد يف صون املعلومات املتعلقة بصحته ليس حقا مطلقا ويمكن احلد منه اعتبارا ملتطلبات النظام العام 

للصحة ويف احلدود التي يفرضها هذا النظام وبام ال يفرغ ضامن حرمة الفرد يف هذا الشأن من مضمونه".

بيان  يف  أسهمت  مرجعية  قرارات  من  املقارن  الدستوري  القضاء  فقه  به  يعجّ  ما  إىل  وإضافة 
الوقتية  اهليئة  قضاء  فقه  أن  نجد  له35،  املرشع  احرتام   مد تقييم  طريقة  ويف  احلق  جوهر  مفهوم 
ض إىل رشط عدم املساس بجوهر احلق يف قرارها املتعلق  ملراقبة دستورية مشاريع القوانني قد تعرّ
بمرشوع قانون املالية لسنة 2015 الذي أقرت فيه عدم دستورية الفصل 28 من مرشوع القانون 

ملساسه بجوهر حق امللكية.

"مل يقترص  املتعلقة بحق ملكية صاحب البضاعة  ع عند حتديده للضوابط   حيث رأت اهليئة أن املرشّ
املتعلقة  الديوانة اختاذ اإلجراءات الكفيلة بضامن استخالص مستحقاهتا  ويتوقف عند حد ختويل إدارة 
بالبضاعة املحجوزة أو املودعة لدهيا دون سواها، بل فسح هلا املجال حلرية الترصف فيها حسب مطلق 
مشيئتها مما أدّ إىل النيل من جوهر حق امللكية لصاحب البضاعة وإىل زوال واضمحالل هذا احلق يف 

كيانه الذي كان من املتعني مراعاة مقومات احرتامه وصيانته".

القيد  بني  املوازنة  يستدعي  احلق  جوهر  من  النيل  عدم  رشط  أن  احليثية  هذه  من  ويستخلص 
املحجوزة)  البضائع  عىل  للديوانة  املمنوحة  الواسعة  (الصالحيات  احلرية  أو  احلق  عىل  املوضوع 

وموجباته (ضامن استخالص مستحقات الديوانة).

Å .وهو ما حييل إىل االرتباط الوثيق بني هذا الرشط وبقية رشوط الفصل 49 أي الرضورة والتناسب 
Å  احرتام الترشيع وهو ما يفرسّ ورود رشط عدم املساس بجوهر احلق يف املرحلة األوىل من مراحل فحص مد

ألحكام الفصل 49 قبل الرشطني اآلخرين.

وجيرّ ذلك رضورة إىل التساؤل عن نطاق تطبيق هذا الرشط، خاصة بالنظر إىل وجود استثناءات 
رصحية بنص الدستور فيام يتعلق ببعض احلقوق.

السؤال الثاين: هل هناك استثناءات يف تطبيق هذا الرشط؟

مبدئيا، يمكن أن ينال القانون من جوهر احلق (أو احلرية) عندما36:
يكون أثره القضاء عىل احلق أو احلرية بإلغائها أو بوضع قيود متنع ممارستها.. 1

35   أنظر سلو احلمروين، دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49، مرجع سابق.
36    خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس، مرجع سابق.
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 1959 154 لسنة  مثال: نظام الرتخيص يف تكوين اجلمعيات الذي كان يقتضيه القانون عدد 
تأسيس  حرية  ممارسة  يمنع  قيدا  يمثل  كان  باجلمعيات  املتعلق   1959 نوفمرب   7 يف  املؤرخ 

اجلمعيات مثلام كان ينص عليها دستور 1959 يف فصله 8.
يكون مآله إمكانية حرمان شخص من حق أو حرية بصفة هنائية، وذلك بالنظر إىل طبيعة . 2

احلق ذاته.
مثال: احلق يف احلياة وإقرار عقوبة اإلعدام.

قد يكون من الوجيه هنا االستناد إىل ما ذهب إليه فقه القضاء اإلداري (قرار ابتدائي بتاريخ 3 ماي 
املحكمة  اعتربت  حيث  احلق.  جوهر  من  النيل  يعنيه  ما  فهم  ملزيد   (155750 عدد  القضية   -2019

اإلدارية أن أصل كل حق من حقوق اإلنسان مهام كان نوعه يرتكّب من ثالثة عنارص أساسية وهي:

إمكانية الوصول إىل احلق،. 1
عدم التمييز يف ممارسة احلق،. 2
تالؤم وتناسب الرشط املستحدث مع ممارسة ذلك احلق.. 3

نسفا  لذلك  انتهاكا جلوهر احلق، وتبعا  [يمثّل]  أو مجيعها  العنارص]  "انتهاك أحد [هذه  فإن  وعليه، 
لكامل احلق وليس احلد والتقييد منه فحسب، ويف ذلك خرق واضح ألحكام الفصل 49 من الدستور 

الذي وضع بدقة ضوابط احلد من ممارسة احلقوق".

لكن عىل أمهيته، يصطدم رشط عدم املساس بجوهر احلق بوضعيتني خاصتني ضبطهام الدستور نفسه37:
احلالة األوىل هي حالة احلقوق التي استثناها الدستور من نطاق تطبيق الفصل 49 يف ظل . 1

تنصيصه عىل حدودها:
اإلرضاب  يف  واحلق  النقايب  واحلق   (22 (الفصل  احلياة  يف  باحلق  أساسا  األمر  ويتعلق 

(الفصل 36) وحق امللكية (الفصل 41).
احلالة الثانية هي تلك املتعلقة باحلقوق املحمية محاية مطلقة:. 2

أي احلقوق التي ال تقبل بطبيعتها أي تقييد مهام كان، بحكم أن جوهرها يتطابق مع جمال 
ممارستها.

مثال 1: حظر التعذيب الذي يدخل يف جوهر الكرامة واحلرمة اجلسدية.
مثال 2: احلق يف حماكمة عادلة الذي ال يقبل أي استثناء أو حد بحكم أنه يمثل هو نفسه 

ضامنة دنيا ال يمكن النزول حتتها.

37   خالد املاجري، املرجع نفسه.



الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات

44

بقية  بمعزل عن  احلق  بجوهر  املساس  األخذ برشط عدم  يمكن  أنه ال  م  تقدّ ما  إمجاال من كل  ويستخلص 
رشوط الفصل 49، وذلك للتداخل املادي بينها. وهو ما يربز بأكثر وضوح من تفكيك مفردات رشط التناسب 

ورشط الرضورة.

3- شرط التناسب

يعني التناسب رضورة املوازنة بني ضوابط احلقوق وموجباهتا، أي أن يكون التقييد الذي يعتزم 
-من  يتجاوز  وأالّ  اإلجراء،  هذا  ابتغاها  التي  املرشوعة  األهداف  لتحقيق  مالئام  وضعه  ع  املرشّ
ل إىل ذلك38. وهو ما جيعله يتموقع يف قلب  حيث مضمونه وحمتواه- حدود ما هو رضوري للتوصّ

ها الفصل 49. املنظومة احلامئية التي أقرّ

نة ملبدأ  ا عنارص مكوّ ويكون بذلك الفصل 49 قد بلور كافة العنارص املتّفق فقها وقضاء عىل أهنّ
التناسب من خالل تفكيكها وإقرار الرتابط العضوي والعقالين بينها يف اآلن نفسه. وتتمثل هذه 
العنارص يف ثالثة أركان أساسية هي املالءمة والرضورة واملواءمة (التناسب يف معناه الضيّق)، يتوىل 
ع لوضع ضوابط  ل املرشّ ى اختبار التناسب، عند رقابته عىل تدخّ القايض فحصها، ضمن ما يسمّ

عىل احلقوق واحلريات.

القوانني من  التناسب تقنية قضائية يعتمدها القايض الدستوري عند رقابته عىل دستورية  لئن يمثل اختبار 
حيث احرتامها للحقوق واحلريات، إال أن التنصيص الرصيح عىل عنارصه ضمن الفصل 49 جتعل من اختبار 
ع إعامله عند سن ترشيعات تتعلق باحلقوق واحلريات أو فيها مساس هبا، وذلك توقيا  التناسب واجبا عىل املرشّ

با من تضييقات غري مرشوعة أو غري مربرة عىل احلقوق واحلريات. من خمالفة مقتضيات الفصل 49 وحتسّ

 GRIMM (D), “Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence”, University of Toronto  38
law journal, (2007) 57, pp.383-397.

3- شرط التناسب

حد أقىص: عدم جتاوز الضوابط ملا هو رضوري

حد أدنى: عدم مساس الضوابط بجوهر احلق

الضوابط = وسائل حتقيق 
األهداف

املوجبات = أهداف 
مرشوعة

التناسب = موازنة



دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات اجلزء األول

45

عنارص مبدأ التناسب: •
نات مبدأ التناسب مستويات ثالثة من العالقة بني القيد واهلدف منه39: تطرح مكوّ

•   :l’adéquation األول: املالءمة املستو
ن من بلوغ اهلدف من وضعه. وهو ما يقتيض: يكون القيد مالئام حني يمكّ

ة املرشوعة املنصوص  ل فعال ضمن قائمة األهداف الدستوريّ د من أنّ هذا اهلدف يتنزّ ال: التأكّ أوّ
عليها صلب الفصل 49،

د من مد قدرته عىل حتقيق هذا اهلدف بصورة فعلية. ثانيا: التأكّ

يعني حتقيق اهلدف بصورة فعلية:

ة جتسيده الفعيل، • أن يكون القيد يف خدمة هذا اهلدف وعىل ذمّ
أن يكون مكتفيا بذاته يف حتقيق اهلدف املرشوع بصورة كاملة. •

Å  فإن كان القيد غري كاف لتحقيق اهلدف املرشوع يف متامه وكليّته، فإنه ال يكون آليّا متعارضا مع مبدأ التناسب
د وسيلة غري ناجعة الستيفاء ذلك أي غري متالئمة. وإنّام يغدو جمرّ

Å  يمكن التناسب  اختبار  من  األوىل  املرحلة  منه  واهلدف  القيد  بني  املالءمة  فحص  ويمثّل 
جتسيد صورهتا عىل الشكل اآليت:

 .(R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103) 39   وهي املنبثقة عن فقه قضاء املحكمة العليا الكندية منذ قضية أوكس

1- هل أن اهلدف من القيد هو هدف دستوري؟

ن القيد من بلوغ اهلدف الدستوري بصورة فعلية؟ 2- هل يمكّ

ال نعمنعم

نعمنعم

غري مرشوعغري مرشوع

غري متالئم

خمالف للفصل 
49 املرور إىل املرحلة 

الثانية من اختبار 
التناسب

(الرضورة الداخلية)

ال
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وحيوصل الفقه وفقه القضاء املقارن40 احلاالت التي يكون فيها التقييد غري مالئم يف حالتني41: 
مربرا  • كان  الذي  اهلدف  حتقيق  عمليّة  جعل  إىل  اإلجراء  هذا  يؤول  عندما  األوىل:  احلالة 

لوضعه، مسألة أكثر تعقيدا أو صعبة املنال،
احلالة الثانية: عندما ال يكون هلذا اإلجراء أيّ تأثري يذكر عىل عمليّة حتقيق اهلدف املرشوع  •

الذي كان وراء وضعه.

وتفحص  املمكنة  اخليارات  كافة  استعراض  احلدود  وضع  عند  املعادلة  هلذه  حتقيقا  ع،  املرشّ عىل  بالتايل  جيب 
مالءمتها من أجل ختريّ أفضلها أي أكثرها مالءمة واستبعاد بقيّة اخليارات املتاحة التي تفتقد لذلك الرابط املنطقي.   

•  la nécessité interne الثاين: الرضورة الداخلية املستو
ص ما إذا كان التقييد الذي تمّ وضعه: يقوم هذا العنرص عىل تفحّ

ع إىل حتقيقه، • ا لتحقيق اهلدف الذي يسعى املرشّ رضوريّ
بقيّة  • مع  مقارنة  واحلريات  للحقوق  انتهاكا  األقل  بمعنى  اعتداال  األكثر  اإلجراء  يمثّل 

اإلجراءات املتاحة42.  
للرضورة  الواسع  املفهوم  إىل  التناسب  مبدأ  يضيفها  أساسية  معايري  العنرصان  هذان  ويمثّل 

الوارد بالفصل 49 ينجرّ عنها درجتان اثنتان يقتضيهام قيس الرضورة أو تقييمها:

Å  دة ومتامثلة من جهة ة متعدّ ع يف هذا املستو أمام قائمة إجراءات تقييديّ عادة ما يكون املرشّ
 ا ختتلف فيام بينها من حيث مد ة، إالّ أهنّ أنّ مجيعها يبدو قادرا عىل حتقيق األهداف املرجوّ
انتهاكها أو درجة مساسها باحلقوق واحلريّات، وهو ما يستدعي منه وجوب اختيار الوسيلة 

GRIMM (D), op.cit.   40

ن التقييم الترشيعي املسبق من تاليف هاتني احلالتني (أنظر اجلزء الثاين من الدليل). 41  ويمكّ
GRIMM (D), op.cit.  42

الرضورة يف معناها 
لزوم التقييدالواسع

انعدام البديل عن القيد
الرضورة يف معناها 

الضيق
(الرضورة الداخلية)
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ق  أو اإلجراء األقلّ انتهاكا واألدنى مساسا هبذه احلقوق واحلريات، أي اإلجراء الذي يُلحِ
هبا أخفّ األرضار وأضعفها سواء من حيث الكمّ أو الكيفية والدرجة43.  

ة املتاحة ويستقرأها، سواء منها اآلثار  ا ألن يدرك كافة نتائج اإلجراءات التقييديّ ع هنا مدعوّ     يكون املرشّ
التي تلحق باحلق املعني مبارشة بالتقييد أو التي تطال بقيّة احلقوق بصورة غري مبارشة، وأن يتوىلّ مقارنة تلك 
هبا  مساسا  األقلّ  اإلجراء  إىل  للحقوق  انتهاكا  األكثر  اإلجراء  من  هرميّا  فريتّبها  البعض  ببعضها  اإلجراءات 

ب االكتفاء به.                لينتقي منها اإلجراء املرتّب يف أدنى اهلرم باعتباره هو حدّ التقييد الرضوري املتوجّ

طه، فإنّ هذا اإلجراء سيكون حتام غري دستوري وخمالف  ا إذا اختار اإلجراء املوجود يف أعىل اهلرم أو الذي يتوسّ أمّ
ملبدأ التناسب الذي يقتضيه الفصل 49 طاملا أتيحت له إمكانيّة حتقيق اهلدف املرشوع بنفس النجاعة بواسطة وسيلة 

أخر ثبت توفّرها أمامه وثبت انفرادها ومتيّزها بكوهنا أقل انتهاكا للحقوق واحلريات وأخفّ إرضارا هبا.        

Å  ّيمر التقييدي  لإلجراء  تقييمي  متشّ  انتهاج  الرضورة  عنرص  فحص  يقتيض  املعنى،  هبذا 
بخطوتني اثنتني:

أوال، مد رضورة القيد لتحقيق اهلدف،  •
ة املتاحة للتثبت من كونه فعال اإلجراء األقلّ  • ثانيا مقارنة القيد مع بقيّة اإلجراءات التقييديّ

مساسا باحلقوق واحلريات املستهدفة بالتقييد واألدنى إرضارا هبا.

 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (La restriction doit porter atteinte « le moins possible » au droit ou à la   43
 liberté en cause) ; Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 102 (S’il sera déterminé que
 la solution de rechange est moins e�cace, il devra être démontré qu’il « n’existe aucun un autre moyen moins
 attentatoire d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle »). Cf. L'outil électronique « Charterpedia »,
conçu par la Section des droits de la personne du ministère canadien de la Justice, op.cit.

اإلجراء األقل تقييدا للحقوق

إجراءات أكثر تقييدا

اإلجراء األكثر 
تقييدا للحقوق

غري دستوري

دستوري
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ج يف التقييم الذي يمثّل املرحلة الثانية من اختبار التناسب عىل  فتكون بالتايل صورة هذا التدرّ
الشكل اآليت:

املستو الثالث: املواءمة l’adaptation (التناسب يف معناه الضيق) •
لئن يرمي التناسب عموما إىل املوازنة بني اهلدف ووسائل حتقيقه، فإنه يستدعي منهجيا املوازنة 
بني منافع اإلجراء التقييدي ومساوئه، وهو ما يتطلب استرشاف آثاره. فاملغز األسايس من هذه 
املوازنة هو عدم جتاوز التقييد ما هو رضوري لتحقيق غايته. ويكون التناسب يف معناه الضيق أال 

يذهب القيد أبعد ممّا يقتضيه اهلدف من سنّه وأن يقف دونه.
فال يكفي أن يكون اهلدف من ذلك اإلجراء ذا أمهيّة معتربة أو بالغة كام ال يكفي توفّر عنرصي 
دّ  ذ من أجله وإالّ عُ را باهلدف الذي اختّ املالءمة والرضورة، وإنّام يتعنيّ أن يكون هذا اإلجراء مربَّ

إجراء غري متناسب. 

را لوضعه. وهذا ما  ويقتيض ذلك وجود رابط منطقي ومعقول بني اإلجراء التقييدي واهلدف الذي كان مربّ
يبدو أنّ الفصل 49 قد اعتمده، رضورة أنّ استعامله لعبارات "مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا" 
رة  وخيار إفرادها بموضع خاص صلب تراتبيّة إدراج بقيّة أحكام هذا الفصل مبارشة بعد إدراج األهداف املقرّ
هلذه الضوابط، إنّام كان من قبيل سحب تلك العبارات جمتمعة لتوظيفها وإعامهلا كرشط جامع وشامل يستبطن 

وجوب قيام رابط منطقي ومعقول بني كلّ ضابط مقيّد للحقوق واحلريات واهلدف الترشيعي منه.

1-هل أن القيد رضوري بذاته فال يتحقق اهلدف دونه؟

2-هل هو اإلجراء األقل مساسا باحلقوق واحلريات؟

ال نعمنعم

نعمنعم

خمالف للفصل 
49

املرور إىل املرحلة الثالثة من 
اختبار التناسب

(التناسب يف معناه الضيق)

ال
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الضوابط  وضع  أهداف  تعداد  عىل   49 الفصل  صلب  يقترص  ال  الدستوري  ع  املرشّ جعل  ما  حتديدا  وهذا 
ة، التي يبدو أنه مل يعتربها كافية لوحدها لالستجابة ملبدأ التناسب، وإنّام اشرتط أيضا وبصيغة تراكميّة أن  التقييديّ

رة بتناسبها مع موجباهتا وبام تقتضيه الدولة املدنيّة الديمقراطيّة من مقتضيات. تكون مربّ

فكلّام كانت األرضار التي يلحقها اإلجراء بمصالح وبحقوق املعنيّني به كبرية، كلّام كان متعيّنا 
را هبدف ذي أمهيّة عالية وفائقة كفيل بجعل هذا اإلجراء من قبيل  أن يكون اإلجراء التقييدي مربَّ
اإلجراءات املعقولة واملتناسبة التي جتد سندها فيام متليه الدولة املدنيّة الديمقراطيّة من مقتضيات.

Å  أهداف ذلك حتقيق  الغاية من  كانت  إذا  احلريات  والتضييق عىل  احلقوق  لتقييد  ر  مربّ فال 
األرضار  وفداحة  جسامة  مع  وال  ستطاهلا  التي  التقييدات  خطورة  مع  تتناسب  ال  بسيطة 

التي قد ترتتب عن ذلك. 
Å  مع تتناسب مساوئها  إجراءات ال  بواسطة  للحقوق واحلريات  كام ال جمال لوضع حدود 

التقييدي44. كام  العامة يكون مقدار اإلجراء  املنافع املحققة للمصلحة  منافعها، فعىل قدر 
إنه من الرضوري عند تطبيق هذا اإلجراء عىل الوضعيّة اخلاصة للمعني به أن تتبني له قيمة 

املنافع وأثرها عىل نحو كفيل بتربير اللجوء إىل التقييد. 

منافعه  متناسبة مع  التقييدي  أن تكون مساوئ اإلجراء   49 بالفصل  املنصوص عليه  التناسب  يقتيض مبدأ 
وبأن تكون هلذه املنافع أمهيّة كفيلة بتربير اختيار التقييد عىل احرتام احلقوق واحلريات.

صياغة  عند  يتعنيّ  ولذلك  املعنيّة،  املصالح  بني  بموازنة  املرحلة  هذه  يف  الترشيع  واضع  يقوم 
ة احلرص عىل اتباع مبادئ الصياغة اجليدة وقواعدها45. القوانني املتعلقة بوضع اإلجراءات التقييديّ

مثال: 
ة تتعلّق بصالحية السلطة يف وضع ضوابط عىل احلقوق  • االكتفاء بالتنصيص عىل أحكام عامّ

ن  واحلريات يف جمال وظرف معنيّ يتعارض مع مبدأ التناسب يف معناه الضيّق ألنّه ال يمكّ
هذه السلطة من القيام بموازنة بني املصالح املذكورة.  

باستثناءات  • استتباعه  دون  اخلصوص  هذا  يف  ومطلق  عام  التزام  بصياغة  االكتفاء  أن  كام 
د نطاق القيد وآثاره، سيؤول هو أيضا إىل نفس التعارض. وضامنات حتدّ

 Cour Suprême, a� �omson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Hutterian  44
Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567 par. 48; R. c. K.R.J. 2016 CSC 31, par. 70.
 Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, par. 53. Cf. L'outil électronique « Charterpedia », conçu par la Section
des droits de la personne du ministère canadien de la Justice, op.cit.

45   أنظر اجلزء الثاين من الدليل.
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1- هل تضاهي آثار القيد يف جسامتها قيمة اهلدف منه؟

2- هل أن مزايا القيد (املنافع املرتتبة عن حتقيق اهلدف) أكرب 
من آثاره السلبية؟

ال نعمنعم

نعمنعم

غري متناسب

غري متالئم

خمالف للفصل 
49

مطابق للفصل 
49

ال

متناسب

إن التقييد المطلق لحق ما مخالف لمبدأ التناسب

خ يف 14 مارس 2011 املتعلّق بمصادرة  من ذلك مثال أن أحكام املرسوم عدد 13 لسنة 2011 املؤرّ
أموال وممتلكات منقولة وعقارية التي اقتضت مصادرة كافة ممتلكات األشخاص الواردة أسامءهم هبذا 
ا وضعت قيودا مطلقة عىل حق  املرسوم كانت أحكاما خمالفة ملبدأ التناسب يف معناه الضيق، من جهة أهنّ
استثناءات  وضع  الذي   2011 لسنة   47 عدد  باملرسوم  املرسوم  هذا  تنقيح  استدعى  ما  وهو  امللكيّة، 

ة التي جاء هبا املرسوم عدد 13.  فت من إطالقيّة اإلجراءات التقييديّ خفّ

يلوح انطالقا من كلّ ما تمّ بيانه أنّ عىل واضع الترشيع انتهاج متشّ مرحيل عند فحصه ملد حتقّق التناسب يف 
اإلجراء أو القانون التقييدي الذي يروم وضعه:

ر اختاذ ذلك اإلجراء، • ال: يقوم باختبار اإلجراء التقييدي يف عالقته باهلدف من وضعه للتحقق إن كان هذا اهلدف يربّ أوّ
ثانيا: يقوم باختبار تواؤمه مع اهلدف من خالل مقارنة منافعه بمساوئه يف عالقة هبدف املصلحة العامة املنشود  •

ة والوازنة التي من شأهنا أن تؤول إىل ختريّ تقييد  حتقيقه ليتساءل عامّ إذا كانت هذه املنافع من فئة املنافع اهلامّ
احلقوق واحلريات عىل احرتامها.

التناسب يمكن جتسيد  الثالثة من اختبار  القيد واهلدف منه املرحلة  ويمثّل فحص املوازنة بني 
صورهتا عىل الشكل اآليت:
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Å  من يمرّ  وتصاعدي  ج  متدرّ مسار  هو  التناسب  أن  يتبنيّ  أعاله،  تفصيله  سبق  ممّا  انطالقا 
د كلّ  خالله واضع الترشيع عند وضع ضوابط عىل احلقوق واحلريات بمحطّات ثالث متهّ
واحدة منها الطريق للمرور إىل املرحلة التي تليها ويتوىلّ بمناسبتها وعند مروره بكلّ واحدة 

ة للوصول إىل التناسب التام. منها بناء لبنة من اللّبنات الرضوريّ

خيضع اإلجراء التقييدي يف كلّ مرحلة يمرّ هبا إىل اختبار جزئي ومرحيل:

د، • ل صغري يف مرحلة املالءمة يقف فيها عند البحث والتحري املجرّ اختبار أوّ
فاختبار ثان أكرب بقليل يف مرحلة الرضورة يالمس فيها جزئيّا الطابع الواقعي للوضعيّة، •
مرحلة  • د  جيسّ الذي  الضيّق  معناه  يف  التناسب  اختبار  وهو  االختبارات  ة  لكافّ واجلامع  األكرب  االختبار  ثم 

ع كالّ من الوضعيّة الواقعيّة املعنيّة واإلجراء التقييدي ويضعهام  االمتحان الفعيل إذ  بمناسبتها يتناول املرشّ
عىل حمكّ التناسب وجها لوجه.

الفقرة الثالثة- إلزام المشرع باحترام الحقوق والحريات المضمونة بالدستور: مبدأ عدم التراجع

ك يف نطاقها عند تنظيمه للحقوق  ع أن يتحرّ مل يكتف الفصل 49 برسم احلدود التي ينبغي للمرشّ
ها، فأردفها بحامية إضافية بالفقرة األخرية منه يمنعه بمقتضاها من أن "ينال من  واحلريات أو مسّ
مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". فهذا النيل من املكتسبات يمكن أن 
د باجلنوح  ه الدستور من ضامنات حلقوق األفراد وحرياهتم، عىل نحو هيدّ ل ارتدادا عىل ما أقرّ يشكّ

ف السلطة. عن مقصده األسايس يف محاية احلرية من تعسّ
 principe de non régression ou principe de ويصطلح فقهيا عىل هذا املنع بمبدأ عدم الرتاجع
 principe de non rétroactivité 46. وهو خيتلف يف مضمونه عن مبدأ عدم رجعية القوانني standstill

من حيث أنه يتعلق بجوهر القاعدة القانونية ذاته وال يقترص عىل وضع حدود زمنية ألثرها.
ومن هذا املنطلق، فإن مبدأ عدم الرتاجع يذهب يف مداه إىل أبعد من املستو اإلجرائي يف محاية 
ه سابقا وعدم  أقرّ بام  بااللتزام  القانونية  القاعدة  ع عند وضع  املرشّ يقيّد  أنه  بام  احلقوق واحلريات 
دان مضمون مبدأ عدم  النزول دونه. وهو ما يستشف من عباريت "تعديل" و"مكتسبات" اللّتان حتدّ

الرتاجع ومداه، وذلك يف مستويني اثنني:
1- وردت عبارة "تعديل" عىل إطالقها، وهو ما جيعل كل مستويات الترشيع معنية هبا. وبالتايل، 
فإن مبدأ عدم الرتاجع ملزم للمرشع مهام كان مستو تدخله، سواء كان ذلك عند سن القوانني يف 
جمر عمله العادي بوصفه سلطة ترشيعية أو عند ارتقائه إىل سلطة تأسيسية فرعية بمناسبة تعديل 

الدستور.

