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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.
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 المقدمة 

تميّــزت ُدوُل مــا يُســّمى ب “الّربيــع العربــي”،1 بالُخــُروج أّوالً بُمجتمعــات مدنيّــة فعليّــة وُمســتقلّة 
ــة يقُوُدهــا باألســاس مجموعــة مــن الّشــباب، شــّكلت فُرصــةً  عــن الســلطة السياســية؛ ُمجتمعــات مدنيّ
للُمطالبــة بتقييــد صاحيّــات مســُؤولي الّســلطة الّسياســيّة المركزيّــة أو حتـّـى بتغييــر النّظــام الّسياســي 

ــة داخــل الــّدول.2 ــة واقتصاديّ وأيضــا بتحقيــق مطالــب ذات صبغــة اجتماعيّ

ــلطة  ــح “كس ــة، فأصب ــر تلقائيّ ــرز بأكث ــي وب ــع المدن ــم دور المجتم ــس خصوصــا، تدّع ــي تون وف
تأسيســيّة مدنيـّـة غيــر رســمية”3 تتميـّـز بالتلقائيـّـة واالســتقاليّة،4 ولــه أيضــا القــدرة علــى الُمشــاركة فــي 

ــة”5 والتّفاعــل والتّداخــل معهــا والتّأثيــر عليهــا. ــلطة التّأسيســيّة األصليّ ــات “السُّ صاحيّ

فــي هــذا المجــال، يتمحــور موضــوع البحــث حــول مفهوميــن أساســيين: المجتمــع المدنــي مــن 
ــذه  ــّد ه ــي،6 تع ــع المدن ــق بالمجتم ــا يتعل ــة أخــرى. ففيم ــن جه ــد م ــة والّدســتور التّونســي الجدي جه
العبارةمفهومــا حديثــا ومعاصــرا يحمــل معانــي غامضــة وفضفاضــة وصعبــة التحديــد. لذلــك تتعــدد 
وتختلــف التعاريــف المقدمــة حولهــا مــن الفاســفة والمختصيــن فــي القانــون وهــو مــا ســيكون محتــوى 

اهتمامنــا فــي المبحــث التمهيــدي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالدســتور التونســي الجديــد، فهــو وثيقــة مكتوبــة صــادرة عــن المجلــس الوطنــي 
التأسيســي فــي ظرفيــة اســتثنائية مــن تاريــخ الدولــة التونســية، ويعــّد ثانــي دســتور بعــد وثيقــة غــرة 
جــوان 1959 والــذي أطلــق عليــه البعــض بدســتور الجمهوريــة التونســية الثانيــة، وتمــت المصادقــة 
عليــه فــي 26 جانفــي 2014 وختمــه فــي اليــوم الموالــي مــن قبــل رئيــس الســلطة االنتقاليــة ودخــل 
حيــز التنفيــذ يــوم 10 فيفــري 2014 بعــد نشــره فــي الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.7 ويختلــف 
ــه مــن حيــث  دســتور 2014 عــن دســتور 1959 8 مــن حيــث الشــكل والمضمــون كمــا يختلــف عن

عنصــر المجتمــع المدنــي والــذي ميــز حضــوره فــي عمليــة الوضــع نقطــة اختــاف جوهريــة. 

وفــي هــذا اإلطــار أيضــا لــم يكــن دســتور 2014 مختلفــا عــن غيــره مــن الدســاتير المعاصــرة، إذ 
كــرس اتجاهــات عامــة ظهــرت منــذ التســعينات )تبنــي الفكــر الّدســتوراني التّجديــدي(9 فــي تكريــس 
انفتــاح عمليــة وضــع الدســاتير العربيـّـة الجديــدة10 علــى االطــراف الفاعلــة ســواء داخليــة أو خارجيــة11 
وتفــادي انغــاق الســلطة التأسيســية االصليــة علــى نفســها وذلــك بهــدف التوصــل إلــى دســتور يكــون 
مــرآة تعكــس الّظــروف الّسياســيّة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثّقافيـّـة للمجتمــع وتعبــر عــن موازيــن 

القــوى وتكــرس البعــد التشــاركي.12 ويعتبــر ذلــك ضمانــا لتطبيــق الدســتور واســتقراره.
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ــرة  ــه واألطــراف المؤث ــّرق لدراســة إطــار الدســتور وظرفيت ــي التّط ــة الموضــوع ف ــن أهميّ تكم
علــى العمليــة التأسيســية. ويهــدف الموضــوع إلــى إبــراز مكانــة المجتمــع المدنــي خــال عمليــة وضــع 

الدســتور الجديــد والبحــث فــي خصوصيــات التجربــة التونســية. 

يعــد تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى عمليــة وضــع الدســتور مــن أهــم األســاليب التــي تمكن مــن إحداث 
تغييــرات. وال يعتبــر هــذا التأثيــر تغييــرا جذريــا، فهــو تغييــر فــي القواعــد وليــس فــي األســس. وتمثــل 
مرحلــة “وضــع الّدســتور” عمليــة معقـّـدة ومتعــّددة األبعــاد، وتشــتمل العديــد مــن اإلجــراءات والمراحــل 
ــع  ــا البعــض خاصــة المجتم ــع بعضه ــة م ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــع التشــاور وضــرورة تدخــل العدي م

المدنــي بهــدف التوّصــل إلــى توافــق فــي اآلراء علــى مبــادئ وقواعــد وثيقــة الدســتور التونســي.

ــن أجــل منحــه الوجــود  ــد م ــع دســتور جدي ــاء وصن ــاء وبن ــة إنش ــة “الوضــع” كيفيّ ــي عملي وتعن
ــة  ــرار. فعمليّ ــن: اإلعــداد واإلق ــيّتين ومختلفتي ــن أساس ــة وجــود آليّتي ــذه العمليّ ــي. وتقتضــي ه القانون
ــة التــي تــؤّدي إلــى ضبــط وتحديــد مضمــون القواعــد الّدســتوريّة  اإلعــداد تعنــي األعمــال التّحضيريّ
وصياغتهــا. أّمــا عمليـّـة اإلقــرار فهــي تتعلــق باتّخــاذ القــرار الــذي يســمح لمشــروع الّدســتور بالتّحــّول 

ــذه.13 ــة تنفي ــة وفاعليّ ــع بإلزاميّ إلــى دســتور يتمتّ

ــية  ــى المصطلحــات الرئيس ــاد عل ــال الموضــوع باالعتم ــد لمج ــن تحدي ــا ســبق م ــى ضــوء م عل
واســتخراج ألهميتــه، يمكــن اعتمــاد طــرح مبســط لإلشــكالية ولكنــه طــرح ال يخلــو مــن الصعوبــات. 
ــى “المجتمــع المدنــي” مــن جهــة و”وضــع الدســتور  ــا بالتركيــز عل ــد تعريــف المصطلحــات، قمن عن
التونســي الجديــد” مــن جهــة أخــرى. إذن تبــرز عاقــة وهــي باألســاس عاقــة تأثــر وتأثيــر. ويمكــن 
أن نتســاءل: كيــف شــارك المجتمــع المدنــي فــي عمليــة وضــع الدســتور التّونســي الجديــد خــال فتــرة 

انتقاليــة هشــة مــن تاريــخ البــاد لتحقيــق النظــام الديمقراطــي التشــاركي؟

لعــب المجتمــع المدنــي دورا هامــا خــال فتــرة االنتقــال الديموقراطــي التــي شــهدتها الباد التونســية. 
فمنــذ قيــام الثــورة، ســاهم بــدوره فــي تأطيــر المظاهــرات والمطالــب الشــعبية كمــا ســاهم فــي التوجــه 
نحــو انتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي لوضــع دســتور جديــد، وتواصــل هــذا الــدور الهــام خــال عمليــة 
وضــع الدســتور فــي إطــار الديموقراطيــة التشــاركية وحتــى فــي مرحلــة التطبيــق. ولقــد تــوج مســار 
وضــع الدســتور التونســي الجديــد فــي مرحلتيــن. فــي مرحلــة أولــى، فــوز الرباعــي الراعــي للحــوار 
الوطنــي بجائــزة نوبــل للســام التــي أعلنــت عنهــا اللجنــة النرويجيــة لجائــزة نوبــل بأوســلو فــي 9 أكتوبر 
14،2015 وتحصــل عليهــا 4 منظمــات عريقــة مــن المجتمــع المدنــي وهــي : االتحــاد العــام التونســي 
للشــغل، االتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
ــي  ــع المدن ــوج المجتم ــة، ت ــة ثاني ــي مرحل ــس.15 وف ــن بتون ــة للمحامي ــة الوطني ــوق اإلنســان والهيئ حق
بالحصــول علــى الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة دوفيــن الفرنســية وذلــك بتاريــخ 10 نوفمبــر 16.2017
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ولــم يكــن التطــرق لهــذا الموضــوع باألمــر الهيــن خاصــة وأنــه يتعلــق بمــادة وأحــداث متحركــة 
ــة وضــع  ــي فــي عملي ــات المجتمــع المدن ــف مكون ــرز مشــاركة مختل ــث تب ــي تطــور مســتمر. حي وف
الدســتور التونســي الجديــد بصفــة عفويــة. علــى هــذا األســاس، يســتوجب علينــا التعــرض إلــى تحديــد 
مفهــوم المجتمــع المدنــي ومكوناتــه )فــي المبحــث التمهيــدي( ودراســة األطــراف المشــاركة فــي عمليــة 
الوضــع )فــي المبحــث الثانــي( والتعــرض للدعــم الدولــي للعمليــة التأسيســية )فــي المبحــث الثالــث(.

 المبحث التمهيدي: المجتمع المدني ومكوناته

أولــى الفاســفة عنايــة فائقــة بمعنــى المجتمــع المدنــي وقّدمــوا تعاريــف متعــددة حولــه، انطاقــا مــن 
الفكــر السياســي اليونانــي ومــرورا بفاســفة العقــد االجتماعــي والمدرســة الليبراليــة. والحديــث عــن 
مفهــوم المجتمــع المدنــي وتطــوره فــي الفكــر الغربــي، يفتــرض تحليــل مجموعــة هائلــة مــن وجهــات 

النظــر التــي كتبهــا الفاســفة والمتباينــة حولــه.17 

وفــي ظــل غيــاب تعريــف موّحــد للمجتمــع المدنــي، يمكــن اســتخاص أن أغلــب التعاريــف تعتمــد 
علــى المعيــار الهيكلــي والــذي يقصــد بــه جملــة المكونــات أو األطــراف الفاعلــة مــن جهــة،18 )الجــزء 
الثانــي( والمعيــار الوظيفــي والــذي يمكــن تجزئتــه مــن حيــث المحتــوى علــى أنــه يتعلــق باألهــداف 

والمبــادئ مــن جهــة أخــرى )الجــزء االول(.19

الجزء االول: التعريف الوظيفي للمجتمع المدني

ــة للمجتمــع المدنــي20، حيــث يعتبــر بعــض  ــة العاّم يمكــن اســتخراج اتجاهيــن فــي نطــاق النّظريّ
ــر  ــي تدي ــراد الّت ــي يضــّم مجموعــة مــن األف ــع المدن ــن أّن المجتم ــي اتجــاه أول ذو وجهي الفاســفة ف
الّصالــح العــاّم وهــي فــي األصــل الّدولــة كمــا ذهــب الــى ذلــك أرســطو أو هوبــس21 أو جــون لــوك22 أو 
جــون جــاك روســو،23 أو منفصلــة عنهــا حســب هيجــل24 وماركــس.25 فــي حيــن يعتبــر اتجــاه ثانــي، 
أّن المجتمــع المدنــي ينبثــق مــن نظريـّـة الوظائــف اإليديولوجيـّـة فــي المجتمعــات الحديثــة مثلمــا ذهــب 

