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التقديم
تشهد تونس بعد ثورة  1102عدد من التغريات الجذرية التي تهم الشأن العام ،و لعل أهمها هذه التغريات هي
مساهمة املواطن يف ادارة هذا الشأن .ففي مقابل عزوف املواطنني عىل االنخراط يف األحزاب السياسية (رغم تنامي
أعداد هذه األحزاب) نجد اقباال أوسع عىل االنخراط يف العمل املدين من خالل الجمعيات و منظامت املجتمع
املدين .و تدل احصائيات  6102عىل تعدد هذه الجمعيات ليفوق عددها  81ألف جمعية موزعة عىل كل الواليات
(رغم تفاوت يف األعداد و النسب) و تغطيتها لعدد من مجاالت ،منها الكالسيكية التي تقدم خدمات للمواطنني
(مجاالت عديدة مثل مرافقة التالميذ ،تقديم خدمات صحية لذي االحتياجات الخصوصية )...و منها الحديثة التي
تهتم مبواضيع مل يسبق أن تناولتها جمعيات يف تونس قبل الثورة (نذكر منها مساءلة السلط العمومية ،الحريات
الجنسية.)...
فإىل جانب وعي املواطنني و حامسهم املدين ،يرجع الفضل يف هذا التطور النوعي و الكمي اىل عدد من القرارات و
التغريات التي شهدتها تونس خالل السنوات األخرية و لعل أهمها املرسوم  ،1102/88وتغيري مسؤولية متابعة عمل
الجمعيات من وزارة الداخلية إىل اسنادها رئاسة الحكومة و وزارة معنية باملوضوع (وزارة العالقة مع الهيئات
الدستورية و املجتمع املدين و حقوق االنسان) .لكن ال يخفى أن عددا من االجراءات و القرارات يجب أن تتخذ
من أجل االرتقاء بهذه الجمعيات ومتكينها من املساهمة مسار االنتقال الدميقراطي و يف التغيريات االجتامعية و
االقتصادية و الثقافية التي متر بها تونس.
و يف هذا الصدد تأيت هذه الدراسة "واقع املجتمع املدين يف تونس" التي تحاول تشخيص البيئة الترشيعية وامليدانية
للمجتمع املدين يف تونس باالستئناس بخربات وطنية و دولية و مبقاربة تشاركية اعتمدت الجلسات النقاشية (-OF
 )PUORG SUCو اللقاءات الثنائية و جلسات مع الخرباء و الورشات املوسعة .و تعد هذه الدراسة مبادرة جديدة
ملركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية بالتعاون مع منظامت  SUCIVICو  LNCIو  91ELCITRAو  DMWيف
اطار مبادرة مشرتكة  ANEEو التي أنجزتها الخبرية أنوار منرصي (قاضية باملحكمة االدارية) و بالتعاون مع منظمة
"جمعيتي" و باالستئناس بخربات كل من عيل بوزويدة ،أنيس وهايب ،نور كعبي و خالد ماجري الذين كونوا فريق
الخرباء لدعم عمل الخبرية املرشفة عىل الدراسة.
كام تم االستئناس ،خالل انجاز هذه الدراسة ،مبقاربة علمية و مبنهجية بحث حديثة طورها رشكاء مركز الكواكبي و
تم استخدامها يف عدد من الدول خالل السنوات األخرية ،حيث يتم تقييم عدد من املجاالت التي متس بالعمل املبارش
للجمعيات و بالبيئة املحيطة بها .و من هذه املجاالت نذكر تكوين الجمعيات ،تسيريها و الترصف فيها ،مواردها و
مصادر متويلها ،حرية التعبري ،التظاهر السلمي ،العالقة بني الحكومة و مكونات املجتمع املدين ،التشبيك و التعاون
بني الجمعيات ،النظام الرضيبي و الجبايئ التي تم تقييمها من الناحية الترشيعية و من الناحية امليدانية بهدف
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اكتامل الصورة الواقعية .و تحتوي هذه الدراسة ملحقا هاما يحوصل هذه االسئلة و يجيب عليها حسب مفتاح ألوان
ييرس للقارئ الحصول عىل صورة لواقع املجتمع املدين.
يأمل مركز الكواكبي و رشكاءه أن متثل هذه الدراسة أداة تساهم يف فهم واقع املجتمع املدين و حاجياته الترشيعية
و االجرائية .كام يأمل أن متثل هذه الدراسة و األعامل التالية (ورقة توصيات سياسية) مصدرا يعتمده صناع القرار
عند بلورة سياستهم االصالحية الهادفة لالرتقاء بعمل املجتمع املدين يف تونس وتحسني البيئة الترشيعية و االجرائية
و تطوير مؤسسات الدولة التي تدير شأن الجمعيات.