HACHEZ (I), « Le standstill, qu’est-ce ? », Ensemble, n°92, Décembre 2016, pp.8-9.   46

الفقرة الثالثة- إلزام المشرع باحترام الحقوق والحريات المضمونة بالدستور: مبدأ عدم التراجع
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تعديل الدستور

ل  ل السلطة الترشيعية كسلطة تأسيسية فرعية  بام أنه تدخّ يمثّل تعديل الدستور املستو األسمى من تدخّ
للدولة  املنظّمة   les normes fondamentales et suprêmes والعليا  األساسية  القواعد  يقتيض مساسا وتغيريا يف 
ل السلطة الترشيعية يف هذه احلالة إىل سلطة تأسيسية فرعية حتكم عملها قواعد  ولعالقة األفراد بالسلطة. وتتحوّ

وضامنات إجرائية خاصة تتعلق بـ:

املبادرة : يقترص حق املبادرة عىل رئيس اجلمهورية وعىل ثلث أعضاء جملس نواب الشعب دون سواهم، مع  •
خصّ مبادرة رئيس اجلمهورية بأولوية النظر (الفصل 143 من الدستور).

د  • د هبا، وتنحل بمجرّ لها جملس نواب الشعب عند تلقيه مبادرة لتعديل الدستور للتعهّ اللجنة اخلاصة: يشكّ
ختم مرشوع القانون الدستوري أو عدم إقراره (الفصل 95 من النظام الداخيل). عىل أن النظام الداخيل ظلّ 
املجلس.  داخل  الدستوري  التعديل  ومسار  عملها  وطرق  اخلاصة  اللجنة  إحداث  إجراءات  حول  صامتا 
كام ال يبدو الفصل 95 منه واضح املعنى حول "عدم إقرار املبادرة بتعديل الدستور" عىل اختالف صورها 
أو عدم مصادقة  الدستور،  120 و144 من  للفصلني  بعدم دستوريتها طبقا  الدستورية  املحكمة  (ترصيح 
املجلس أو عدم إقرارها باالستفتاء يف حال جلوء رئيس اجلمهورية إليه)، وهو ما ينعكس رضورة عىل مآل 

اللجنة وأعامهلا.

الدستور  • النظر يف تعديل  املوافقة عىل  التعديل (أي  املطلقة إلقرار مبدأ  التصويت: اشرتاط األغلبية  قواعد 
144 من  (الفصل  التعديل  للموافقة عىل  ثلثي األعضاء  املبادرة) وأغلبية  النظر يف مضمون  قبل  من عدمه 

الدستور).

"أغلبية  • إمكانية العرض عىل االستفتاء: وهي صالحية بيد رئيس اجلمهورية دون غريه. ويشرتط الدستور 
املقرتعني" لقبول تعديل الدستور.

رقابة املحكمة الدستورية: وهي رقابة قبلية تتعلّق بالتثبت من: •

(1) عدم مساس مرشوع تعديل الدستور "بام ال جيوز تعديله" (الفصل 144 من الدستور)،

(2) احرتام إجراءات تعديل الدستور (الفصل 120 مطة 2).



دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات اجلزء األول

53

Å :مبدأ عدم الرتاجع يقيّد من حرية السلطة التأسيسية الفرعية يف تعديل الدستور
د الدستور عىل حدود جوهرية عند تدخل السلطة التأسيسية  باإلضافة إىل الضامنات اإلجرائية لتعديله، أكّ
الفرعية لتعديله. ففضال عن حتصني بعض األحكام الدستورية من التعديل (الفصالن األول والثاين وعدد 
التي متس  التعديالت  الدستور عناية خاصة بمسألة  75)، أوىل  بالفصل  الواردة  هتا  الرئاسية ومدّ الدورات 
س الفرعي يف تعديل الدستور بمنعه رصاحة  باحلقوق واحلريات صلب الفصل 49، فضيّق من حرية  املؤسّ

من النيل من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة بالدستور.

Å  وهو ما يستخلص منه أن احلقوق واحلريات والضامنات املتعلقة هبا بمقتىض الدستور تدخل أيضا يف نطاق "ما
د لنطاق التحصينات املادية للدستور املنبثقة  ال جيوز تعديله". ويف انتظار فقه قضاء املحكمة الدستورية املحدّ
عن عبارة "ما ال جيوز تعديله"، يتجه التنبه إىل أن الفقرة األخرية من الفصل 49 تضاهي من حيث وظيفتها 
مرجعيا  معيارا  منها  جيعل  ما  وهو   ،75 الفصل  من  األخرية  والفقرة  والثاين  األول  الفصلني  من   2 الفقرة 

أساسيا ال جيوز التغايض عنه بأي شكل من األشكال عند صياغة مبادرة لتعديل الدستور أو التعهد هبا.

Å  ته السلطة التأسيسية با ألي تعديل، من شأنه االرتداد عامّ أقرّ وهو ما يستوجب قطعا التزام احليطة الكافية حتسّ
األصلية.

النزول  ع  "مكتسبات" إىل وجود حد أدنى مضمون من احلامية ال جيوز للمرشّ 2- حتيل عبارة 
حتته47. من هذه الزاوية، تستدعي أحكام الفصل 49 التي متنع عىل "أي تعديل أن ينال من مكتسبات 
حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور" طرح سؤالني أساسيني لإلحاطة بنطاق هذا 

املنع واستطالع مداه:
ل الترشيعي أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان؟ • ال: كيف يمكن للتدخّ أوّ
ثانيا: ما هو جمال احلامية التي يبسطها مبدأ عدم الرتاجع؟ •

ل الترشيعي أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان؟ كيف يمكن للتدخّ

احلقوق"48 "مكتسبات  أو  "املكتسب"  مفهوم  حتديد  أوال  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  تتطلب 
 ومن ثمة بيان أشكال النيل منها.

Ibid.  47

 LAMBINET (F), « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques  48
observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 », p. 7, disponible sur http://terralaboris.
be/IMG/pdf/lb_061_standstill_cho_mage_terra_laboris_18iv07.pdf
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مفهوم مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته

حتيل عبارة املكتسبات إىل:

احلقوق واحلريات التي تم تكريسها: وهي أساسا احلقوق واحلريات التي نص عليها الدستور، ال يف الباب  •
املتعلق بحرية الضمري   6 بقية األبواب، كالفصل  املتعلق باحلقوق واحلريات فحسب بل وكذلك يف  الثاين 

ضمن األحكام العامة أو احلق يف حماكمة عادلة الوارد بالفصل 108 من باب السلطة القضائية. 
الضامنات املتعلقة هبا: هي كل القواعد والتدابري واإلجراءات وكذلك املؤسسات التي يضعها الدستور أو  •

الترشيع ليحقق التمتع باحلق ويكفل ممارسته. 

ويستخلص من ذلك أن مكتسبات احلق ترتبط يف جوهرها بالتميش الترشيعي يف إعامل احلق 
من  النيل  أشكال  خالل  من  وضوح  بأكثر  يربز  ما  وهو   ،son e�ectivité فعاليته  ضامن  يف  أي 

مكتسبات احلقوق.

أشكال النيل من مكتسبات الحقوق

يمكن النيل من مكتسبات احلقوق واحلريات:

بالتضييق يف احلق أو احلرية، •
باإلنقاص من ضامناهتا، •
بحذف حق أو حرية،  •
بحذف إحد ضامناهتا. •

مثال: حرية تكوين اجلمعيات والقانون املتعلق بسجل املؤسسات

يمثّل إدراج اجلمعيات ضمن قائمة املطالبني بالتسجيل الوجويب عىل معنى الفصل 7 من القانون عدد 52 
لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 2018 واملتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات من قبيل اإلجراءات التي جتعل 
تكوين اجلمعيات واستمرار نشاطها أكثر صعوبة بالنظر إىل اآلثار املالية املنجرة عن التسجيل وغرامات التأخري 
نحو  عىل  القانون)،  من  السابع  (الباب  املعاليم  دفع  أو  التسجيل  عدم  حال  يف  هبا  املتصلة  اجلزائية  والعقوبات 
ال يأخذ بعني االعتبار واقع الوضعيات املالية للجمعيات، وهو ما يعترب تشديدا يف رشوط إحداث اجلمعيات 
 2011 لسنة   88 عدد  املرسوم  أي  للجمعيات  املنظم  الترشيع  عليه  ينص  بام  مقارنة  نشاطها  ممارسة  وظروف 
عن  تراجعا  يكتيس  اجلمعيايت  احلق  بتكريس  عالقة  يف  إشكاال  يطرح  ما  وهو   .2011 سبتمرب   24 يف  املؤرخ 
مكتسبات هذا احلق الواردة باملرسوم، من حيث أن اإلجراء اجلديد يتضمن تضييقا إجرائيا عىل التمتع باحلق، 
بحكم أن ممارسته الفعلية تتوقف عىل تنفيذ هذا اإلجراء ذي الطابع املايل، واحلال أن اإلمكانيات املادية لعديد 

اجلمعيات ال متنح القدرة عىل ذلك.  
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ماهو جمال احلامية التي يبسطها مبدأ عدم الرتاجع؟
بناء عىل ما حييل إليه مفهوم مكتسبات احلق ومفهوم النيل منها، يرتتب عن مبدأ عدم الرتاجع 
يف  القوانني،  سن  وعند  أول،   مستو يف  الدستور،  تعديل  عند  املرشع  هبام  يلتزم  اثنان  واجبان 

مستو ثان:
-واجب ضامن ما تم حتقيقه وعدم االرتداد عنه (ضامنة دنيا)،

-واجب التوسع يف احلقوق واحلريات وتطويرها (ضامنة عليا).
واجب ضامن ما تم حتقيقه وعدم االرتداد عنه: الضامنة الدنيا� 

يطرح هذا االلتزام إشكالية حتديد النقطة التي يبدأ االنطالق منها الحتساب الرتاجع. ويقتيض 
السابق  والترشيع  الترشيعية  املبادرة  صلب  احلق  تكريس  طرق  بني  مقارنة  إجراء  منهجيا  ذلك 
ن ألعىل مستو محاية لذلك احلق. إذ يعترب هذا املستو بمثابة العتبة التي ال جيوز للترشيع  املتضمّ

اجلديد النزول حتتها وإالّ سقط يف الرتاجع عن مكتسبات احلق49.

مثال:

هتا األستاذة كوثر دبّاش "الفصل 49 واحلريات الفردية هل من  49   بخصوص تقطة االنطالق يف احتساب الرتاجع، أنظر الدراسة التي أعدّ
قراءة أخر؟"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، ماي 2021، أنظر أيضا:

 HACHEZ (I), « L’e�et de Standstill : Le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », Administration
Publique,n°1, 2000, p. 30-57.

ماهو جمال احلامية التي يبسطها مبدأ عدم الرتاجع؟

الضامنات الواردة 
بأكثر الترشيعات 
النافذة محاية للحق

تراجع عن مكتسبات 
احلق

األحكام الواردة 
باملبادرة الترشيعية

تكريس احلرية 
اجلمعياتية بمقتىض 

املرسوم عدد 88 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 

سبتمرب 2011 

تراجع عن مكتسبات 
احلق: إجراء تضييقي 

عىل اجلمعيات
(+غري رضوري وغري 

متناسب)

إخضاع اجلمعيات 
إىل التسجيل الوجويب 

بسجل املؤسسات
(الفصل 7 من القانون 
عدد 52 لسنة 2018 
املؤرخ يف 29 أكتوبر 

2018 واملتعلّق 
بالسجل الوطني 

للمؤسسات) 

إخضاع اجلمعيات 
إىل التسجيل الوجويب 

بسجل املؤسسات
(الفصل 7 من القانون 
عدد 52 لسنة 2018
املؤرخ يف 29 أكتوبر 

2018 واملتعلّق 
بالسجل الوطني بالسجل الوطني بالسجل الوطني بالسجل الوطني 

للمؤسسات) للمؤسسات) 



الفصل 49: القاعدة املرجعية العليا للترشيع يف جمال احلقوق واحلريات

56

واجب التوسع يف احلقوق واحلريات وتطويرها: الضامنة العليا� 

عىل  املحمول  االلتزام  هذا  ويستخلص  احلق.  مكتسبات  يف  ا  ونوعّ كامّ  الزيادة  ذلك،  ويعني 
ع من قراءة عكسية للفقرة األخرية من الفصل 49، إذ أن مبدأ عدم الرتاجع يقتيض يف جوهره،  املرشّ
م بمنظومة احلقوق واحلريات وتطويرها. وهي القراءة التي تتيحها العودة إىل التوطئة التي ال  التقدّ
يمكن التغافل عنها باعتبارها مرجعا أساسيا يف قراءة التكريس الدستوري للحقوق واحلريات، 
السيام بتنصيصها عىل "مبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية" (فقرة 3) وعىل "احرتام احلريات 
باملكتسبات وعدم الوقوف عند ما حتقق أو  التقدم  4). وهو ما يقتيض  وحقوق اإلنسان" (فقرة 

االكتفاء به.
ويلعب القايض الدستوري من هذه الزاوية دورا كبريا يف توسيع جمال احلقوق واحلريات عند 

ع حلق أو حرية. بسط رقابته عىل تنظيم املرشّ
ويشمل ذلك مستويات ثالثة50:

قائمة  لتدعيم  بالتدخل  الدولة  عىل  إجيابيا  التزاما  الرتاجع  عدم  مبدأ  يرتب 
سة والتوسيع من دائرهتا عرب إضافة حقوق جديدة أو أصناف جديدة  احلقوق املكرّ
أو  (عاديا  درجته  كانت  مهام  ع  املرشّ عىل  أساسا  حممول  التزام  وهو  احلقوق.  من 

دستوريا) يقتيض مواكبة التطورات التي تعرفها السيام يف مستو القانون الدويل.

باحلق.  الكامل  االنتفاع  ضامن  باجتاه  احلق  ممارسة  نطاق  توسيع  ذلك  ويعني 
ويفرتض ذلك بالرضورة تدرجا يف التدخالت الترشيعية مرتبطا بتطور السياسات 
التي  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  األمر  تعلّق  إذا  خاصة  للدولة،  العمومية 

تستوجب من الدولة تدخال وفعال إجيابيا لتأمني التمتع هبا.

ذلك  ويشمل  الضامنات.  زيادة  خالل  من  واحلريات  احلقوق  فعالية  تعزيز 
أوجها عديدة كطرق ممارسة احلق، وتبسيط اإلجراءات والرقابة القضائية واهليئات 

املستقلة...

 LAMBINET (F), « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage : quelques  50
 observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 », op.cit. ; HACHEZ (I), ibid.

من حيث دائرة 
الحقوق وأصنافها

من حيث مجال 
المكتسب

من حيث مستوى 
الحماية
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عملية  جوهره  يف  يكتنف  أنه  نالحظ  أن  يمكن  أسسه،  وبيان   49 الفصل  أركان  تفكيك  بعد 
تقييم للترشيع من حيث قدرته عىل احرتام احلقوق واحلريات وااللتزام باملعايري الضامنة هلا عند 
س ملنهج حريّ بأن يضمن  االضطرار لتقييدها. كام يمكن أن نستنتج تبعا لذلك أن هذه املعايري تؤسّ

للترشيع سالمته من عدم الدستورية، ومن ثمة يكفل له االرتقاء إىل مرتبة الترشيع اجليد.
وهو ما سيتم إبرازه يف اجلزء الثاين، من خالل بيان انخراط منطق الفصل 49 ومنهجه ضمن 

معايري علم الترشيع ومفرداته وأهدافه.
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اجليد  الترشيع  أضحى  للدولة،  الترشيعي  التدخل  جماالت  وتنامي  القانونية  املادة  تشعب  مع 
مطلبا يف حد ذاته يعكس مد قدرة الدولة عىل معاجلة اإلشكاالت املطروحة عليها بشكل عقالين 
وعميل يكفل االنسجام بني املبادئ واألهداف الدستورية من ناحية، ومقتضيات النجاعة والفعالية 

.من ناحية أخر

مفهوم التشريع الجيد

إن جوهر مسألة اجلودة هو عملية تقييم ملد قدرة القاعدة القانونية عىل حتقيق اهلدف من إنشائها. ويقوم 
التقييم عىل مجلة من املعايري املوضوعية التي تتلخص يف نقطتني أساسيتني:

 الفعالية l'effectivité: هي أن يكون الترشيع مطبقا حمرتما داخل املجتمع، وتفرتض الفعالية وجود اقتناع  •
 la réceptivité de la ع وعىل الدولة رهان قبولية الترشيع بإلزامية تطبيقه. اليشء الذي يطرح عىل املرشّ

législation أي احرتام املجتمع له. 

 النجاعة l'efficacité: هي أن حيقق الترشيع النتيجة التي سن من أجلها. •

احلامئي  الدور  إزاء  خاصة  الدولة،  عىل  مطروحة  تبقى  التي  الرهانات  أكرب  من  أن  شك  وال 
هلا  الفعيل  الضامن  عىل  القادر  الترشيع  رهان  هو  واحلريات،  احلقوق  عىل  الدستوري  للقايض 

.l’e�ectivité des droits 51واملحافظة عىل فعاليتها

يكون الترشيع اجليد هبذا املعنى هو ذاك الذي حيقق الغاية منه يف كنف احلفاظ عىل احلقوق واحلريات ودون 
.légitimité النيل منها، ويكون احرتام احلقوق واحلريات رشط نجاعة وفعالية، وبالتايل رشط مرشوعية

من هذا اجلانب، تربز مكانة الفصل 49 مميّزة بالنظر إىل مركزية فكرة احلرية كمصدر ملرشوعية 
أهدافه  بلوغ  عىل  القانون  قدرة  منها  كبري  جانب  يف  تتوقف  عليها  والتي  قبوليته  بمعنى  القانون 

وحتقيق نتائجه املنتظرة.
Å  الترشيع جودة  معايري  من  كمعيار   49 للفصل  املضافة  القيمة  إىل  االنتباه  يُلفت  ما  وهو 

وبالتايل ارتباطه من حيث موضوعه ومن حيث أهدافه ومن حيث وسائله بعلم الترشيع52.

 LEBEL (L), « Reconnaissance et e�ectivité des droits fondamentaux : la fonction démocratique des tribunaux  51
 constitutionnels », Revue québécoise de droit international, Hors-séries, juin 2015, pp.25-35 ; BESSON (S),
 « L’e�ectivité des droits de l’Homme : Du devoir être, du pouvoir être et de l’être en matière de droits de
 l’Homme», https://core.ac.uk/download/pdf/20657699.pdf ; CHAMPEIL DESPLAT (V), « E�ectivité et
 droits de l’homme: approche théorique », in CHAMPEIL DESPLAT (V), LOCHAK (D)(éd.), L’e�ectivité des
droits de l’homme, Paris, Nanterre, 2008, 11-26, https://books.openedition.org/pupo/1152?lang=fr.

 FLÜCKIGER (A), (Re)faire la loi : traité de légistique à l'ère du droit souple, Berne, Stämp�i, 2019 ;  52
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la légisitique ou la science de la législation هو علم تطبيقي يقوم عىل مجلة من  علم الترشيع 
ر إىل غاية تطبيق النص،  ه واضع القانون يف خمتلف اخلطوات الواجب اتباعها من مرحلة التصوّ املبادئ التي توجّ

وذلك هبدف حتسني جودة الترشيع.

بناء   méthodologie législative الترشيعية"  "املنهجية  األوساط  بعض  يف  الترشيع  علم  ى  يسمّ ولذلك 
عىل أنه يتعلّق بنفس الدرجة بمضمون الترشيع (علم الترشيع املادي) وبطرق صياغته (علم الترشيع الشكيل).

علم الترشيع املادي la légistique matérielle: يتضمن مجلة القواعد الواجب اتباعها يف ضبط املضمون  •
الترشيعي وبنائه. ويقوم عىل متش منهجي يف وضع القوانني وتنفيذها وتقييمها.

الواجب  • وبالقواعد  القانونية  الصياغة  بمبادئ  يتعلّق   :  la légistique formelle الشكيل  الترشيع  علم 
إعامهلا يف هتيئة النصوص القانونية وإخراجها.

التقديرية  ع ومقيّدة لسلطته  يف هذا اإلطار، وباإلضافة إىل كونه قاعدة دستورية ملزمة للمرشّ
القانون عند  تنري واضع  منهجية عمل   49 الفصل  يتضمن  احلقوق واحلريات،  إىل  ض  التعرّ عند 

د املجلس هبا. إعداده ملبادرة ترشيعية أو عند تعهّ

حيرتم  قانون  صياغة  يف  ومقوماهتا  الترشيع  جودة  مبادئ  من  االستفادة  إذن  يمكن  فكيف 
الفصل 49؟ 

يمكن ذلك من منطلقني اثنني: أوهلام أن الفصل 49 يرتقي إىل مرجعية كاملة األركان يف تقدير 
جودة الترشيع (الفرع األول)، ثانيهام أن الفصل 49 يؤسس ملنهج يف الصنع اجليد للقوانني، من 

منطلق أن احرتام احلقوق واحلريات يبقى من معايري جودة الترشيع وضوابطها (الفرع الثاين).

49 يبقى رضوريا يف إطار مزيد  املبادرات الترشيعية مهام كان مأتاها إىل تقييم الفصل  ال شك أن إخضاع 
دعم قدرة الصائغني عىل استبطان اخللفية الدستورية ال فقط يف متظهرها الشكيل (احرتام القاعدة الدنيا للقاعدة 
العليا) وإنام خاصة يف بعدها اجلوهري من حيث تبلّغ األهداف واملبادئ الدستورية ومراعاهتا عند وضع مشاريع 

النصوص بناء عىل املرجعية واملنهج الذين يتيحهام الفصل 49.

 BARRAUD (B), « La légistique », in La recherche juridique (les branches de la recherche juridique), L’Harmattan, 
 coll. Logiques juridiques, 2016, p. 213 s. ;  CHEVALLIER (J), « L’apport et le statut de la légistique » in
 ALBERTINI (P) (dir.), La qualité de la loi : Expériences française et européenne, Mare et Martin, 2015, pp.
31-51 ; MORAND (C-A) (dir.), Légistique formelle et matérielle, Presses Universitaires d’AIX-Marseille, 1999.

حيرتم  قانون  صياغة  يف  ومقوماهتا  الترشيع  جودة  مبادئ  من  االستفادة  إذن  يمكن  فكيف 
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الفرع األول- أين تبرز العالقة بين علم التشريع ومعايير الفصل 49؟

تربز هذه العالقة من ناحيتني متالزمتني:
أوال من ناحية األهداف، باعتبار أن مبادئ علم الترشيع ترمي يف جانب كبري منها إىل ضامن  •

احلقوق واحلريات53.

الترشيع  يف  منهجي  متش  اتباع  إىل  ع  املرشّ دفع  يف  بارزا  دورا  األملانية  الدستورية  املحكمة  لعبت 
ذلك  ن  ويتضمّ األساسية.  واحلقوق  القانون  دولة  مبادئ  أساس  عىل  مبني   démarche légistique

واحلريات  احلقوق  عىل  نتائجه  باسترشاف  يسمح  استباقي  بشكل  الترشيع  مؤثرات  بدراسة  إلزامه 
يه املحكمة واجب متابعة الترشيع وتصحيحه أو  analyse d’impact rétrospective. وهو ما تسمّ

obligation de veille et de correction ou d'amélioration législatives، السيام  حتسينه 
ع بجمع وتوظيف  عند االرتياب بشأن آثار القانون عىل احلقوق األساسية. ويعني ذلك عمليا إلزام املرشّ

كل املعطيات الرضورية لتقييم مجلة اآلثار املحتملة يف هذا اإلطار. 

ع التنبه إىل األمهية البالغة هلذا التطور اجلوهري يف مفهوم جودة الترشيع،  من هذا املنطلق، عىل املرشّ
اقتداء مثال بنظريه السويرسي الذي حاول استخراج معايري جلودة الترشيع يف القانون الفيدرايل املتعلق 
خ يف 22 أوت 2007 والذي جاء فيه، إضافة إىل املعايري الشكلية (احرتام  بتحيني الترشيع الفيدرايل املؤرّ
الترشيع  جودة  تقييم  يف  مادية  معايري  عىل  تأكيد  اإلجراءات)،  واحرتام  العليا  للقاعدة  السفىل  القاعدة 
الفيدرايل تدور كلّها يف فلك احلقوق واحلريات، ومن بينها: احرتام احلقوق األساسية، املصلحة العامة، 

الديمقراطية، الشفافية، احرتام مبدأ األمان القانوين.

ثانيا من ناحية املنهج، وذلك من خالل التالقي -حدّ التامهي- بني معايري جودة الترشيع  •
ومعايري الدستورية.

ه، السيام إذا وضعناه يف السياق العام  ال يبدو تكريس أحكام الفصل 49 من الدستور بمعزل عن هذا التوجّ
لتنامي فكرة التناسب كمرجعية وكمنهج يعتمده القايض الدستوري يف قيس مد احرتام الترشيع للدستور، 
ال فقط من حيث عدم مساسه أو نيله من احلقوق واحلريات املكفولة بالدستور وإنام أيضا من حيث قدرته عىل 

تفعيلها وتيسري النفاذ إليها وتدعيم ضامناهتا.

 FLÜCKIGER (A), (Re)faire la loi : traité de légistique à l'ère du droit souple, op.cit. ; SHAHRBABAKI (A), La  53
 qualité des normes, Etude des théories et de la pratique, �èse de doctorat en droit public, Université Aix-Marseille,
 décembre 2017, https://www.theses.fr/2017AIXM0127.pdf ; DESPLAT (V), « E�ectivité et droits de l’homme:
 approche théorique », op.cit. ; FLÜCKIGER (A), « Qu'est-ce que "mieux légiférer"? Enjeux et instrumentalisation
 de la notion de qualité législative » in FLÜCKIGER (A) et GUY-ECABERT (C) (ed.), Guider les parlements et les
 gouvernements pour mieux légiférer. Le rôle des guides de légistique, Genève, Schulthess, 2008, p.29. Disponible
sur https://doc.rero.ch/record/12837/�les/mieux_legiferer_schulthess_�uckiger.pdf;
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وإذا كان الفصل 49 هبذا املعنى يمثل ضامنة جوهرية ومنهجية لذلك، فإنه خيتزل روح جودة الترشيع من 
خالل انتصابه كضامنة:

لعدم انحراف الترشيع عن الغاية الدستورية األساسية املتصلة بتكريس احلقوق واحلريات،. 1
لدولة القانون يف مفهومها املادي املرتكز عىل حمورية احلرية كقيمة ترتكز عليها العالقة بني السلطة واألفراد.. 2

من هذه الزاوية، يدخل الفصل 49 بالرضورة يف جمال علم الترشيع بام هو مجلة املبادئ والقواعد 
واملعارف التطبيقية التي هتدف إىل حتقيق جودة الترشيع. فبالنظر إىل االرتباط األصيل بني واجب 
ع ومحاية احلقوق واحلريات كغاية أساسية منه، ارتقى مفهوم  احرتام الدستور املحمول عىل املرشّ
الترشيع اجليد عن معايريه األوىل ذات اخللفية االقتصادية الكمية البحتة لينصهر يف املعيار األسايس 
األسمى لدولة القانون وهو احرتام احلقوق واحلريات. وهو ما يُربز بعدا آخر يف الفصل 49 باعتباره 

.norme de contrôle فضال عن كونه معيار رقابة ،technique législative تقنية ترشيعية
ال تسليط الضوء عىل الوظيفة التقييمية للفصل 49 (الفقرة األوىل) والتي  ولبيان ذلك، يتجه أوّ
ما  املمكنة عند معاجلة مسألة  الترشيعية  البدائل  ملعايريه يف فحص  القبيل  تربز من خالل اإلعامل 
لقيس أثرها عىل احلقوق واحلريات. وهو ما يستبطن منهجا يتجه اتباعه خالل بناء مقرتح القانون 

لضامن أكرب قدر ممكن من النجاعة يف ضامن احلريات ويف احرتام األمان القانوين (الفقرة 2).