إليــه أنطونيــو غرامشــي.26

يعــّد إذن المجتمــع المدنــي مــن أكثــر المفاهيــم الخافيــة بيــن الفاســفة الذيــن ســاهموا فــي تطــّور 
ــؤالء،  ــا ه ــة عاصره ــة كل مرحل ــع حاج ــاً م ــجم غالب ــا ينس ــة بم ــل مختلف ــال مراح ــتخداماته خ اس
فــا يوجــد بينهــم اتفــاق حــول ماهيتــه. وال يختلــف الوضــع كثيــرا مــن حيــث التبايــن بيــن التعاريــف 
إذا مــا اعتمدنــا أبحــاث فقهــاء معاصريــن مــن غيــر الفاســفة. فمثــا يعــرف األســتاذ دومينيــك 
كــوالس)Dominique Colas( المجتمــع المدنــي بأنــه “الحيــاة االجتماعيــة المنظمــة انطاقــا مــن 
منطــق خــاص بهــا وخاصــة الحيــاة العامــة التــي تضمــن ديناميكيــة اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية”.27 
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ــرة،  ــة واألس ــن الدول ــع بي ــة تق ــه “مملك ــت جــوردون )Jordan White(  بأن ــتاذ واي ــره األس ويعتب
وتقطنهــا منظمــات منفصلــة عــن الدولــة، وتتمتــع باســتقال ذاتــي فــي عاقتهــا معهــا، وتتشــكل طوعــاً 

مــن أفــراد يهدفــون إلــى حمايــة مصالــح أو قيــم معينــة”.28

ــى األهــداف والُمثُــل  ــه، يعــرف األســتاذ منيــر السنوســي المجتمــع المدنــي اســتنادا إل ومــن جهت
العليــا والمبــادئ والقيــم التــي يســتوجب تركيزهــا فــي المجتمــع والمتمثلــة فــي تكريــس حقــوق اإلنســان 
ــة.29 ويمكــن أن نســتند باألســاس  ــة والمواطن ــان والحري ــة وضم ــق الديمقراطي ــون لتحقي ــة القان ودول
علــى معنــاه الليبرالــي الــذي يمثــل مجــال يضمــن جملــة الحريــات والحقــوق األساســية ويســمح لألفــراد 
االجتمــاع والمشــاركة وتبــادل اآلراء الكتســاب التجربــة والمســؤولية، هــذا مــا يجعلهــم قادريــن علــى 
أخــذ زمــام المبــادرة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات العامــة واالحتجــاج ضــد الســلطات الحكوميــة لضمــان 

حقوقهــم وحقــوق الغيــر.30

وال منــاص مــن القــول، أن بعــض الفقهــاء يركــزون علــى الجوانــب اإلجتماعيّــة واإلقتصاديّــة فــي 
تحديــد مفهــوم المجتمــع المدنــي. فعلــى المســتوى اإلجتماعــي، يُعتبــر المجتمــع المدنــي حســب االســتاذ 
ــع  ــع المجتم ــا م ــارُض تماًم ــر يتع ــو ُعنص ــراد وه ــة لألف ــاة اإلجتماعيّ ــا للحي ــعداوي تنظيًم ــاد الّس زي
ــاة  ــاج حي ــّص بإنت ــي تخت ــا الّت ــة منه ــات النّابع ــي والتّضامن ــات والبن ــى التّنظيم ــق “عل الّسياســي، ويطل
ــل  ــم رســمي، شــامل وعــاّم مــن قب ــي ال تخضــع لتنظي ــريّة والّت ــة واألُس ــة واألخاقيّ البشــر االقتصاديّ
الّســلطة المركزيـّـة”.31 كمــا يعــّد “حصيلــة تعــّدد العاقــات بيــن األفــراد والقــوى االجتماعيـّـة الّتــي توّحــد 
بيــن أفــراد المجتمــع بعيــًدا عــن التّدّخــل المباشــر للّدولــة”.32 فبلغــة أخــرى، يتدّخــل الُمجتمــع المدنــي فــي 
“المجــال االجتماعــي الُمنفصــل عــن الّدولــة واألحــزاب الّسياســيّة الّتــي تتكــّوُن مــن الُمنّظمــات واألفــراد 
الّتــي تُســاهُم فــي ُظُهــور أو التّأكيــد علــى الهويّــة االجتماعيّــة الجماعيّــة والّدفــاع عــن ُحقــوق اإلنســان 
كفــرد وكُمواطــن”.33 أمــا علــى المســتوى اإلقتصــادي، فهــو يســعى إلــى التوعيــة باإلمتيــازات الازمــة 
لألفــراد مــن خــال توفيــر مواطــن الشــغل للخــروج مــن األزمــة اإلقتصاديــة.34 ويشــمل مجــال المجتمــع 

المدنــي علــى هــذا المســتوى الملكيّــة والعاقــات التّجاريّــة، والغــرض منــه هــو التّعاقــد االجتماعــي.35

الجزء الثاني: التعريف الهيكلي للمجتمع المدني

ــي  ــاس ف ــل باألس ــات تتمث ــدة مكون ــن ع ــي م ــع المدن ــب المجتم ــي، يترك ــتوى الهيكل ــى المس عل
ــز  ــي ترتك ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــات والمنّظم ــة والتعاوني ــط واألندي ــات والرواب ــات والنقاب الجمعيّ
بالخصــوص علــى مجموعــة مــن األفــراد علــى اختــاف انتماءاتهــم وأفكارهــم.36 وتقــوم بالتالــي هــذه 
العناصــر غيــر السياســية بتمثيــل وتأطيــر األفــراد داخــل المجتمــع وتمكنهــم مــن التّعبيــر عــن مواقفهــم 

ــة. ــة أولي وأرائهــم والمشــاركة فــي تحقيــق األهــداف المرســومة بصف
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ونظــرا ألهميتهــا، يمكــن التوقــف علــى الجمعيـّـات باعتبارهــا مكّونــا فاعــا فــي المجتمــع المدنــي. 
ــة بيــن شــخصين أو أكثــر يعملــون بمقتضاهــا وبصفــة دائمــة علــى  ــا “اتّفاقيّ ــات بأنّه وتعــرُف الجمعيّ
ــنة 2011  ــدد 88 لس ــوم ع ــن المرس ــل 2 م ــب الفص ــاح” حس ــق أرب ــتثناء تحقي ــداف باس ــق أه تحقي
والمتعلــق بالجمعيــات.37 وهــو تقريبــا نفــس التعريــف الــذي جــاء بــه الفصــل األول مــن القانــون عــدد 
ــي  ــون الفرنس ــن القان ــا م ــتمد أساًس ــف مس ــذا التّعري ــات، وه ــق بالجمعي ــنة 1959 والمتعل 154 لس
المتعلــق بالجمعيــات لســنة 38.1901 وتعــّد الحريـّـة الجمعيّاتيـّـة39 وســيلة إلحيــاء دور المجتمــع المدنــي 
وترتبــط بالعديــد مــن الحريــات التــي تكــون متعايشــة ومتناغمــة معهــا. وهــي تعتبــر مــن أهــم الحريــات 
العامــة التــي تدعــم “حيــاة” المجتمــع المدنــي باعتبــار الجمعيــات مــن أهــم مكوناتــه.40 وترتبــط الحريــة 
الجمعياتيــة بالحريــات الفكريــة، نذكــر منهــا حريــة التعبيــر.41 كمــا لهــا عاقــة مباشــرة بحــق النفــاذ 
إلــى المعلومــة، إضافــة إلــى حريــة التظاهــر واالجتمــاع الســلميين التــي أصبحــت تكتســب أهميـّـة بالغــة 
بعــد الثــورة باعتبارهــا الوســيلة األساســية التــي يســتخدمها المجتمــع المدنــي للتّعبيــر عــن مطالبــه. 42

ولقــد ظهــر حديثــا، عنصــر جديــد إلحيــاء دور المجتمــع المدنــي وهــو عبــارة علــى ائتــاف مجموعة 
مــن الجمعيّــات والمنظمــات فــي المســار الدســتوري. يســمى هــذا العنصــر “شــبكة الجمعيــات”. تتكــون 
الشــبكة مــن جمعيتيــن أو أكثــر وتمثـّـل شــخصيّة معنويّــة مســتقلّة عــن الجمعيّــات العاديّــة علــى معنــى 
الفصــل 29 وتخضــع لنفــس نظــام الجمعيّــة الوطنيّــة علــى معنــى الفصــل 31 مــن المرســوم عــدد 88 
لســنة 2011. نذكــر علــى ســبيل المثــال، شــبكة “مراقبــون” وشــبكة “مرصد شــاهد” وشــبكة “دســتورنا”.

ــوم  ــي األصــل، مفه ــو ف ــي، وه ــّدة معان ــي ع ــع المدن ــوم المجتم ــبق، يطــرح مفه ــا س ــن كل م م
ُمؤّســس لإليديولوجيـّـة الّسياســيّة الحديثــة الغربيـّـة، لذلــك شــهد تحــّوالت نظريـّـة وتجريبيـّـة، لكنـّـه أيضــا 
يمثـّـل موضــوع تحــّوالت فــي أكــوان ثقافيـّـة غيــر تلــك التــي نشــأ فيهــا.43 فهــو مفهــوم لــه عاقــة وثيقــة 
ــة مــع  ــة متبادل ــا عاق ــي له ــارات الت ــون الدســتوري. وهــو مــن العب ــد بالقان ــاّم وبالتحدي بالمجــال الع
ــة  ــة والعــدل والمســاواة والديمقراطي ــلطة المضــاّدة والّديمقراطيّ المســار الدســتوري ومــا يســمى بالّس

ــة والمواطنــة والتعدديــة. ــيادة والمدنيّ ــة والديمقراطيــة التشــاركية44 والّس التّمثيليّ

ويعــد المجتمــع المدنــي فــي واقعنــا مــن أكثــر العبــارات هيمنــة وســيطرة علــى التحاليــل 
ــي  ــة الت ــة األنشــطة التطوعيّ ــى كاف ــح موضــوع البحــث إل ــات السياســية. ويشــير المصطل والخطاب
تنّظــم مــن قبــل مجموعــٍة مــن األشــخاص، حــول قيــٍم وأهــداف ومصالــح مشــتركة، وتتضمــن هــذه 
ــر  ــة التأثي ــم الخدمــات فــي عمليّ ــي لتقدي ــي ينخــرط بهــا المجتمــع المدن ــات الت ــع الغاي األنشــطة جمي

ــه. ــتور وتطبيق ــى وضــع الدس عل
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 المبحث الثاني:  مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع 
الدستور التونسي الجديد 

جمعــت العمليــة التأسيســية بيــن مقومــات النظــام التمثيلــي،45 ومــا يفترضــه مــن تفويــض ســلطة 
القــرار للمجلــس التأسيســي الُمنتخــب وهياكلــه، والمنحــى التشــاركي للعمليــة التأسيســية. فقــد اختــار 
المجلــس الوطنــي التّأسيســي سياســة االنفتــاح علــى المجتمــع المدنــي مــن منطلــق قناعــة راســخة بــأّن 
عمليـّـة “بنــاء” وثيقــة الّدســتور ليســت مجــّرد صياغــة بنــود قانونيـّـة يمكــن أن تقــوم بهــا لجنــة الخبــراء 
ولجــان محــّددة، بــل هــي عمليـّـة “تفاعــل وتأثيــر” وإجــراء حــوار متضمــن لعديــد المســائل الدســتورية 

مــع ُمختلــف الفئــات المعنيــة.