يف الختام يتوجه مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية بالشكر لرشكاءه يف مبادرة  ANEEو هي منظامت -IVIC
 SUCو  LNCIو  91ELCITRAو  DMWعىل دعمهم لهذا العمل و عىل مساهمتهم يف نقل خربة يف مجال
البحث .كام يتوجه مركز الكواكبي بالشكر اىل الخبرية أنوار منرصي و اىل فريق الخرباء الداعمني لها و اىل الرشيك
املحيل جمعية "جمعيتي" عىل مساهمتهم يف انجاح هذا العمل.
أمني الغايل
مدير مركز الكواكبي للتحوالت الديقراطية
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القسم
األول

سياق التقرير

واقع المجتمع المدني في تونس

العاملي من أجل مشاركة املواطنني
ولعل «التّحالف
إ ّن دراسة املجتمع املد ّين تقتيض بد ًءا تحديد األصناف التي تنضوي تحتهّ .
ّ
كل ما يرجع بال ّنظر إىل «الحلقة القامئة خارج إطار
السياق تحالفا يشمل َّ
 » CIVICUSيف مفهومه العا ّم والواسع يُعترب يف هذا ّ
والسوق والتي تنشأ مبوجب أعامل (أنشطة) فرديّة أو جامع ّية تهدف إىل خدمة مصالح مش َرتكة» .ومن هذا
العائلة وال ّدولة ّ
السياس ّية والتّنظيامت ال ّدين ّية وغريهام من التّح ّركات
املنطلق فاملجتمع املد ّين يتض ّمن من بني مك ّوناته الجمع ّيات فضال عن األحزاب ّ
الخاص بأ ّن مك ّونات املجتمع املد ّين ينبغي أن
العضوي أنطونيو غراميش وجدناه يق ّر من منظوره
املحت َملة ...1أ ّما إذا رجعنا إىل املفكّر
ّ
ّ
السياسيّة بسبب التّباين يف األهداف والوظائف باعتبار أ ّن «وظيفة املجتمع املد ّين هي الهيمنة عن
اب ّ
تستبعد من بني مك ّوناتها األحز َ
السيطرة واإلكراه .»2لهذه األسباب كلِّها فإ ّن املجتمع املد ّين ال يحوي بني
يايس فهي ّ
طريق الثّقافة واإليدولوجيا ،أ ّما وظيفة املجتمع ّ
الس ّ
3
َ
توسطها .ويرى بعض الباحثني
املؤسسات التي ت ُتيح لألفراد
الحصول عىل الخريات واملنافع العا ّمة ،دون تدخّل الحكومة أو ّ
ط ّياته إ ّل ّ
أ ّن من تجلّيات املجتمع املد ّين األساسيّة ت ُربز  :ال ّنوادي االجتامعيّة ،والحركات االجتامعيّة ،واملنظّامت الشّ عبيّة ،والجامعات املهنيّة،
والصحافة الح ّرة املستقلّة ،واملنظّامت ال ّدينيّة...» 4وقد أضحى هذا املفهوم الضيّق
واالتّحادات العمّليّة ،واملنظّامت غري الحكوميّةّ ،
يحرص املجتمع املد ّين باألساس يف الجمع ّيات واملنظّامت مهام كان نظا ُمها وإطارها القانو ّين رشط أن تتوفّر فيها مق ّومات ال ّنشاط
السياس ّية.
ّوعي حول األهداف واملصالح املش َرتكة وغري ال ّربح ّية وغري ّ
الجامعي ،والط ّ
ّ
السياق ِ
ونيس ال تقترص عىل الجمعيّات التي ت ّم تنظيمها مبوجب املرسوم عدد  88لسنة
ويف هذا ّ
نفسه فإ ّن مك ّونات املجتمع التّ ّ
التونيس
ولعل تتويج املجتمع املد ّين
 2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلّق بتنظيم الجمع ّيات ،بل تجاوزتها إىل مك ّونات أخرىّ .
ّ
للصناعة والتّجارة
ونيس ّ
بجائزة نوبل ّ
ونيس للشّ غل» و«االت ّحاد التّ ّ
للسالم عام  2015مبك ّوناته ال ّنقاب ّية ممثَّلة يف «االت ّحاد العا ّم التّ ّ
والصناعات التّقليديّة« عن منظّمة األعراف والجمع ّيات ممثَّلة يف «ال ّرابطة التّونس ّية لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان» و«الهيئة الوطن ّية
ّ
املجتمعي.