الفقرة األولى- الوظيفة التقييمية للفصل 49

مرحلة  وهو  املادي.  الترشيع  علم  جوهر   l’évaluation législative الترشيعي  التقييم  يمثّل   
أساسية يف بناء القوانني يرمي إىل التحقق من مد نجاعة القانون وفعاليته أي من مد قدرته عىل 
نّ من أجلها دون آثار جانبية أو بأقلّها قدر اإلمكان. وبالنظر إىل املركزية  حتقيق األهداف التي سُ
يف  األساسية  املعايري  أحد  يمثّل  احرتامها   مد تقييم  فإن  واحلريات،  احلقوق  ملسألة  الدستورية 
التقييم الترشيعي. وهو ما جيعل الفصل 49 يف قلب التقييم الترشيعي آلثار األحكام القانونية عىل 
تنقيح  إىل  الرامية  الترشيعية  املبادرات  رضورة  تقدير  يف  معيارا  يمثل  أنه  كام  واحلريات،  احلقوق 

قوانني نافذة. 
وهو ما يُربز بعدا مزدوجا يف الوظيفة الدستورية للفصل 49: فهو يف نفس الوقت معيار مرجعي 
للقايض الدستوري عند بسطه لرقابته عىل الترشيع (وظيفة بعدية ex post ترد بعد مصادقة املجلس 
ع عند سعيه إىل التوقي من الالدستورية (وظيفة قبلية ex ante تغطّي كامل املسار  عليه) وللمرشّ

الترشيعي قبل املصادقة).
هي   norme de contrôle الترشيع  عىل  رقابة  قاعدة  بوصفه  البعدية  وظيفته  أن  يبدو  ولئن 
الوظيفة األساسية، فإهنا ال جيب أن ختفي األمهية الكرب لوظيفته القبلية من حيث أن اإلملام هبا 
د ملصري القانون عند مروره الالحق برقابة القايض الدستوري، بقطع النظر عن شكل  يبقى املحدّ
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هذه الرقابة سواء كانت عن طريق الدعو قبل اخلتم واإلصدار أو عن طريق الدفع بعد دخول 
القانون حيّز النفاذ.

ع عن السبيل إىل التوقي من  فهذه الوظيفة القبلية للفصل 49 هي التي حتمل اإلجابة العملية لتساؤل املرشّ
الالدستورية خالل مرحلة وضع الترشيع، أي قبل وصوله إىل القايض الدستوري.

49 ضمن جمال علم  التام للفصل  نتنبه إىل االنخراط  انطالقا من كل ذلك، يصبح من الوجاهة بمكان أن 
من  الترشيع  مراحل وضع  كافة  اتباعه خالل  ع  املرشّ ب عىل  يتوجّ وأيضا كمنهج  بل  فقط  الترشيع ال كمعيار 
املتعلقة  اختباراته عىل كافة األحكام  إعامل  la rédaction عن طريق  الصياغة  إىل   la conception ر  التصوّ

باحلقوق واحلريات.

 norme de وهكذا، تُربز الوظيفة القبلية للفصل 49 وجهه اآلخر باعتباره ال فقط قاعدة أو معيارا مرجعيا
.technique législative بل بكونه تقنية ترشيعية référence

من هذه الزاوية، يربز بأكثر وضوح اختالف الطبيعة بني الوظيفة القبلية للفصل 49 ووظيفته البعدية. فإذا 
كانت الوظيفة البعدية رقابية، فإن وظيفته القبلية تقييمية.

وبالتايل، فمن منطلق أنه يورد مجلة املعايري التي يتم عىل أساسها التثبت من السالمة الدستورية 
ع خطّ سريه عند تنظيم مسألة  ق إىل حق أو حرية، فإن الفصل 49 يرسم للمرشّ للترشيع الذي يتطرّ

متسّ باحلقوق واحلريات:

الوظيفة القبلية للفصل 49
معيار تقييم

الوظيفة البعدية للفصل 49
معيار رقابة

النفاذالمصادقةالمبادرة
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 la ه يف إطار املسار التقييمي  49 إدراجَ من الناحية العملية، يتطلب فهم الوظيفة التقييمية للفصل 
ال توضيح  démarche évaluative الذي يقوم عليه علم الترشيع املادي يف جوهره. وهو ما يستدعي أوّ

ن من استقراء آثار الترشيع بشكل استباقي.  مفهوم التقييم الترشيعي54 والوقوف عىل أمهيته كمنهج يمكّ

مفهوم التقييم التشريعي

من  التحقق  من  وعمليا  فعليا  ن  يمكّ الذي  فهو  القوانني.  صنع  يف  أساسية  ركيزة  الترشيعي  التقييم  يمثل 
جودة الترشيع من خالل فحص مجلة العالقات التي يقوم عليها أي العالقة بني الوسيلة والنتيجة والعالقة بني 
ل عموما مضمون دراسة  اهلدف والكلفة (نجاعة الترشيع) والعالقة بني اهلدف والنتيجة (فعاليته). وهو ما يشكّ

.l’étude (ou l’analyse) d’impact de la législation املؤثرات

املراد حتقيقها وكذلك  املبارشة،  املبارشة وغري  اآلثار،  إىل معرفة موضوعية جلملة  الترشيعي  التقييم  ويرمي 
استباق اآلثار غري املحسوبة، لقاعدة قانونية ما.

 la démarche légistique مما جيعل منه مرحلة أساسية يف بناء القوانني، بل جوهر املنهج الترشيعي برمته
ومضمونه والعالمة الفارقة التي تؤكد البعد العقالين والتقني للعمل الترشيعي باعتباره وسيلة لتحقيق سياسة أو 

اسرتاتيجية ما وليس غاية يف حدّ ذاته.

49 عىل نفس درجة أمهية وظيفته الرقابية. بل إهنا متتد  وبذلك تكون الوظيفة التقييمية للفصل 
ن من حتديد احلاجة إىل تنقيح القوانني بناء عىل املطلب  لتالمس مساحة القوانني النافذة باعتبارها متكّ
الدستوري املتصل باحرتام احلقوق واحلريات وبالتايل حتسني ضامناهتا الترشيعية من ناحية والتقليص 

من القيود عليها من ناحية أخر. وهو ما يُربز دوره يف التقييم البَعدي للترشيعات النافذة.

 FLÜCKIGER (A), (Re)faire la loi : traité de légistique à l'ère du droit souple, op.cit. ; SHAHRBABAKI (A),  54
 La qualité des normes, Etude des théories et de la pratique, op.cit. ; FLÜCKIGER (A), «Qu'est-ce que "mieux
 légiférer"? Enjeux et instrumentalisation de la notion de qualité législative », op.cit. ; FLÜCKIGER (A),
 «L’évaluation législative ou comment mesurer l’e�cacité des lois», in Revue européenne des sciences sociales,
Numéro XLV-138, 2007, pp. 83-101.

الوظيفة التقييمية للفصل 49

مقرتح تنقيح قانون نافذ
القانون النافذ

تقييم قبيلتقييم بعدي
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 النفاذ واملرور إىل تطبيقه من معرفة مد للترشيع عند دخوله حيز  البَعدي  التقييم  ن  وبناء عىل ذلك، يمكّ
احلاجة إىل تنقيحه باجتاه تصويبه. ومن زاوية احلقوق واحلريات، يكفي إعامل معايري الفصل 49 عىل آثار الترشيع 

ة رضورة تنقيحه ودرجة االستعجال يف ذلك. النافذ لقيس مد تقيّده بواجب احرتامها، ومن ثمّ

التفكري يف تنقيح قانون نافذ،  49 مقياسا أساسيا يف تقييم الترشيع عند  من الرضوري أن يصبح الفصل 
قصد تاليف اإلشكاالت الدستورية املرتتبة عن إغفاله، السيام فيام يتعلق باملنظومة الترشيعية السابقة لدستور 

.2014

وهو ما يبدو أن احلكومة قد اجتهت إليه بإحداثها جلنة وطنية ملالءمة النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق 
اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية املصادق عليها، وذلك بمقتىض األمر احلكومي عدد 1196 

خ يف 24 ديسمرب 2019. لسنة 2019 املؤرّ

مناص  ال  إذ  وأعامهلا،  اللجنة  هذه  وظيفة  صلب  يف  نفسه  جيد  ورشوطه  بمعايريه   49 الفصل  أن  والشك 
مواطن  حرص  قصد  السارية  القانونية  للمنظومة  بمسح  القيام  عند  أساسية  مرجعية  كقاعدة  إليه  االستناد  من 

اإلخالالت الدستورية فيها ووضع آلية تسمح بتنقيتها منها.

49، بعد الوقوف عىل مكانته املحورية  ويبدو فعال أن منهجية عمل هذه اللجنة قد تبلورت حول الفصل 
النظراء  2014، وذلك خالل مشاركتها يف جلسات  معايري دستور  بناء عىل  الوطني  الترشيع  إعادة هيكلة  يف 
والدورات التكوينية التي نظمتها املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف إطار برناجمها حول الفصل 49.

الترشيعات  مراجعة  عند   49 الفصل  تفعيل  كيفية  حول  عمليا  مقرتحا  إثرها  عىل  املالءمة  جلنة  تبنّت  وقد 
بدورها  املندرجة   "49 والفصل  الفردية  "احلريات  دراستها حول  إطار  دبّاش يف  األستاذة كوثر  ته  أعدّ السارية 

ضمن الربنامج املذكور للمؤسسة.

تفكيك  منهجيا يف  2) تضم متشيا  امللحق عدد  (أنظر   49 الفصل  يت جذاذة  املقرتح يف جذاذة سمّ ويتمثل 
ن  49 بشكل خاص. وهو ما سيمكّ الدستور بشكل عام والفصل  القانونية طبقا ملقتضيات  مفردات األحكام 

تباعا من رصد مواطن اإلخالل بمعايري احلقوق واحلريات ومستوياهتا املختلفة.

وبذلك تكون هذه اجلذاذة ترمجة عملية للوظيفة التقييمية للفصل 49.

فعالية   ملد احلالة-  -حسب  والحق  مسبق  لتقييم  وسيلة  يمثّل   49 الفصل  أن  إمجاال  يتبني 
ة. القانون يف حتقيق غاياته، دون املساس املجحف أو غري املربر بحق ما أو بحريّ
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Å  التقييم من منطقها االقتصادي رج عملية  49 باخلصوص يف كونه خيُ الفصل  الزاوية، تكمن أمهية  من هذه 
البحت ليمنحها بعدا حقوقيا قانونيا، باعتبار أن التقييم االقتصادي (العالقة بني كلفة املرشوع املادية واملنفعة 

ض وال جيب أن يتغاىض عن التزامات الدولة القانونية جتاه األفراد واملجموعات. منه) ال يعوّ

Å  تصبح القيود غري املربرة عىل احلقوق أي غري املطابقة لرشوط الفصل 49 من قبيل الكلفة الزائدة التي جيب
تالفيها عند إعداد مقرتح قانون وصياغته.

يضعها  التي  املعايري  من  جيعل  الترشيعي  التقييم  مفهوم  عىل   49 للفصل  اجلوهري  األثر  هذا 
مكانه  جيد  الذي  املنهج  بمثابة  احلريات  من  مرشوع  غري  نيل  أي  من  الترشيع  سالمة  من  للتثبت 

الكامل خالل املسار التقييمي.

الفقرة الثانية- المنهج التقييمي صلب الفصل 49

الذي  أو احلكم  القانون  إليها  التي خيضع  املنهج من خالل االختبارات الرضورية  يتجىلّ هذا 
نفاذ  بعد  القايض  طرف  من  االختبارات  هذه  تطبّق  أن  األصل  كان  ولئن  حرية.  أو  بحق  يتعلق 
إعداد  مراحل  خالل  استباقي  بشكل  التطبيق  ممكنة  ومنطقها  يها  متشّ حيث  من  أهنا  إال  القانون، 
د املجلس هبا إىل غاية تصويت اجللسة العامة  القانون وصياغته يف مبادرة ترشيعية وكذلك عند تعهّ
باحلقوق  املرشوع  غري  املساس  عدم  لضامن  الصائبة  اخلطوات  س  بتلمّ يسمح  فاتباعها  عليها55. 
يعني  ما  وهو  حتقيقها،  ووسائل  الترشيعية  األهداف  بني  الرضورية  املواءمة  عىل  بناء  واحلريات، 

بالرضورة احلصول عىل ترشيع جيد من حيث احرتامه هلا.
متشّ  عىل  عموما  الترشيعي  التقييم  يقوم  جيد)  ترشيع  عىل  (احلصول  اهلدف  هذا  عىل  وبناء 

منهجي يمكن اختزاله يف حماور أساسية ثالثة56:
حتديد املشكل: •

يتمثل يف تشخيص شامل لعنارص اإلشكال بغاية حتديد احلاجات من التدخل الترشيعي بشكل 
دقيق ومستقل:

إدراك وجوده فقط وإنّام يمر بعملية حتليل موضوعي  • د  دقيق: إن حتديد املشكل ليس جمرّ
للوضعية الواقعية مقارنة بالوضعية التي يفرتض القانون حتقيقها.

د تبنّ للطرح املتأيت من مراكز الضغط مهام كان نوعها  • مستقل: إن حتديد املشكل ليس جمرّ

55   أنظر وثيقة تطبيق الفصل 49 صفحة 87.
 FLÜCKIGER (A), (Re)faire la loi : traité de légistique à l'ère du droit souple, op.cit. ; JOCHUM (M),   56
 LEDERMANN (S), "La démarche légistique entre théorie et pratique", LEGES, 2009/1, pp.87-103 ; DELLEY
 (J-D), "Penser la loi. Introduction à une démarche méthodique" in MORAND (C-A) (dir.), légistique formelle
et matérielle, op. cit. pp.81-116.
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(مطالب اجتامعية، رأي عام، فئات، رشائح من املجتمع املدين، حراك...) وإنام هو عملية 
بحث وتقصّ لكل عنارص املشكل والعوامل التي حتيط به أو التي أدّت إليه. وتتيح االستقاللية 
يف حتديد املشكل توسيعا من جمال الرؤية وقدرا رضوريا من املوضوعية يف التشخيص. وهو 

ما يقتيض حتليال موضوعيا للواقع وتقييام لكامل املنظومة القانونية املتصلة به.
أو خاطئ  دقيق  إىل ضبط غري  بعد  فيام  فيؤدّي  للمشكل،  اخلاطئ  أو  الدقيق  التحديد غري  ا  أمّ
أي  التدخل  وجاهة   مد عىل  الوقوف  من  للمشكل  الدقيق  التحديد  ن  يمكّ حني  يف  لألهداف. 

رضورته احلقيقية، بمعزل عن الضغط أو طلب التدخل املتأيت من املجتمع.

أسبابه، جماله، سياقه،  الرضورية حول: طبيعته،  املعلومات  استخراج كل  املعنى عرب  املشكل هبذا  د  ويتحدّ
ها، آثاره. امتداده الزمني، الرشائح التي يمسّ

مثال: ال يكفي حتديد البطالة يف صفوف الشباب كمشكل يتطلب تدخال ترشيعيا، بل إن حتديد 
املشكل يقتيض عملية جرد للوضعية من حيث أسباهبا (من الناحية االقتصادية والسوسيولوجية 
ومن حيث أداء الدولة ومن حيث اإلشكاالت التي واجهت السياسة العامة للدولة يف جمال الشغل) 
ومظاهرها وجتلياهتا (معطيات إحصائية حسب الرشائح العمرية والفئات واجلهات والقطاعات 

وجماالت التخصص الدرايس والعلمي ونتائج احللول التي اعتمدهتا الدولة سابقا ...). 

Å .وتصلح مجلة هذه املعلومات فيام بعد عند قيس الرضورة يف حالة وجود تقييد حلق ما

Å  بل إن معيار الرضورة املنصوص عليه بالفصل 49 يصبح يف حدّ ذاته معطى أساسيا يف تقدير وجاهة التدخل
الترشيعي كحل للمشكل املطروح خالل مراحل التقييم الالحقة، السيام إذا كان موضوعه يدخل مبارشة يف 

جمال احلقوق واحلريات.

ضبط األهداف: •
التدخل  رضورة  من  والتثبت  املشكل  تطرح  التي  الواقعية  الوضعية  حتليل  من  االنتهاء  بعد 
الترشيعي، يتم حتديد األهداف من هذا التدخل بشكل دقيق. إذ أنه ال يكفي القول إن اهلدف من 

التدخل الترشيعي هو حل املشكل املطروح، بل يتجه تفكيك األهداف وترتيبها.
ن من حتديد االجتاه الذي ستتخذه املبادرة يف معاجلة املسألة  وضبط األهداف هبذه الطريقة يمكّ
املطروحة (زجرية répressive، تشجيعية incitative، تعديليّة...). لذلك جيب بلورة األهداف بناء 

عىل نتائج مرحلة حتديد املشكل.

رضورته احلقيقية، بمعزل عن الضغط أو طلب التدخل املتأيت من املجتمع.

وجماالت التخصص الدرايس والعلمي ونتائج احللول التي اعتمدهتا الدولة سابقا ...). 

Å
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Å .ضبط األهداف رضوري لتحديد احللول

Å :كام أنه حاسم فيام بعد بحكم أن األهداف

متثل مرجعا عند متابعة تنفيذ الترشيع عند دخوله حيز النفاذ من قبل اللجان الربملانية اخلاصة مثال. •
ع). • تيرسّ تأويل النص عند التطبيق (فهم مقاصد املرشّ

Å  فهذه الغايات ال متثل .وتربز أمهية الفصل 49 يف هذه املرحلة من خالل حتديده للغايات الترشيعية الكرب
القانون  الدستور وجوهر وظيفة  إهنا ختتزل روح  بل  للحدّ من احلقوق واحلريات،  الرشعية  فقط األسس 
وجمال  الفرد  جمال  بني  الفاصلة  املسافة  وحفظ  املجموعة  داخل  العالقات  تنظيم  يف  الدولة  أداة  بوصفه 

املجموعة.

Å  الوطني والدفاع  العام  األمن  الغري ومقتضيات  املدنية ومحاية حقوق  الديمقراطية  الدولة  وبناء عليه تصبح 
دة ملرشوعية التدخل الترشيعي، أي بالنهاية اإلطار الذي جيب أن  والصحة العامة واآلداب العامة هي املحدّ

تضبط ضمنه األهداف من التدخل الترشيعي.

اختيار وسائل التدخل •
بعد التثبت من رضورة التدخل وضبط األهداف التي يرمي إليها، تكتمل الصورة حول نوعية 
ليس يف كل  إنّه  كام  إحداها،  إال  يمثّل  فالترشيع ال  املطروحة.  الوضعية  ملعاجلة  األنسب  التدخل 
الترشيعي  التضخم  ظاهرة  كبري  جزء  يف  يفرسّ  ما  وهو  املشكلة،  ملعاجلة  األنسب  احللّ  األحوال 

ومشكلة اآلثار اجلانبية للترشيع.
 لّ عن طريق وسائل تدخل أخر فإذا تبنيّ أن املشكل ال يتطلّب مبادرة ترشيعية جديدة وأنه حيُ
الكتلة  (أو  الربملان  لعضو  يمكن  مالية)،  تدخالت  هيكلية،  إصالحات  رشاكات،  (تشجيعات، 
الربملانية) أن يلعب دوره النيايب إزاء احلكومة بوصفه قوة اقرتاح أو يف إطار ممارسة وظيفته الرقابية 
من خالل خمتلف طرق العمل التي يتيحها النظام الداخيل للمجلس (األسئلة، اللجان اخلاصة، 

جلسات االستامع، جلسات احلوار مع احلكومة...).
Å .ويف هذه احلالة ال معنى لوضع مبادرة ترشيعية

املبادرة هو مرتبط  التنبه إىل أن إعداد نص  إذا تبنيّ أن املشكل يتطلب مبادرة ترشيعية، فمن الرضوري  ا  أمّ
موضوع  املسألة  معاجلة  طرق  حرص  يتجه  وحينها  السابقة.  املراحل  عن  احلاصلة  النتائج  بجملة  منهجيا 
ع احللول، إذ ال جيب االكتفاء بخيار واحد فقط، بل القيام بعملية جرد لكل  التدخل الترشيعي عىل أساس تنوّ

السيناريوهات املمكنة للوصول إىل الغاية أو اهلدف.
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ويقتيض ذلك:

استخراج اإلكراهات التي قد تعيق التنفيذ يف كل فرضية. •
• .االستنارة بالقانون املقارن وبالتجارب الناجحة يف معاجلة نفس املسألة يف دول أخر
الرجوع إىل الفصل 49 لتخريّ أفضل احللول الترشيعية طبقا ملعايريه (أي التي ال تقيد احلقوق أو تنال منها  •

وإن مل توجد فأقلها تقييدا)، وهو ما يعني إخضاعها تباعا إىل اختباراته.

إمجاال، إذا كان التقييم الترشيعي يقتيض مرور القانون بعدة مراحل للتحقق من وجاهته، يصبح 
من الرضوري اعتامد اختبارات الفصل 49 خالل هذه املراحل كمعيار إضايف يف تقييم هذه الوجاهة 

من ناحية مساس الترشيع بحق أو حرية ما.
ويربز اجلدول التايل مكان الفصل 49 ودوره يف التقييم الترشيعي املسبق ملقرتح القانون57.

الفرع الثاني- كيف يمكن االستفادة من الفصل 49 في صنع القوانين؟

بعد تسليط الضوء عىل أمهية الفصل 49 كمرجع أسايس ورضوري يف العملية الترشيعية، يتجه 
البحث عن السبل الفضىل لتطبيقه خالل هذه العملية. وببيان أن الفصل 49 يمثّل تقنية ترشيعية، 
ع خمالفتها، تتكشف أمهيته املحورية خالل العمل  فضال عن كونه قاعدة دستورية ال جيوز للمرشّ
الة  الترشيعي باعتباره املنهج الذي يكفل حتقيق حيّز هام من اجلودة املطلوبة واملتمثلة يف قوانني فعّ
يف مادة احلقوق واحلريات. وهو ما يقتيض تتبّع العمل الترشيعي منذ املبادرة إىل املصادقة، إذ أن 
التي يمرّ هبا املرشوع يف املسار الترشيعي داخل الربملان  49 خيتلف حسب املرحلة  إعامل الفصل 

ر أو تبلور املضامني الترشيعية. وبالتايل حسب درجة تطوّ

ر، صفحة 74 . 57   أنظر الرسم البياين ملنهجية فحص البدائل الترشيعية استنادا إىل الفصل 49 خالل مرحلة التصوّ

مراحل التقييم 
التشريعي

مكان الفصل 49 خالل المسار التقييمي

للتقييد من حق أو حتديد املشكل التدخل الترشيعي  التحديد الصحيح والدقيق للمشكل يساعد يف حتديد مد رضورة 
حرية.

دها الفصل 49 (دولة مدنية ديمقراطية، ضبط األهداف جيب أن يكون ضبط األهداف يف إطار األهداف الترشيعية التي حدّ
محاية حقوق الغري، مقتضيات األمن العام، الدفاع الوطني، الصحة العامة واآلداب العامة).

جيب استعراض كل اخليارات والبدائل املمكنة يف املعاجلة الترشيعية للمسألة موضوع املبادرة وفقا لألهداف اختيار الوسائل
املضبوطة ثم ختريّ أفضلها طبقا ملعايري الفصل491.
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وهو ما يتطلب بيان طرق إعامل الفصل 49 عند إعداد مقرتح قانون (الفقرة األوىل)، وعند نظر 
اللجان الترشيعية (الفقرة الثانية) وعند ممارسة حق التعديل باجللسة العامة (الفقرة الثالثة). 

الفقرة األولى- عند إعداد مقترح قانون

دها الدستور والنظام الداخيل  بقطع النظر عن الرشوط القانونية والضوابط اإلجرائية التي حدّ
الصياغة  عىل  الدربة  من  هاما  قدرا  يقتيض  ذلك  فإن  الترشيعية،  املبادرة  حق  ملامرسة  للمجلس 
الترشيعية وإملاما باملبادئ العامة والقواعد األساسية لعلم الترشيع يف جانبيه املادي والشكيل. وهو 
(1) ومرحلة  ر  التصوّ بني مرحلة  التمييز  يقتيض  الذي  القانونية  الصياغة  التقني يف  البعد  يربز  ما 

الصياغة (2).

الصياغة  قواعد  كل  باجتاهه  تصب  أسايس  كمعيار  بالدستور  مرتبطا  أوجهه  بكل  يبقى  البعد  هذا  أن  عىل 
– مهام  مبادرة ترشيعية  املساس من احلقوق واحلريات يف كل  ص عدم  ما يستدعي رضورة تفحّ وطرقها. وهو 
كان موضوعها –، وذلك بالتوازي مع عملية حتقق صاحب املبادرة قبليا من املوازنة بني أهداف املبادرة ووسائل 

حتقيقها.

Å .هبذا املعنى يبدو الفصل 49 يف متاه تام مع املنهج التقييمي الذي يقتضيه علم الترشيع املادي

1- مرحلة التصّور

اللبنة املنهجية األوىل يف صنع القانون. وترمي إىل بلورة  la conception هي  ر  مرحلة التصوّ
املقرتحات الترشيعية بناء عىل عالقة منطقية ورضورية بني أهدافها ووسائل حتقيق تلك األهداف 

م. وكلفتها مثلام تم بياهنا فيام تقدّ

املبادئ  بناء عىل مجلة من  ر هي مرحلة منهجية باألساس ترمي إىل ضبط املضامني الترشيعية  مرحلة التصوّ
واملعارف التي تكفل حتقيق نجاعة الترشيع وفعاليته. وهي بذلك متثّل مرحلة استرشاف ملآل القانون من حيث 

آثاره ونوعيتها.

ل بامتياز املرحلة   يف ذلك متشيا مرحليا ال جيوز جتاهله أو جتاوزه يف بناء النص الترشيعي، ألنه يشكّ وتتحرّ
الفكرية األساسية يف بناء املضمون الترشيعي وبلورته.

وتتمثل يف اتباع مجلة من املراحل املنتظمة ذات البعد العميل يف معاجلة مسألة ترشيعية ما تضع قيد الفحص 
والتمحيص وجاهة املبادرة الترشيعية ومد قدرهتا عىل معاجلة املشكل املطروح وبالتايل رضورهتا ومرشوعيتها 

العملية.

1- مرحلة التصّور
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ة علل أصبح  ن صنع مضمون ترشيعي بناء عىل تلك العالقة املنطقية والرضورية من تاليف عدّ ويمكّ
الترشيع إمجاال يعاين منها بشكل متزايد، كالتضخم الذي ينتج عموما عن تنامي ردود الفعل االنعكاسية 
�les e، واآلثار ets pervers de la loi وتكاثر اآلثار اجلانبية للقانون ،le ré�exe législatif يف الترشيع

غري املنتظرة أو غري املرغوبة أو املتناقضة.

من الرضوري التنبه يف هذا الصدد إىل أن نسبة كرب من هذه اآلثار اجلانبية أو غري املرغوبة أو غري املتوقعة 
تربز من خالل املساس باحلقوق واحلريات سواء بتقييدها املجحف وغري املربر أو بإنكارها وإلغائها أو بالسهو 

عنها يف سياق حتقيق الغاية الترشيعية.