ــة لمختلــف الّشــرائح  ــادرة متوازن وتعتبــر مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي األعمــال التأسيســية مب
االجتماعيــة ومختلــف القطاعــات، وهــذا مــا مــن شــأنه أن يدخــل طمأنــة نســبيّة فــي نفــس التّونســييّن 
ــاره موضــوع  ــل دســتورا تشــاركيا باعتب ــد ليــس دســتورا مســقطا، ب ــى أّن الّدســتور الجدي ــدا عل تأكي
مناقشــة مــع العديــد مــن الفئــات االجتماعيــة ومكونــات المجتمــع المدنــي. كمــا يعتبــر الخبــراء جــزء 
مــن المجتمــع المدنــي فــي مفهومــه الموســع فيتــم دعوتهــم لاســتماع إليهــم ســواء بطلــب منهــم أو بطلب 
مــن الجهــة المعنيــة لــإلدالء برأيهــم. لذلــك ســنتعرض فــي هــذا المبحــث لمظاهــر مشــاركة مكونــات 

المجتمــع المدنــي فــي أشــغال اللجــان التأسيســية )الجــزء االول( ودور الخبــراء )الجــزء الثانــي(.

ــغال  ــي أش ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاركة مكون ــر مش الجزء االول:  مظاه
ــية ــان التأسيس اللج

ينــص الفصــل 53 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس الوطنــي التأسيســي التونســي علــى أن “مكتــب 
المجلــس يتكــون مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب رئيســا ومــن نائبيــه ومــن عشــرة أعضــاء آخريــن 

وأهمهــم... مســاعد الرئيــس المكلــف بالعاقــات مــع المواطــن ومــع المجتمــع المدنــي”. 

ويشــير النظــام الداخلــي فــي مقتضياتــه، تكــون إجتماعــات المكتــب مغلقــة وال يحضرهــا إال الكاتب 
العــام للمجلــس ومــن تقتضــي ضــرورة العمــل حضــوره ويتولــى الكاتب العام مســك محاضر الجلســات 
ممضــاة مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب. ويمكــن أن يدعــو رئيــس المجلــس بصــورة إســتثنائية مــن 

يــرى فائــدة فــي حضــوره لبحــث مواضيــع محــددة.46

ــس ومــن  ــام للمجل ــب الع ــا إال الكات ــة وال يحضره ــدوة الرؤســاء مغلق ــك تكــون إجتماعــات ن كذل
ــن  ــام مســك محاضــر الجلســات ممضــاة م ــب الع ــى الكات ــل حضــوره ويتول تقتضــي ضــرورة العم
رئيــس مجلــس نــواب الشــعب فــي ســجل خــاص. ويمكــن أن يدعــو رئيــس المجلــس بصــورة إســتثنائية 

مــن يــرى فائــدة فــي حضــوره لبحــث مواضيــع محــددة.47
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كمــا يجــوز لــكل عضــو ال ينتمــي إلــى اللجنــة حــق الحضــور فــي إجتماعاتهــا وبيــان وجهــة نظــره 
للجنــة حــول الموضــوع قيــد الــدرس والمشــاركة فــي النقــاش وفــق مــا يســمح بــه الوقــت المخصــص، 
ــه  ــداء رأي ــة حــق إب ــى اللجن ــكل عضــو ال ينتمــي إل ــت. كمــا ل ــي التصوي ــه المشــاركة ف وال يجــوز ل
كتابيــا فــي أي موضــوع معــروض عليهــا وتقديــم اقتراحــات فــي شــأنه فــي مذكــرة توجــه إلــى رئيــس 
اللجنــة ورئيــس المجلــس قبــل الموعــد المحــدد للنظــر فــي الموضــوع المعنــي، وعلــى رئيــس اللجنــة 

إعــام أعضــاء اللجنــة بهــا وتســتعرض اللجنــة اآلراء والمقترحــات الــواردة عليهــا.48

ــية.  ــان التأسيس ــل اللج ــي عم ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــر مش ــص، تظه ــذا التنصي ــى ه ــاء عل بن
ــس  ــاش وتشــاور مــع المجل ــات نق ــي لحلق ــم المجتمــع المدن وتظهــر هــذه المشــاركة مــن خــال تنظي
الوطنــي التأسيســي القتــراح فصــول دســتورية جديــدة تســتجيب لدســتور حداثــي وديمقراطــي للبــاد 

ــّرة جــوان 49.1959 ــف عــن ُدســتُور ُغ ــابق ويختل ــام الّس ــس النّظ ــع أُُس ــا م ويقطــع تماًم

ــى النظــر فــي  ــارة تأسيســية تتول ــى ســت لجــان ق ــه التأسيســي عل ــس فــي عمل ــد اعتمــد المجل وق
ــة الحقــوق  ــل الدســتور، لجن ــادئ األساســية وتعدي ــة والمب ــة التوطئ المحــور المســند إليهــا وهــي: لجن
والحريــات، لجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا، لجنــة الســلطة القضائيــة، 
ــي  ــس التأسيس ــّكل المجل ــا ش ــة. كم ــة والجهوي ــات المحلي ــة الجماع ــتورية ولجن ــات الدس ــة الهيئ لجن
بالتــوازي مــع اللجــان التأسيســية الهيئــة المشــتركة للتنســيق والصياغــة ويتمثــل دورهــا فــي التنســيق 
بيــن أشــغال اللجــان القــارة التأسيســية وإعــداد التقريــر العــام حــول مشــروع الدســتور قبــل عرضــه 
علــى الجلســة العامــة وإعــداد الصيغــة النهائيــة لمشــروع الدســتور. وتتكــون الهيئــة المشــتركة للتنســيق 
ــاعدين أول  ــن كمس ــى نائبي ــة إل ــتور باإلضاف ــام للدس ــرر الع ــس والمق ــس المجل ــن رئي ــة م والصياغ

وثانــي للمقــرر العــام ومــن رؤســاء ومقــرري اللجــان التأسيســية.

لذلــك يتجلــى حضورالُمجتمــع المدنــي فــي لجنة التّوطئــة والمبــادئ العاّمة وتعديل الّدســتوركاإلتحاد 
ــي تميــزت بالعمــل  ــان التّأسيســيّة الت ــن اللّج ــدة مــن بي ــة الوحي العــام التونســي للشــغل،50 وهــي اللجن

علــى عــدة محــاور دســتورية: التوطئــة، البــاب األول والبــاب الثامــن.51

إضافــة إلــى ذلــك، تواجــد الُمجتمــع المدنــي فــي لجنــة الهيئــات الّدســتوريّة كاالتحادالعــام التونســي 
للشــغل؛ وجمعيــة حريــة وإنصــاف؛ والنقابــة الوطنيــة للصحفييــن؛ وجمعيــة الصحفييــن الشــبان؛ ونقابــة 
ــد  ــة.52 وتتجس ــة االقتصاديةالدولي ــد والجمعي ــاهد؛ وعتي ــة؛ ومرصــد ش ــري المؤسســات اإلعامي مدي
تمثيليــة المجتمــع المدنــي داخــل الســلطة التّأسيســيّة األصليــة كالجمعيــة التونســية لمخططــي المــدن فــي 

لجنــة الجماعــات العُُموميـّـة الجهويـّـة والمحليـّـة.53

كمــا يتجلــى تداخــا لمجتمــع المدنــي فــي لجنــة القضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوري 
مــن خــال تواجــد ممثليــن عــن جمعيــة المحاميــن الشــبان وجمعيــة القضــاة التونســيين واالتحــاد العــام 

التونســي للشــغل ونقابــة القضــاة التونســيين واتحــاد القضــاة اإلدارييــن.54
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ــة  ــة الكرام ــات كجمعي ــوق والُحريّ ــة الُحقُ ــي لجن ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــر مش ــة، تظه ــن ثّم م
للســجين السياســي، االتحــاد العــام التونســي للشــغل، الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، 
ــة  ــة وإنصــاف، رابط ــة حري ــب، جمعي ــية لمناهضــة التعذي ــة التونس ــة، الجمعي ــو الدولي ــة العف منظم
الناخبــات التونســيات، المنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، منظمــة المــادة 

19مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.55

أكــد المجتمــع المدنــي فــي عاقتــه المتمازجــة مع اللجان التأسيســية على األفــكار والمبادئ الدســتورية 
التــي تعبــر علــى ُروح النـّـّص القانونــي. وتُبلــور هــذه العاقــة بيــن الطرفيــن إرادة المجتمــع المدنــي الُحّرة 
وتترجــم التّوّجــه الــذي اتّخــذه للقطــع مــع النّظــام الّســابق وإرســاء منُظومــة قانُونيـّـة قــد ال تظهــر فاعليّتهــا 
علــى المــدى القريــب.56 لذلــك، حقــق حضــور المجتمــع المدنــي داخــل الســلطة التأسيســية األصلية تنســيقا 

مباشــرا بيــن الطرفيــن حتــى يتمكنــا مــن تحقيــق االنســجام فــي مســار عمليــة وضع الدســتور. 

ــم  ــبتمبر 2012 لتقدي ــي 14 و15 س ــي يوم ــع المدن ــع المجتم ــا م ــوارا مفتوح ــس ح ــم المجل نظ
ــمبر 2012  ــودة 14 ديس ــذت مس ــد أخ ــودة 8 أوت 2012. وق ــول مس ــات ح ــات والمقترح الماحظ
بعيــن االعتبــار المقترحــات المقدمــة أثنــاء الحــوار المفتــوح. كمــا تــم تنظيــم حــوارات مفتوحــة حــول 
ــات وخــارج  ــس التأسيســي للجه ــل أعضــاء المجل ــس التأسيســي إذ تنق الدســتور خــارج إطــار المجل
الوطــن بيــن ديســمبر 2012 ومــارس 2013 ألخــذ رأى المواطنيــن والمواطنات في مســودة الدســتور. 
وقــد مكنــت هــذه التجربــة مــن جعــل الدســتور موضــوع حديــث ونقــاش عــام شــارك فيــه االف مــن 
ــول  ــز قب ــة وتعزي ــة القانوني ــأنه نشــر الثقاف ــن ش ــا م ــو م ــاد وه ــات الب ــف جه ــي مختل ــن ف المواطني
المنظومــة القانونيــة الجديــدة. وكنتيجــة لهــذه األشــغال، تحصــل كل رئيــس لجنــة تأسيســية المقترحــات 
النابعــة عــن الحــوار الوطنــي حــول الدســتور فــي 19 مــارس 2013. كمــا تــم تعديــل النظــام الداخلــي 
للمجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 2013 لإلشــارة الــى المشــاورات العامــة حــول الدســتور: الفصــل 
104 جديــد مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التأسيســي )نقــح فــي مــارس 2013( تمــت اضافــة فقــرة:” 
وتتعهــد اللجــان التأسيســية بالنظــر فــي الماحظــات والمقترحــات الــواردة مــن النقــاش العــام والحــوار 
الوطنــي حــول الدســتور، وذلــك فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تعهدهــا بالتقاريــر“.57

ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاركة مكون ــس بمش ــي تون ــتورالجديد ف ــة وضــع الدس ــف عملي ــم تكت ل
ــة مــن  ــن فــي المســار التأسيســي توســعت لتشــمل فئ أشــغال اللجــان التأسيســية، ولكــن قائمــة الفاعلي

ــن. ــن واألكاديميي ــن والّدولييّ ــراء الوطنييّ الخب

الجزء الثاني : االستئناس برأي الخبراء

يمكــن للجــان فــي نطــاق تعميــق النظــر فــي المواضيــع المعروضــة عليهــا أن تســتنير بمــن تــرى 
االســتفادة برأيــه وذلــك إمــا عــن طريــق طلــب تقاريــر كتابيــة فــي نقــاط محــددة أو بدعوتهــم لحضــور 
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جلســات اســتماع بمقــر المجلــس. يمكــن للجــان طلــب االســتماع إلــى ممثــل عــن رئاســة الجمهوريــة أو 
ممثــل عــن الحكومــة أو أحــد مســيري المؤسســات والهيئــات العموميــة. كمــا يمكــن لممثــل عــن رئاســة 

الجمهوريــة أو عــن الحكومــة طلــب الحضــور جلســات اللجــان لتوضيــح مســألة مــا.58

