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تقديم
رشف سوليدار تونس بتقديم رأيها فيام يخص مرشوع القانون األسايس املتعلق بهيئة حقوق اإلنسان وبعرض رؤيتها لتحسني بعض جوانبه من خالل
تت ّ

هذه املذكرة.

يندرج مرشوع القانون يف إطار تجسيد أحكام الباب السادس من دستور  2014واستكامل إرساء الهيئات الدستورية املستقلة ويهدف إىل تعويض
الترشيع الجاري به العمل الذي أحدث الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف شكلها الحايل بتاريخ  7جانفي  1991ومتت مراجعة هذا
الترشيع مبقتىض القانون عدد  37لسنة  ،2008ومل يتغري القانون اإلطاري املنظم للهيئة بعد الثورة.
وتتزامن مناقشة املرشوع صلب لجنة الحقوق والحريّات مبجلس نواب الشعب مع فعال ّيات أشغال الدورة  37ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم

املتحدة واملنعقدة يف جينيف حاليا .وسيتم النظر خالل هذه الدورة يف مدى تطابق املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع «مبادئ باريس» التي تنص
عىل املعايري الدولية الدنيا املطلوبة من هذه املؤسسات لتحقيق دورها بفاعلية.
وللتذكري ،فقد وقع اسناد الصنف «ب» لتونس يف السنوات السابقة وهو ما ّ
يدل عىل عدم امتثالها بالكامل للمعايري الدولية.
وهنا تشري سوليدار تونس إىل أهميّة العمل عىل تعزيز التطابق مع «مبادئ باريس» لالرتقاء إىل الصنف «أ» أي االمتثال الكامل لهذه املعايري ،وملا

متثّله وتق ّدمه من ضامنات للهيئة للقيام بدورها كعنرص فاعل وب ّناء يف كل ما يتعلّق بحقوق اإلنسان.

وتث ّمن سوليدار تونس تعديل بعض الفصول التي ت ّم التصويت عليها من قبل اللجنة وخاصة الفصل التاسع من املرشوع الذي كان يتض ّمن إمكانية
االعرتاض عىل زيارات الهيئة لفائدة الدفاع واألمن الوطنيان وهو إجراء خطري يق ّيد سلطة الهيئة ألسباب تتعلّق بالحفاظ عىل الدفاع واألمن الوطني

التخل عن هذا االستثناء يف اللجنة.
وقد وقع ّ

نص مثال عىل توسيع نشاط الهيئة
كام تعترب سوليدار تونس مرشوع القانون امل ُحال إىل املجلس مرشوعا متط ّورا باملقارنة مع القانون القديم ،اذ ّ
املؤسس
الجديدة وبالتايل فهو يج ّنبها الصعوبات التي اعرتضت الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية الحالية التي ،بالرغم ّ
مم تضمنه النص ّ
لها من مهام وصالحيات يف مجال حقوق اإلنسان وتقديم االستشارات وكتابة التقارير للرئاسة حول الوضع الحقوقي ،اقترص نشاطها يف السنوات
الفارطة عىل لجنة شهداء الثورة.
لكن وبالرغم من هذا التط ّور ،وجبت اإلشارة اىل كون املرشوع ال يخلو من النقائص التي قد تشوب التطابق مع املعايري الدولية.
ولذلك سنق ّدم من خالل هذه املذكرة أ ّوال ملحة عن املعايري الدولية ،لنطرح يف فقرة ثانية بعض االقرتاحات لتجاوز بعض النقاط السلبية يف مرشوع
القانون.
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املتعلّق بهيئة حقوق اإلنســان

املعايري الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املعمول بها
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان املعتمدة لتنظيم املؤسسات الوطنية وتقييمها هي تلك التي تعرف بـ»مبادئ باريس» وتتمثّل يف املبادئ املتعلقة برتكيز
املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان و تعترب املصدر الرئييس للقواعد والضوابط التي تخضع لها املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 1
تنص هذه املبادئ عىل:
ّ
•

ينص رصاحة عىل استقالليتها عن جميع السلطات		 ،
نص دستوري أو ترشيعي ّ
رضورة إنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مبوجب ّ
فإنشائها بغري هذه الطرق ال يتالءم وضامن االستمراريّة واالستقالليّة.