املضامني  ضبط  عند  وضامناهتا  واحلريات  احلقوق  عىل  الترشيع  انعكاسات  إغفال  إىل  إمجاال  ذلك  ويعود 
الترشيعية وصياغة األحكام.

وتعترب القوانني التصحيحية les lois de validation من األمثلة البارزة عىل الترشيعات التي 
نّ يف سياق ردّ  ال يتم فيها التقيد عادة بالضوابط املنهجية للمعاجلة الترشيعية ملسألة ما باعتبارها تُسَ
ع عىل تعاطي القايض اإلداري مع قانون ما وليس بناء عىل تدخل منهجي تقتضيه  فعل من املرشّ
رضورة ترشيعية يف إطار سياسة عامة وفقا ملا تم بيانه آنفا. وهو ما يُسقطها عادة يف وضعية مساس 
ر بأحد احلقوق املضمونة، اليشء الذي حدا بفقه القضاء الدستوري املقارن،  غري مرشوع أو مربّ
بناء عىل مراقبته للمالءمة بني اهلدف  الفرنيس، إىل إقرار ال دستوريتها،  مثل املجلس الدستوري 

واإلجراءات املتخذة58.
ل لتنقيح القانون  ر ذلك مثال بام نحا إليه املجلس الوطني التأسييس سنة 2013 من تدخّ ويذكّ
املستقلة  العليا  باهليئة  واملتعلق   2012 ديسمرب   20 يف  خ  املؤرّ  2012 لسنة   23 عدد  األسايس 
 2013 لسنة   44 عدد  األسايس  القانون  بمقتىض  وجيز  وقت  يف  متتاليتني  تني  ملرّ لالنتخابات 
خ يف 28 ديسمرب 2013  خ يف 1 نوفمرب 2013 ثم بالقانون األسايس عدد 52 لسنة 2013 املؤرّ املؤرّ
وذلك يف حماولة من املجلس لتجاوز االنسداد الذي وصل إليه مسار إرساء اهليئة، عرب تصحيح 
إجراءات اللجنة الربملانية اخلاصة لفرز الرتشحات لعضويتها، بعد أن أبطلت املحكمة اإلدارية 

أعامهلا.
وبغضّ النظر عن كون تلك الفرتة سابقة للدستور وعن عدم وجود قضاء دستوري، فإن تلك 
القانوين بكل ما قد حيمله ذلك  القوانني التصحيحية لالستقرار  الوضعية تعطي مثاال عىل هتديد 
من مسّ بضامنات ذات بعد حقوقي. ففضال عامّ يدلّ عليه التقارب بني التنقيحني من إشكاالت 
هيئة  بـ"أزمة  آنذاك  تسميته  عىل  اتفق  ما  إىل  أدّت  التي  أحكامه  بدقة  تتعلق  القانون  صياغة  يف 

 MARINESE (V), « Légistique et e�ectivité », in CHAMPEIL-DESPLATS (V), LOCHAK (D) (dir.),  58
 A la recherche de l’e�ectivité des droits de l’Homme, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2008
 pp.89-117.
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االنتخابات"، يبقى من الرضوري التنبه إىل ما يمكن أن تطرحه مثل هذه الوضعية من إشكاالت 
قد متسّ بحقوق املشاركة السياسية للمواطن (الرتشح واالنتخاب) بام أهنا تتعلّق بإحد الضامنات 
األساسية ملامرسة هذه احلقوق (إطار قانوين ومؤسسايت يسهر عىل "ضامن انتخابات واستفتاءات 

ديمقراطية وحرة وتعددية ونزهية وشفافة" طبقا للفصل 2 من قانون اهليئة نفسه).  

ع بمفعول رجعي قصد تصحيح قرار إداري معروض عىل  القوانني التصحيحيّة هي تلك التي يسنّها املرشّ
نظر القايض اإلداري وهبدف جتنّب تبعات الترصيح بإلغائه.

تطرح القوانني التصحيحية إشكاال دستوريا ملا فيها من مساس باملحاكمة العادلة ومن تعدّ عىل مبدأ الفصل 
بني السلط.

أن  كام  التصحيحية.  القوانني  تكتسيها  التي  التهديدات  أكرب  من  يعترب  الرتاجع  عدم  مبدأ  خرق  ولعلّ 
هذه القوانني تنزع عموما إىل إغفال رشط املالءمة بني اهلدف من سنّها والتدابري املتخذة الذي يقتضيه مبدأ 

التناسب.

ويقتيض الترشيع اجليد إذن تاليف مثل هذه العلل، من خالل استطالع آثار القانون املزمع سنّه 
أو اقرتاحه. وهو ما يكفله اتباع التميش املرحيل واملنهجي الذي يقوم عليه هذا الطور املبدئي يف 

إعداد مضمون ترشيعي.
اآلثار،  لتلك  استباقي  قيس  عملية  يف  باألساس  تتمثل  ر  التصوّ مرحلة  أن  ذلك  عن  ويرتتّب 
ر هبذا املعنى بعدا توجيهيا  أي أهنا يف جوهرها متثل عملية تقييم ترشيعي. وتكتيس مرحلة التصوّ
يقتيض اتباع مراحل مرتابطة ومتكاملة فيام بينها عند بناء املضامني الترشيعية جتد انعكاسها املنهجي 
فيام بعد عند الصياغة. ويتوقف نجاح هذه املراحل عىل حسن اتباع املنهج التقييمي الذي تم بيانه 
آنفا والرامي إىل حتديد عقالين للمشكل الذي يستوجب التدخل الترشيعي (رضورة التدخل) ومن 
ثمة ضامن املالءمة بني األهداف من التدخل والتدابري واإلجراءات املتخذة لتحقيق تلك األهداف 

(والذي يتطلب وضع كل سيناريوهات احللول املمكنة).
ويقتيض ذلك، عند وضع اخلطوط العريضة للنص القانوين التمييز بني حالتني:

حالة النص الذي يتعلق موضوعه بتنظيم ممارسة حق أو حرية أو ضامن التمتع به:  •
النفاذ.  حيز  دخوله  حني  القانون  فعالية  يف  مشكلة  املنهجي  التميش  هبذا  التقيد  عدم  يطرح 
حيث أنه إذا تعلق األمر بتكريس حق أو حرية، فعادة ما يكون انعدام فعالية القانون مرتتبا عن 
التمتع  ضامنات  (اآلليات،  حتقيقه  ووسائل  احلق)  (تكريس  الترشيع  أهداف  بني  التناسق  عدم 

باحلق).  
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يربز ذلك بشكل خاص مع احلقوق االجتامعية واالقتصادية كحق الشغل مثال الذي يقتيض تكريسه حتديد 
املالية ونوعية  االعتبار إلمكانياهتا  بعني  االقتصادية واالجتامعية واألخذ  إطار سياستها  الدولة يف  دور  نطاق 
اإلنصاف  مبدأ  أو  املساواة  كمبدأ   أخر ومبادئ  بحقوق  املساس  ملخاطر  وأيضا  (الخ)  االقتصادي  النسيج 

مثال.

مثال: قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ يف 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب يف القطاع 
العمومي. 

حالة النص الذي يتعرض يف إطار تنظيم مسألة ما إىل حق أو حرية: •
من  تقنيا  كان  وإن  معنيّ  جمال  خيلو  يكاد  ال  إذ  الترشيع،  من  األكرب  القسم  احلالة  هذه  تشمل 
ق إىل بعض اجلوانب التي متسّ باحلقوق واحلريات، السيام إذا اشتمل القانون عىل  ض أو تطرّ تعرّ
أحكام زجرية. وهو ما يتطلّب عند اختيار احللول ووسائل حتقيق األهداف األخذ بعني االعتبار 
ه هيكلة الفصل 49 ذاهتا، باعتبارها تضبط متشيا موازيا يتجه التقيد به  هلذا اجلانب. وهو ما تيرسّ

عند اختيار احللول والوسائل التي حتقق اهلدف.
Å  ن ذلك من تفادي احلدود املجحفة أو غري املربرة للحقوق واحلريات بوصفها آثارا ويمكّ

جانبية للترشيع.
Å  ويقتيض إعامل الفصل 49 عند اختيار احللول الترشيعية ملشكل ما أو ضبط وسائل حتقيق

األهداف الترشيعية:
يف مرحلة أوىل: التثبت من عدم وجود حق أو حرية يف جمال تطبيقها، •
يف مرحلة ثانية: إن ثبت وجود حق أو حرية، •

- يتجه إحصاؤها (حتديدها وتعدادها)،
- ثم التثبت من وجود قيود عليها تنبثق أو ترتتب عن احلل الترشيعي أو وسائل حتقيق 

األهداف الترشيعية.
طبيعته  • حتديد  يتجه  حرية،  أو  حق  عىل  تضييق  أو  قيد  وجود  ثبت  إن  ثالثة:  مرحلة  يف 

ومداه. وهو ما يمثّل إعامال ملموسا للفصل 49، من خالل التحقق من:
- رضورة التقييد: ويكون التقييد غري رضوري وبالتايل غري مرشوع، إذا كان اهلدف منه 
ق دونه. يف هذه احلالة يتجه اعتامد حل آخر يف قائمة البدائل (القائمة التي  قابال للتحقّ
تشمل كل احللول والوسائل املمكنة والتي تم إعدادها طبقا ملنهجية التقييم الترشيعي 

االستباقية).
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- عدم مساسه بجوهر احلق: إذا ظهر أي مساس بجوهر احلق (عىل املعنى الذي تم بيانه 
عنه  االستغناء  املبادرة  بصاحب  ا  حريّ حينها  يكون  الدليل)،  هذا  من  األول  باجلزء 

والبحث عن حل آخر يف قائمة البدائل.
- تناسبه: كام يف احلاالت السابقة، إن تبني أي خروج عن مبدأ التناسب فيتجه استبعاد 

احلل وتعويضه.

البدائل التي توصل إليها واضع املبادرة يف  49 عىل كل  ويقتيض هذا التميش بالنهاية إعامل اختبار الفصل 
مرحلة ضبط احللول، وذلك لتخري أفضلها، أي:

البديل الذي ال يمسّ بحق أو حرية، •
وإن مل يوجد، فالبديل الذي به أقل تقييد للحق أو احلرية رشيطة إثبات رضورته وعدم مساسه بجوهر احلق.  •

ويف هذه احلال يكون البديل األكثر احرتاما ملبدأ التناسب أفضل من البديل غري املتناسب.

وحني يتم حرص مجلة اخليارات الترشيعية التي سيتم اعتامدها يف املبادرة، يمكن املرور إىل مرحلة 
صياغتها أي إخراجها يف شكل نص قانوين.

رسم بياني لمنهجية فحص البدائل التشريعية استنادا إلى الفصل 49 خالل مرحلة التصّور

ض حلق أو حريةبديل يدخل يف جمال حق أو حرية بديل ال يتعرّ

بديل يتضمن قيدا أو 
تضييقا عىل حق أو حرية

بديل ال يطرح قيدا أو 
تضييقا عىل حق أو حرية

ال يمكن 
اعتامده

بديل غري رضوري

بديل يمس بجوهر احلق

بديل ال حيقق التناسب بني القيد 
والغاية منه

بديل رضوري

بديل ال يمس بجوهر احلق

بديل حيقق التناسب بني القيد 
والغاية منه

ال يمكن 
اعتامده

يمكن 
اعتامده



اجلزء الثاين

دليل السلطة الترشيعية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور75

2- مرحلة الصياغة

اخلصوصية  عىل  تقوم  مضبوطة  لقواعد  وفقاً  وبناؤها  القانونية  القواعد  هتيئة  هي  الصياغة 
اإلنشائية للنص القانوين يف اختالفه عن بقية أشكال اخلطاب األخر، بام يف ذلك تلك املتأتية من 

الدولة (تقارير، أحكام قضائية، خطاب سيايس...).
Å  هبذا املعنى يتجه التنبّه إىل اخلطأ الشائع الذي يتم بمقتضاه اختزال كامل عملية سن القانون

بناء  مسار  يف  فقط  مرحلة   سو ليست  التحرير  فعملية  التحرير.  أو  الصياغة  عملية  يف 
الترشيع. وقد يعود السقوط املتوارد يف هذا اخلطأ إىل كون الصياغة هي املرحلة الظاهرة من 
مراحل تشكيل القاعدة القانونية والتي تعرف – بحكم املسار الترشيعي فيام بعد – تدخل 
أطراف عديدة: اللجنة الترشيعية، التعديالت يف اجللسة العامة، رقابة القايض الدستوري، 
وحتى رئيس اجلمهورية من خالل ممارسة حق الرد الذي يكون بداهة بناء عىل قراءة ملرشوع 

القانون أي انطالقا من طريقة صياغة األحكام.

والتي  تسبقها  التي  التصور  بمرحلة  املحوري  الصياغة  ارتباط  إىل  الدائم  التنبه  الصائغ  يتعني عىل  وبالتايل، 
تتطلب عادة وقتا وجهدا فكريا وعمليا معتربا.

Å  األهداف ضبط  بمرحلة  املرور  دون  قانون  مرشوع  حترير  منهجيا  جيوز  ال  عليه،  وبناء 
ووسائل حتقيقها ومن ثمة قيس مد نجاعتها، إذ أن املغز األصيل من الصياغة الترشيعية 
يكمن يف كوهنا متثل منهجيا عملية ترمجة جلملة اخليارات ووسائل حتقيقها التي تم ضبطها 
ر يف لغة قانونية وطبقا خلصوصيات النص القانوين. وبقدر ما تكون  خالل مرحلة التصوّ
هذه الرتمجة وفية ودقيقة بقدر ما نضمن عدم االنحراف باملضمون59، ومن ثمة نقلل من 

خماطر املساس باألمان القانوين، السيام فيام يتصل باحرتام دائرة احلقوق واحلريات.

 DELNOY (P), « La communication législative », in MORAND (C-A) (dir.), Légistique formelle et matérielle,  59
 op.cit. pp.141-148 ; BERGEL (J-L), « De quelques procédés d’expression normative », in MORAND (C-A),
ibid., pp.161-178.

2- مرحلة الصياغة
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الصياغة  مطلب  يتجىل  ومضموهنا،  القانونية  القاعدة  شكل  بني  املعادلة  هذه  من  وانطالقا 
الترشيعية اجليدة من خالل حتقيق مجلة من املعايري التي ترتقي إىل مرتبة املبادئ60، والتي تؤدّي يف 

جمملها إىل ضامن مفعول تقنيني portée normative به حد أدنى من األمان القانوين61.

 WINTGENS (L), “Legisprudence as a new theory of legislation” in WINTGENS (L) (ed), �e theory and  60
practice of legislation: Essays in Legisprudence, op.cit. pp.11-22.

61   يقصد بالشحنة التقعيدية (أو اإلنشائية) للنص القانوين la portée normative du texte juridique املفعول التقنيني للقاعدة أو احلكم 
ع بكون الغاية من القاعدة القانونية هي  د للصبغة القانونية للنص الصادر عن املرشّ أي األثر القانوين الذي تنشؤه. ويرتبط هذا الرشط املحدّ
إنشاء أثر قانوين. ويميّز القايض الدستوري الفرنيس يف هذا اإلطار بني األحكام عديمة املفعول التقنيني واألحكام ذات املفعول التقنيني غري 

ادر بتاريخ 21 أفريل 2005). أنظر مثال: ق (قرار عدد 2005-512 الصّ املحقّ
 WINTGENS (L), ibid. pp.12-13 ; MATHIEU (B), « La normativité de la loi : une exigence démocratique »,
Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°21, Dossier la normativité, Janvier 2007.

ألهنا  حاسمة  مرحلة  هي  الصياغة  مرحلة 
ترمجتها  حيث  من  األحكام  ملصري  د  املحدّ هي 
الصحيحة والدقيقة لألفكار واملضامني التي تم 

ر (التقييم) إقرارها يف مرحلة التصوّ

ر سليم ر معتلتصوّ تصوّ

صياغة معتلةصياغة سليمة

نص ترشيعي غري جيدنص ترشيعي جيد
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املضامني  ضبط  إىل  ترمي  باألساس  منهجية  مرحلة  هي  ر  التصوّ مرحلة 
الترشيع  نجاعة  حتقيق  تكفل  التي  واملعارف  املبادئ  من  مجلة  عىل  بناء  الترشيعية 
وفعاليته. وهي بذلك متثّل مرحلة استرشاف ملآل القانون من حيث آثاره ونوعيتها.

كل  ويف  واملركبة.  الطويلة  اجلمل  عن  واالبتعاد  التعبري  يف  البساطة  يقتيض   -
التأويل عىل مرصاعيه. لذلك فمن  األحوال فاللغة املعقدة أو املركبة تفتح باب 

الرضوري عند الصياغة التفكري يف من يطبّق النص ويف القايض.

- بعض املفاتيح للحصول عىل نص مقروء وواضح: االعتامد عىل مجل وتعابري 
قصرية (اجلملة الواحدة حتتمل فكرة واحدة ال أكثر)، حسن استعامل الروابط بني 

األفكار والفقرات، جتنب الرتمجة احلرفية.

يقتيض اإلجياز تطويع اللغة للتعبري عن مقصد املرشع بحيث يعرب النص عن 
كل الفكرة وأال حيتوي سواها.

هناك بعدان يف التناسق، داخيل وخارجي:

- التناسق الداخيل يفرتض أن يكون كل حكم مصاغا مع األخذ بعني االعتبار 
التعارض  نتجنب  حتى  النص،  داخل  العالقة  ذات   األخر األحكام  ملضامني 
لذلك  والفقرات.  والفصول  األبواب  بني  والتكرار  والتداخل  والتناقض 
وليست  املتبع.  التميش  لتوضيح  هامة جدا   le plan النص  املتبعة يف  فاملنهجية 
واألولويات  اخليارات  لرتتيب  انعكاس  هو  بل  فقط  منهجية  ذلك  من  الغاية 

الترشيعية، وبالتايل فهي تعكس املرحلة املادية يف عمل الصائغ.

- التناسق اخلارجي يقتيض أن تتم صياغة الترشيع مع األخذ بعني االعتبار ملحيطه 
 principe d’unité دة  منظومة موحّ القانونية  املنظومة  بناء عىل كون  القانوين 
de l’ordre juridique مما يفرتض أهنا جمموعة منسجمة من األحكام ترتبط 

فيام بينها بعالقات منطقية ورضورية. ويرتكز التناسق اخلارجي للترشيع بناء عىل 
الزاوية ضامنة ال  التناسق من هذه  فيكون  بالدستور،  املفصلية  ذلك عىل عالقته 

فقط لعدم خرق الدستور وإنام كذلك لتفعيل أحكامه. 

المبادئ العامة للصياغة التشريعية السليمة

مبدأ الوضوح
principe de clarté

مبدأ المقروئية
 principe de 

lisibilité

مبدأ اإليجاز 
 principe de

concision

مبدأ التناسق 
 principe de

cohérence
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ويكتيس مبدأ وضوح القانون بشكل خاص أمهية كرب من حيث أنه الرشط األسايس للنفاذ إىل 
القانون وضامن إتاحته l’accessibilité السيام يف ارتباطه العضوي بمبدأي املقروئية واإلجياز. وعىل 
هذا األساس، رفع املجلس الدستوري الفرنيس منذ سنة 2006 مبدأ الوضوح إىل منزلة اهلدف ذي 
اه بمبدأ النفاذ إىل القانون وذلك  ة objectif à valeur constitutionnelle رابطا إيّ القيمة الدستوريّ
ادر بتاريخ 27 جويلية 2006، عىل اعتبار أنّ مبدأ النفاذ إىل القانون  يف قراره عدد 2006-540 الصّ

ل وقادرا بالتايل عىل أن يستوعبه. يظلّ أشمل من األوّ
ملجاالت  املتنامي  التعقد  يفرضه  ما  بحكم  مطلقا،  يكون  أن  يمكن  ال  الوضوح  مبدأ  أن  إال 
التدخل الترشيعي. وهو ما يفيض إىل رضورة مراعاة طبيعة التشاريع يف قياس وضوحها من قبل 
النص  التعقيد يف   للتثبت من عدم مساس مستو ال  يبقى وحده خموّ الذي  الدستوري،  القايض 

.l’accès aux droits القانوين بنفاذ األفراد إىل حقوقهم

مبدأ الوضوح في فقه قضاء المجلس الدستوري الفرنسي

دأب فقه قضاء املجلس الدستوري الفرنيس عىل إقامة التمييز بني مبدأ الوضوح ومقتضياته واملسائل القانونيّة 
ادر يف 29 أفريل 2004 أنّ إدراج  املعقّدة التي يمكن أن حيتوهيا القانون، واعترب يف قراره عدد 2004-494 الصّ
مسائل من هذا النوع ليس من شأنه أن يمسّ يف حدّ ذاته من وضوح القانون وال من دستوريته، السيام عندما 

را بارتباطه بمسائل فنيّة وتقنيّة عالية التعقيد. يكون مربّ

به أحيانا:  دة إنّام يقتضيه ويتطلّ بل إنّه اعترب أنّ خوض القوانني يف مسائل معقّ

ة لتحقيق واستيفاء الوضوح  - الوضوح يف حدّ ذاته، فتغدو بذلك صياغة أحكام تتناول مسائل معقّدة رضوريّ
ر وتقاس دائام  التعقيد تقدّ 2004)، لذلك فإنّ درجة  29 جويلية  2004-499 بتاريخ  املستوجب (قرار 
الوضوح  مبدأ  عىل  يضفي  ما  وهو  املسائل،  لتلك  املتناولة  باألحكام  املخاطبني  األشخاص  فئة  إىل  بالنظر 

الصبغة النسبيّة. 

ة، وهو ما حصل بخصوص التعقيدات التي شابت القانون املتعلّق بانتخاب أعضاء املجالس  -  املصلحة العامّ
االنتخايب  النظام   مستو يف  السياسيّة  لألحزاب  العمومية  وباملساعدة  األورويب  بالربملان  واملمثلني  اجلهوية 
خ يف 3 أفريل 2003 إىل  ل املجلس الدستوري بشأنه يف قراره عدد 2003-468 املؤرّ املعتمد والذي توصّ

ة.  رة باعتبارات مرتبطة باملصلحة العامّ أنّ هذه التعقيدات إنّام كانت مربّ

ن أحكاما معقّدة مل ترتك عىل إطالقها، بل قد  إالّ أنّ إجازة القايض الدستوري إلمكانيّة صياغة قوانني تتضمّ
أخضعها إىل رشوط اتّصلت بتحديد درجة التعقيد املسموح هبا والتي إن تمّ جتاوزها عدّ القانون مفرط التعقيد، 
ضه بالتايل إىل الترصيح بعدم دستوريته مثلام جاء يف قرار املجلس الدستوري عدد  وهو ما ينال من وضوحه ويعرّ

2005-530 الصادر بتاريخ 29 ديسمرب 2005. 
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وغري  املتداخلة  صبغته  أو  القانون،  فصول  من  فصل  ألحكام  فيه  املبالغ  الطول  التعقيد  حاالت  من  ويعدّ 
نه لعديد اإلحاالت إىل  املفهومة من املخاطب هبذه األحكام، وطابعه الغامض بالنسبة للمهنيّني فضال عن تضمّ

أحكام أخر تتّسم هي بدورها بالتداخل.   

إذ أن   ،49 الفصل  النص رهانا عند إعامل  وانطالقا من هذه االعتبارات، تطرح درجة تعقيد 
بها قد جيعل من الصعب تبنيّ العنارص التي يقتضيها الفصل 49 عند إعامله  تداخل األحكام وتشعّ
للتحقق من عدم املساس بحق أو حرية يف معرض معاجلة مسألة معينة أو يف سياق صياغة حل 

ترشيعي ما.
من هذه الناحية يثري تعقيد النص إشكالية تناسقه ال فقط داخليا بني خمتلف أحكامه بل وكذلك 

خارجيا يف عالقة ببقية املنظومة القانونية املتّصلة به.

بناء عىل مجلة  • وهو ما يتطلب بالرضورة تفكيك األفكار وجدولتها بشكل متواصل خالل عملية الصياغة 
من العالقات والروابط املنطقية حتى يتمكن الصائغ من مقابلتها ببعضها ورصد مواطن اإلخالل فيها عند 

عرضها عىل اختبار الفصل 49.

أصنافها  • وتنظيمها حسب  بتفكيكها  تسمح  ثمة  األحكام ومن  التي حتكم صياغة  املنطقية  الروابط  بني  من 
حكم  مبدأ-حد،  مبدأ-استثناء،  رشط-أثر،  سبب-نتيجة،  عالقة  نجد  وتناسقها،  تسلسلها  رصد  حلسن 

مادي-آجال، حكم مادي-حكم إجرائي، املبدأ-حاالت أو فرضيات التطبيق.

التناسق  • السليمة (خاصة  الصياغة  معايري  احرتام  الطريقة، فضال عن ضامن  األحكام هبذه  وتسمح جدولة 
املصاغة  األحكام  من  موقعه  وحتديد  املحك  عىل  حرية  أو  حق  وجود  من  بالتثبت  واملقروئية)،  والوضوح 

وجماله، ومن ثمة درجة املساس به أو مد النجاعة يف تكريسه أو ضامنه طبقا ملعايري الفصل 49.

احلقوق  فعالية  دوره يف ضامن  مبدئيا وعمليا من حيث  رهانا  التناسق من جهته  مبدأ  ويطرح 
التي  الترشيع والدستور  املفصلية بني  العالقة  يرتكز عىل  فباعتباره   .62  l’e�ectivité des droits
وضمن  إطارها  يف  يتحرك  وأن  الدستورية  واألهداف  واملبادئ  املعايري  القانون  حيقق  أن  تقتيض 
الدستور  أحكام  جتسيد  يف)  نجاحه  (أو  عىل  قدرته  عىل  متوقفة  القانون  نجاعة  تصبح  جماهلا، 
الة أي متحققة من حيث التمتع هبا ومن  ومضامينها، وفيام يتعلق باحلقوق واحلريات بجعلها فعّ

حيث تكريس ضامناهتا.
ومتنح منهجية الفصل 49 يف هذا اإلطار خطّ سري واضح يتجه اتباعه لضامن التناسق اخلارجي 

كام الداخيل ملقرتح القانون.

MARINESE (V), « Légistique et e�ectivité », op.cit.  62
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إعامل  النجاح يف  يمكن  – ال  العالئقي  بعده  نفسه يف  التناسق  منطق  بناء عىل   – أنه  إىل  التنبه  الرضوري  من 
أدنى من  للوصول إىل حد  بطبيعتها مدخال  ل  العامة والتي تشكّ القانونية  املبادئ  49 بمعزل عن مجلة  الفصل 
ة سنّ قوانني تصحيحيّة مثلام تم بياهنا آنفا  احرتام احلقوق واحلريات. من ذلك مثال رضورة التوقي من ال دستوريّ

أو من خمالفة مبدأ عدم رجعية القوانني أو مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.

وهو ما يقتيض بالرضورة األخذ الدائم بعني االعتبار لرتابطها عندما تكون غايتها محاية احلقوق واحلريات، 
عىل اختالف أوجه الترشيع وجماالته بشأهنا.