اســتأنس المجلــس الوطنــي التّأسيســي بــآراء المستشــارين القانُونيّيــن وهــم موظفــون داخــل ادارة 
ــم  ــم تنظي ــة وضــع الدســتور. فت ــي عملي ــم ف ــداء رأيه ــون إلب ــي القان ــن ف ــس التأسيســي مختصي المجل
عملهــم واســتفادت معظــم اللّجــان مــن تفاعــل المستشــارين )اثنيــن علــى األقــل فــي كل لجنــة( واختلــف 

دورهــم إلــى حــد كبيــر مــن لجنــة إلــى أخــرى.59

ــيما  ــتوري وال س ــص الدس ــورات الن ــتورية تط ــال الدس ــاق األعم ــي نط ــراء ف ــد الخب ــش عدي ناق
المتعلقــة بضمــان وحمايــة حقــوق وحريــات اإلنســان وضــرورة التمســك بروح الدســتور. لذلــك تمكنت 
اللّجــان التّأسيســيّة وهيئــة التّنســيق والّصياغــة مــن الّرجــوع إلــى “أي شــخص لــه رأي يبــدو مفيــدا”.60 
ــن وممثّليــن عــن  ــة مــع األكاديميّي حيــث نّظمــت اللّجــان التّأسيســيّة فــي فيفــري 2012 جلســات مكثّف
ــة التّنســيق والّصياغــة  ــي الحكومــة وغيرهــم مــن المســؤولين، ودعــت هيئ ــي وموّظف المجتمــع المدن
الخبــراء الوطنيّيــن الستشــاراتهم بشــأن محتــوى المســوّدة النّهائيـّـة للّدســتور.61 واختــار مكتــب المجلس 
الوطنــي التّأسيســي االســتناد بــرأي الخبــراء فــي مقترحاتهــم التــي قّدمهــا رؤســاء اللّجــان التّأسيســيّة. 

ــة  ــم قراب ــم تنظي ــا، فت ــة بينهم ــة والعاق ــلطة التشــريعية والتنفيذي ــة الّس ــا بخصــوص عمــل لجن أم
ــم  ــذي ت ــن محفــوظ”63 ال ــكل ب ــر،62 كاألســتاذ “هي ــي 29 خبي 17 جلســة اســتماع وشــارك فيهــا حوال
ــة  ــي لجن ــر 2012،وتمــت استشــارته ف ــوم 19 نوفمب ــورة ي ــة المذك ــي نطــاق اللجن ــه ف االســتماع إلي
القضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوري بخصــوص الرقابــة القضائيــة ودورهــا فــي فــرض 
احتــرام القانــون والمســاءلة إلــى جانــب الترابــط الوثيــق بيــن إصــاح القضــاء والمؤسســات األمنيــة.64

تميــزت المســاهمة فــي عمليــة إنتــاج الفصــول الدســتورية الجديــدة بتفاعــل عديــد األســاتذة خاصــة 
فــي القانــون العــام، فتــم الرجــوع إلــى األســتاذ “قيــس ســعيد” فــي لجنــة الحقــوق والحريات65 وفــي لجنة 
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا يــوم 8 ديســمبر 2012 66 وفــي لجنــة الهيئــات 
ــي واإلداري والدُّســتوريحول القضــاء الدســتوري68  ــي والمال ــة القضــاء العدل الّدســتوريّة67 وفــي لجن

وفــي لجنــة الجماعــات العُُموميـّـة الجهويـّـة والمحليـّـة.69

ــة الســلطة التشــريعية والســلطة  ــي لجن ــرأي األســتاذ “شــفيق صرصــار” ف ــم االســتئناس ب ــا ت كم
ــة  ــي لجن ــات الّدســتوريّة71 وف ــة الهيئ ــي لجن ــل 2012 70 وف ــوم 23 أفري ــة بينهمــا ي ــة والعاق التنفيذي
القضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوريحول القضــاء الدســتوري؛72 وتــم االنصــات إلى األســتاذ 
ــاي  ــوم 14 م ــا ي ــة بينهم ــة والعاق ــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ــي لجن ــي” ف “ســليم اللغمان
2012؛ 73 كمــا بــادر األســتاذ “منيــر السنوســي” برأيــه حــول مســألة الحقــوق والحريــات.74 وأخيــرا، 
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تــم االصغاءإلــى األســتاذ “أحمــد السوســي” فــي لجنــة القضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوري 
حــول القضــاء المالــي75 واألســاتذة “حافــظ بــن صالــح” و”كمــال بــن مســعود” فــي لجنــة الجماعــات 

ــة.76 ــة والمحليّ ــة الجهويّ العُُموميّ

باإلضافــة إلــى هــذا، تميــزت عمليــة وضــع الدســتور بتدخــا ألســاتذة مــن الفئــة النســائية، منهــم 
األســتاذة “ســلوى الحمرونــي”77 واألســتاذة “سلســبيل القليبــي” اللتــان تــم االســتما عإليهمــا فــي لجنــة 

الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا يــوم 24 أفريــل 78.2012

وتميــزت أيضــا عمليــة وضــع الدســتوربحضور خبــراء مــن “معهــد ماكــس بانــك” للقانــون العــام 
ــد، مؤسســة  ــذا المعه ــد ه ــا.79 ويع ــة بينهم ــة والعاق ــلطة التنفيذي ــة الســلطة التشــريعية والس ــي لجن ف

رائــدة فــي ألمانيــا ترعــى البحــث العلمــي األساســي بغــرض تســخير العلــوم للمصلحــة العامــة.

كذلــك ســاهم العمــداء الّســابقون فــي إنجــاح عمليــة وضع الدســتور. فتــم االعتماد على رأي األســتاذ 
والعميد”محمــد صالــح بــن عيســى” فــي لجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا80 
وفــي لجنــة القضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوريحول القضــاء اإلداري؛81 وتــم األخــذ بعيــن 
االعتبــار رأي األســتاذ والعميــد “الصــادق بلعيــد” فــي لجنــة الهيئــات الّدســتوريّة82 وفــي لجنــة القضــاء 
العدلــي والمالــي واإلداري والدُّســتوري حــول القضــاء الدســتوري83 وفــي لجنــة الجماعــات العُُموميـّـة 
الجهويـّـة والمحليـّـة؛84 هــذا وأدلــى األســتاذ والعميــد “عيــاض بــن عاشــور”85 برأيــه فــي لجنــة الحقــوق 

والحريــات86 وفــي لجنــة الهيئــات الّدســتوريّة.87

أيضــا تميــزت عمليــة وضــع الدســتور الجديدبتدخــل خبــرات أخــرى غيــر قانونيّــة كالفنــان 
ــك  ــد الرحمــان متجــول”88 وكذل ــان التشــكيلي “عب ــي” والفن والمســرحي والســينمائي “فاضــل الجعايب
ــس  ــي نف ــن.89 وف ــة األم ــن نقاب ــن ع ــة وممثلي ــن وزارة الداخلي ــن ع ــم ممثلي ــيين منه ــض السياس بع
الصــدد، تــم االعتمــاد أيضــا علــى رأي الممثليــن عــن الهيئــات الدســتورية كالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 

ــات.90 ــتقلة لانتخاب ــة المس ــمعي والبصــري والهيئ ــتقلة لاتصــال الس ــا المس ــة العلي ــاد والهيئ الفس

تفســيرا لــكل مــا ســبق، تعــّد مناســبة وضــع الدســتورالجديد فــي تونــس فرصــة اســتثنائية لتوســيع 
دائــرة التشــاور ومســاحة االســتماع ألطــراف متعــددة واالســتئناس بمقترحاتهــم وأفكارهــم. ففــي كل 
ــع  ــد وق ــات وق ــم االقتراح ــرأي وتقدي ــداء ال ــن إلب ــن حاضري ــراء واألخصائيي ــع الخب ــال كان ألم مج

ــات التّونســيّة.91 ــار أســاتذة القانــون فــي الكلي التعــاون بصفــة مكثفــة مــع كب
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 المبحث الثالث: دعم الجهات الدولية للعملية التأسيسية 

تتكــون الجهــات الدوليــة من المنظمات الدولية الحكوميــة92 مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي... 
 والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة93 وهــي تشــكل جــزءا مــن المجتمــع المدنــي المحلــي والدولــي.
وفــي إطــار االشــكالية التــي يثيرهــا الموضــوع مــن المهــم ابــراز أهميــة دور المنظمات غيــر الحكومية 
ــن أيضــا  ــة، ولك ــن جه ــات م ــات وتوصي ــم مقترحــات وبيان ــن خــال تقدي ــار التأسيســي م ــي المس ف
المنظمــات الدوليــة الحكوميــة ســاعدت المجلــس التأسيســي فــي اعتمــاد المقاربــة التشــاركية واالنفتــاح 

علــى المجتمــع المدنــي والمواطنيــن مــن جهــة أخــرى.

ــار  ــي المس ــة ف ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي ــاركة المنظم الجزء األول:  مش
ــي التأسيس

ــة والسياســية حــق كل مواطــن  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق يضمــن الفصــل 25 مــن العهــد الدول
فــي المشــاركة فــي ادارة الشــؤون العامــة. وحيــث أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان الــى أن” 
ادارة الشــؤون العامــة هــو مفهــوم واســع يتعلــق بممارســة الســلطة السياســية. وعلــى وجــه الخصــوص 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة واالداريــة وهــو يشــمل شــتى أوجــه االدارة العامــة كمــا يخــص تحديــد 
وتنفيــذ السياســة العامــة التــي ســتتبع علــى األصعــدة الدوليــة والوطنيــة واالقليميــة والمحلية“...بمــا فيــه 

الحــق فــي االستشــارة خــال العمليــة الدســتورية. 

لذلــك اختــار المجلــس الوطنــي التأسيســي أن يكــون منفتحــا علــى مختلــف األطــراف لتثميــن النــص 
ــل  ــى المســتوى الخارجــي.94 فقب ــل باألخــص عل ــي ب ــى المســتوى الداخل ــط عل ــس فق الدســتوري، لي
الثــورة، كانــت المنظمــات الدوليــة تعمــل فــي تونــس بصفــة محــدودة. وبعــد الثــورة، تفاعــل العديــد 

منهــا مــع الســلطة التأسيســية األصليــة لتلعــب بذلــك دورا مهّمــا فــي عمليــة وضــع الدســتور.