•

رضورة أن يكون لديها م ّدة نيابية معينة مبهام مح ّددة بشكل واضح.

•

رضورة أن تكون لها املهام التالية (عىل األقل):
-

تشجيع الحكومة عىل االنضامم لالتفاقيات الدولية،

-

التواصل مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان،

-

التعاون مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان،

-

إصدار تقارير سنوية أو خاصة أو موضوعية معلنة وأن تت ّم مناقشة توصيات اللجنة لدى الجهات املعنية.

القيام مبهام استشارية عىل صعيد املنجزات وما ميكن الدفع به نحو تعزيز وتطوير حقوق اإلنسان ،كدراسة الترشيعات الوطنية
والتعليق عليها من منطلق املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان واقرتاح إلغائها أو تعديلها أو إحداث ترشيعات جديدة تنسجم مع مبادئ		
حقوق اإلنسان،
-

•

رصد ومتابعة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ولفت انتباه الحكومة إليها وتقديم مقرتحات واتخاذ مبادرات لحلّها،

-

إبداء الرأي بشأن مواقف الحكومة وردود أفعالها عند اللزوم.

-

اختصاصها شبه القضايئ يف تلقى املظامل والشكاوى والعمل عىل محاولة إيجاد التسوية لها بالطرق املمكنة واملتاحة قانوناً،

-

القيام بحمالت وأعامل دعائية ونرش لدراسات وبحوث تهدف إىل التثقيف والتوعية بحقوق اإلنسان.

ضامن تركيبة التعددية:
-

متثيل أعضاء الهيئة اإلدارية ملختلف مكونات املجتمع

-

احرتام مقتضيات النزاهة والشفافية واملشاورة الواسعة للرتشح واالختيار.

-

اإلعالن عن الوظائف عىل نطاق واسع سواء بالنسبة لألعضاء أو ملوظفي املؤسسة،

-

ضامن مشاركة املرأة

وقد اعتمدت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان هذه املبادئ يف ورشة عمل دولية عقدت يف باريس يف  1991ومتثِّل عالمة عىل بداية األعامل الدولية الجادة للتعاون 1
وتوحيد املعايري يف أنشطة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وبعد ذلك أ َّيدت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم املتحدة هذه املبادئ( .مبادئ
باريس) الصادرة بقرار لجنة حقوق اإلنسان  134/48املؤرخ يف  20ديسمرب 1993
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•

ادراج ضامنات لالستقاللية:

-

إدراج أحكام يف القانون بالحصانة ألعضاء املؤسسة ،للحامية من املسؤولية القانونية أثناء مامرستهم الختصاصاتهم الرسمية باملؤسسة.

-

التمويل الكايف من الرشوط األساسية اثناء النظر بطلب االعتامد،

-

عدم خضوع املؤسسة للرقابة املالية التي من شأنها املس من استقالليتها ،لكن تجب أن توفر املؤسسة الوطنية معلومات عن ميزانيتها 		
وحساباتها وسجالتها

-

تنص عىل العزل هو رشط من رشوط االستقاللية.
ضامن عدم قابلية عزل األعضاء إالّ بأحكام واضحة ورصيحة ّ

مقرتحات لتجاوز نقائص مرشوع قانون هيئة حقوق االنسان
تعرب سوليدار تونس عن استحسانها لتطابق املرشوع مع مجموعة كبرية من املبادئ املذكورة أعاله .إال أنه وجب من جهة أخرى اإلشارة إىل بعض
النقاط التي تشكّل ضعف هذا املرشوع:
مينح الفصل  128من الدستور للهيئة صالحية التحقيق يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان إال أن هذه الصالحية ال ميكن أن متارس عىل