صياغة  عند  العامة  القانونية  املبادئ  ومراعاة   49 الفصل  إعامل  بني  الرتابط  مستويات  ولبيان 
مبادرة تتعلق بحق أو حرية أو متسّ أحكامها هبا وإن تعلّقت بموضوع آخر، سيتم فيام ييل وكمثال 
بضبط  تتعلق  أحكام  وضع  عند  اتباعها  ينبغي  التي  الصياغة  قواعد  أهم  استعراض  ذلك  عىل 
حقوق  نطاقه  يف  متارس  قطاع  يف  ارتكبت  خمالفات  عىل  املنطبقة  واجلزائيّة  ة  اإلداريّ العقوبات 
ب يف نطاقه التوقّي  وحريات أساسيّة. حيث يظلّ هذا املجال من أهمّ األمثلة الترشيعية التي يتوجّ
ة يف  من صياغة أحكام عىل غري معايري جودة الترشيع وبالتايل خمالفة ملقتضيات الضوابط الدستوريّ

وضع قيود عىل احلريات.
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جدول تفصيلي للمبادئ القانونية واجبة التطبيق عند صياغة أحكام تتعّلق بضبط العقوبات 
اإلدارّية والجزائّية المنطبقة على مخالفات ارتكبت في قطاع تمارس في نطاقه حقوق وحريات

تطبيقاته عند الصياغةالمبدأ
مقترحات عملية في عالقة 

بالفصل 49

مبدأ رشعية اجلرائم  والعقوبات:
عليه  ينص  الذي  املبدأ  هذا  يقتيض 

الفصل 28 من الدستور:
والعقوبات  األفعال  جتريم  أنّ   -1
اتّصل  ما  ذلك  يف  بام  هبا،  ة  اخلاصّ
العقوبات  هذه  ودرجة  ج  بتدرّ
مع  املخالفات  وقوع  وبتاريخ 
تاريخ القرار املتّخذ يف شأهنا، تظلّ 
اختصاص  ملطلق  راجعة  مسائل 

ع. وهو ما يستدعي: املرشّ
عدم  حلاالت  املسبق  التنبّه 

االختصاص السلبي،
الرتتيبيّة  السلطة  عىل  حتجري 
أجل  من  األشخاص  مؤاخذة 
قطاع  أو  جمال  يف  ارتكبت  أفعال 
معناه  يف  للقانون  يسبق  ومل  معنيّ 
الكافية  ة  بالدقّ د  حدّ أن  الشكيل 

ة هبام. االلتزامات واملوانع اخلاصّ

العقوبة  من  اهلدف  كان  كلّام   -2
وجتاوزت  ردعيّ  مفعول  ترتيب 
جرب  د  جمرّ خطورهتا  درجة 
قبيل  من  ت  وعدّ إالّ  األرضار، 
اجلزائيّة  الصبغة  ذات  العقوبات 
إىل  إخضاعها  املتعنيّ  من  والتي 
واإلجرائيّة  األصليّة  القواعد  نفس 
اجلزائيّة  العقوبات  عىل  املنطبقة 

ة. العاديّ

يقتيض التوقي من عدم االختصاص السلبي عند الصياغة:
بضبط  املرشع  اختصاص  حتيل  التي  التنصيصات  تفادي 

املخالفات وعقوباهتا إىل السلطة الرتتيبية أو إىل التعاقد.
القانون عىل إمكانيّة حتديد األطراف  مثال: ال يمكن أن ينصّ 
املشاركة  لعقوبة عدم  إداري  االتّفاق بموجب عقد  عن طريق 

تة يف صفقات عموميّة. بصورة مؤقّ
رضورة حتديد املخالفة عند حتديد العقوبة.

"يعاقب  قبيل  من  الدقيقة  غري  التنصيصات  تفادي  مثال: 
هبا  اجلاري  الرتاتيب  خمالفة  صورة  يف  كذا  بعقوبة  املخالف 

العمل".

املقارن  الدستوري  القضاء  فقه  دأب  مثال  التأديبي  املجال  يف 
عىل اعتبار أنّ مبدأ رشعيّة العقوبات التأديبيّة حمكوم هو أيضا 
ة اجلنائيّة، وبالتايل فهو خيضع إىل  ة املنطبقة يف املادّ باملبادئ العامّ

ة األساسيّة املتعلّقة هبا. نفس املقتضيات الدستوريّ
ع  املرشّ من  جزائيّا  عليها  املعاقب  ة  اإلداريّ املخالفات  وتتطلّب 

ن ما ييل:  صياغة أحكام تتضمّ
م وذلك لتفادي كلّ جتاوز  - تعريفا واضحا ودقيقا للفعل املجرّ

للسلطة عند اختاذ قرار تأديبي. 
-ضبط نظام طعن يضمن كافّة حقوق املخالف كحقّ املواجهة 
اذ  ل الختّ املؤهّ الدفاع  واحلقّ يف أن تكون تركيبة اهليكل  وحق 
القرار –كلّام كان هيكال مجاعيّا- مراعية لكلّ الضامنات املتّصلة 

ة منها احلياد. باحلقّ يف املحاكمة العادلة، وخاصّ

بعني  األخذ  من  بدّ  ال  اجلزائيّة،  العقوبات  ضبط  عند  إمجاال، 
ذلك وخاصة  اجلزائيّة،  املجلة  يف  املعتمد  التصنيف  االعتبار 

الضامنات  سحب  رضورة 
 27 بالفصول  عليها  املنصوص 
املادة  عىل  الدستور  من  و49  و28 
التأديبية لتعلقها باحلق يف التقايض 
واحلق  العادلة  املحاكمة  يف  واحلق 

يف الدفاع الخ.

الوارد  التصنيف  اعتامد  يقتيض   
ضمن  قراءهتا  مع  اجلزائية  باملجلة 
املجلة  لكون   49 الفصل  نطاق 
يف  للمواءمة  وبحاجة  له  سابقة 

مضموهنا مع أحكام الفصل 49.
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أورد  الذي  باملخالفات  املتعلّق  منها  الثالث  بالكتاب  الوارد 
ة وباألمن  ة باملخالفات املتعلّقة بالسلطة العامّ تفصيالت خاصّ
ة  وبالصحّ باآلداب  املتعلّقة  وباملخالفات  ة  العامّ والراحة  العام 
قواعد  خمالفة  من  يا  توقّ وذلك  العام...إلخ،  وبالطريق  ة  العامّ
ة  ا خاصّ االختصاص القضائي التي أضحت مضبوطة دستوريّ

بموجب الفصول 115 و116 و117 من الدستور.
وفيام يتعلق بالعود، فإنه من الرضوري:

التنصيص الرصيح عىل حالة العود صلب القانون، •
تسليط عقوبات  • يمكن يف غضونه  الذي  العود  أجل  ضبط 

دة، بشكل واضح. متعدّ

مبدأ التناسب يف املادة اجلزائية 
رصامة  بني  التناسب  به  ويقصد 

العقوبة وخطورة اجلريمة.
رابط  وجود  رضورة  ذلك  ويعني 
واملخالفة  العقوبة  بني  مبارش 
املرتكبة مع وجوب أن تكون األوىل 

متناسبة مع الثانية.

يقتيض املبدأ:
1- التثبّت قبل إقرار العقوبات اجلزائيّة من مد وجود وسائل 
ردعيّة جمدية، فعقوبة سحب الرخصة مثال عادة ما تكون أنجع 
قطاع  يف  املنطبقة  والرتتيبيّة  الترشيعيّة  األحكام  احرتام  لضامن 

. مهني معنيّ

فصل  البعض:  بعضها  عن  مستقلّة  العقوبات  تكون  أن   -2
تعلق األمر  إذا  الفصل  بنفس  فقرة لكل عقوبة  أو  لكل عقوبة 

ج يف العقاب أو بحالة العود. بحاالت التدرّ

ج بعني االعتبار: 3- وينبغي أن يأخذ التدرّ

- خطورة األفعال املرتكبة
وخصّ  بينها  والفصل  املخالفة  األفعال  بني  التمييز  رضورة   -

كلّ خمالفة بعقوبة مستقلّة بام يف ذلك العقوبات املاليّة.

يبقى التثبت من جدو وسيلة ردعية 
الترشيع  تقييم  عملية  صميم  من  ما 
يمكن  ال  إذ   ،49 الفصل  معنى  عىل 
إثباهتا  ثمة  ومن   اجلدو هذه  قيس 
رشط  حمك  عىل  وضعت  متى  إال 
الرضورة (مربراهتا املرشوعة) ورشط 
عدم املساس بجوهر احلق (عدم نفيها 
امللكية  كحق  له  إنكارها  أو  ما  حلق 
العقلة  أو  املصادرة  حاالت  يف  مثال 
عقوبة  إقرار  حالة  يف  احلياة  حق  أو 
األحوال  كل  يف  تبقى  والتي  اإلعدام 
 القصو احلاالت  حتديد  رهينة 
من   22 الفصل  معنى  عىل  إلقرارها 
حتقيقها   بمد تربيرها  مع  الدستور 
لرشوط الفصل 49 السيام فيام يتعلق 

بالرضورة وأركان التناسب)
العقوبة  بني  التناسب  من  للتثبت 
وضع  يقرتح  هلا  املوجب  والفعل 
الواردة  العقوبات  ج  لتدرّ جدول 
نحو  عىل  القانون  مقرتح  صلب 
بينها  الرابط  اخليط  بيان  من  ن  يمكّ
املساس  دون  فيها  الرتفيع  ونسق 
منها  والغاية  العقوبة  بني  بالتناسب 
عىل  التناسب  مبدأ  يقتضيه  ملا  طبقا 
ذلك  ويكون   .49 الفصل  معنى 
العقوبات  حسب  اجلرائم  بتجميع 
ن من حتديد  ت بشأهنا للتمكّ التي أقرّ
من  (كفايته  العقاب  وجاهة   مد
من  حالة  كل  يف  إجحافه)  عدمها، 

خالل مقابلتها ببعضها.
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ولضامن حتقيق أفضل مقدار ممكن من 
بياين  جدول  بوضع  ينصح  ج،  التدرّ
اجلزاء  نفس  التي هلا  اجلرائم  ملختلف 
يتطلب  ما  وهو  التونيس،  القانون  يف 
ن يف  النافذة متكّ للقوانني  عملية جرد 
اخلارجي  التناسق  مراعاة  من  األخري 
 مد تقييم  ومن  ناحية  من  للقانون 
إقرار  يف  املقرتحة  األحكام  احرتام 
جريمة وحتديد عقوبتها من أن تكون 
الفصل  معنى  عىل  بالتناسب  متقيدة 
باملالءمة  يتعلق  فيام  السيام   ،49

وكذلك الرضورة.

العقوبة  تسليط  جواز   عدم  مبدأ 
مرتني من أجل نفس الفعلة

جتديد  جواز  عدم  ذلك  ويقتيض 
التتبعات أو املقاضاة عىل أساسها

قدر  احلدّ  اجلزائية  األحكام  صياغة  عند  يستدعي  ما  وهو 
والعقوبة  ة  اإلداريّ العقوبة  بني  اجلمع  حاالت  من  اإلمكان 

اجلزائيّة املسلّطة من أجل نفس املخالفة.
ويكون ذلك من خالل:

التحديد الدقيق للعقوبة وملجال انطباقها
الفصل بشكل واضح بني األفعال التي هلا عقوبات متقاربة.

وال يمكن اللّجوء إىل حاالت اجلمع بني العقوبات إالّ:
انتظار  يف  اذها  اختّ تمّ  وقتيّة  صبغة  اإلداريّة  للعقوبة  كانت  إذا 
ة املزمع تسليطها  صدور العقوبة اجلزائيّة. بل أنّ العقوبة اإلداريّ
متّصلة  أسباب  أجل  من  إالّ  تسليطها  يمكن  ال  وقتيّة  بصفة 
النّظام  عىل  االعتداء  من  التوقّي  يف  املتمثّلة  اإلداري  بالضبط 

ة بغاية وضع حدّ لوضعيّة خطرية. ة العامّ العام أو الصحّ
تتمثّل  كأن  الطبيعة،  لنفس  العقوبتني  اكتساب  عدم  رشيطة 
خصة يف حني أنّ العقوبة اجلزائيّة  ة يف سحب الرّ العقوبة اإلداريّ

تقيض بدفع غرامة. 
ال  فإنّه  ة،  اإلداريّ العقوبات  تسليط  ة  أولويّ هو  املبدأ  أنّ  وطاملا 
استثنائيّة  حاالت  يف  إالّ  اجلزائيّة  العقوبات  إىل  اللّجوء  يمكن 

عندما تتغريّ طبيعة املخالفة وتتّسم بطابع التحيّل.
ولتحقيق كل ذلك يتجه عىل مستو الصياغة:

واجلزائيّة  ة  اإلداريّ العقوبات  تضبط  التي  األحكام  إدراج 
الفصل  (حلسن  املخالفة  بضبط  املتعلّقة  األحكام  بعد  مبارشة 

والتمييز بينها عند التطبيق).
عىل  ة  اإلداريّ بالعقوبات  املتعلّقة  األحكام  إدراج  وجوب 
بضبط  املتعلّقة  األحكام  تليها  اجلزائيّة،  بالعقوبات  األحكام 

أجل العود وأجل تقادم العقوبات واألفعال املخالفة.
رضورة إفراد إجراءات تتبّع املخالفات بفصل خاص عىل حدة.
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العدليّة عىل الضامنات اإلجرائية الضابطة  أعوان  اللّجوء إىل سحب صفة  يتّجه عدم 
األعوان املكلّفني بمعاينة املخالفات والبحث عنها وإنّام االكتفاء 
ت هبا هذه الضابطة مع حتديد  بمنحهم بعض السلطات التي خصّ
حترير  صالحية  مثال  كمنحهم  هلا  ممارستهم  وحدود  رشوط 
اشرتاط  عىل  واحلرص  القانون  نظّمه  معنيّ  قطاع  يف  املحارض 
عدم وجود عالقة تبعيّة بينهم وبني األشخاص املزمع مراقبتهم. 
طبق  العدليّة  الضابطة  مأموري  د  تعهّ عىل  اإلبقاء  مقابل  وذلك 
اإلجراءات  جملّة  من  ل  األوّ الكتاب  من  ل  األوّ الباب  أحكام 
املخالفات  ومعاينة  بتتبع  القامرق  جملّة  أحكام  وكذلك  اجلزائية 
ة بتقنيات وقواعد التتبّع والبحث  سا ودراية خاصّ التي تتطلّب مترّ

ة. د بحاالت التلبّس طبق هذه األحكام العامّ والتقيصّ وبالتعهّ
يا من خمالفة مقتضيات الفصل 27 من الدستور،  من املتّعنيّ أيضا، توقّ
مالئمة  ضامنات  بضبط  ة  خاصّ أحكام  صياغة  القانون  يتوىل  أن 
وكافية ضدّ كلّ أشكال التجاوزات املمكن ارتكاهبا يف مرحلة التتبع 
ة تلك املتعلّقة بالتفتيش والعقل، رضورة أنّ إجراءات التتبع ال  خاصّ
ة املتعلّقة بكرامة اإلنسان  يمكن أن تكون خمالفة لألحكام الدستوريّ
املراسالت  ة  وبرسيّ املسكن  وبحرمة   (23 (الفصل  اجلسد  وحرمة 
24)...إلخ، كام جيب  (الفصل  الشخصيّة  واالتصاالت واملعطيات 
واحلق  الدفاع  حقّ  ضامنات  كلّ  تتبعه  الواقع  للشخص  تكفل  أن 
وحجم  وعدد  مدد  تقدير  سلطة  ترتك  ال  وأن  املعاينات  صدقيّة  يف 

عمليّات التتبع لألعوان املكلّفني بالقيام هبا.

رشوطا  اإلجرائية  الضامنات  تعترب 
احلقوق  بجملة  للتمتع  أساسية 
عادلة  حماكمة  يف  باحلق  املرتبطة 
وهو ما جيعلها جماال أصليا إلعامل 
عدم  من  التثبت  قصد   49 الفصل 
املحاكمة  مبادئ  بأحد  إخالهلا 
إىل  الولوج  يف  احلق  أو  العادلة 
مبدأ  أو  الدفاع  احلق يف  أو  القضاء 

املواجهة، الخ.

مبدأ عدم رجعية القانون يف الزمان
مبدأ  عىل  ينص  مل  الدستور  أن  مع 
الزمان  يف  القوانني  رجعية  عدم 
يف  وحتديدا  اجلزائية،   املادة  يف  إال 
ال  ذلك  أن  إال  منه،   28 الفصل 
يمنع من تأكيد قيمته كمبدأ قانوين 
صياغة  يف  ع  املرشّ سلطة  يقيّد  عام 

أحكام ذات مفعول رجعي.

تربز أمهية هذا املبدأ باخلصوص عند صياغة األحكام االنتقالية. 
وهي مرحلة قد يضعف خالهلا الرتكيز عىل الضوابط اجلوهرية 
للمضامني الترشيعية، عىل اعتبار أن األحكام االنتقالية تتعلق 
عادة برتتيب مسألة انطباق القانون حال دخوله حيز النفاذ يف 
يف  التدرج  برضورة  أو  السارية  القواعد  مع  بانسجامه  عالقة 
رسيانه أو رضورة وضع بعض اآلجال املتعلقة بتنفيذ أحكامه. 
تعلّقها  وعدم  األحكام  هذه  ملثل  األفقي  الطابع  إىل  وبالنظر 
بجوهر املرشوع، فإن خطر املساس باملراكز القانونية للمعنيني 
بالقانون أو الغري أو باحلقوق املكتسبة وبالتايل املساس ببعض 
عينيه  نصب  الصائغ  يضع  مل  إن  واردا  يبقى  احلقوق  ضامنات 
لعملية رسيان  ترتيبها  االنتقالية يف  أن يف عدم احرتام أحكامه 
القانون الحقا خرق للفصل 49 من حيث أهنا ترتّب حدودا أو 
د من وجود  قيودا عىل حقوق مضمونة وربام إلغاء هلا دون التأكّ

ر مرشوع عىل معنى الفصل 49. مربّ

يعترب احرتام مبدأ عدم رجعية القوانني 
من  الصياغة  عند  ومراعاته  الزمان  يف 
وإعامله.   49 الفصل  احرتام  صلب 
ه املجلس  وهو ما يربز من خالل ما أقرّ
تقيد  رضورة  من  الفرنيس  الدستوري 

احلكم عند ترتيبه ملفعول رجعي:
ة:  عامّ مصلحة  حتقيق  بغاية   -1
 49 الفصل  منظور  من  حييل  والذي 

إىل رشط الرضورة وحمدداته.
2- وبرشط عدم املساس بالضامنات 
 49 للفصل  طبقا  ومنها  ة:  الدستوريّ
وعدم  احلق  بجوهر  املساس  عدم 
الرتاجع فيام تم إقراره من مكتسبات 

تتعلّق بإعامل حق أو الولوج إليه.
ويمثل إعامل الفصل 49 عىل األحكام 
للتحقق  سبيال  املعنى  هبذا  االنتقالية 
احلقوق  بأحد  مساسها  عدم  من 
صلب  املضمونة  احلقوق  أو  املكتسبة 
القانون أو بأحد مكتسبات احلق عند 

تنظيمها النطباق القانون يف الزمان.
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ويرتتب عن ذلك أن مبدأ عدم رجعية 
ضابطا  بوصفه  الزمان  يف  القانون 
للنص  العام  التناسق  ضوابط  من 
الزاوية محاية  الترشيعي يمثل من هذه 
قد  التي  احلاالت  بعض  ضد  إجرائية 
ما،  حلق  إغفال  أو  جتاهل  فيها  يربز 
احلامية.  بمستويات  يتعلّق  فيام  السيّام 
خرق  إىل  رضورة  يفيض  ما  وهو 
الفصل 49 ومن ثمة إىل فشل يف حتقيق 

نجاعة القانون وفعاليته.

ذات  األساسية  املبادئ  ومجلة   49 الفصل  بني  الرتابط  عن  فضال  املثال،  هذا  من  ويستخلص 
يتيح إخضاع األحكام  العالقة بضامن احلقوق، أن إعامله ال يمكن أن يكون إال وفق متشّ عميل 

املصاغة قدر اإلمكان إىل رشوطه، وذلك بغاية بيان مد تقيّد الصائغ هبا.
وال يكتفي هذا التميش العميل بالتحقق من مطابقة النص ملعايري الفصل 49 (انطالقا من جرد 
املبادرة يف  عليه صاحب  يرتكز  الذي  األساس  أيضا  يمثّل  بل  العالقة وحتديدها)،  ذات  احلقوق 

تربير أحكامه من حيث احتكاكها بمجال حق أو حرية ما.

وتربز أمهية الفصل 49 من هذه الناحية ال فقط عند صياغة مقرتح القانون بل أيضا عند إعداد رشح 
م مرشوع أو مقرتح القانون من حيث أهدافه ودواعي  األسباب. فإذا كان رشح األسباب الوثيقة التي تقدّ
د تلخيص ملضامني األحكام عىل نحو رسدي. إذ  اختاذه وأهم إضافاته الترشيعية، فإنه ال يمكن اختزاله يف جمرّ
أن ذلك يتعارض واملغز منه واملتمثل يف دعم املبادرة بمستند يدافع عن توجهاهتا ويعلّل خياراهتا ويرشح 

مقتضياهتا أمام الربملان، والسيام اللجنة املتعهدة.

وبناء عىل ذلك، يمنح إعامل الفصل 49 وضوحا أكرب يف الرؤية وبالتايل أكثر يرسا عند صياغة رشح 
األسباب، بناء عىل حصيلة حتليل مؤثرات اخليارات الترشيعية عىل احلقوق واحلريات.

استخالص  يمكن  الصدد،  هذا  يف  فضىل  معايري  من  عليه  اتفق  ما  جلملة  بجرد  القيام  وبعد 
ن – عند إعداد مبادرة ترشيعية – من اتباع معايري الفصل 49 لضامن مقرتح ناجع  منهجية عملية متكّ

م. ال يف احرتام احلقوق واحلريات عىل املعنى الذي تم بيانه يف كل ما تقدّ وفعّ
ل هذه املنهجية منواال تطبيقيا للتقييم الترشيعي يتمثّل يف إخضاع املبادرة الترشيعية إىل  وتشكّ
تتضمن   checklist مرجعية  لقائمة  وفقا  عنها  املنبثقة  واألحكام  املقرتحة  للحلول  تصنيف  عملية 
ن من تقدير مد تقيّد املبادرة بموجبات الفصل 49 وبالتايل  مجلة من األسئلة التوجيهية التي متكّ

بالدستور. وتدور هذه األسئلة حول املحاور التالية:
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1- أهداف املبادرة: اهلدف الرئييس واألهداف الفرعية: هل تدخل يف جمال احلقوق واحلريات عىل معنى الفصل 65؟

2- جمال املبادرة : التثبت من عدم مساسها باملجال الرتتيبي، جمال القانون األسايس أو العادي مع التعليل.

3- وسائل حتقيق األهداف: هل متس باحلقوق واحلريات أو إحد ضامناهتا؟ كيف؟

4- استخراج األحكام ذات العالقة باحلقوق واحلريات: ضامنات إضافية – تقييد؟

49 من حيث تقدير الرضورة، من حيث عدم املساس  النيل: جدول اآلثار عىل الفصل  5- التحقق من حالة 
بجوهر احلق، من حيث التناسب.

يتعلق  فيام  القانون  ملقرتح  الترشيعي  التقييم  عملية  خالصة  ترفق  أن  املنهجية  هذه  وتقتيض 
باحرتام ضوابط الفصل 49 رضورة باملبادرة عند إيداعها بالربملان لتكون بمثابة املستند الذي يرتكز 
عليه أصحاب املبادرة إلقناع املجلس بوجاهة املبادرة من حيث أخذها بعني االعتبار للمقتضيات 

الدستورية ولضوابط الصياغة الترشيعية اجليدة.

احرتام  رقابته عىل  املقارن يف  الدستوري  القضاء  فقه  أسسها  التي  املنهجية  من  مفرداته  التميش  هذا  يستقي 
إيداعها  عند  الترشيعية  املبادرة   49 الفصل  وثيقة  ترافق  أن  رضورة  عىل  املقرتح  ويقوم  التناسب.  ملبدأ  املرشع 

بالربملان وأن تكون بمثابة املستند الذي يدعم وجاهتها أمام اللجنة الربملانية بتضمنها لكل النقاط التي:

تثبت عدم املساس بحق أو حرية، •
أو تدافع عىل مستو تكريس أو محاية حق ما، •
أو تفنّد خرقا حمتمال حلق دستوري ما، •
أو تربر اجلنوح إىل احلد منه أو تقييد ممارسته.  •

عنها  متخضت  ما  ضوء  ويف  باحلكومة،  والترشيع  القانون  مستشار  مصالح  أن  التنويه  وجيدر 
واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  سة  املؤسّ نظمتها  التي  التكوينية  والدورات  النظراء  جلسات 
. وهو ما يزيد من وجاهة  لفائدهتا يف إطار برناجمها حول الفصل 49، تتجه إىل اعتامد هذا التّميشّ
اعتامد املنهج نفسه يف إطار التوحيد الرضوري لطرق العمل عىل الترشيعات اجلديدة وضامن قدر 

أدنى من التناغم فيها عىل اختالف مصادرها.

واملقرتح، يف إطار توحيد طرق العمل عىل املبادرات الترشيعية، اعتامد نموذج "وثيقة تطبيق الفصل 49 من 
الدستور" الذي اقرتحه اخلبري شهر الدين غزالة (مستشار مصالح عمومية ومدير عام بمصالح مستشار القانون 
ه، يف نفس سياق هذا الدليل،  والترشيع للحكومة) ضمن دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 والذي أعدّ

يف إطار برنامج املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حول الفصل 49.
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نموذج وثيقة مرجعية لتطبيق الفصل 49 من الدستور

(مثلام وردت يف دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49 من الدستور63)

عنوان الوثيقة: وثيقة تطبيق الفصل 49 من الدستور بخصوص ] مقرتح [ قانون يتعلّق بــ...

1- تقديم عام ملرشوع القانون:

تقديم األحكام املتضمنة لتنظيم احلق أو احلرية وضوابط القيود املتعلقة هبا،

أو  احلقوق  (إبراز  التناسب  باختبار  القيام  ر  يربّ بام   49 والفصل  القانون  مرشوع  بني  العالقة  بيان 
احلريات املنصوص عليها يف الدستور والتي ينظّمها النص).

2- تقديم األعامل التي تم القيام هبا يف كل مرحلة من مراحل اختبار التناسب مع ذكر الترشيع وفقه 
تمّ  التي  االستشارات  خمتلف  وكذلك  هبا  االستنارة  متّت  التي  والدراسات  والبحوث  املقارنني  القضاء 

إجراؤها يف إطار اختبار التناسب.

من  ن  يمكّ احلدّ  أن  من  للتثبّت  املنجزة  األعامل  (أي  املالءمة  من  التثبت  مرحلة  يف  املنجزة  األعامل 
الوصول لتحقيق اهلدف املنشود).

األعامل املنجزة يف مرحلة التثبت من وجود عنرص الرضورة.

األعامل املنجزة يف مرحلة التثبت من التناسب.