ــن نجــاح  ــو جــزء م ــة، وه ــى األطــراف الخارجيّ ــاح عل ــة وضــع الدســتور باالنفت ــزت عملي تمي
التّجربــة الدســتورية فــي تونــس. وتميــز هــذا االنفتــاح بتقديــم أهــم التوصيــات وتأطيــر عمليــة وضــع 
ــاء  ــات أثن ــد التوصي ــتور عدي ــة وضــع الدس ــي عملي ــة ف ــت األطــراف الخارجي ــك قدم ــتور. لذل الدس
ــة  ــادئ العاّم ــة والمب ــة بالتوطئ ــة المتعلق ــي اللجن ــا ف ــس خاصــة منه ــا داخــل وخــارج المجل حضوره

ــوق اإلنســان. ــة وحق ــات العام ــة الحري ــل الدســتور ولجن وتعدي

وتميــزت عمليــة وضــع الدســتور بتدخــل مركــز كارتــر مــن خــال تقديــم توصيــات إلــى الســلطة 
التأسيســية األصليــة ليعتمــده المجتمــع المدنــي فــي تونــس وصانعــي القــرار والباحثيــن الذيــن شــاركوا 
فــي العمليــة علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي حــول الدســتور.95 كمــا أصــدرت منظمــة هيومــن 
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رايتــس ووتــش العديــد مــن التقاريــر96 وأرســلت عــدة رســائل مفتوحــة إلــى أعضــاء المجلــس لحثهــم 
علــى تعديــل فصــول مســودة الدســتور التــي تقــوض حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر، 

وحقــوق المــرأة، ومبــدأ عــدم التمييــز وحريــة الفكــر والضميــر.97

بعــد صــدور المســودة الرابعــة للدســتور مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي، أصــدرت منظمــة 
العفــو الدوليــة تقريــرا تشــير فيــه أنـّـه رغــم بعــض التحســينات التــي شــهدتها مســودات الدســتور التــي 
نشــرت فــي أوت وديســمبر 2012 وأفريــل 2013، ال يــزال النــص يقــوض مبــادئ القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان مثــل القيــود المفروضــة علــى الحقــوق األساســية، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي حريــة 
ــة  ــات كافي ــر ضمان ــل، فضــا عــن توفي ــة التنق ــات وحري ــن الجمعي ــر والتجمــع الســلمي وتكوي التعبي
الســتقال القضــاء والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة. هــذا 
وأصــدر فــي نفــس الســياق مركــز كارتــر بيانــا يهنــئ فيــه الســلطة التأسيســية األصليــة علــى المســودة 
ــة  ــي هيئ ــة، وه ــة البندقي ــت لجن ــان.98 وقدم ــوق االنس ــس حق ــى تكري ــا عل ــتور ويحثه ــة للدس النهائي
استشــارية تابعــة لمجلــس أوروبــا تتألــف مــن خبــراء فــي القانــون الدســتوري، توصيــات وماحظــات 

إلــى المجلــس فــي مــا يخــص محتــوى المســودة الرابعــة والنهائيــة للدســتور.99

تعزيــزا للجهــود المتضافــرة مــن المجتمــع الدولــي، أصــدر مركــز كارتــر ومنظمــة العفــو الدوليــة 
وهيومــن رايتــس ووتــش باإلضافــة إلــى منظمــة البوصلــة بيانــات مشــتركة حــول مســودة الدســتور فــي 
المرحلــة األخيــرة مــن صياغتهــا، مقترحــة تغييــرات وتوصيــات لتعزيــز حمايــة وضمــان الحريــات 
والحقــوق.100 كمــا قامــت عــدة منظمــات متخصصــة فــي حقــوق اإلنســان، علــى ســبيل المثــال اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن ومراســلون بــا حــدود والمــادة 19 بإصــدار تقاريــر تتضمــن توصيــات للمجلــس 

الوطنــي التأسيســي.101

باإلضافــة إلــى هــذا، لــم يقتصــر دور األطــراف الخارجيــة علــى تأطيــر مضمــون الدســتور بــل 
ــي  ــي التأسيس ــس الوطن ــة ألعضــاء المجل ــهدت تهنئ ــي ش ــة الت ــة المصادق ــى مرحل ــر إل ــاوز األم تج

ــا.102 ــي واجهته ــات الت ــن كل الصعوب والشــعب التونســي بالرغــم م

هــذا ويتجلــى االنفتــاح علــى أطــراف فاعلــة علــى المســتوى الخارجــي مــن خــال تأطيــر ودعــم 
االتحــاد األوروبــي عمليــة وضــع الدســتور مــن خــال تنظيــم رحــات دراســية103 ودورات تكوينيــة 
ــارات دســتورية محــددة. كمــا  ــات دبلوماســية104 خــارج البــاد حــول مســائل واختي ومــن خــال بعث
ــا  ــة وخاصــة منهــا دســاتير أوروب ــد مــن الدســاتير المقارن ــى العدي ــة عل اعتمــدت األطــراف الخارجي

للضغــط والتأثيــر علــى المجلــس بهــدف صياغــة الدســتور.105

علــى ضــوء مــا ســبق، ناحــظ تعــدد األطــراف المنفتحــة والمشــاركة فــي “بنــاء حيــاة” الدســتور. 
ــة  ــات الدولي ــن المنظم ــر م ــة دون مســاندة ودعــم وتأطي ــه الفعال ــم يكتســي أهميت ــي ل ــع المدن فالمجتم
ــة  ــورات العربي ــدان الث ــي بل ــه خاصــة ف ــت بدعم ــي اهتم ــدة الت ــم المتح ــة األم ــا منظم وخاصــة منه



13 | تأثير المجتمع المدني في عملية وضع الدستور التونسي الجديد

بدرجــات متفاوتــة وبعمليــة التحديــد الواقعــة علــى مســتوى الدســاتير. ومشــاركة المجتمــع المدنــي بفئاته 
المختلفــة بالتضافــر مــع األطــراف الخارجيــة يســلط الضــوء علــى نقائــص المشــاريع واالقتراحــات 
وســاهمت فــي تحســين النــص ومــدى اســتجابته لمقتضيــات الديمقراطيــة التشــاركية حســب المعاييــر 

الدوليــة، نجــد أن الدســتور فــي فحــواه يعكــس هــذه الصــورة مــن التعدديــة والتشــارك.

ــات  ــاتير حســب المقتضي ــي إطــار وضــع الدس ــود ف ــوم بمجه ــي يق ــع الدول وال ننســى أن المجتم
ــع  ــن المجتم ــاعدة م ــى بمس ــي يحظ ــع المدن ــا أن المجتم ــان. كم ــوق االنس ــة وحق ــة للديمقراطي الدولي
ــة  ــة الدمقرط ــي عملي ــريكه ف ــي تش ــودا ف ــذل جه ــي تب ــدة الت ــم المتح ــة األم ــة منظم ــي وخاص الدول

ــدول. ــل ال ــلم داخ ــن والس ــق األم وتحقي

الجزء الثاني: دعم المنظمات الدولية للمسار التأسيسي التشاركي 

اختــار المجلــس الوطنــي التأسيســي أن يكــون منفتحــا علــى األجهــزة المؤسســاتية التابعــة لألمــم 
المتحــدة. وأهــم هــذه المؤسســات هــو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي106 الــذي نظــم حــوارا مفتوحــا 
بتاريــخ 14 و15 ســبتمبر 2012 وشــارك فيــه قرابــة 300 جمعيــة ومنظمــة مــن المجتمــع المدنــي، 
وقــد التــأم هــذا الحــوار علــى مســتوى اللجــان التأسيســية الســتة لتلقــي أرائهــم ومقترحاتهــم بخصــوص 
ــة  ــة الموالي ــداد الصيغ ــمبر 2012(107 وإع ــة )ديس ــة الثاني ــى )أوت 2012( والصيغ ــة األول الصيغ
ــر  ــي أكب ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم ــل برنام ــل 2013(.108 ويمث مشــروع الدســتور )مســودة 22 أفري

شــريك خارجــي للمجلــس الوطنــي التأسيســي فــي عمليــة وضــع الدســتور التونســي الجديــد.

ــم  ــة األم ــددة األطــراف كمنظم ــات متع ــى المنظم ــاح عل ــتور باالنفت ــة وضــع الدس ــزت عملي تمي
المتحــدة لتدويــل الــرأي العــام الوطنــي بفضــل تطــور نظــم االتصــاالت والتغطيــة اإلعاميــة والعولمــة 
للحــد مــن الصراعــات والنزاعــات الدوليــة الناتجــة عــن األزمــات السياســية، والمســاهمة الدوليــة فــي 
إنتــاج العمليــات الدســتورية عبــر المقترحــات واالختيــارات وتطــور االهتمــام المتزايــد الــذي أصبحــت 

توليــه الهيــاكل الدوليــة لألوضــاع الداخليــة. 

ويبــرز دور منظمــة األمــم المتحــدة مــن خــال دعمها لمشــاركة المجتمع المدني في بنــاء الديمقراطية 
فــي قــرارات مجلــس األمــن والجلســة العامــة109 والتــي خصــت باالهتمــام دور المــرأة والشــباب. حيــث 
أولــى مجلــس األمــن اهتمامــا خاصــا بالمــرأة فــي ميــدان الســلم واألمــن الدولييــن110 خاصــة منــذ صــدور 
ــرة، أصــدر  ــرة األخي ــي الفت ــن.111 وف ــام واألم ــرأة والس ــق بالم ــدد 1325 )2000( المتعل ــرار ع الق
مجلــس األمــن عــدة قــرارات متعلقــة بــدور المــرأة الهــام فــي حــل النزاعــات ومنــع الصراعــات وبنــاء 
الســام. القراريــن عــدد 2242 لســنة 2015 112 وعــدد 2493 لســنة 2019 113 متعلقيــن مباشــرة 
بمســاهمة المــرأة المتكافئــة ومشــاركتها الكاملــة فــي جميــع الجهــود الراميــة إلــى حفــظ الســام واألمــن 
وتعزيزهمــا، ويؤكــد فيهمــا مجلــس األمــن علــى ضــرورة زيــادة دورهــا فــي صنــع القــرار المتعلــق بمنع 
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الصراعــات وحلهــا. أمــا فــي القــرار عــدد 2467 لســنة 2019 المتعلــق بشــأن المــرأة والســام واألمــن 
فهــو يؤكــد علــى تعزيــز حمايــة المــرأة مــن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع.114

ــرأة والســام  ــأن الم ــذة بش ــة المتخ ــرارات الاحق ــدد 1325 )2000( والق ــرار ع ــى الق ــاء عل بن
واألمــن، يشــدد مجلــس األمــن علــى تعزيــز مكانتهــا فــي العديــد مــن الــدول التــي تشــهد صراعــات 
ونزاعــات مســلحة.115 وأصبحــت مشــاركة المــرأة فــي عمليــة إرســاء الديمقراطيــة واســتعادة الدولــة 
ــة للمــرأة فــي جميــع  ــاوية والفعال ــاركة الكاملــة والمتســـ أمــرا ال غنــى عنــه. “إذ يحــث علــى المشـــ
ــي  ــود الت ــاء الســام، وإذ يدعــم الجه ــال الديمقراطــي وحــل النزاعــات وبن ــة باالنتق األنشــطة المتعلق
يبذلهــا الممثــل الخــاص لألميــن العــام من أجل تيســـــــــير مشــــــــــاركة أوســـــــــع نطاقا للنســــــــــاء 

مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع الليبــي فــي العمليــة الســـــــياســـــــــية والمؤسســات العامــة”.116

ينطبــق هــذا علــى تونــس وكافــة الــدول ذات وضعيــة ســلمية هشــة أو فــي طــور بنــاء الديمقراطيــة. 
ففــي القــرار عــدد 2486 )2019(، يحــث مجلــس األمــن علــى “مشــاركة المــرأة بصورة كاملــة وفعالة 
ــاء الســام”.117  ــال الديمقراطــي وحــل النزاعــات وبن ــة باالنتق ــع األنشــطة المتعلق ــي جمي ــة ف ومجدي
ــرارات  ــع الق ــح للمــرأة مشــاركتها فــي صن ــة تتي ــات معين ــى اعتمــاد آلي كمــا يدعــو مجلــس األمــن إل
ــان بشــأن المــرأة والســام واألمــن، وإذ  ــة للبن العامــة. “وإذ يرحــب بصياغــة أول خطــة عمــل وطني
ــع  ــات المجتم ــة وجماع ــوة المؤقت ــن الق ــم م ــا، بدع ــا وتنفذه ــى أن تعتمده ــان عل ــة لبن ــجع حكوم يش
المدنــي النســائية، فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن تضمــن مشــاركة المــرأة الكاملــة والفعالــة والمجديــة 
ــز األمــن  ــى صــون وتعزي ــة إل ــع الجهــود الرامي ــي جمي ــرارات ف ــع الق ــع المســتويات صن ــى جمي عل
والســام”.118 وكانــت مشــاركة المــرأة نابعــة مــن قــرارات األمــم المتحــدة عــدد 2014 و2015 التــي 
نصــت علــى المشــاركة الحقيقيــة لهــا علــى قــدم المســاواة فــي صنــع القــرار ومــع ذلــك كان دورهــا 
متميــز وجــاد وفاعــل مــن خــال حرصهــا علــى حضــور جلســات الحــوار والمشــاركة فــي النقــاش.119

