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متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى االطار القانوني

الفترة  :من  1أفريل إلى  30سبتمبر  2017غيابالتطبيق تطبيق جاري وغيرمكتمل
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حقوق االنسان

تطبيق في تحسن

تطبيقمر�ضي

المالحظات

حرية تكوين الجمعيات
حرية االجتماع والتظاهر السلميين

ّ
يتسم قانون  1969الجاري به العمل بالغموض وهذا ما يترك مجاال واسعا للتصرف بالنسبة للسلطة التنفيذية.

حق االنتخاب والترشح وتق ّلد الوظائف
العمومية

أضاف القانون األسا�سي عدد  7لسنة  2017املؤرخ في  14فيفري  2017املنقح ّ
واملتمم للقانون األسا�سي عدد  16لسنة  2014املؤرخ في  26ماي 2014
أحكاما تعنى باالنتخابات البلدية والجهوية.

الحق في محاكمة عادلة

تم تعديل مجلة االجراءات الجزائية في شهر فيفري  2016وتحسين االطار القانوني لإلحتفاظ لكن من املستحسن القيام ببعض التعديالت التي من شأنها
اضفاء املزيد من الفعالية على الضمانات الدستورية.
اطار قانوني جديد خاص بالقضاء االداري في طور االرساء .ألول مرة في تاريخ املحكمة االدارية يتم احداث  12دائرة ابتدائية بالجهات متفرعة عن
املحكمة اإلدارية بمقت�ضى األمر الحكومي عدد  2017-620املؤرخ في  25ماي  2017وهو مما يساهم في تقريب القضاء من املواطن.

حرية الضمير والمعتقد
حرية التعبير واإلعالم والنشر

بعض النصوص القانونية ومنها ما هو غير مطبق تتضمن أحكاما تحد من حرية الضمير و املعتقد.
وقع الغاء املنشور املؤرخ في  5نوفمبر  1973الذي يمنع زواج املسلمات من غير املسلمين.
ضرورة القيام بتحوير اإلطار القانوني لضمان مزيد من األمان القانوني.

الحقوق السياسية والمدنية
المساواة أمام القانون
تكافؤ الفرص

الالمركزية

بعض النصوص القانونية تحتوي على أحكام مخالفة ملبدأ املساواة.
ّ
تم تعديل القانون املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر ليلغي حالة من الالمساواة بين االبوين بخصوص الترخيص في السفر ألبنائهما القصر.
صدر القانون األسا�سي عدد  2017-58املؤرخ في  11أوت  2017و املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة.
التقرير يقتصر على تقييم هذا املوضوع من منظور الحقوق املدنية و السياسية و أنشأ األمر الحكومي عدد  626لسنة  2016املؤرخ في  25ماي  2016مجلسا استشاريا
جديدا يسمى مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل و هي أول مرة يكرس فيها نص قانوني مفهوم “النوع االجتماعي” في القانون الوضعي التون�سي.
ّ
تم إيداع مشروع مجلة الجماعات املحلية لدى مجلس نواب الشعب في شهر ماي  .2017إلى ّ
حد  30سبتمبر  2017لم ّ
تتم بعد املصادقة على مشروع املجلة من قبل
مجلس نواب الشعب.
و قد تم تأخير تاريخ االنتخابات البلديةالتي كان من املزمع تنظيمها في  17ديسمبر  2017إلى سنة . 2018

الفصل والتوازن بين السلطات

الشرعية الديمقراطية للسلطتين التشريعية
والتنفيذية
الرقابة المدنية والديمقراطية على القوات
المسلحة

لم تتم مراجعة االطار القانوني املتعلق بالقضاء العسكري.

الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية
تجسيد مكانة المعارضة البرلمانية

تمت مالءمة النظام الداخلي للمجلس مع الوضع الراهن املتميز بوجود معارضة برملانية ضعيفة.

استقاللية السلطة التشريعية

ينبغي تجسيد الضمانة الدستورية الستقاللية السلطة التشريعية.

استقاللية القضاء

بالرغم من ادخال بعض االصالحات ّ ،
فإن القوانين والتراتيب النافذة تتضمن أحكاما غير مطابقة للدستور.
تم انشاء املجلس األعلى للقضاء بمقت�ضى القانون األسا�سي عدد  2016-34املؤرخ في  28أفريل  . 2016انطلقت أشغال املجلس في أفريل .2017

دولة القانون
القضاء الدستوري
التأطير القانوني للحاالت االستثنائية

صدور القانون املتعلق باملحكمة الدستورية اال أنه لم يقع تركيز املحكمة بعد.
ّ
األمر عدد  50لسنة  1978املنظم لحالة الطوارئ غير مطابق للدستور.

واجب المحاسبة والشفافية
واجب المحاسبة

يتعين إدخال املزيد من التحسينات على اإلطار القانوني ،وبالخصوص على صالحيات لجان التحقيق البرملانية

الشفافية

صدر القانون املتعلق بحق النفاذ إلى املعلومة في مارس  2016ودخل حيز النفاذ في مارس .2017
وقع ارساء هيئة النفاذ إلى املعلومة إثر انتخاب مجلس نواب الشعب ألعضائها في  18جويلية  2017و تسميتهم بمقت�ضى األمر الحكومي املؤرخ في 17
أوت .2017
ّ
صدر القانون األسا�سي عدد  10لسنة  2017املؤرخ في  7مارس  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية املبلغين.
ّ
وقع إيداع مشروع قانون أسا�سي عدد  2017/89لدى مجلس نواب الشعب يتعلق ب “التصريح باملكاسب واملصالح ومكافحة اإلثراء غير الشرعي
وتضارب املصالح في القطاع العام”.
ينبغي تمتين املنظومة القانونية املتعلقة بالشفافية.

الهيئات الدستورية المستقلة

تم وضع االطار القانوني لهيئتين دستوريتين من جملة خمس هيئات و هي :
 الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بمقت�ضى القانون األسا�سي عدد  23لسنة  2012و تمارس الهيئة مهامها منذ .2014 هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد بمقت�ضى القانون األسا�سي القانون عدد  59لسنة  2017املؤرخ في  24أوت  2017ولم يتم ارساء هذه الهيئةبعد.
تمت إحالة بعض مشاريع القوانبن املتعلقة ببقية الهيئات إلى مجلس نواب الشعب.