ن خالصة االختبارات واملالحظات واملقرتحات  3- االستنتاجات: وتكون عىل هيئة جدول يتضمّ
حذفها،  أو  عبارات  (تغيري   49 الفصل  عنارص  مع  املطابقة  باجتاه  والصياغة  املضامني  بتحسني  املتعلقة 

.(... حرص جمال حكم معنيّ

49، يتجه رضورة أن  التكامل الرضوري بني وثيقة رشح األسباب ووثيقة الفصل  وبناء عىل 
ن وثيقة رشح األسباب العنارص التالية: تتضمّ

ماهو اإلشكال الذي جيب حلّه ؟ •
ماهي درجة اخلطورة أو االستعجال يف الوضعية التي يطرحها؟ •
ماهي احللول التي تقرتحها املبادرة؟  •
ماهي األهداف التي يرمي إليها صاحب املبادرة من خالل اختياره لتلك احللول؟ •
هل تأخذ هذه احللول بعني االعتبار املالءمة بني األهداف ووسائل حتقيقها؟ •
هل تأخذ هذه احللول بعني االعتبار مقتضيات الفصل 49؟ •

63  شهر الدين غزالة، دليل السلطة التنفيذية يف تطبيق الفصل 49، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2020، موجود عىل الرابط التايل:
https://www.idea.int/sites/default/�les/publications/guide-of-the-executivel-power-in-the-application-of-
article-49-of-the-constitution-ar_0.pdf
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 وباتباع هذا التميش يف إعداد املبادرة الترشيعية وصياغتها ويف ملئ وثيقة الفصل 49 ويف حترير 
رشح األسباب، يمكن ضامن ملف ترشيعي مكتمل ينري املجلس النيايب عند نظره يف املقرتح.

الفقرة الثانية- عند نظر اللجان التشريعية

حتتل اللجان صلب املسار الترشيعي داخل املجلس مكانة رئيسية، فهي التي تتوىل بمقتىض النظام 
الداخيل وبناء عىل ما استقرت عليه املامرسة الربملانية القيام بالقسم األكرب من العمل عىل املبادرات 
الترشيعية الواردة عىل املجلس. وبالنظر إىل األثر العميق ألعامهلا يف مضمون النصوص الترشيعية، 
ر  د الدور التحضريي لِتُطوِّ جتاوزت اللجنة يف املامرسة الربملانية منذ املجلس الوطني التأسييس جمرّ
ت به إىل التدخل اجلوهري يف مضمون املبادرة الترشيعية عىل نحو قد  نَحَ بعدا تقريريا يف عملها 
مه  يصل يف بعض األحيان إىل درجة رفع مرشوع قانون خمتلف يف مضمونه عن املرشوع الذي قدّ

صاحب املبادرة.

ة التمثيليّة النيابيّة يقتيض أالّ خيضع املجلس يف ممارسته لوظيفته الترشيعية ألي  قد يبدو أن إعامل نظريّ
قيود، إالّ أنّ هذه الوظيفة تبقى مرتبطة بالضوابط الدستورية مثلام استقرأها القايض الدستوري بناء عىل 
أحكام الدستور وعىل مقتضيات مبدأ الفصل بني السلط. من ذلك تقييد عمل اللجنة عىل مرشوع القانون 
ة  دستوريّ ملراقبة  الوقتيّة  اهليئة  قضاء  فقه  يف  جاء  حيث  للحكومة.  الترشيعيّة  باملبادرة  عالقتها  وتأطري 
خ يف 8 جوان 2015 ما ييل: "وحيث حتصل من مراجعة مرشوع  مشاريع القوانني عدد 2015/2 املؤرّ
القانون األسايس عدد 2015/16  املتعلّق باملجلس األعىل للقضاء املحال من رئيس احلكومة بتاريخ 
املعدلة  صيغته  يف  القانون  بنفس  املتعلق  واملرشوع  الشعب  نواب  جملس  رئيس  إىل   2015 مارس   12
املحال من جلنة الترشيع العام إىل اجللسة العامة بمجلس نواب الشعب مالحظة االختالف البني يف تصور 
املرشوعني يف مضموهنام من حيث عدد الفصول املدرجة هبام ويف تركيبة اهلياكل القضائية باملجلس واملهام 
والصالحيات املوكولة هلا رضورة أن املرشوع املحال عىل اجللسة العامة مل يقترص عىل إدخال وإضافة إىل 
مرشوع احلكومة التعديالت والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو رضورة املالءمة الدستورية 
فقط بل أدخل تغيريات جوهرية نالت من كيان املقومات األساسية القائمة عليها خيارات احلكومة يف 

حتديد ماهية وكنه توجهاهتا يف إرساء املجلس األعىل للقضاء.

وحيث يبدو واحلالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا املنحى الواقع توخيه يف تعهيد اجللسة العامة ملجلس 
وجوب  فيه  يراع  مل  للقضاء  األعىل  باملجلس  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  يف  للنظر  الشعب  نواب 
املحافظة عىل عرض مرشوع احلكومة بوصفها صاحبة املبادرة الترشيعية يف هذا الغرض حسب التوجه 
والتصور املحدد من قبلها تطبيقا ملقتضات الفصل 62 من الدستور وال جواز ألية جهة كانت مناهضة 

هذه القاعدة الدستورية التي حتظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا املنظور الطعن متجه القبول".

الفقرة الثانية- عند نظر اللجان التشريعية
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ع نطاق عمل  وبقطع النظر عن موقف اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني من توسّ
اللجان حني يصل إىل غاية قلب مضمون املبادرة الواردة عليها أو صياغة مبادرة جديدة، فإن ما 
جيب التأكيد عليه يف سياق هذا الدليل هو رضورة أن تأخذ اللجنة بعني االعتبار يف أعامهلا الضوابط 

م أمان ضدّ خرق الدستور. الدستورية، بوصفها نقطة ارتكاز يف تعليل تدخالهتا وصامّ
م من هذا الدليل من ارتباط كيلّ لكامل العمل الترشيعي، سواء  وبعد كل ما تم بيانه يف ما تقدّ
واعتامده  األخري  هذا  اتباع  يضحي   ،49 الفصل  بمعيار  وتطبيقه،  نفاذه  عند  أو  القانون  سن  عند 
املتعلقة  الدستورية  الغايات  لبلوغ  رضورية  آلية  وجاهتها  وبيان  الترشيعية  التدخالت  تعليل  يف 

بالترشيع اجليد وباحرتام نطاق احلريات وضامهنا.
خالل  القانونية  املضامني  شفافية  ضامن  يف  فعال  بشكل  يسهم   49 الفصل  أن  حمققا  بات  فقد 
كامل املسار الترشيعي، والسيّام يف مرحلة اللجان، إذا تم انتهاجه والتقيد بمقتضياته يف أعامهلا. إذ 
ر مفردات النص الترشيعي واجتاهاته مما يعطي صورة واضحة عن  أن ذلك يوفّر وسيلة لتتبع تطوّ
تفاصيل بنائها وتغيريها وإقرار صيغتها النهائية. وهو ما سينعكس رضورة باإلجياب عند دخول 
ع عند التأويل وبيان  النص حيز النفاذ ومروره إىل التطبيق، من خالل يرس الولوج إىل مقاصد املرشّ

التزامه بالقيود الدستورية عند وضع ضوابط عىل احلقوق.
ويقتيض إعامل الفصل 49 عند نظر اللجنة يف مرشوع أو مقرتح قانون، إدراجه كنقطة مرجعية 
د (1)، مرورا بالنقاش (2) ووصوال إىل صياغة  يف كل مرحلة من مراحل عملها، ابتداء من التعهّ

التقرير (3). 

من الرضوري التأكيد هنا عىل أن عمل اللجنة عىل مبادرة ترشيعية بكل ما يقتضيه من إدخال تغيريات مادية 
أو شكلية عىل النص يستوجب يف كل األحوال التقيّد بجملة املبادئ والقواعد املتعلقة بجودة الترشيع والصياغة 

مة من هذا الدليل، بام يف ذلك: احلسنة التي تم تفصيلها يف الفقرات املتقدّ

1- رضورة حتديد اهلدف من التغيري املزمع إدخاله عىل كل حكم من أحكام املرشوع بام يسمح بتاليف التدخالت 
غري الرضورية ومن ثمة التدخالت غري املرشوعة عىل معنى الفصل 49.

ِلّ بالتوازنات الداخلية للنص وتناسقه  2- رضورة التحقق من نطاق التغيري حتى يمكن تاليف التدخالت التي ختُ
.من ناحية، وتلك التي قد تتضمن مساسا بأحد رشوط الفصل  49 من ناحية أخر

1- بمجّرد التعهد

إىل  إحالته  القانون عند  أو مقرتح  الترشيعي ملرشوع  امللف  بكامل  لَها  اللجنة توصّ د  تعهّ يَفرتض 
القانون ورشح  أو مقرتح  امللف عادة نص مرشوع  ن هذا  يتضمّ املجلس. ولئن  أنظارها من مكتب 
املتعلق  القانون  مرشوع  موضوع  املعاهدة  (كنص  احلالة  حسب   األخر الوثائق  وبعض  األسباب 

1- بمجّرد التعهد
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باملوافقة عليها)، فإنه صار من املستوجب إرفاقه كذلك بوثيقة الفصل 49 كسند إضايف ينري اللجنة يف:
تثّبتها من تقيّد صاحب املبادرة بنص الدستور وبرشوط الفصل 49،  •
يات. • رات صاحب املبادرة عند تضمني األحكام قيودا عىل احلرّ اطّالعها عىل مربّ

ل اللجنة بمرشوع أو مقرتح القانون. نه لكل عنارصه منذ توصّ يتجه التحقّق من اكتامل امللف الترشيعي وتضمّ

ويف حال نقصان أحد عنارصه يتجه أن تطلب اللجنة موافاهتا به من صاحب املبادرة قبل الرشوع يف النقاش.

وإن ال يشتمل النظام الداخيل للمجلس عىل أحكام تنظم هذه املسألة بفرض شكل معني للمبادرة أو تركيبة 
مالت امللف الرضورية  معينة للملف الترشيعي، فإنّ ذلك ال يمنع اللجنة من التواصل مع جهة املبادرة لطلب مكّ

لدراسته.

كام يمكن التفكري يف تنقيح النظام الداخيل باجتاه تضمينه للمقتضيات التي تنظّم هذا اجلانب.

ص عنارصها  ل بوثيقة تطبيق الفصل 49، يكون من السديد قبل انعقاد اللجنة تفحّ وعند التوصّ
والتثبّت من إملامها بكل األحكام التي فيها مساس بحق أو حرية صلب نص املبادرة دون إغفال أي 
م إىل اللجنة خالل جلستها األوىل للنظر يف مرشوع  منها. ويمكن حرص ذلك يف ورقة تأليفية تقدّ

أو مقرتح القانون.

49 فقط بل أن تشمل كل األحكام الدستورية ذات العالقة  التأليفية عىل الفصل  يقرتح أال تقترص الورقة 
باملسائل األولية، أي التي تستوجب تثبتا وفصال قبل اخلوض يف األصل، وهي باخلصوص الفصول 62 (جماالت 
وشكل  الرتتيب  وجمال  الترشيع  (جمال  و65  املالية)  (القبولية  و63  الترشيعية)  املبادرات  يف  املحمية  التدخل 

القانون حسب موضوعه).

2- خالل النقاش

عند  موضوعيا  سندا  اللجنة  أعامل  بمتابعة  املكلّف  املستشار  ها  يعدّ التي  التأليفية  الورقة  متثّل 
تستعني  التي  األولية  الوثيقة  بمثابة  إهنا  كام  القانون.  مقرتح  أو  مرشوع  مناقشة  إىل  اللجنة  مرور 
التي عادة ما تكون حصة نقاش عام واطّالع عىل  النقاش األوىل  اللجنة خاصة خالل حصة  هبا 

.séance d’entrée en matière مضامني املرشوع قيد النظر
لذا من املفيد إدراج بعض العنارص املوضوعية يف هيكلة النقاش خالل هذه احلصة عىل نحو 
ن من تدقيق مسار اللجنة يف عملها عىل املرشوع ووضعها يف إطاره منذ البداية. وتتمثّل  منهجي يمكّ
هذه العنارص املوضوعية يف مجلة املسائل األولية ذات العالقة بالرشوط الدستورية للمبادرة والتي 

يتجه أن حتسمها اللجنة قبل اخلوض يف األصل.

2- خالل النقاش
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واحلريات  احلقوق  جمال  يف  املرشوع  دخول  النقاش  فاحتة  منذ  األحيان  بعض  يف    يتبدّ وقد 
العامة ملوقفها وتوجهاهتا حول املسائل  اللجنة من رسم املالمح  ن  ممّا يستدعي نقاشا مبدئيا يمكّ
ها املستشارون ووثيقة تطبيق الفصل  املطروحة وطريقة طرحها. وتكون الورقة التأليفية التي يعدّ

49 ذات أمهية معتربة يف إنارة اللجنة من هذه الزاوية. 

يف صورة رصد بعض األحكام املتضمنة قيودا عىل احلريات وغري املضمنة بوثيقة تطبيق الفصل 49، يتجه 
هاهتا: يل ملطابقتها للفصل 49 قبل التواصل مع جهة املبادرة بشأهنا لبيان توجّ حتديدها والقيام بفحص أوّ

د سهو، يمكن جلهة املبادرة التدارك ومدّ اللجنة بتحيني حول  1- فإن كان عدم تضمينها بوثيقة الفصل 49 جمرّ
الواردة هبا عىل احلريات وحول مد تقيّدها  التقييدات  أُغفلت وبالتايل حول مقاصدها من  التي  األحكام 

فيها برشوط الفصل 49.

2- وإن كانت التقييدات ناجتة عن قراءة معينة لألحكام تنبئ بعدم وضوح يف الصياغة (أو أي إشكال متصل بمعايري 
ا أن: الصياغة اجليدة كالتناسق واملقروئية)، فللجنة، حسب تقديرها خالل مرحلة النقاش، إمّ

49: وهو ما يقتيض إعامل اختبار  • ن من تاليف خرق الفصل  تتوىلّ حتسني الصياغة عىل النحو الذي يمكّ
التناسب عىل الصيغة اجلديدة،

أو التواصل مع جهة املبادرة لالستيضاح حول داللة صياغتها وإصالحها حتى تغدو واضحة ومقروءة  •
مع االلتزام بمقتضيات الفصل 49.

مضامني  يف  ق  للتعمّ املجال  يكون  بفصل،  فصال  القانون  مرشوع  مناقشة  إىل  االنتقال  وعند 
األحكام أوسع نطاقا وأكثر وضوحا بناء عىل نتائج مرحلة النقاش العام. واعتبارا ألن هذا املجال 
ل يف النص من حيث املضمون ومن حيث الصياغة، فإن ذلك يقتيض  هو الذي يتم فيه فعال التدخّ

التنبّه الدائم إىل مقتضيات التوقي من الالدستورية.

اعتبارا للتقنية العالية التي يتسم هبا الفصل 49، قد يكون من األجد التواصل املستمر مع جهة املبادرة بشأن 
ل إىل  األحكام التي تتضمن تنظيام أو تقييدا حلق ما أو حرية، السيام حني تكون احلكومة، للتنسيق معها بغاية التوصّ
محاية أفضل للحقوق واحلريات (أقل اخليارات تقييدا هلا وأكثرها تطابقا مع الفصل 49) بناء عىل مقابلة منهجية بني 
ح  ته احلكومة ومقرتحات النواب. ويفرتض ذلك عمال مشرتكا قد يسهم أيضا يف دعم مقاربة ترجّ اخليار الذي أقرّ
ن فعليا من حتقيق األهداف الدستورية ومنها تكريس  التكامل الوظيفي بني السلطتني يف صنع القوانني عىل نحو يمكّ

ترشيع ضامن للحقوق واحلريات عىل معنى الفصل 49 بوصفه ملزما لكل السلط املتدخلة يف العملية الترشيعية.

ويف كل األحوال، يبدو أن طبيعة الفصل 49 واخلصوصيات املنهجية املرتبطة بإعامله تتطلّب التنسيق الدائم 
ن أكثر ما يمكن من ضامناته وتاليف خماطر السقوط يف الالدستورية، السيام يف حالة  بني احلكومة واملجلس للتمكّ

القراءة املنفردة والتأويل األحادي للوضعيات املطروحة سواء من هذه اجلهة أو تلك.
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ر النص من حيث مضامينه  ويتطلّب التوقي من الالدستورية يقظة مستمرة يف متابعة مسار تطوّ
49 لتبنيّ  وصياغة أحكامه، وبالتايل إخضاع كل التغيريات التي تطرأ عليه إىل اختبارات الفصل 

مد تقيّدها به.

جيب  التي  واالختبارات  ورشوطه   49 بالفصل  عالقة  يف  البحث  يف  قا  تعمّ يتطلّب  إشكال  وجود  حال  يف 
املوارد  مركز  بخدمات  االستعانة  القانون  النظر يف مرشوع  مراحل  من  مرحلة  أي  للجنة، يف  يمكن  إجراؤها، 
واالستشارات الربملانية. إذ يبقى من صميم وظيفته اإلسناد العلمي للعمل الربملاين بكل أوجهه السيام الترشيعي 
منه باجتاه حتسني جودته وضامن السبل للتوقي من الالدستورية عرب اختبار أقوم السبل للبقاء يف نطاق الرشعية 

الدستورية، السيام عرب البحث يف احلاالت املامثلة بالقانون وفقه القضاء املقارن والدويل.

ويندرج دور املركز من هذه الزاوية يف إطار اجلهد التنسيقي بينه وبني جهاز املستشارين بالكتابة العامة لضامن 
ته) عند اختاذ القرارات. فلئن ال تدخل  املعلومة الدقيقة التي تعني عىل إنارة اللجنة والنواب (ومن ثمة املجلس برمّ
القانونية واملعلومات  املالحظات  أن  إال  املركز،  التعديالت ضمن اختصاصات  أو  القوانني  صياغة مقرتحات 

مها انطالقا من بحثه يف الفقه وفقه القضاء تساعد عىل إنجاح أعامل اللجنة يف مرحلة الصياغة. التي يقدّ

وحلسن متابعة أعامل اللجنة، لئن يدخل ضمن مهام املستشار تسجيل قرارات اللجنة وتطبيقاهتا 
القرارات  هذه  آثار  عىل  إضايف  برتكيز  العمل  هذا  تعزيز  يُقرتح  فإنه  وإحصاؤها،  النص  عىل 
وصياغاهتا عىل جمال احلقوق واحلريات. ويمكن تأمني ذلك باالعتامد عىل جدول متابعة يتم حتيينه 

تباعا من اجتامع إىل آخر.

جدول متابعة تطّور صياغة األحكام المتعلقة بحقوق وحريات

يتضمن هذا اجلدول أربع خانات:

اخلانة األوىل: الصيغة األصلية (الواردة باملبادرة) •

اخلانة الثانية: مقرتحات الصياغة املعدلة املنبثقة عن النقاش صلب اللجنة •

هتا اللجنة • لة التي أقرّ اخلانة الثالثة: الصيغة املعدّ

اخلانة الرابعة: مالحظات يف عالقة بإعامل الفصل 49 (أسس اللجنة يف اعتامد الصيغة املعدلة وأسانيدها يف  •
املطابقة مع الفصل 49) 

يات ومن ثمة يف  ر صياغة األحكام التي متسّ بحقوق أو حرّ ويساعد هذا اجلدول فيام بعد عىل تيسري تتبّع تطوّ
استقراء حجج اللجنة يف إقرارها للصيغ الواردة باملرشوع أو تعويضها أو حذفها أو إضافتها. وهو ما يبدو ذا 

أمهية بالغة ال فقط عند إحالة املرشوع إىل اجللسة العامة، بل وكذلك:
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يف حالة الطعن بعدم الدستورية: تفيد القايض الدستوري يف تبلّغ مقاصد األحكام بشكل أكثر دقة ووضوحا. •

عند مرور النص إىل التطبيق: يعني عىل فهم األحكام وعدم اجلنوح هبا عن مقاصدها عند التأويل سواء من  •
طرف اإلدارة أو من طرف القضاء.

لذلك يكون من األجد إحلاق هذا اجلدول بالتقرير.

املرحلة اخلتامية من أعامهلا وهي  العمل عىل كامل املرشوع، تصل إىل  اللجنة من  انتهاء  وبعد 
مرحلة إعداد التقرير الذي سريفع إىل اجللسة العامة.

3- عند صياغة التقرير

يتضمن حصيلة  فهو  بامتياز.  تأليفيا  قانون جهدا  أو مقرتح  اللجنة حول مرشوع  تقرير  يمثّل 
املداوالت صلبها وعرضا ضافيا ملختلف  اللجنة حول املرشوع عىل نحو يعكس سريورة  أعامل 

د الرسد ليغطّي: حماور النقاش. وهو يتجاوز من هذا املنظار جمرّ
حول  • العامة  اجللسة  إنارة  إىل  يرمي  فالتقرير   :fonction informative إعالمية  وظيفة 

مضامني النص املعروض عىل أنظارها بام يف ذلك مراكز اهتامم النواب وأبرز اإلشكاليات 
التي يطرحها مرشوع القانون وحصيلة النقاش حول خمتلف أحكامه.

رضورة  • يمرّ  اللجنة  مداوالت  تدوين  أن  إذ   :fonction explicative تفسريية  وظيفة 
القانونية  وأسانيدها  راهتا  مربّ وكذلك  صلبها  واآلراء  التوجهات  خمتلف  باستعراض 

لة: هتا صلب الصيغة املعدّ والعملية، ممّا يساعد عىل فهم أعامل اللجنة وخياراهتا التي أقرّ
- يف مرحلة أوىل، عند إعداد مقرتحات التعديل باجللسة العامة،

- يف مرحلة ثانية، عند النظر يف الطعون من قبل القايض الدستوري،
- يف مرحلة ثالثة، عند العودة إىل األعامل التحضريية بعد دخول القانون حيز التطبيق.

العمل  الشفافية يف  التقرير وهي ضامن أكرب قدر ممكن من  الغاية األسمى من  الوظيفتان حول  وتلتقي كال 
الربملاين وبالتايل يف املداوالت. وفضال عن البعد الديمقراطي يف شفافية املداوالت من حيث أهنا تزيد من تدعيم 
ر الصياغة  مرشوعية القرار الترشيعي، فإن هلا بعدا عمليا عىل قدر بالغ من األمهية بحكم أهنا تيرسّ اقتفاء تطوّ

ومسار بناء املضامني الترشيعية، خاصة عند القيام بالتقييم الترشيعي.

ها انطالقا  التقرير عرضا موجزا ألهداف املرشوع واحللول التي يقرّ ن  لذلك، ال بدّ أن يتضمّ
من رشح األسباب الذي يرفقه صاحب املبادرة بمبادرته، عىل أالّ يتم االقتصار عىل ذلك، بحكم 

رات التي يعرفها املرشوع خالل النقاش صلب اللجنة. التطوّ

3- عند صياغة التقرير
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لة  املعدّ بالصيغة  التقرير إىل اجللسة ال فقط  إرفاق  املذكورتني أعاله،  الوجيه، حتقيقا للوظيفتني  ويكون من 
من مرشوع القانون بل وكذلك بامللف الترشيعي الوارد من صاحب املبادرة، السيام وثيقة تطبيق الفصل 49.

وضامنا الكتامل الصورة حول أعامل اللجنة، استقرت املامرسة عىل تضمني التقرير جدول مقارنة 
لة من اللجنة. وخدمة لنفس الغاية،  بني الصيغة األصلية الواردة من صاحب املبادرة والصيغة املعدّ
باحلقوق  املتعلقة  ر صياغة األحكام  تطوّ متابعة  التقرير جدول  أيضا تضمني   يصبح من األجد
واحلريات الواردة بمرشوع القانون، تأسيسا عىل املكانة املحورية للفصل 49 يف الصياغة الترشيعية 

وتأكيدا للمرجعية الدستورية يف كل العمل الترشيعي.

يمكن كذلك استحداث عنرص قار صلب تقارير اللجان الترشيعية يتعلّق باحلقوق واحلريات صلب مرشوع 
القانون يتم فيه عرض أعامل اللجنة عىل األحكام املتعلّقة هبا وتقديم موجز عن إعامل الفصل 49 بشأهنا.

ن من تثبيت مقاربة دستورية صلب أعامل اللجنة ال تنفع فقط يف تاليف الوقوع يف الالدستورية بل  وهو ما يمكّ
تسهم كذلك يف تعميق احلس الدستوري l’esprit constitutionnel يف العمل الترشيعي.

  الفقرة الثالثة- عند ممارسة حق التعديل

لئن تلعب اللجنة دورا رئيسيا يف املسار الترشيعي صلب املجلس، إال أن الصيغة التي تتمخض 
املحوري  الدور  يربز  وهنا  هلا.  العامة  اجللسة  إقرار  رضورة  بحكم  هنائية،  غري  تبقى  أعامهلا  عنها 
يعترب  حيث  عليها،  املصادقة  قبل  القانون  ملرشوع  النهائية  الصيغة  بلورة  يف  التعديل  ملقرتحات 
فتح املجال أمام  يُ آلية العمل األساسية عىل مشاريع القوانني باجللسة العامة، وبمقتضاه  التعديل 

كافة النواب للمشاركة يف تغيري حمتو النص أو صيغته.
إالّ أن ذلك ال جيب أن يغفل الطبيعة السياسية يف آلية التعديل باعتبار أنه يمثل:

رؤاها  • عن  التعبري  املجلس  تشكيلة  يف  السياسية  األطياف  لكافة  تتيح  التي  املثىل  الوسيلة 
وطرحها للمداولة.

إحد وسائط النقاش مع احلكومة حول اخليارات املطروحة أو املمكنة. •
والتي  املجلس  داخل  القرار  الختاذ  أساسية  كوسيلة  املداوالت  إغفال  يمكن  ال  عليه،  وبناء 
ومن  السياسية،   القو خمتلف  بني  وتعارضها  املقرتحات  ع  وتنوّ األفكار  د  تعدّ عىل  أساسا  تقوم 
ثمة خضوع التعديالت إىل قاعدة األغلبية. وبقدر إسهام التعديالت يف إثراء النقاش ويف تسليط 
التصويت  بقدر ما ال يستقيم اختزاهلا يف منطق  باملرشوع،  أو الضعف  الضوء عىل مواطن اخللل 

األغلبي.
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اجلزء الثاين

التعديل  مقرتحات  إقرار  يف  البسيطة  األغلبية  اعتامد  من  الربملانات  لعديد  الداخلية  األنظمة  ه  تقرّ ملا  خالفا 
ته، ذهب النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب، كام كان الشأن  والفصول قبل التصويت عىل مرشوع القانون برمّ
يف املجلس الوطني التأسييس، إىل التصويت عىل مقرتحات التعديل والفصول بنفس األغلبية املطلوبة للتصويت 

عىل مرشوع القانون:

فإن كان مرشوع القانون عاديا، يتم التصويت عىل مقرتحات التعديل والفصول بأغلبية احلارضين عىل أال  •
تقل عن ثلث األعضاء.

وإن كان مرشوع القانون أساسيا، يتمّ التصويت عليها باألغلبية املطلقة لألعضاء. •

ويبدو أن اندراج مادة احلقوق واحلريات يف جمال القوانني األساسية التي تقتيض األغلبية املطلقة جيعل مسألة 
تعديل األحكام املتعلّقة هبا أكثر صعوبة، وهو ما قد يبدو بمثابة احلامية املعززة هلا. إالّ أن ذلك ال يمنع من ورود 
إىل  التفطّن  تم  إذا  السيام  صياغة،  حتسني  أو  مضمون  إصالح  أمام  حاجزا  املطلقة  األغلبية  فيها  تكون  حاالت 
مضامني أو صياغات فيها مساس بالفصل 49. وهو ما يدعو إىل التفكري يف طريقة تعامل خاص مع هذه النوعية 
ن من تعميق النظر يف القيود املوضوعة عىل احلريات  من مقرتحات التعديل مهام كان مصدرها، باعتبارها متكّ

ومد مطابقتها للفصل 49. من ذلك مثال:

ختصيص حيّز زمني أكرب ملناقشتها، •

ن رشحا لدواعي التعديل عرب إبراز اإلشكال املطروح باحلكم  • ص مرفق بمقرتح التعديل يتضمّ اشرتاط ملخّ
موضوع التعديل وبيان أوجه إعامل الفصل 49 ضمن املقرتح.