مــن ناحيــة أخــرى، ركــز مجلــس األمــن فــي العديــد مــن قراراتــه علــى دور الشــباب وضــرورة 
مشــاركته كأهــم مكــون للمجتمــع المدنــي فــي الحيــاة العامة وفــي ميدان الســلم واألمــن الدوليين.120وتبعا 
ــع  ــاهمة المجتم ــرف “بمس ــي تعت ــن الت ــس األم ــن مجل ــرارات ع ــن الق ــد م ــدرت العدي ــه، ص ألهميت
المدنــي المهمــة، وبخاصــة المنظمــات الشــبابية، فــي منــع نشــوب النزاعــات وتســوية النزاعــات وبنــاء 
الســام وفــي الجهــود اإلنســانية علــى صعيــد المنطقــة، ويشــجع علــى مزيــد الحــوار بيــن الحكومــات 
المعنيــة والمجتمــع المدنــي، وعلــى زيــادة الدعــم”.121 كمــا دعــا مجلــس األمــن إلــى حمايــة الشــباب مــن 
التطــرف واإلرهــاب، وفــي نفــس الســياق، يشــجع الــدول المعنيــة أو الحكومــات علــى تشــريك الشــباب 

فــي المســار الديمقراطــي. 122 
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ــار  ــاح مس ــي إنج ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــى مش ــى التشــجيع عل ــن إل ــس األم ــذا ويدعــو مجل ه
وضــع الدســتور، بمــا فيــه مــن المنظمــات الشــبابية بهــدف دعــم الحــوار مــع جميــع أصحــاب المصلحــة 
وفيمــا بينهــم فــي ســبيل المصالحــة وتحقيــق التماســك االجتماعــي ودعــم الجهــود الراميــة إلــى التخفيــف 

مــن حــدة التوتــرات القبليــة.123

ــات  ــات والمســاعدة والمشــورة لمختلــف مكون ــم التوصي ــى تقدي ــك يســاعد مجلــس األمــن عل لذل
المجتمــع المدنــي خاصــة فــي الــدول التــي تشــهد مرحلــة انتقــال ديمقراطــي لتعزيــز الحــوار السياســي 
الشــامل والنهــوض بالمصالحــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ويؤكــد علــى دعــم دور المجتمــع 
ــدات  ــة التهدي ــى حماي ــن “إل ــس األم ــو مجل ــتور.124 ويدع ــع الدس ــة وض ــار عملي ــي إط ــي ف المدن
المســلطة علــى الشــباب باســتعمال الوســائل العســكرية حتــى يتمكــن مــن نشــر الســام”.125 ويؤكــد 
مجلــس األمــن فــي قراراتــه علــى دعــم دور الشــباب لتحقيــق التقــدم فــي مجــال إعــادة إعمــار الــدول 
ــة  ــة دولي ــاعدة إنمائي ــم مس ــق تقدي ــن طري ــة ع ــة واالجتماعي ــة أالقتصادي ــال التنمي ــي مج ــك ف وكذل
فعالــة ومنســقة وجديــرة بالثنــاء وزيــادة قــدرة المؤسســات علــى االســتفادة مــن هــذه المســاعدة بهــدف 

تحقيــق االســتقرار الدائــم والمســتدام.126

 الخاتمة 

مــارس المجلــس الوطنــي التأسيســي مهامــا موســعة فــي إطــار الدســتور الصغيــر باعتبــاره كان 
مضطــرا لممارســة مهــام الســلطة التشــريعية نظــرا لطــول مــدة وضــع الدســتور، دون أن يمــس ذلــك 

مــن صفتــه كســلطة تأسيســية أصليــة مكلفــة بوضــع الدســتور.

ــة وضــع دســتور  ــا لظرفي ــة فــي شــكلها التقليــدي وخاف ــا للســلطة التأسيســية األصلي ولكــن خاف
1959، كان المجلــس الوطنــي التأسيســي منفتحــا علــى المجتمــع المدنــي، بجميــع أطرافــه وفآتــه ومــن 

هنــا أتيحــت لــه الفرصــة للتأثيــر بصفــة مباشــرة علــى وضــع الدســتور. 

وفــي حقيقــة األمــر، لــم يكــن هــذا االتجــاه نحــو االنفتــاح اختيــارا بقــدر مــا كان ضــرورة دعــت 
إليهــا المكونــات العريقــة للمجتمــع المدنــي علــى المســتوى القومــي، كمــا دعــت إليهــا منظمــة األمــم 
المتحــدة خاصــة فــي قــرارات مجلــس األمــن باعتبــاره المســؤول األول عــن األمــن والســلم الدولييــن 

بيــن وداخــل الــدول. 

وبالتالــي، فــإّن األخــذ بعيــن االعتبــار المطالــب الشــعبية وتفعيــل مســاهمة المجتمع المدنــي وخاصة 
فئتــي الشــباب والنســاء لدمقرطــة األنظمــة السياســية وانجــاح المرحلــة االنتقاليــة يصبــح ضــرورة مــن 

شــأنها ضمــان االســتقرار السياســي الداخلــي وتفــادي القطيعــة بيــن القاعــدة والمؤسســات. 
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ــدول  ــب ال ــرات صل ــد التغيي ــاءت بع ــي ج ــا الت ــة ومنه ــاتير الحديث ــة كل الدس ــذه الموج ــت ه عم
العربيــة وال تســتثنى تونــس مــن ذلــك. إال أّن خصوصيــة تونــس تكمــن فــي وجــود جمعيــات ومنظمــات 
عريقــة كان لهــا دائمــا مكانــة متميــزة فــي إرســاء الديمقراطيــة وتحقيــق مكاســب قانونيــة ومــن أبرزهــا 

الجمعيــات النســائية واالتحــاد العــام التونســي للشــغل. 

وهذا التميز من حيث األهمية والدور آل إلى نتيجتين استثنائيتين: 

أولهمــا التوصــل إلــى إنهــاء عمليــة وضع الدســتور بالرغــم من العوائــق واالزمات التــي اعترضت 
مســار الوضــع وذلــك عــن طريــق وســاطة بيــن مختلــف األطــراف السياســية واصــل بفضلهــا المجلــس 
الوطنــي التأسيســي أشــغاله. وأشــاد العالــم بهــذه الوســاطة التــي أنقــذت الفتــرة االنتقاليــة مــن التراجــع 

والســقوط فــي بــؤرة النــزاع الداخلــي وكان مــن حصيلتهــا جائــزة نوبــل للســام. 

أمــا النتيجــة الثانيــة، فتتعلــق بفحــوى الدســتور والــذي جــاء شــاما وجامعــا لمختلــف التوجهــات 
ــع  ــن المجتم ــة م ــا فاعل ــات أطراف ــوق والحري ــة الحق ــي قائم ــد أّن وراء كل فصــل ف ــب. فنج والمطال
ــطة  ــات أو بواس ــات والتوصي ــق اإلقتراح ــن طري ــا ع ــة لتدخاته ــة وواضح ــارا ملموس ــي وأث المدن

ــط.  وســائل الضغ

وممــا يجــب إبــرازه فــي هــذا الصــدد، هــو أّن المجتمــع المدنــي كان أنجــع وســيلة في تقريــب عملية 
وضــع الدســتور مــن المواطــن البســيط حتــى وإن لــم يكــن مهتمــا بالشــأن العــام وذلــك لتوعيتــه وتبســيط 
المعلومــة المتعلقــة بالمحتــوى الدســتوري وحثــه علــى إبــداء رأيــه ومــن ثمــة حثــه علــى المشــاركة فــي 
اتخــاذ القــرار فــي الحيــاة العامــة. وتجــدر اإلشــارة، أّن تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى وضــع الدســتور 
ــة  ــس للماحظــة وكتاب ــب المجل ــي مجــرد الحضــور صل ــة تجســدت ف ــذ أشــكاال ودرجــات مختلف اتّخ

التقاريــر وصــوال إلــى تقديــم المقترحــات.
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أنظــر حــول تكريــس الحريــة الجمعياتيــة علــى المســتوى الدولــي المــادة 20 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( 38)
الصــادر فــي 10 ديســمبر 1948 والمــادة 22 مــن العهــد الدولــي المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ــون التونســي”، فــي نشــريات جمعيتــي، ( 39) ــات القان ــات وتســييرها وفــق مقتضي ــن الجمعي ــل تكوي دالل العروســي، “دلي
http://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/08/levoletjuridique-  ،2014 ســبتمبر 
ــن  ــة بي ــات دراســة مقارن ــي لتأســيس الجمعي ــدر(، “النظــام القانون phpapp02.pptx-140926072035 الشــافي )ب

https://urlz.fr/8BrT ،374 ــدد ــة، ع ــة القانوني ــس”، المجل ــرب وتون المغ

الفصــل 31: “حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر واإلعــام والنشــر مضمونــة. ال يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى ( 40)
هــذه الحريــات”.

ــة، فوقــع التخلــي عــن ( 41) ــة باألنظمــة المقارن ــة فــي تونــس تطــّوًرا تشــريعيًّا ملحوظــاً. مقارن ــة الجمعيّاتيّ عرفــت الُحريّ
القانــون األساســي عــدد 154 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1959 المتعلــق بتنظيم وتكويــن الجمعيات وأصبحت 
الجمعيــات تخضــع إلــى المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤّرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 والمتعلـّـق بالجمعيـّـات. أنظــر 
القانــون عــدد 154 لســنة 1959 مــؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1959 يتعلــق بالجمعيــات والمنقــح بالقانــون األساســي عــدد 90 
لســنة 1988 المــؤرخ فــي 2 أوت 1988 وكذلــك بالقانــون األساســي عــدد 25 لســنة 1992 والمــؤرخ فــي 2 أفريــل 

1992، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 63، المــؤرخ فــي 22 ديســمبر 1959، ص. 2020.

أنظر التطورات المتواترة حول هذا الموضوع:( 42)
François RANGEON, ” Société civile : histoire d’un mot “, in La société civile, C.U.R.A.P., 
P.U.F., 1986, pp. 9-32 ; Sunsil KHILNANI, ” La société civile une résurgence “, 
RevueCritique Internationale, N°10, janvier 2001, pp. 38-50, https://www.cairn.info/revue-
critique-internationale-2001-1-page-38.htm ; Anil LOUIS-JUSTE, ” La société civile des 
Contractualistes : Gouvernement civil ou Etat civil “, in Alter Presse, http://www.alterpresse.
org/article.php3?id_article=3916 ; Adam FERGUSON, Essai sur l’histoire de la société civile, 
Léviathan, P.U.F., Paris, 1992, p. 17. Voir également : Benoît FRYDMAN, )dir.(, La société 
civile et ses droits, Bruylant, Bruxelles, 2004 ; Jean COHEN and Andrew ARATO, Civil Society 
and Political Theory, The MIT Press, Cambridge, 1992.

http://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/08/levoletjuridique-140926072035-phpapp02.pptx
http://www.pointjuridique.com/wp-content/uploads/2017/08/levoletjuridique-140926072035-phpapp02.pptx
https://urlz.fr/8BrT
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-1-page-38.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-1-page-38.htm
http://www.alterpresse.org/article.php3?id_article=3916
http://www.alterpresse.org/article.php3?id_article=3916
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(43 ) Antoine BEVORT, Pour une démocratie Participative, La Bibliothèque du Citoyen, Presses
 de Sciences Po., 2003, p. 56. Loïc BLONDIAUX, Le nouvel esprit de la Démocratie. Actualité

de la démocratie participative, La République des idées, Seuil, 2008, p. 39
http://،”وباللغــة العربيــة أنظــر حاتــم دمــق، “فــي مفهــوم وآليــات الديمقراطيــة التشــاركية وفــرص تطبيقهــا فــي تونــس

www.jasminefoundation.org/ar/?p=1474

(44 ) Bertrand MATHIEU, ” La crise de la démocratie représentative : constat et éléments
d’explication “, Constitutions, N°3, juillet-septembre 2015, Dalloz, pp. 317-323, p. 319

تطبيقا للفصل 59 من النّظام الّداخلي المتعلّق بالمجلس الوطني التّأسيسي.( 45)

الفصل 62 من نفس النظام الداخلي.( 46)

الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي التونسي.( 47)

(48 ) Francis DELPEREE, ” La Constitution Nouvelle “, in La Constitution de la Tunisie. Processus,
principes et perspectives, pp. 21-29, p. 22

ــل ( 49) ــة وتعدي ــادئ العام ــة والمب ــة التوطئ ــي للجن ــر النهائ ــتور، التقري ــل الدس ــة وتعدي ــادئ العام ــة والمب ــة التوطئ لجن
الدســتور، 20 أكتوبــر 2012، ص. 3، عقــدت اللجنــة كامــل مــدة عملهــا التــي امتــدت مــن تاريــخ 13 فيفــري إلــى 
17 أكتوبــر 2012 حوالــي 55 جلســة اســتغرقت مجتمعــة حوالــي 190 ســاعة تجــاوز عــدد المداخــات فيهــا مــن قبــل 

أعضــاء اللجنــة بصفــة أساســية ومــن قبــل بعــض نــواب مــن خــارج اللجنــة حوالــي 2500. زهيــر المظفــر، وضــع 
الدســتورفي تونــس، مرجــع ســابق الذكــر، ص. 16.