•

أرض الواقع إالّ عند توفر آليات تضمن نجاعة هذا االختصاص ،وترى سوليدار تونس أن املرشوع املقرتح يفتقد إىل مثل هذه اآلليات مام يجعل
صالحية التحقيق املفصلة بالقسم الثالث صورية وتفتقر إىل أدىن مقومات النجاعة .لذلك يصبح من الرضوري متتيعها بالضابطة العدلية يف حدود املهام
املوكولة لها لتفادي خرق أحكام الدستور.
ينص عىل أنه« :تتعهد الهيئة بصفة أصلية برصد كل حاالت انتهاكات حقوق
تطلب سوليدار تونس توضيح عبارة الفصل  16الذي ّ

•

اإلنسان»....ذلك أن سوليدار تونس تتساءل حول من له األولوية يف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان هل هي الهيئة أم القضاء؟ وهو سؤال مرشوع
أمام الصياغة املقرتحة.
تقرتح سوليدار تونس إدخال بعض التعديالت وإضافة بعض الفقرات للفصل  19كالتايل:

•

-

يجب تعزيز الفصل  19بالتنصيص عىل التزام كافة مؤسسات الدولة مب ّد الهيئة تلقائيا باملعلومات والوثائق التي تخص عملها

وذلك يف نطاق تيسري عملها طبقا ملقتضيات الفصل  125من الدستور.
-

إضافة فقرة للفصل  19متكن الهيئة من استصدار أذون استعجالية من القضاء اإلداري يف حالة عدم االستجابة ملطالبها والتنصيص

عىل آجال مخترصة مت ّيزها عن باقي املتقاضني وتنسجم مع طبيعة املهام املوكولة لها والتي تقتيض رضورة حصولها عىل املعلومة يف أقرب

األوقات وبأيرس السبل.

ينص عىل أنه يف صورة إحالة الهيئة امللفّات إىل الجهات القضائية تقوم النيابة العمومية بإحالتها آليا للدوائر
وجب إضافة فقرة للفصل ّ 25

•

املتخصصة وتتوىل الجهة القضائية إعالم الهيئة بصفة دورية حول مدى تق ّدم سري أعامل القضاء يف امللفات املحالة.
القضائية
ّ
بالنسبة لرتكيبة مجلس الهيئة ترى سوليدار تونس أنه لضامن هيئة ممثلة قدر اإلمكان ملختلف مكونات املجتمع وجب متثيل كل فئات

•

املجتمع املدين املعنية مبختلف مجاالت حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق الفئات املستضعفة واألقليات وذوي االحتياجات الخصوصية .لذلك تويص
سوليدار تونس بتقسيم متثيلية املجتمع املدين إىل ثالثة أصناف توزع كالتايل:
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-

عضو ممثل عن املنظامت والجمعيات املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات

-

عضو ممثل عن املنظامت والجمعيات املعنية بالدفاع عن األقليات أو ذوي اإلعاقة

-

عضو ممثل عن املنظامت والجمعيات املعنية بالدفاع عن حقوق الطفل أو حقوق املرأة أو املسنني.

رأي ســوليدار تونس حول مرشوع القانون األسايس
املتعلّق بهيئة حقوق اإلنســان

وهذا من شأنه أن يحول دون استفراد إحدى فئات املجتمع املدين بالتمثيلية صلب الهيئة ويضمن بذلك عدم انحياز الهيئة إىل فئة معينة من
االنتهاكات أو التجاوزات عىل حساب فئات أخرى ال تقل أهمية حتى وأن قل عددها.
•

العمل عىل تناسب رشط الخربة مع رشط الس ّن :فاشرتاط  10سنوات خربة من جهة وس ّن  23سنة من جهة أخرى يضعف من تناسق

أحكام هذا النص.
•

يجب وضع ح ّد للسلطة التقديرية للجنة فرز الرتشّ حات يف عملية اختيار املرتشّ حني الذي يرضب من استقاللية الهيئة وذلك عرب مراجعة

السلم التقييمي املعتمد بناءا عىل معايري موضوعية وشفافة وقابلة للتقدير مع الحرص عىل التق ّيد بنتائج عمليات التقييم.