وملزيد اإلحاطة هبذه النقطة وضامن نجاعتها، قد يكون من الوجيه التفكري يف إدراجها ضمن النظام الداخيل للمجلس.

بعني  األخذ  ونطاقها،  التعديل  آلية  خمرجات  لتقدير  أيضا،  الزاوية  هذه  من  الرضوري  ومن 
لتفادي  كآلية  عليها  استقرت  قد  الربملانية  املامرسة  أن  يبدو  التي  التوافقات  جلنة  ألثر  االعتبار 
عىل  عودة  عادة  ن  تتضمّ التوافقات  آلية  أن  إذ  ترشيعي.  قرار  إىل  والوصول  املمكنة  التعطيالت 

النقاط اخلالفية صلب املرشوع الذي خرج من اللجنة باالعتامد عىل آلية التعديل.

لئن متثل التوافقات حالّ عمليا لتجاوز حاالت االنسداد والتوصل إىل حلّ وسط بخصوص نقاط اخلالف، 
إال أن ذلك ال ينفي إمكانية الوقوع يف إشكاالت يف مستو التوازن الداخيل للنص وتناسقه ووضوحه.

لذلك يبدو من الوجيه التفكري يف إخضاع مرشوع القانون بعد التوافقات وقبل املصادقة عليه برمته إىل االختبارات 
الرضورية للفصل 49 وإىل معايري الصياغة احلسنة. ويمكن االستنارة يف ذلك بجذاذة الفصل 49 املوضوعة عىل ذمة 
ق ومنطق منهجي رصف (ملحق عدد 2).  اللجنة الوطنية للمالءمة، خاصة بالنظر إىل ما تتميّز به  من شمولية وتعمّ
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الدستوري.  القايض  دور  عن  خيتلف  الترشيعية  املضامني  إزاء  الربملان  دور  أن  البدهيي  من 
ليس من  إذ  يطبّقه.  باختالف من  49 كذلك ختتلف  الفصل  إعامل  أن منهجية  ويرتتب عن ذلك 
التناسب  الترشيعية، إعامل اختبار  الوظيفة  الته، يف إطار ممارسة  الربملان وال من مؤهّ مشموالت 
عىل الصورة التي يقوم هبا القايض الدستوري، وإنام واجبه األسايس هو التوقي من خرق الفصل 
49 وتاليف ترصيح القايض الدستوري بذلك عند إعامله الختبار التناسب. ويفيض واجب التوقي 
إىل متشّ خمتلف يأخذ بعني االعتبار خصوصية العمل الربملاين من حيث جوهره السيايس وطابعه 
collégial ومن حيث تركيبة اهلياكل األساسية للمجلس وتنظيمها (جلان، جلسة عامة،  اجلامعي 
الكتل  أساس  عىل  لها  وتشكّ العالقات  (انتظام  العمل  قواعد  حيث  ومن  رؤساء)  وندوة  مكتب 

الربملانية، قاعدة األغلبية يف اختاذ القرار، طبيعة املداوالت).
القانونية داخل املجلس من  الوقوف عىل ما يسبّبه غياب تقاليد يف الصياغة  املهم  أنّه من  عىل 
بنطاق  يتعلق  فيام  فقط  ال   – مأتاها  كان  مهام   – عليه  الواردة  املبادرات  مع  التعامل  يف  صعوبات 
ممارسة الوظيفة الترشيعية (ال سيام من حيث طبيعة دور اللجان وضوابطه) وإنام خاصة فيام يتعلّق 
س عىل التقنية الترشيعية la technique législative بكل ما تتضمنه من مبادئ وقواعد علم  بالتمرّ
الترشيع املادي والشكيل. وإن كانت مثل هذه الوضعية عامة ومطروحة يف كل الربملانات خاصة 
عند املقارنة باإلمكانيات البرشية والتقنية املتوفرة للحكومات، فإنه يبقى من الرضوري العمل عىل 
دعم كفاءة جملس نواب الشعب، إدارة ونوابا، يف تقنيات العمل الترشيعي، السيام بالنظر إىل املوقع 

املحوري واحلاسم الذي حيتله صلب النظام السيايس املنبثق عن دستور 2014.

ولئن يبقى التكوين املستمر للنواب وللمستشارين الربملانيني يف جمال علم الترشيع أساسيا، وهو ما تواظب 
األكاديمية الربملانية عىل تأمينه من خالل دورات تكوينية قصرية وطويلة املد، فإنه يبقى من الرضوري توسيع 

جمال التكوين إىل:

املبادئ العامة للقانون الدستوري، •
احلقوق واحلريات يف القانون الدستوري والقانون الدويل، •
القضاء الدستوري ودولة القانون، •
قواعد تأويل القانون ومدارسه، •
وكذلك مقاربة تطبيقية لعلم الترشيع يف جمال احلقوق واحلريات. •

بعني  تأخذ  الترشيعية  للصياغة  توجيهية  وثيقة  الربملانية وضع  اإلدارة  تتوىلّ  أن   ،أخر يقرتح من جهة  كام 
االعتبار خصوصيات املسار الترشيعي داخل املجلس وتوزيع األدوار بني خمتلف هياكله يف مستو أول وكذلك 

الوظيفة اإلسنادية لإلدارة الربملانية وللمستشار الربملاين يف مستو ثان.

خامتة
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الّسؤال األول: لماذا يجب الحّد من الحريات؟

ل  تتحوّ أن  للشتم كام يمكن  أو  للثلب  التعبري  أن تستغلّ حرية  ها: يمكن  تنقلب إىل ضدّ املطلقة  أوال- ألنّ احلرية 
ممارسة حرية التظاهر إىل عنف.

النفاذ  التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة أو حق  ثانيا- ألن احلريات يف حدّ ذاهتا حدود حلريات أخر، مثال: حرية 
.للمعلومة من ناحية، واحلق يف محاية املعطيات اخلاصة من ناحية اخر

لكن هناك حقوق ال يمكن املساس هبا:

- احلق يف حرمة اجلسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي.

- احلق يف حماكمة عادلة، قرينة الرباءة، شخصية العقوبة، رشعية اجلرائم والعقوبات.

ب احرتامها يف كل احلاالت  هذه احلقوق هي تلك التي يصفها القانون الدويل بـأهنا احلقوق األساسية والتي يتوجّ
جوع إىل هذه املسألة يف آخر الوثيقة). ض هلا الدستور التونيس (سوف يتمّ الرّ ومهام كانت الظروف ومل يتعرّ

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف «مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية» بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل حدّ 

ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

الّسؤال الّثاني: ما هي طرق ضبط حدود الحقوق والحريات؟

اعتمدت الدساتري ثالثة طرق لضبط حدود احلقوق واحلريات:

أوال- وضع الحدود ضمن الفصل المتعلق بالحق أو الحرية

تتمثل هذه الطريقة يف وضع رشوط احلدود بالنسبة لكل حق أو حرية عىل حدة. وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:
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الدستور التونسي لغرة جوان/حزيران 1959

الفصل 5: 
تضمن اجلمهورية التونسية احلريات االساسية وحقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.- 
تقوم اجلمهورية التونسية عىل مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته.- 
تعمل الدولة واملجتمع عىل ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال.- 
اجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما مل ختل باألمن العام.- 

الفصل 7
تّخذ الحرتام  يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبيّنة بالقانون، وال حيدّ من هذه احلقوق إالّ بقانون يُ

حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي.

الفصل 8
حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون.

الفصل9
يضبطها  التي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالّ  مضمونة  الشخصية  املعطيات  ومحاية  املراسلة  ورسية  املسكن  حرمة 

القانون.

الفصل 10 
لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر إقامته يف حدود القانون.

الفصل 13
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احرتام كرامته طبقا للرشوط يضبطها القانون.

كام متكن التدابري التي يتخذها رئيس اجلمهورية عىل أساس الفصل 46 املتعلق باحلالة االستثنائية من تعليق 
احلقوق واحلريات.

الفصل 46
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان اجلمهورية وأمن البالد واستقالهلا بحيث يتعذر السري العادي 
النواب  الوزير االول ورئيس جملس  تدابري استثنائية بعد استشاره  الظروف من  الدولة اختاذ ما حتتمه  لدواليب 

ورئيس جملس املستشارين.
ويوجه يف ذلك بيانا إىل الشعب.

ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية حلّ جملس النواب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضد احلكومة.
وتزول هذه التدابري بزوال أسباهبا ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل جملس النواب وجملس املستشارين.
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دستور الجزائر 8 ديسمبر/كانون األّول 1996 وقع تعديله في 6 مارس/آذار 2016

الفصل 40:
 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال بمقتىض القانون ويف نطاق احرتامه. وال تفتيش إالّ بأمر 

صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الفصل 57: 
احلق يف اإلرضاب معرتف به ويامرس يف إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا احلق أو جيعل حدودا ملامرسته، يف ميادين الدفاع الوطني أو األمن أو يف مجيع 
اخلدمات أو األعامل العمومية ذات احليوية للمجتمع.

دستور المملكة المغربية 29 جويلية/تموز 2011

الفصل 27: 
للمواطنات واملواطنني حق احلصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، 

واهليئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ال يمكن تقييد احلق يف املعلومة إالّ بمقتىض القانون، هبدف محاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ومحاية أمن الدولة 
املنصوص  األساسية  واحلقوق  باحلريات  املسّ  من  الوقاية  وكذا  لألفراد،  اخلاصة  واحلياة  واخلارجي،  الداخيل 

عليها يف هذا الدستور، ومحاية مصادر املعلومات واملجاالت التي حيددها القانوين بدقة.

ثانيا- تخصيص فصل جامع لضبط شروط وضع الحدود على كّل الحقوق والحريات

يتمّ وفق هذه الطريقة وضع فصل واحد، يتمّ من خالله ضبط رشوط احلدود لكلّ احلقوق واحلريات، ومتكن هذه الطريقة 
من تفادي اإلطالة والتشعب يف النصّ الدستوري. ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر التالية:

دستور سويسرا 18 أفريل/نيسان 1999

الفصل 36: 
حدود احلقوق األساسية

ص عليها بقانون، . 1 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي، واحلدود اخلطرية جيب أن ينصّ
إال يف حالة خطر حقيقي ومبارش وداهم.

را بمصلحة عامة أو بحامية حقّ أسايس للغري.. 2 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون مربّ
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كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.. 3
ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساسية.. 4

دستور كينيا 6 ماي/أيار 2010

الفصل 24:
 احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق ال حيدّ منها إال بقانون، ورشيطة أن يكون احلدّ معقوال ومربرا يف 
جمتمع منفتح وديمقراطي قائم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، وآخذا بعني االعتبار العنارص املناسبة، 

التي من بينها:
طبيعة احلق أو احلرية األساسية.- 
أمهية اهلدف من احلد.- 
طبيعية احلدّ ومداه.- 
احلرص عىل أالّ يرضّ متتع فرد بحقوقه وحرياته األساسية بحقوق الغري وحرياهتم األساسية.- 
العالقة بني احلدّ والغاية منه. وتبني ما إذا كانت هناك وسائل أقل تضييقا لتحقيق نفس اهلدف.- 

الميثاق الكندي للحقوق والحريات 17 أفريل/نيسان 1982

الفصل األول:
بقانون  إالّ  بنوده وال يمكن ضبطها  الواردة يف  للحقوق واحلريات يضمن احلقوق واحلريات  الكندي  «امليثاق 

بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار جمتمع حرّ وديمقراطي».

ثالثا- المزج بين الطريقتين

نذكر  ذلك  عىل  األمثلة  أهم  ومن  السابقتني  الطريقتني  بني  املزج  يف  تتمثل  ثالثة،  طريقة  الدساتري  بعض  اعتمدت 
القانون األسايس األملاين ودستور جنوب أفريقيا.
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القانون األساسي األلماني 23 ماي/أيار 1949

يبنيّ القانون األسايس األملاين 23 ماي/أيار 1949 ضمن الفقرة 2 من فصله العارش رشوط احلدود التي يمكن 
إدخاهلا عىل احلق يف رسية املراسالت واالتصاالت، وحيدد الفصل 19، بشكل عام، ضوابط احلدّ من احلقوق 

األساسية.

المادة 10:

رسية الرسائل والربيد واالتصاالت اهلاتفية
ال جيوز انتهاك رسية الرسائل واملراسالت الربيدية واالتصاالت.. 1
ال جيوز فرض أيّ تقييدات هلذه الرسية إالّ بناء عىل قانون. وإذا كانت هذه التقييدات تفيد يف محاية النظام . 2

األسايس الديمقراطي احلر، أو يف محاية كيان أو أمن االحتاد، أو كيان إحد الواليات أو أمنها، فيجوز أن 
املعنية  األشياء  بفحص  املقاضاة  عن  واالستعاضة  التقييدات،  هبذه  املعنيني  إبالغ  عدم  عىل  القانون  ينصّ 

بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم حتديدها من قبل املجالس النيابية.

المادة 19:

 احلد من احلقوق األساسية - حق التقايض
قانون، . 1 بناء عىل  أو  بقانون،  األساسية  احلقوق  أحد  احلد من  إىل  األسايس  القانون  هلذا  وفقا  اللجوء  تمّ  إذا 

فيجب أن يكون رسيان هذا القانون عاماً، وأالّ يقترص عىل حالة منفردة. وعالوة عىل ذلك جيب أن يسمي 
هذا القانون احلق األسايس املعني، واملادة اخلاصة به يف القانون األسايس.

ال جيوز بأي حال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس ذاته.. 2
يف . 3 احلقوق  هذه  كانت  إذا  الدولة،  داخل  االعتبارية  لألشخاص  بالنسبة  أيضاً  األساسية  احلقوق  ترسي 

جوهرها صاحلة ألن تطبق عليها.
إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد، فيمكنه اللجوء إىل التقايض، ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية، . 4

إذا مل يكن هناك داع للجوء إىل حمكمة خمتصة أخر. وال يمس ذلك املادة 10 فقرة 2 مجلة 2.

دستور جنوب إفريقيا 10 ديسمبر/كانون األّول 1996

الماّدة 7

احلقوق
احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق يمكن أن يقع احلدّ منها باحلدود الواردة بالفصل 36 أو املنصوص 

عليها يف أي موضع آخر من اإلعالن.
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الماّدة 36

تقييد احلقوق
ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إالّ بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد . 1

معقوالً وله ما يربره يف جمتمع مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، مع مراعاة 
كل العوامل ذات الصلة، بام فيها:

أ. طبيعة احلق؛
ب. أمهية الغرض من التقييد؛ 

ج. طبيعة ونطاق التقييد؛ 
د. العالقة بني التقييد وغرضه؛ و

ه. الوسائل األقل تقييداً لتحقيق الغرض.

باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، ال يقيّد أي قانون أي . 2
حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق.

القانون الّدولي العام

مل خيصص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فصال جامعا لضبط رشوط وضع احلدود عىل احلقوق 
ض إىل هذه الرشوط يف بعض الفصول:  واحلريات بل تعرّ

المادة 12 
لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. 1
لكلّ فرد حرية مغادرة أي بلد، بام يف ذلك بلده.. 2
القانون، وتكون رضورية حلامية . 3 ينص عليها  التي  تلك  قيود غري  بأية  أعاله  املذكورة  تقييد احلقوق  ال جيوز 

األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية 
مع احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد.

ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.. 4

المادة 18 
ما، وحريته يف . 1 بدين  يدين  أن  الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف  إنسان احلق يف حرية  لكل 

اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، 
بمفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو عىل حدة.

ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو . 2
معتقد خيتاره.
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ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية . 3
حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم . 4
دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

المادة 19 
لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة.. 1
لكل إنسان احلق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التامس خمتلف رضوب املعلومات واألفكار . 2

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية 
وسيلة أخر خيتارها.

تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعىل ذلك . 3
جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون رضورية: 

أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
ب) حلامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

المادة 21 
يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض 
النظام  العامة أو  القومي أو السالمة  طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 

العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

المادة 22 
لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، بام يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل . 1

محاية مصاحله.
ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، . 2

يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب 
العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم. وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال 

الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق.
ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 بشأن . 3

احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا 
أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
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الّسؤال الّثالث: ما هي الطريقة التي اعتمدها المؤسس التونسي لضبط حدود الحقوق 
والحريات؟

ج املجلس الوطني التأسييس يف وضع رشوط احلدّ من احلريات: لقد تدرّ

ة عىل غرار . 1 قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ 2012) بضبط  الدستور (14 أوت/آب  اكتفى مرشوع مسودة 
ة جوان/حزيران 1959. دستور غرّ

ة . 2 ل 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ اكتفت مسودة مرشوع الدستور (14 ديسمرب/كانون األوّ
ة جوان/حزيران 1959. عىل غرار دستور غرّ

ة عىل غرار دستور . 3 اكتفى مرشوع الدستور (22 أفريل/نيسان 2013) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ
ة جوان/حزيران 1959. غرّ

ة فصال جامعا ومل ينص هذا . 4 أدرج مرشوع دستور اجلمهورية التونسية (غرة جوان/حزيران 2013) ألول مرّ
املرشوع عىل مبدأ التناسب وهو الفصل 48 الذي ينص عىل ما ييل:

"يقرر القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمنة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. 
وال يتخذ القانون إال حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر 

اهليئات القضائية عىل محاية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".

5 . (principe de non régression) عىل إثر التوافقات، وقع إدراج مبدأ التناسب ومبدأ عدم الرتاجع 
ضمن الفصل اجلامع لدستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 وتمّ ذلك أثناء القراءة األوىل فصال فصال 

ملرشوع الدستور1.

الفصل 49:
د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. وال   حيدّ
ر هذه الضوابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن  تقرّ
الضوابط  التناسب بني هذه  العامة، وذلك مع احرتام  أو اآلداب  العامة،  الصحة  أو  الوطني،  الدفاع  أو  العام، 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.

ه منذ صدور نص «مسودة مرشوع الدستور»: 1  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فصل جامع يعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال ختضع ممارسة احلقوق املنصوص عليها هبذا الباب إال للحدود املقررة يف القانون، ما مل متسّ من جوهرها ورشيطة أن تشكل هذه احلدود تدابري 
رضورية يف جمتمع مدين ديمقراطي تتخذ حلامية حقوق الغري وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بد من وجود تناسب بني القيود املفروضة 

واألهداف التي تربرها ومن توفري سبل الطعن فيها».
أنظر: سليم اللّغامين، سلو احلمروين وسلسبيل القليبي، «احلقوق واحلريات»، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: 

تقييم واقرتاحات، 15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 58-31.
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وإىل جانب الفصل اجلامع، وقع اإلبقاء عىل اإلحالة عىل القانون يف ما خيص حقوق وحريات خاصة:

\

الّسؤال الّرابع: هل ينطبق الفصل الجامع على كّل الحقوق والحريات المنصوص عليها 
في الدستور؟

التأويل األول: ينطبق الفصل 49 عىل كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور 27 جانفي/كانون الثاين 
2014 (وليس فقط يف الباب املتعلق باحلقوق واحلريات).

التأويل الثاين: يُستثنى من جمال تطبيق الفصل 49 الفصول التي ورد فيها قيد خاص وإحالة خاصة عىل القانون وفقا 
.(Le spécial déroge au général) "ملبدأ القانون: "حكم النص اخلاص يُستثنى من حكم النص العام

احلقّ يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

حقّ اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

د مدة اإليقاف واإلحتفاظ بقانون.الفصل 29 دّ حتُ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الفكرية الفصل 41 امللكية  القانون.  يضبطها  التي  وبالضامنات  احلاالت  يف  إال  منه  النيل  يمكن  وال  مضمون،  امللكية  حق 
مضمونة.

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

يعدّ ناخب كل مواطن تونيس اجلنسية بلغ من العمر عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخايب.الفصل 54

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حقّ لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.



112

سليم اللّغامينالفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 يف ثامنية أسئلة

يف رأيي، البد من التمييز:

1. هنالك فصول أو فقرات أو أجزاء من فصول تتعلّق باحلقوق واحلريات ال ينطبق عليها الفصل 49 ألسباب خمتلفة:

أ. ألنّ احلقوق واحلريات املعنيّة حقوق وحريات أساسيّة ال يمكن احلدّ منها البتّة وهي التالية:

ن من النّيل من جوهر احلق: ب. ألنّ النص الدستوري مكّ

مري.الفصل 6 ة املعتقد والضّ حريّ

املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غري متييز.الفصل 21

 حتمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد، ومتنع التعذيب املعنوي واملادي. وال تسقط جريمة التعذيب الفصل 23
بالتقادم.

حيجر سحب اجلنسية التونسية. من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن.الفصل 25

 املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تُكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة.الفصل 27

 العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتىض نص قانوين سابق الوضع، عدا حالة النص األرفق باملتهم.الفصل 28

 لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.الفصل 30

 حرية الرأي والفكر... مضمونة.الفصل 31

لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول، واملتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقايض وحق الدفاع الفصل 108
مضمونان.

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

احلق النقايب بام يف ذلك حق اإلرضاب مضمون.الفصل 36
 وال ينطبق هذا احلق عىل اجليش الوطني.

يوانة. اخيل والدّ ات األمن الدّ  وال يشمل حق اإلرضاب قوّ

حق امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41
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ج. ألنّ طبيعة احلد املسلط عىل احلق أو احلرية ورشوطهام أدرجت صلب النص الدستوري:

د. ألنّ احلقوق التي تضمنتها ال تلزم الدولة التونسية عىل حتقيق نتيجة بل عىل بذل عناية فحسب:

ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إالّ يف حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة الفصل 29
إليه، وله أن ينيب حماميا.

أنظمتها الفصل 35 يف  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم  مضمونة.  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تكوين  حرية 
األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف.

احلق امللكية مضمون وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
املرتشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل.

وإذا كان حامال جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند 
الترصيح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء 

جمالس اجلامعات املحلية املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.

... وهتيئ هلم [للمواطنني واملواطنات] أسباب العيش الكريم.الفصل 21

... تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األرسة، وتعمل عىل إعادة تأهيل السجني وإدماجه الفصل 30
يف املجتمع.

... تسعى الدولة إىل ضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.الفصل 32

... وتسعى [الدولة] إىل توفري اإلمكانيات الرضورية لتحقيق جودة الرتبية والتعليم والتكوين.الفصل 39

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف.الفصل 40

تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الالزمة ملامرسة األنشطة الرياضية والرتفيهية.الفصل 43

تضمن الدولة... املسامهة يف سالمة املناخ. وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.الفصل 45

العنف الفصل 46 بالقضاء عىل  الكفيلة  التّدابري  ولة  الدّ تتّخذ  للمرأة]...  املكتسبة  [احلقوق  تطويرها  الدولة عىل  ... وتعمل 
ضدّ املرأة. 

جل يف املجالس املنتخبة. ولة إىل حتقيق التّناصف بني املرأة والرّ ...تسعى الدّ

ولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كلّ متييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة احلق يف االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، الفصل 48 حتمي الدّ
ة لتحقيق  وريّ اذ مجيع اإلجراءات الرضّ ولة اختّ بكلّ التّدابري التّي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع. وعىل الدّ

ذلك.
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2. ينطبق الفصل 49 عىل الفصول التي أحالت عىل القانون دون ضبط طبيعة احلد ورشوطه:

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22
املقرتفة  اجلريمة  بني  التناسب  ومن  للحالة   "القصو" الطبيعة  من  التثبت  الدستوري  القايض  عىل  (مالحظة: 

رها القانون). وعقوبة االعدام التي قرّ

حق اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون.الفصل 29 ... حتدد مدّ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

... تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

القانون الفصل 54 حيددها  التي  الرشوط  وفق  كاملة  سنة  عرشة  ثامين  العمر  من  بلغ  اجلنسية  تونيس  مواطن  كل  ناخبا  يعدّ 
االنتخايب.

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب. 
مالحظة: ال ينطبق الفصل 49 إال عىل رشط التزكية الوارد بالفصل 74.

...يضمن القانون التقايض عىل درجتني. جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون رسيتها.الفصل 108
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3. ينطبق الفصل 49 عىل األحكام الدستورية التي مل حتل عىل القانون ويمكن احلدّ منها بمقتىض الفصل 49 ذاته:

ينيّة.الفصل 6 عائر الدّ ... ممارسة الشّ

حتمي الدولة احلياة اخلاصة، وحرمة املسكن، ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية. لكل مواطن الفصل 24
احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته.

"حرية ... التعبري واإلعالم والنرش مضمونة... "الفصل 31

إال أنه، بمقتىض نفس الفصل، وقع حرض اللجوء إىل حدّ بعينه:
"ال يمكن ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".

تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.الفصل 32

حرية االجتامع والتظاهر السلميـني مضمونة.الفصل 37

فر اإلمكانيات الرضورية لضامن الفصل 38 الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّ
السالمة وجودة اخلدمات الصحية. تضمن الدولة العالج املجاين لفاقدي السند، ولذوي الدخل املحدود.

التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة. تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي املجاين بكامل مراحله.لفصل 39

... ولكل مواطن ومواطنة احلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.الفصل 40

... امللكية الفكرية مضمونة.الفصل 41

احلق يف الثقافة مضمون. حرية اإلبداع مضمونة.الفصل 42

احلق يف املاء مضمون.الفصل 44

تضمن الدولة احلق يف بيئة سليمة ومتوازنة.الفصل 45

جل واملرأة يف الفصل 46 ولة تكافؤ الفرص بني الرّ تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها ... تضمن الدّ
ل خمتلف املسؤوليّات ويف مجيع املجاالت. حتمّ

حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم. عىل الدولة توفري مجيع الفصل 47
أنواع احلامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل.

... وال يكون الترصيح باحلكم إال يف جلسة علنية.الفصل 108
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الّسؤال الخامس: من المعني بالفصل 49؟

ضون للحد من حقوقهم وحرياهتم ومكنهم الدستور من الدفع بعدم  أ- كل املواطنني واملواطنات بحكم أهنم معرّ
دستورية القوانني بام يف ذلك القوانني التي مل حترتم مقتضيات الفصل 49.

ب- اجلمعيات التي مكنها الفصل 14 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق 
بتنظيم اجلمعيات مما ييل: " يمكن لكلّ مجعية أن تقوم باحلق الشخيص أو أن متارس الدعو املتعلقة بأفعال تدخل 
يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها األسايس وال يمكن للجمعية إذا ارتكبت األفعال ضد 

أشخاص معينني بذواهتم مبارشة هذه الدعو إالّ بتكليف كتايب رصيح من األشخاص املعنيني باألمر".

ج- السلطة الترشيعية التي تضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات. وال بدّ يف هذا الصدد من اإلشارة إىل رضورة 
اب الشعب للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني ملقتضيات الفصل 49. إحداث آلية صلب جملس نوّ

د- السلطة التنفيذية

- بصفتها مشاركة يف الوظيفة الترشيعية فهي التي تعدّ مشاريع القوانني.

- وبصفتها سلطة تنفيذية بإمكاهنا احلد من ممارسة احلقوق واحلريات عرب سلطتها الرتتيبية وصالحياهتا يف جمال 
الضبط اإلداري.

- وال بدّ من إحداث آلية صلب رئاسة احلكومة للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني واملقررات اإلدارية 
ملقتضيات الفصل 49.