وفــاء زعفــران األندلســي، “توطئــة الدســتور التونســي الجديــد 27 جانفــي 2014”، فــي الدســاتير العربيــة الجديــدة: ( 50)
تونــس، مغــرب ومصــر، عيــاض بــن عاشــور )تحــت إشــراف(، أعمــال الملتقــى الدولــي المنظــم بيــن 28 فيفــري – 

ــكا – تونــس، 2015، ص ص. 42-31، ص. 33. غــرة مــارس 2014، نــزل أفري

لجنــة الهيئــات الدســتورية، تقريــر حــول مشــروع الدســتور، 26 ســبتمبر 2012، ص. 2 و11 و18. وتواصــا ( 51)
مــع المجتمــع المدنــي قــررت اللجنــة فتــح أشــغالها للصحفييــن والراغبيــن فــي حضــور االجتماعــات وخاصــة منهــم 
الطلبــة والمشــاركة فــي النــدوات ذات الصلــة بعمــل اللجنــة. كمــا قامــت ببعــث صفحــة خاصــة علــى شــبكة التواصــل 
االجتماعــي تحــت إشــراف أعضــاء مــن اللجنــة قصــد مزيــد االنفتــاح علــى الخــارج التواصــل مــع المجتمــع المدنــي.

لجنة الجماعات العُُموميّة الجهويّة والمحليّة، التقرير النهائي، 19 نوفمبر 2012، ص. 38.( 52)

اللجنــة التأسيســية للقضــاء العدلــي والمالــي واإلداري والّدســتوري، تقريــر حــول مشــروع بــاب الســلطة القضائيــة، ( 53)
ــر 2012، ص. 73. نوفمب

ــبتمبر ( 54) ــات، 13 س ــوق والحري ــور الحق ــروع فصــول مح ــر مش ــات، تقري ــوق والحري ــارة للحق ــية الق ــة التأسيس اللجن
.8 2012، ص. 

(55 ) Jean-Philippe BRAS, ” Le peuple est-il soluble dans la Constitution ? Leçons tunisiennes “,
L’année du Maghreb VIII, Editions CNRS, 2012, pp. 103-119, p. 108

مركز كارتر، التقرير حول الدســتور: عملية صياغة الدســتور في تونس - التقرير النهائي 2014-2011، ص.80 ( 56)
وما بعدها.

http://www.jasminefoundation.org/ar/?p=1474
http://www.jasminefoundation.org/ar/?p=1474
http://www.jasminefoundation.org/ar/?p=1474
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الفصل 81 من نفس النظام الداخلي.( 57)

مركــز كارتــر، التقريــر حــول عمليــة صياغــة الدســتور فــي تونــس، ســابق الذكــر، ص. 66. “ولكــن خافــا لعمليــات ( 58)
صياغــة الدســتور فــي بلــدان أخــرى، لــم يقــم المجلــس الوطنــي التّأسيســيأبدا بوضــع إطــار رســمي لــدور الخبــراء، 
بــل فّضــل اللجــوء إليهــم عنــد الحاجــة، دون اإلضفــاء الستشــارتهم أي طابــع إلزامــي. علــى ســبيل المثــال: كان دور 

الخبــراء رســميا فــي عمليــة صياغــة الدســتور فــي كينيــا”.

ينــص الفصــل 59 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس الوطنــي التأسيســي أنــه “يمكــن للجــان فــي نطــاق تعميــق النظــر فــي ( 59)
المواضيــع المعروضــة عليهــا أن تســتنير بمــن تــرى االســتفادة برأيــه وذلــك إمــا عــن طريــق طلــب تقاريــر كتابيــة فــي 
نقــاط محــددة أو بدعوتهــم لحضــور جلســات اســتماع بمقــر المجلــس. يمكــن للجــان القــارة التشــريعية طلــب االســتماع 
ــس  ــة بالمجل ــف بالعاق ــر المكل ــا يمكــن للوزي ــة. كم ــات العمومي ــة ومســيري المؤسســات والهيئ ــي الحكوم ــى ممثل إل

الوطنــي التأسيســي أو مــن ينويــه أن يحضــر جلســات اللجــان إذا طلــب ذلــك لتوضيــح مســألة مــا”.

وذلك تحضيرا لنشرها يوم 1 جوان 2013.( 60)

لجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا، التقريــر التكميلــي للجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة ( 61)
التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا، فيفــري 2013، ص. 5

خبير تونسي ب”مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة”.( 62)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 63)

لجنة الحقوق والحريات، تقرير حول مشروع فصول محور الحقوق والحريات، تقرير سابق الذكر، ص. 9( 64)

لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعاقة بينهما، تقرير سابق الذكر، ص. 35.( 65)

لجنة الهيئات الدستورية، تقرير حول مشروع الدستور، تقرير سابق الذكر، ص. 32( 66)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 67)

لجنة الجماعات العُُموميّة الجهويّة والمحليّة، تقرير سابق الذكر، ص. 38.( 68)

ــي مســودة مشــروع ( 69) ــراءة ف ــون الدســتوري، ق ــية للقان ــة التونس ــال الديمقراطــي والجمعي ــي االنتق ــة البحــوث ف جمعي
ــة،  ــة الوطني ــي 2013 بالمكتب ــاء 15 جانف ــر، الثاث ــاح عم ــد الفت ــي عب ــوم الدراس ــات، الي ــم واقتراح ــتور: تقيي الدس
بمســاندة مؤسســة هانــس ســايدل، 2015، ص. 157؛ لجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا، 

ــر، ص. 34. ــابق الذك ــر س تقري

لجنة الهيئات الدستورية، تقرير حول مشروع الدستور، تقرير سابق الذكر، ص. 32( 70)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 71)

جمعيــة البحــوث فــي االنتقــال الديمقراطــي والجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري، تقريــر ســابق الذكــر، ص. 15 ( 72)
و21 و31 و181؛ لجنــة الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والعاقــة بينهمــا، تقريــر ســابق الذكــر، ص. 34.

جمعية البحوث في االنتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للقانون الدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 137.( 73)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 74)
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لجنة الجماعات العُُموميّة الجهويّة والمحليّة، تقرير سابق الذكر، ص. 38.( 75)

جمعيــة البحــوث فــي االنتقــال الديمقراطــي والجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري، تقريــر ســابق الذكــر، ص. 15 ( 76)
و21 و31 و181.

لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعاقة بينهما، تقرير سابق الذكر، ص. 34.( 77)

التقرير نفسه، ص. 35.( 78)

التقرير نفسه، ص. 34.( 79)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 80)

لجنة الهيئات الدستورية، تقرير حول مشروع الدستور، تقرير سابق الذكر، ص. 32.( 81)

اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والمالي واإلداري والّدستوري، تقرير سابق الذكر، ص. 73.( 82)

لجنة الجماعات العُُموميّة الجهويّة والمحليّة، تقرير سابق الذكر، ص. 38.( 83)

ــة ( 84) ــام. جمعي ــون ع ــتاذ قان ــال الديمقراطــي وأس ــة االنتق ــس جمعي ــورة ورئي ــداف الث ــق أه ــا لتحقي ــة العلي ــس الهيئ رئي
ــر، ص. 7. ــابق الذك ــر س ــتوري، تقري ــون الدس ــية للقان ــة التونس ــي والجمعي ــال الديمقراط ــي االنتق ــوث ف البح

لجنة الحقوق والحريات، تقرير حول مشروع فصول محور الحقوق والحريات، تقرير سابق الذكر، ص. 9. ( 85)

لجنة الهيئات الدستورية، تقرير حول مشروع الدستور، تقرير سابق الذكر، ص. 32.( 86)

لجنة الحقوق والحريات، تقرير حول مشروع فصول محور الحقوق والحريات، تقرير سابق الذكر، ص. 8.( 87)

لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعاقة بينهما، تقرير سابق الذكر، ص. 36. ( 88)

لجنة الهيئات الدستورية، تقرير حول مشروع الدستور، تقرير سابق الذكر، ص. 32.( 89)

ــي 14 جــوان 2013، ص. ( 90) ــر العــام حــول مشــروع الدســتور، تونــس ف ــة المشــتركة للتنســيق والصياغــة، التقري الهيئ
14. تلقــى المجلــس بشــكل يومــي ومنتظــم دعــوات إلــى حضــور المؤتمــرات والنــدوات العلميــة حــول الدســتور والعمــل 

التأسيســي تحــت إشــراف الجامعــات والكليــات والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة المهتمــة بالمســألة داخــل البــاد وخارجهــا، 
شــارك فيهــا أعضــاء اللجــان بغيــة تعميــق تكوينهــم فــي المســائل الدســتورية واطاعهــم علــى التجــارب المقارنــة.

(91 ) Rafaâ BEN ACHOUR, Institutions de la société internationale, 3è édition )mise à jour juillet
 2003(, C.P.U., Tunis, 2004, p. 158

يحدد األستاذ رافع بن عاشور المنظمة الدولية في هذا السياق:
” En 1968, l’Egyptien Abdullah El Erian, rapporteur de la Commission de droit international 
)CDI( sur la question des relations entre Etats et organisations internationales, a proposé 
la définition suivante : ‘une association d’Etats, constituée par traité, dotée d’une 
constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte 
de celle des Etats membres’. Cette définition a été adoptée officiellement par l’article 1er a( 
de la Convention des Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations avec 
les organisations internationales gouvernementales de 1975. Il faut cependant noter que 
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même si cette définition ne s’applique pas à certaines organisations internationales, il n’en 
demeure pas moins que c’est une définition qui reprend les principaux éléments constitutifs 
d’une organisation internationales“.

(92 ) Slim LAGHMANI, Le cadre juridique des organisations non gouvernementales en Tunisie,
 Collection Les ONG et la société civile dans le monde arabe, Friedrich Ebert Stiftung, Tunis,

1996, p. 5 et 6

يعرف األستاذ سليم اللغماني المنظمة غير الحكومية كاآلتي:
” C’est une institution créée par une initiative privée ou mixte à l’exclusion de tout accord 
intergouvernemental regroupant des personnes privées ou publiques de nationalité diverse 
et susceptibles d’exercer une action sur le cours des relations internationales “.