•

كل صنف والذين ستت ّم إحالة القامئة الخاصة بهم عىل الجلسة العا ّمة للتصويت
العمل عىل التقليص من عدد املرتشحني املقبولني نهائيا عن ّ

تقل قامئة املرتشّ حني عن
من  8إىل  4بهدف التقليص من األعباء عليها ومن اآلجال التي يفرضها هذا العدد .كام يتجه االستغناء عن الرشط القايض بأالّ ّ
 4يف الصنف املعني يف صورة عدم توفر العدد املطلوب يف أحد األصناف باعتبار أن التجربة قد ب ّينت أن عدد املرتشحني عىل مستوى بعض األصناف

ضئيل جدا ومل يتجاوز  4مام تس ّبب يف تعطيل عملية تركيز بعض الهيئات عىل غرار الهيئة الوطنية ملقاومة التعذيب والهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة.

•

أغفل هذا املرشوع عن ذكر بعض األعامل ذات األهمية والتي ترجع بالرضورة إىل اختصاص املجلس بصفته الهيكل األعىل يف الهيئة ،ومن بني

هذه االختصاصات واألعامل التي تقرتح سوليدار تونس إضافتها نذكر ما ييل:
-

إبرام اتفاقيات عىل املستوى الوطني والدويل،

-

االنتداب والرتقيات يف الخطط الوظيفية،

-

التأديب

-

املوافقة عىل الهبات والتربعات،

•

إضافة فقرة للفصل  41متكّن الهيئة من استدعاء أي شخص يرى املجلس فائدة لسامعه وحضور اجتامعاته دون املشاركة يف أعامل املفاوضة

•

وتبقى أكرب نقطة ضعف لهذا املرشوع هو استعامل نفس إجراءات اإلعفاء وسحب الثقة من أعضاء مجلس الهيئة والفصلني  11و33

من قانون األحكام املشرتكة للهيئات الذي قيض بعدم دستوريتهام وهذا ميكن أن يرضب من استقاللية الهيئة حسب الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية
تنص عىل العزل أو اإلعفاء.
مشاريع القوانني وكذلك املعايري الدولية .إذ وجب حسب «مبادئ باريس» توفر أحكام واضحة رصيحة ّ
•

كام وجب عدم إخضاع التقارير التي تعرضها الهيئة سنويا إىل إجراء املصادقة من قبل مجلس نواب الشعب واالكتفاء باملناقشة واللجوء اىل

إجراءات التدقيق يف حالة توفّر شكوك حول التقارير ملا يف ذلك من رضب لالستقاللية وخرق ألحكام الفصل  125من الدستور.
•

كل ما له صلة بهذه الفئة.
تقرتح سوليدار تونس إضافة لجنة للقوات الحاملة للسالح وذلك للنظر يف ّ

تعب سوليدار تونس مج ّددا عن ارتياحها املبديئ للتقدم امللحوظ وااليجايب يف مناقشة هذا النص صلب لجنة الحقوق والحريات وتثمن
ويف الختام ّ
التعديالت التي قام بها نواب اللجنة وتؤكد عىل رضورة األخذ بعني االعتبار بهذه االقرتاحات التي تراها يف غاية األهمية لضامن استقاللية الهيئة كام
ينص عليها الدستور وإضفاء النجاعة عىل عملها وبذلك االرتقاء بتونس إىل التصنيف «أ» يف تطابق هيئتها واملعايري الدولية.
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