يف  وجوبا  "تُستشار  التي  اإلنسان  حقوق  هيئة  خاصة  وبصفة  املستقلة  الدستورية  اهليئات  املستقلة:  اهليئات  ه-  

مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها" (الفصل 128 من الدستور) واهليئات العمومية املستقلة.

و- السلط املحلية يف إطار ممارستها الختصاص الضبط اإلداري. 

ز- اهليئات القضائية بشتى أصنافها التي كلفها املؤسس "بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك" (الفصل 49) 
وبضامن.علوية الدستور، وسيادة القانون، وبحامية احلقوق واحلريات (الفصل 102).

ل  ح- املوفق االداري الذي أحدث بمقتىض األمـر عـدد 2143 لسنة 1992 املــؤرخ يف 10 ديسمرب/كانون األوّ
1992 والذي عهد إليه بالتوسط بني املواطن واإلدارة إلجياد احللول للمسائل املتشكلة بينهام. 

ط- وبطبيعة احلال املحكمة الدستورية.



دليل املجتمع املدين  يف تطبيق الفصل 49 من الدستور117

ملحق عدد 1

الّسؤال السادس: ما هي مقتضيات تطبيق الفصل 49 ؟

التثبت من أنه وقع احلدّ من احلرية بمقتىض قانون. وال بدّ أن يكون قانونا أساسيا بام أنّ الفصل 65 من الدستور . 1
يف  يتوفر  أن  بد  وال  أساسية.  قوانني  شكل  تتخذ  اإلنسان  وحقوق  باحلريات  املتعلقة  النصوص  أنّ  عىل  ينص 

القانون رشط الوضوح واملقروئيّة والدقّة.

 التثبت بأنه ال ينال من جوهر احلق واحلرية املعنية:. 2

وينال القانون من جوهر احلق أو احلرية إن كانت نتيجته القضاء عىل احلرية متاما كأن ينص قانون اجلمعيات مثال  �
عىل أنّ تكوين اجلمعيات خاضع إلجراء الرتخيص (وهو ما وقع يف ظلّ دستور غرة جوان/حزيران 1959).

كام يمكن أن نعترب أن القانون ينال من جوهر احلق عندما يكون مآله إمكانية حرمان شخص من حق أو  �
حرية بصفة هنائية.

وهذا ما يفرسّ عدم انطباق هذا الرشط عىل الفصل 22 و الفصل 36 والفصل 41 (فقرة 2 و 3) ألنّ الدستور 
، يف هذه احلاالت، عىل إمكانية حرمان شخص بصفة هنائية من حقه يف احلياة أو امللكية وعىل حرمان فئات  نصّ

من احلق النقايب وحق اإلرضاب.

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف "مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية" بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل 

حدّ ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

التثبت من الوجود الفعيل ملوجب احلدّ أي التثبت من أنّ ممارسة احلق هتدد فعال "حقوق الغري أو األمن العام . 3
ة. أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" مع تأويل صارم و حالة بحالة هلذه املقتضيات العامّ

الثبت من وجود "رضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية". 4

وتعني الرضورة أنّه ليس هناك حلّ آخر وأنّه لضامن القيمة البد من احلد من احلرية. وجيب أن ال ينال احلد من 
مدنية الدولة وديمقراطية النظام السيايس.

التنقل أو بعزل أشخاص طاهلم  انتشار وباء إال باحلدّ من حرية  1: ال يمكن محاية الصحة العمومية من  مثال 
ذلك الوباء. 

د األمن العام تأجيل انتخابات لكن ال يمكن إلغاءها ألنّ إلغاء االنتخابات  مثال 2: يمكن بسبب خطر داهم هيدّ
نسف ملقتضيات الدولة الديمقراطية.

مثال 3: ال يمكن إغالق املقاهي هنارا طيلة شهر رمضان ألنّ الغلق ليس رضورة تقتضيها دولة مدنية بل دولة 
دينية. 

التثبت من "التناسب" بني احلد من احلرية وموجبه. . 5

بأنّه عالقة بني هدف (موجب احلدّ من احلرية) تتمثل يف قيمة حممية قانونيا (حقوق الغري أو  التناسب  يُعرف 
من  احلرية)  من  (احلدّ  وإجراء  العامة)  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات 
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املفروض أن حيقق الغاية املنشودة. إنّ حتقيق التناسب باملعنى الواسع يفرتض توفّر ثالثة رشوط، تتمثل فيام ييل:

ن اإلجراء املتخذ من حتقيق اهلدف املنشود.  - الرشط األول- املالءمة (adéquat): جيب أن يمكّ

- الرشط الثاين- الرضورة: جيب أن يكون اإلجراء املتخذ رضوريا لتحقيق اهلدف املنشود. 

للهدف   (adapté) موائام  املتخذ  اإلجراء  يكون  أن  جيب  الضيق:  باملعنى  التناسب  فكرة  الثالث-  الرشط   -
املنشود. جيب أن ال يتجاوز احلدّ من احلرية ما هو رضوري لضامن موجب احلق. مثال: ال جيب احلد من 

دا جغرافيا. حرية التنقل يف كامل البالد إن كان الوباء حمدّ

بدوهنا  فألنه  اإلجراء  صحة  ومتثّل رشوط  مطلوبة  الواسع  باملعنى  للتناسب  الثالث  الرشوط  هذه  كانت  وإذا 
خيشى أن ينال اإلجراء بصفة مفرطة من قيمة أخر حيميها القانون وهي احلق أو احلرية املعنيّة. وكام يتّضح، 
. فام نعتربه مبدأ التناسب إنام هو املقتضيات الثالثة التي جيب أن حتدد  ليس التناسب بقاعدة بقدر ما هو متشّ

اجلهة املختصة يف اختيار اإلجراء والتي يراقبها القايض للحكم بصحته.

عن  مستقلة  رضورة  رضورتني،  وجود  من  التأكد  يفرض   49 الفصل  أن  أوهلام  استنتاجني  سبق  ممّا  ويستنتج 
ذ للحدّ من احلرية  مبدأ التناسب، رضورة احلدّ من احلرية (nécessité externe) ورضورة اإلجراء الذي اُختّ
(nécessité interne) وثانيهام أنّ للتناسب معنى واسع (proportionnalité lato sensu) ومعنى ضيق 

(proportionnalité stricto sensu) وهو املواءمة.

الّسؤال السابع: هل يمكن التراجع في الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور؟

"ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". تعترب هذه الفقرة 
حقوق  ة  مادّ حيكم  الذي   (principe de non régression) الرتاجع  عدم  ملبدأ  تكريسا   49 الفصل  من  األخرية 
ة. وينطبق هذا التحجري عىل تعديل الدستور ومن باب أوىل وأحر عىل الترشيع العادي أو األسايس.  اإلنسان بصفة عامّ
وقد نصّ الفصل 46 رصاحة عىل ذلك يف ما خيص حقوق املرأة: "تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم 

مكاسبها وتعمل عىل تطويرها".

مثال: ال يمكن الرتاجع يف مكتسبات حرية تكوين األحزاب واجلمعيات التي حتققت بمقتىض املرسوم عدد 87 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واملرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 

24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم اجلمعيات.
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الّسؤال الثامن: ما هي المسألة المنسّية في دستور 27 جانفي/كانون الثاني 2014؟

ن الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 رئيس اجلمهورية "يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن  يمكّ
أو أمن البالد أو استقالهلا، يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتمها تلك احلالة االستثنائية".

ويمكن أن تتمثل هذه التدابري، وهي ليست قوانني، يف تعليق حقوق وحريات وعدم اعتامد الفصل 49. كان ال بد 
droits fon-" من التنصيص يف هذه الصورة عىل احلقوق واحلريات التي ال يمكن تعليقها حتى يف احلالة االستثنائية

damentaux indérogeables" عىل غرار بعض الدساتري2.

وال يمثّل هذا النسيان ثغرة يف النظام القانوين التونيس بام أنّه بمقتىض الفصل 20 من الدستور "املعاهدات املوافق 
عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها، أعىل من القوانني وأدنى من الدستور". ولقد صادقت تونس بدون حتفظ 

ابع عىل ما ييل: عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية3 الذي ينصّ يف فصله الرّ

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
بمقتىض هذا  املرتتبة عليها  بااللتزامات  تتقيد  تدابري ال  الوضع،  يتطلبها  التي  تتخذ، يف أضيق احلدود  أن  العهد 
العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخر املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها 

عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتني 1 و2) و11 و15 و16 و418.

ها: 2  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل 73 من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ املساس من أحكام الفصول التالية...».

سليم اللّغامين، سلو احلمروين وسلسبيل القليبي، «احلقوق واحلريات»، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم 
واقرتاحات، 15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 31-58.

3  قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968 يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية.

الفصل 6: احلق يف احلياة.  4
الفصل 7: حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.

الفصل 8: الفقرة األوىل: "ال جيوز اسرتقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها." الفقرة الثانية: "ال جيوز إخضاع أحد للعبودية. 
الفصل 11: حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

الفصل 15: مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
الفصل 16: لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

الفصل 18: لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد 
خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر.

عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
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املراحل
رص

العنا
األسئلة

ت
التعليل/ املقرتحا

التأطري الدستوري 
العام

ص
ّ شكل الن

يس         قانون عادي              مرسوم
قانون أسا

ضوع القانون 
مو

رشوع القانون)
(أو م

ّة؟ ت املعني
ماهي احلقوق واحلريا

سها)؟
ّ صول التي تكر

ّستوري (ماهي الف ما هو املرجع الد

ص الدستور؟
صة يف ن

ت قيود خا
هل تتعلق هبذه احلقوق واحلريا

ت 
التدقيق مع االلتزاما

الدولية
ت الدولية يف املجال

االلتزاما

ت عليها 
صادق

ت 
ت املعنية مشمولة بمعاهدا

هل أن احلقوق واحلريا
س؟ 

تون

نعم                                    ال                    

ماهي؟
ت  بشأهنا؟ 

هل هناك حتفظا

نعم                                    ال                    

 ماهي؟

 D
EC

LARATIO
N

S IN
TERPRETATIV

ES ت تأويل
هل هناك إعالنا

بشأهنا؟ 

نعم                                    ال                    
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ماهي؟

ضاها؟
ّة بمقت ّونسي ّولة الت ت املحمولة عىل الد

ما هي االلتزاما

مد احرتام/االنسجام 
ت الدولية املذكورة

مع االلتزاما

ّة؟ ّولي ت الد
هل أنّ القانون متالئم مع هذه االلتزاما

ال                     

ض ؟
ماهي مواطن التناق

نعم                    

ك؟
ف ذل

كي

 التدقيق يف املنظومة 
القانونية

ني
التناسق مع القوان

رشيعي)
(املحيط الت

ني مرتبطة هبذا القانون أو حييل إليها؟ 
هل هناك قوان

نعم                                    ال                    

ني؟ 
ما هي هذه القوان

ض ما؟
هل هناك تناق

ص 
صو

رشيعي والن
التنزيل الت

التطبيقية

رشيعي نافذ:
ص ت

صورة ن
يف 

ص تطبيقية هلذا القانون؟
صو

هل هناك ن

نعم                                    ال                    

ّة ؟  ّتيبي ص الرت
صو

ّ ما هي هذه الن

؟
ّ ت لتقييد احلق

ل ص أم تدخّ
ت بتطبيق الن

هل اكتف
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رشوع قانون:
صورة م

يف 
ص تطبيقية؟

صو
صدار ن

رشوع القانون إ
يض م

هل يقت

نعم                                    ال                    

صدارها؟
ّ إ وري

ّ
رض

ص التطبيقة ال
ّو ما هي النص

رصها.
ضوعها وجماهلا وعنا

ّد مو حد

ضوح 
ت من و

التثب
ص

الن
صياغة)

(ال

إتاحة القانون للجميع
 إىل أن يكون مفهوما)

ّ (قابلية النص

ضوح؟
صاغة بو

ص م
ّ هل أنّ أحكام  الن

نعم                                    ال                    

ّة يف ارتباط باحلقوق؟ ص خاص
ّ ّياغة يف هذا الن ب الص

ما هي عيو
ّياغة املقرتحة؟ صالحها وما هي الص

ف يمكن إ
كي

ت من احرتام مبدأ 
التثب

عدم الرتاجع

ت احلق
مكتسبا

ّاجع عنها؟   شى الرت
ُ ّ  التي خي ت احلق

ماهي مكتسبا

ّ االنطالق  ّـ(ة) الذي سيتم ص) املرجعي
صو

ّ ص (أو الن
ما هو الن

ت ؟
منه(ـا) لتحديد املكتسبا

ت
مد الرتاجع عن املكتسبا

ت من:
ب ّثّ رشيعي والقاعدة املرجع  للت

ني احلكم الت
قارن ب

س يف مستو محاية احلق. 
وجود تراجع ملمو

نعم                                    ال                    

ت 
امنا

ّ وجود تراجع يف الض

نعم                                    ال                    

ّاجع؟ ّر هذا الرت ّة ترب صلحة عام
ت م

ضيا
هل هناك مقت

ص طبقا لنتائج املراحل الالحقة.
صالح الن

نقرتح هذه النقطة ويتم الرجوع إليها يف كل مرة إل
 5

5
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ت 
ت من موجبا

التثب
التقييد

ف 
رضورة: اهلد

(ال
 ّ الذي يربر احلد

ض بالقانون)
املفرو

محاية حقوق الغري

من هو الغري املعني باحلامية: 
(...

ّ رص صة (قُ
- هل هو فئة خا

نعم                                    ال                    

ماهي أوجه احلامية (سالمة، أمن....)؟
ضوع التحديد 

صادم مع احلق مو
هل هو غري يدخل حقه يف ت

بالقانون؟

نعم                                    ال                    

ما هو حق/ حقوق الغري املعنية باحلامية؟

ّ الغري  ّحديد وحق ضوع الت
ني احلق/ احلقوق مو

صادم ب
ّ ل الت فيم يتمثّ

املحمي؟   

ّحديد أو حقوق  ضوع الت
ّة: احلق مو صلحة األكثر أولوي

ما هي امل
الغري؟

ّة التمتع به)؟ ّ محاية حلقوق الغري (مداه portée/ مد ّ تقييد احلق ف تم
كي
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ت األمن العام
ضيا

مقت

؟
ّ ّقييد من احلق ّوقي منه عرب الت ّ املقصود الت ّهديد لألمن العام أين يربز الت

ل؟ فيم يتمثّ
ّظام؟  ق بحفظ الن ١- هل يتعلّ

نعم                                    ال                    

ي من اجلريمة؟ ّوقّ ق بالت ٢-هل يتعلّ

نعم                                    ال                    

ص:
ّد األشخا ّ املخاطر التي هتد ضد

ق باحلامية  ٣-هل يتعلّ
يف أمنهم:                                

نعم                                    ال                    

يف حياهتم:       

نعم                                    ال                    

يف حرمتهم اجلسدية: 

نعم                                    ال                    

رضار جسيمة) 
يف ممتلكاهتم: (أ

نعم                                    ال    

ّ / احلقوق محاية لألمن العام  (نطاقه/مداه  ّ تقييد احلق ف تم
كي

ّة التمتع به)؟ / مد portée
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ت األمن العام
ضيا

مقت

؟
ّ ّقييد من احلق ّوقي منه عرب الت ّ املقصود الت ّهديد لألمن العام أين يربز الت

ل؟ فيم يتمثّ
ّظام؟  ق بحفظ الن ١- هل يتعلّ

نعم                                    ال                    

ي من اجلريمة؟ ّوقّ ق بالت ٢-هل يتعلّ

نعم                                    ال                    

ص:
ّد األشخا ّ املخاطر التي هتد ضد

ق باحلامية  ٣-هل يتعلّ
يف أمنهم:                                

نعم                                    ال                    

يف حياهتم:       

نعم                                    ال                    

يف حرمتهم اجلسدية: 

نعم                                    ال                    

رضار جسيمة) 
يف ممتلكاهتم: (أ

نعم                                    ال    

ّ / احلقوق محاية لألمن العام  (نطاقه/مداه  ّ تقييد احلق ف تم
كي

ّة التمتع به)؟ / مد portée

ّفاع الوطني ت الد
ضيا

مقت

ّ؟ ّقييد من احلق ّوقي منه عرب الت ّفاع الوطني املقصود الت أين يربز هتديد الد

ل؟ فيم يتمثّ
ّولة   بقاء الد

نعم                                    ال                    

سالمتها اإلقليمية 

نعم                                    ال                    

يس 
استقالهلا السيا

نعم                                    ال                    

ّهديد: هل أنّ الت

(ّ ١- يمكن االحتجاج  به لتقييد احلق/ احلقوق  (عام

نعم                                    ال                    

٢-ال يمكن االحتجاج  به لتقييد احلق/ احلقوق  (حميلّ أو معزول)

نعم                                    ال                   

/ احلقوق محاية للدفاع الوطني (نطاقه/مداه 
ّ ّ تقييد احلق ف تم

كي
ّة التمتع به)؟ / مد portée
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ّة ّة العام صح
ت ال

ضيا
مقت

ّقييد  ّوقي منه عرب الت صود الت
ّة املق صح

ّظام العام لل أين يربز هتديد الن
؟

ّ من احلق

صحة العامة (نطاقه/مداه 
/ احلقوق محاية لل

ّ ّ تقييد احلق ف تم
كي

ّة التمتع به)؟  / مد portée

ّة ب العام
ت اآلدا

ضيا
مقت

؟ 
ّ ّقييد من احلق ّوقي منه عرب الت ّة املقصود الت ب العام

أين يربز هتديد اآلدا
ل؟   فيم يتمثّ

ّة التمتع  ب العامة (مداه portée/مد
ّ محاية لآلدا ّ تقييد احلق ف تم

كي
به)؟ 

ت الدولة 
ضيا

مقت
املدنية الديمقراطية

رضهبا 
ّ احلدود التي ي ت من  أن

التثب
 ّ ّ تعد ّة أو احلق القانون عىل احلري
ّة ّة ديمقراطي رضورة يف دولة مدني

ّ اإلجراء من قيم املواطنة؟ هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ب؟
ع ّ اإلجراء من إرادة الشّ هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ّة القانون؟ ّ اإلجراء من علوي هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي
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ّة ّة العام صح
ت ال

ضيا
مقت

ّقييد  ّوقي منه عرب الت صود الت
ّة املق صح

ّظام العام لل أين يربز هتديد الن
؟

ّ من احلق

صحة العامة (نطاقه/مداه 
/ احلقوق محاية لل

ّ ّ تقييد احلق ف تم
كي

ّة التمتع به)؟  / مد portée

ّة ب العام
ت اآلدا

ضيا
مقت

؟ 
ّ ّقييد من احلق ّوقي منه عرب الت ّة املقصود الت ب العام

أين يربز هتديد اآلدا
ل؟   فيم يتمثّ

ّة التمتع  ب العامة (مداه portée/مد
ّ محاية لآلدا ّ تقييد احلق ف تم

كي
به)؟ 

ت الدولة 
ضيا

مقت
املدنية الديمقراطية

رضهبا 
ّ احلدود التي ي ت من  أن

التثب
 ّ ّ تعد ّة أو احلق القانون عىل احلري
ّة ّة ديمقراطي رضورة يف دولة مدني

ّ اإلجراء من قيم املواطنة؟ هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ب؟
ع ّ اإلجراء من إرادة الشّ هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ّة القانون؟ ّ اإلجراء من علوي هل يمس

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ّيمقراطي؟  ّة للمجتمع الد س اجلوهري
ّ اإلجراء من األس هل يمس

ّعبري  حرية الت

نعم                                  ال                                                                  

ّدية  ّعد الت

نعم                                  ال                                                                  

ّسامح وروح االنفتاح الت

نعم                                  ال                                                       

ت
حقوق  األقليا

نعم                                  ال                    

ف؟
كي

ت من احرتام مبدإ 
التثب

ب 
التناس

(إجراء اختبار 
ب)

التناس
ّ اإلجراء  هل أن
ص عليه 

صو
املن

ب مع 
بالقانون متناس

ف منه؟
اهلد

س املالءمة
قيا

ّ اإلجراء قادر عىل  ت من أن
(التثب

رشوع)
ف امل

بلوغ اهلد

ف واإلجراء؟
ني اهلد

هل هناك  رابط عقالين ب

نعم                                  ال                     

ض املنشود.
ني اإلجراء والغر

ّة ب ّببي ل العالقة الس حلّ

نعم                                  ال                                                                

ب 
ض املنشود (غيا

ني اإلجراء والغر
ب العالقة السببية ب

أبرز غيا
ّ للمالءمة)؟ جيل
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رضورة
س ال

قيا
ّاخلية) (الد

رضوري 
ّ اإلجراء  ت من أن

ّثب (الت
رشوع)

ف امل
لتحقيق اهلد

ّ بأقلّ قدر ممكن؟ ّ من احلق - هل أنّ اإلجراء حيد

نعم                                  ال                     

ف؟
كي

رشيعي 
ّ ّ من اإلجراء الت       - هل يوجد إجراء أقلّ انتهاكا للحق

ف ؟
وبنجاعة مماثلة يف بلوغ اهلد

نعم                                  ال                     

ف؟
كي

ضيق
ب باملعنى ال

س التناس
قيا

ف ودرجة/
ني أمهية اهلد

(املوازنة ب
خطورة التقييد)

ّقييد: ّة للت هل أنّ اآلثار االجيابي
 ثابتة 

حمتملة

ّ (دون تقييد ): ّة أو خماطر إطالق احلق ّلبي -هل أنّ اآلثار الس
ّلبية للتقييد: -هل أنّ اآلثار الس

 ثابتة 

حمتملة

رشوع:
ف امل

  -هل أنّ الفائدة من محاية اهلد
ّة بام فيه الكفاية                                             قوي

ّ أو احلرية    طفيفة/ بسيطة لتربير خطورة انتهاك احلق

ك؟
ف ذل

كي
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رضورة
س ال

قيا
ّاخلية) (الد

رضوري 
ّ اإلجراء  ت من أن

ّثب (الت
رشوع)

ف امل
لتحقيق اهلد

ّ بأقلّ قدر ممكن؟ ّ من احلق - هل أنّ اإلجراء حيد

نعم                                  ال                     

ف؟
كي

رشيعي 
ّ ّ من اإلجراء الت       - هل يوجد إجراء أقلّ انتهاكا للحق

ف ؟
وبنجاعة مماثلة يف بلوغ اهلد

نعم                                  ال                     

ف؟
كي

ضيق
ب باملعنى ال

س التناس
قيا

ف ودرجة/
ني أمهية اهلد

(املوازنة ب
خطورة التقييد)

ّقييد: ّة للت هل أنّ اآلثار االجيابي
 ثابتة 

حمتملة

ّ (دون تقييد ): ّة أو خماطر إطالق احلق ّلبي -هل أنّ اآلثار الس
ّلبية للتقييد: -هل أنّ اآلثار الس

 ثابتة 

حمتملة

رشوع:
ف امل

  -هل أنّ الفائدة من محاية اهلد
ّة بام فيه الكفاية                                             قوي

ّ أو احلرية    طفيفة/ بسيطة لتربير خطورة انتهاك احلق

ك؟
ف ذل

كي

س بجوهر احلق
املسا

س اإلجراء
ت من عدم مسا

التثب
ّ  من جوهر احلق

 ّ ّ اإلجراء ال يفرغ احلق ت من أن
(التثب

من حمتواه)

ّة؟ ضاء متاما عىل احلق/ احلري
ّقييد إىل الق ّي الت هل يؤد

نعم                                    ال                    

ف؟
كي

ّة؟  صفة هنائي
/ احلرية ب

ّ ّقييد إىل حرمان فئة من احلق ّي الت  هل يؤد

نعم                                    ال                      

ف؟
كي

صفة مؤقتة؟
ب

/ احلرية؟ 
ّ ف احلق

ّ ّقييد حير هل أنّ الت

نعم                                    ال                      

ف؟
كي
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف مجيع 
أنحاء العامل، باعتبارها طموحاً إنسانياً عاملياً ومتكيناً للتنمية املستدامة. نقوم بذلك عن طريق دعم 
بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع املستويات. تتمثل رؤيتنا 
يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة 

وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا
الدستور،  بناء  وعمليات  االنتخابية،  العمليات  رئيسية:  تأثري  جماالت  ثالثة  عىل  عملنا  يف  نركز 
واملشاركة والتمثيل السياسيني. ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع والتنمية 

املستدامة يف مجيع جماالت عملنا. 

العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
واإلقليمية، وتنتج معرفة مقارنة بشأن املامرسات الديمقراطية، وتقدم املساعدة الفنية وبناء القدرات 
بشأن قضايا مهمة  الديمقراطية، وجتري حواراً  العمليات  املشاركة يف  للجهات  يف جمال االصالح 

للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟
اهلادئ  واملحيط  وآسيا  أفريقيا  يف  وقطرية  إقليمية  مكاتب  ولدينا  يف ستوكهومل،  الرئييس  مقرنا  يقع 
وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة 

وهي معتمدة لد مؤسسات االحتاد األورويب.
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اإلنسان يف  حقوق  محاية  منظومة  جذرياً يف  تغيرياَ  الدستور  من   49 الفصل  أحدث 
تضع الرشوط  التي  العربية  الدساتري  يف  الوحيدة  اجلامعة  املادة  يكون  يكاد  إذ  تونس، 
السلط  املرشع وخمتلف  ل  لتدخّ إطار  احلقوق واحلريات وضبط  بتنظيم  املتعلقة  واملعايري 
تم  فقد  احلقوق وموجباهتا.  تقييد  ضوابط  بني  التناسب  مبدأ  إىل  باالستناد  العمومية 
بمقتىض الفصل 49 دسرتة مبدأ قانوين هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً 
من الرضوري إعامله من قبل كافة املتدخلني يف هذا املجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل 

وضامن محاية أنجع وأدق للحقوق واحلريات.

إىل  ه  املوجّ الدليل  للديمقراطية واالنتخابات  الدولية  املؤسسة  تقدم  اإلطار،  يف هذا 
السلطة الترشيعية للمسامهة يف إنارهتا حول سبل إعامل الفصل 49 والتقيّد بمعايريه عند 

ع يعترب املعني األول بأحكامه ورشوطه. أدائها للوظيفة الترشيعية، ال سيام أن املرشّ

املرجعية  القاعدة  بوصفه  الترشيعي  العمل  يف   49 الفصل  حمورية  ليل  الدّ ويربز 
ينبغي عليه  الذي  ع اإلطار  التي ترسم للمرشّ العليا للترشيع يف مادة احلقوق واحلريات 
الذي  العقالين  املنهج  إىل  بالنظر  وكذلك  واحلريات،  للحقوق  تنظيمه  عند  به  االلتزام 
أو  الترشيع يف عالقة بمامرسة احلقوق  تواجه واضع  التي  يتيحه يف معاجلة اإلشكاليات 
لتطبيق  عميل  منوال  وضع  إىل  الدليل  ويرمي  منها.  احلد  إىل  النزوع  عند  أو  إليها  النفاذ 
احلقوق واحلريات  قيودا عىل  تتضمن  منه عند وضع ترشيعات  49 واالستفادة  الفصل 
يف خمتلف مراحل املسار الترشيعي داخل الربملان، من املبادرة إىل املصادقة، وذلك انطالقا 
من خصوصية موقع السلطة الترشيعية يف عملية بناء القوانني بني مقتضيات الدستورية 

مات الترشيع اجليد. ومقوّ
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