بالنســبة “للمنّظمــات غيــر الحكوميـّـة” فهــي التــي يكــون أعضاؤهــا أفــرادا طبيعيّيــن أو معنويّيــن وال تلــزم تصّرفاتهــم 
ــي  ــّدول الت ــة لل ــن الّداخليّ ــّر أو للقواني ــة المق ــي لدول ــون الّداخل ــة للقان ــر الحكوميّ حكوماتهــم، وتخضــع المنّظمــات غي
 ،)/https://www.amnesty.org/ar( ــة ــو الّدوليّ ــة العف ــال، منّظم ــبيل المث ــى س ــر عل ــاطها. ونذك ــا نش ــارس فيه تم
الفيدراليّــة الّدوليّــة لحقــوق اإلنســان التــي تأسســت ســنة 1922 فــي باريــس )https://www.fidh.org/ar(، المنظمــة 
العربيـّـة لحقــوق اإلنســان التــي تأسســت ســنة 1983 ومقرهــا القاهــرة )http://aohr.net/portal/(، إتّحــاد الُمحاميــن 
العــرب، منّظمــة الفيزيائيّيــن العــرب وتأسســت ســنة 1991 ومقرهــا طرابلــس ليبيــا واإلتّحــاد الّدولــي لنقابــات العّمــال 

العــرب.
حول هذا الموضوع أنظر:

Mario BETTATI et Pierre-Marie DUPUY et Yves BEIGBEDER, Les O.N.G. et le droit 
international, Collection droit international, Economica, Paris, 1986, p. 7 ; Yves BEIGBEDER, 
Le rôle international des Organisations non gouvernementales, Collection axes savoir, 
L.G.D.J., Paris, 1992, p. 9.

منيــر السنوســي، “البيئــة القانونيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تونــس: الواقــع واآلفــاق”، مقــال ســابق الذكــر، ( 93)
.22-25 ص. 

مركز كارتر، تقرير حول الدستور: ...، تقرير سابق الذكر، ص. 98.( 94)

عصــام الديــن محمــد حســن، التقاريــر الحكوميــة وتقاريــر الظــل مصر...والهيئــات التعاهديــة لحقــوق اإلنســان، سلســلة ( 95)
تعليــم حقــوق االنســان، عــدد 19، مركــز القاهــرة لدراســة الحقــوق اإلنســان، القاهــرة، 2008، ص. 37. 

(96 ) Human Rights Watch, Tunisie: Rapport Mondial 2017. Evénements de 2016, p. 231; Human
Rights Watch, Tunisia: World Report 2018. Events of 2017, p. 554

مركــز كارتــر، بيــان يهنــئ المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى المســودة النهائيــة للدســتور ويحثــه علــى تكريــس حقــوق ( 97)
االنســان، 12 جــوان 2013.

لجنة البندقية، الماحظات حول المسودة النهائية لدستور الجمهورية التونسية، جويلية 2013.( 98)

بيانــات مشــتركة لمنظمــة البوصلــة ومنظمــة العفــو الدوليــة ومركــز كارتــر وهيومــن رايتــس وتــش فــي 24 جويليــة ( 99)
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_ :2013 و3 جانفــي 2014 علــى

publications/tunisia-peace- reports.html

https://www.amnesty.org/ar/
https://www.amnesty.org/ar/
https://www.fidh.org/ar
https://www.fidh.org/ar
http://aohr.net/portal/
http://aohr.net/portal/
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-%20reports.html
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-%20reports.html
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_publications/tunisia-peace-%20reports.html
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انظــر، علــى ســبيل المثــال، التقريــر الــذي صــدر فــي فيفري 2013 مــن قبل اللجنــة الدوليــة للحقوقيين تدعو الســلطات، ( 100)
وخاصــة المجلــس الوطنــي التأسيســي، لوضــع واعتمــاد الدســتور الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة كاملــة مــن 
www.icj.org/tunisia-the-draft-constitution-should-.آراء الشــعب التونســي ويلتــزم بمعاييــر القانــون الدولــي

be-amended-to-meet-international-standardsأصــدرت كل مــن منظمــة مراســلون بــا حــدود والمــادة 19 
http://fr.rsf.org/:بيانــات ركــزت فيهــا بوجــه خــاص علــى حريــة التعبيــر، انظــر رابــط منظمــة مراســلون بــا حــدود

19www.article19.org/pages/en/middle-east-north- africa.html ورابط منظمــة المادةtunisie.html

مركز كارتر، مركز كارتر يهنئ المجلس الوطني التأسيسي على اإلنجاز التاريخي، 29 جانفي 2014.( 101)

قــام أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي أيضــا برحــات دراســية إلــى المحكمــة األوروبية لحقــوق اإلنســان والمحكمة ( 102)
الدســتورية األلمانيــة في كارلســروه.

شــارك العديــد مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي بعثــات تبــادل إلــى البرلمانــات والمؤسســات األخــرى ذات ( 103)
الصلــة فــي بلجيــكا، فرنســا، الّدنمــارك، كنــدا، ألمانيــا، النمســا، والبرلمــان األوروبــي.

دستور فرنسا وأمريكيا...( 104)

(105 ).PNUD, Rapport sur le dialogue national sur le projet de Constitution, Tunis, 2013, p. 11

الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، التقرير العام، تقرير سابق الذكر، ص. 14. ( 106)

الهيئــة المشــتركة للتنســيق والصياغــة، نفــس التقريــر، ص. 15. تــم تنظيــم مــا ســمي ب”الحــوار الوطنــي فــي الجهــات ( 107)
حــول الدســتور” بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، تــم خالــه التنقــل إلــى المــدن الداخليــة وجهــات البــاد 
ــن  ــم اجتماعــات مــع المواطني ــا( وتنظي ــل فرنســا وايطالي ــرة مث ــة تونســية كبي ــي تعــرف جالي ــدول الت ــى بعــض ال )وإل
والطلبــة والجمعيــات المحليــة قصــد مناقشــة المضاميــن الدســتورية وتلقــي المقترحــات بشــأنها. ثــم أحيلــت حصيلــة هــذا 
الحــوار إلــى اللجــان التأسيســية للنظــر فيهــا عنــد إعــداد الصيغــة المواليــة مشــروع الدســتور )مســودة 22 أفريــل 2013(.

(108 ).CHARGUI )Hiba(, L’ONU et la protection des droits de la femme, op.cit, p. 18

(109 ) Noura KRIDIS, Base de données juridiques et jurisprudentielles en droit public, Tome 1,
 C.P.U., Tunis, 2012, p. 119. Hiba CHARGUI, L’ONU et la protection des droits de la femme,
 Mémoire pour l’Obtention du Diplôme du Mastère de Recherche en Droit Public, FSJPST,

Année Universitaire 2015-2016, p. 18

قرار مجلس األمن، عدد 1325 )2000(، الصادر في 31 أكتوبر 2000، المرأة والسام واألمن.( 110)

قرار مجلس األمن، عدد 2242 )2015(، الصادر في 13 أكتوبر 2015، المرأة والسلم واألمن.( 111)

قرار مجلس األمن، عدد 2493 )2019(، الصادر في 29 أكتوبر 2019، المرأة والسام واألمن.( 112)

ــف ( 113) ــن: العن ــام واألم ــرأة والس ــل 2019، الم ــي 23 أفري ــادر ف ــدد 2467 )2019(، الص ــن، ع ــس األم ــرار مجل ق
ــزاع. ــاالت الن ــي ح ــي ف الجنس

ــام عــن الســودان ( 114) ــن الع ــر األمي ــاي 2019، تقاري ــي 14 م ــدد 2469 )2019(، الصــادر ف ــن، ع ــس األم ــرار مجل ق
ــة 15. ــودان، الحيثي ــوب الس وجن

http://www.icj.org/tunisia-the-draft-constitution-should-be-amended-to-meet-international-standards
http://www.icj.org/tunisia-the-draft-constitution-should-be-amended-to-meet-international-standards
http://www.icj.org/tunisia-the-draft-constitution-should-be-amended-to-meet-international-standards
http://fr.rsf.org/tunisie.html
http://fr.rsf.org/tunisie.html
http://www.article19.org/pages/en/middle-east-north-%20africa.html
http://www.article19.org/pages/en/middle-east-north-%20africa.html
http://fr.rsf.org/tunisie.html
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قرار مجلس األمن، عدد 2434 )2018(، قرار سابق الذكر، الحيثية 19.( 115)

قرار مجلس األمن، عدد 2486 )2019(، قرار سابق الذكر، الحيثية 7.( 116)

قرار مجلس األمن، عدد 2485 )2019(، الصادر في 29 أوت 2019، الحالة في الشرق األوسط، الحيثية 17.( 117)

روضــة العريقــي، “دور الحــركات المجتمعيــة فــي صياغــة مشــروع دســتور اليمــن االتحــادي”، فــي دور الحــركات ( 118)
المجتمعيــة فــي بنــاء الدســاتير العربيــة، يوســف عــوف وروعــة صالحــي )تحــت إشــراف(، منشــورات الــدورة الرابعــة 

مــن أكاديميــة القانــون الدســتوري، المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري، ص ص. 102-67، ص.81.

(119 )Noura KRIDIS, Base de données juridiques et jurisprudentielles en droit public, op cit, p. 73

قــرار مجلــس األمــن، عــدد 2349 )2017(، الصــادر فــي 31 مــارس 2017، الســام واألمــن فــي أفريقيــا، الفقــرة ( 120)
22 و23 و27.

فهــو “يشــجع مجلــس األمــن بعثــة األمــم المتحــدة علــى تعزيــز تفاعلهــا مــع جميــع فئــات المجتمــع المدنيعلــى الصعيديــن ( 121)
الوطنــي والدولــي والمســاعدة علــى ضمــان إدمــاج أرائــه فــي مختلــف العمليــات السياســية. كمــا يرحــب مجلــس األمــن 
بالجهــود الدوليــة المبذولــة مــن قبــل الشــباب كعنصــر أساســي للمجتمــع المدنــي مــن أجــل تعزيــز التكامــل االســتراتيجي 
ــع  ــة. ويشــجع المجلــس دور الشــباب فــي نطــاق الحــوار الوطنيلمن ــد المنظومــة الدولي واتخــاذ القــرارات علــى صعي
نشــوب النزاعــات وحلهــا فــي بنــاء الســام”. قــرار مجلــس األمــن، عــدد 2358 )2017(، الصــادر فــي 14 جــوان 

2017، الحالــة فــي الصومــال، الفقــرة 4 و9، 10 و13.

قرار مجلس األمن، عدد 2364 )2017(، الصادر في 29 جوان 2017، الحالة في مالي، الفقرة “ب”.( 122)

قــرار مجلــس األمــن، عــدد 2470 )2019(، الصــادر بتاريــخ 21 مــاي 2019، الحالــة فــي العــراق، الفقــرة 3 مــن ( 123)
ج. يدعــم المجلــس “الجهــود التــي يبذلهــا العــراق والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وجهــات أخــرى فــي مجــال 
ــادة  ــاش وإع ــتدامة واالنتع ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــة الظــروف المواتي ــدرات وتهيئ ــاء الق اإلصــاح االقتصــادي وبن
ــة  ــات الوطني ــع المنظم ــيق م ــا التنس ــدة منه ــاب، بطــرق ع ــرة باإلره ــق المتأث ــي المناط ــك ف ــي ذل ــا ف ــار، بم اإلعم

ــة األخــرى، حســب االقتضــاء”. ــن والمؤسســات الدولي ــع المدنيوالمانحي ــع المجتم ــة، وم واإلقليمي

ــودان ( 124) ــن الس ــام ع ــن الع ــر األمي ــاي 2019،تقاري ــي 30 م ــدد 2471 )2019(، الصــادر ف ــن، ع ــس األم ــرار مجل ق
ــدد 4 و5. ــة ع ــودان، الحيثي ــوب الس وجن

قرار مجلس األمن، عدد 2350 )2017(، الصادر في 13 أفريل 2017، الحالة المتعلقة بهايتي، الفقرة 8.( 125)



المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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