للمحامني بتونس« عن الهيئات املهنيّة ،يعكس هذا التّن ّوع يف الفضاء العا ّم
ّ
وسنقترص يف هذا املجال عىل دراسة البيئة القانون ّية للجمع ّيات مثلام نظّمها املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب
خاصة بها وذلك
 2011واملتعلّق بتنظيم الجمع ّيات ،مع التذكري بأ ّن بعض الجمع ّيات تخضع إضافة إىل أحكام هذا املرسوم إىل قوانني ّ
عىل غرار :
 الجمع ّيات ال ّرياض ّية الخاضعة ملقتضيات القانون األسايس عدد  11لسنة  1995املؤ ّرخ يف  6فيفري  1995واملتعلّق بالهياكل ال ّرياض ّية،الصغري الخاضعة ملقتضيات املرسوم عدد  117لسنة  2011املؤ ّرخ يف  5نوفمرب .2011
مؤسسات التّمويل ّ
 ّإضافة إىل ما تق ّدم ذكره فإ ّن مجال تطبيق املرسوم ال يشمل حسب رصيح الفصل  47منه «الجمعيّات الخاضعة ألنظمة قانونيّة
والصناعات التّقليديّة ،وهي
للصناعة والتّجارة ّ
ونيس ّ
ّ
ونيس للشّ غل واالت ّحاد التّ ّ
خاصة» ،ونذكر منها ال ّنقابات عىل غرار االت ّحاد العا ّم التّ ّ
تنص عىل ح ّريّة تأسيس ال ّنقابات والجمع ّيات املهن ّية استنادا إىل نظام التّرصيح.
املنظّامت الخاضعة ألحكام مجلّة الشّ غل 5التي ّ
السلطات املحلّ ّية بتكوين نقابتهم من خالل مكتوب مضمون الوصول يتض ّمن عددا من الوثائق أه ّمها
املؤسسون بإبالغ ّ
ويكتفي ّ
األسايس لل ّنقابة أو الجمعيّة املهنيّة ،وهو نفس الشّ أن بال ّنسبة إىل نقابات املالكني الخاضعة ألحكام مجلّة التّهيئة الترّ ابيّة
ال ّنظام
ّ
كل من  civicusواملعهد
 1يراجع « :مؤشرّ املجتمع املد ّين  -التّقييم الرسيع يف تونس» ،دراسة من إعداد :د .وحيد الفرشييش وهناء بن عبده وخالد املاجري بالتعاون مع ّ
العر ّيب لحقوق اإلنسان 2014 ،
يايس
 2يراجع « :األطروحات األ ّم للمجتمع املدين ّ :سؤال يف رشوط وجود مجتمع مد ّين ودور األنجزة محلّياًّ؟» د .عادل سامرة( ،ورقة مقدّمة يف «مؤمتر فلسطني الواقع ّ
الس ّ
االجتامعي .يف جامعة بيت لحم
الوطني والبناء
ال ّراهن ومتطلّبات الّتغيري» املنظّامت غري الحكوميّة واملجتمع املد ّين بني استالب وتشويه الدّور إىل التّكامل ،جدل التّحرر
ّ
ّ
 3حزيران 2011
Robert Bothwen, world learning, un-published, 1997 3
السابع والعرشون ،العدد الثّالث ،آذار  /مارس ،1999 ،ص100
 4يراجع « :تط ّور املجتمع املدين يف مرص» ،عامل الفكر ،املجلّد ّ
 5صدرت مجلة الشغل يف تونس مبوجب قانون عدد  27لسنة  1966املؤرخ يف  30أفريل 1966
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والتّعمري ومجلّة الحقوق العينيّة ،والهيئات املهنيّة أيضا مثل عامدة املهندسني الخاضعة ألحكام املرسوم عدد  12لسنة  1982املصادق
عليه بالقانون عدد  41لسنة  1997املؤ ّرخ يف  9جوان  ،1997وهيئة الخرباء املحاسبني الخاضعة ألحكام القانون عدد  108لسنة 1988
املؤ ّرخ يف  18أوت  ،1988والهيئة الوطن ّية للمحامني الخاضعة ألحكام املرسوم عدد  79لسنة  2011املؤ ّرخ يف  20أوت  ،2011والعامدة
الوطن ّية لألط ّباء الخاضعة ألحكام القانون عدد  21لسنة  1991املؤ ّرخ يف  13مارس  ،1991ومجامع ماليك ال ّزياتني الخاضعة ألحكام
املرسوم عدد  1لسنة  1971املؤ ّرخ يف  20أوت  ،1971واملجامع الغابيّة الخاضعة ألحكام مجلّة الغابات واألمر عدد  2373لسنة 1996
الحق يف تكوين
يل املؤ ّرخ يف  18فيفري  .1954ويكتيس ّ
املؤ ّرخ يف  9ديسمرب  ،1996والجمعيّات التّعاونيّة الخاضعة ألحكام األمر الع ّ
الجمع ّيات أه ّم ّية قُصوى يف متكني أفراد املجتمع من املطالبة بالتّمتّع الكامل بجميع الحقوق والح ّريّات املضمونة دول ّيا ومحلّ ّيا،
باعتبارها اإلطار الضّ اغط الذي يقع فيه التّعريف أ ّوال بهذه الحقوق والتّوعية بأه ّم ّيتها ث ّم التّعبئة من أجل املطالبة بها وتكريسها .وال
الحق يف التّعبري وإبداء ال ّرأي بح ّريّة من أجل ال ّدفع قُ ُدما نحو التّغيري إىل األفضل
اطي ما مل يكن للفرد فيه ّ
ميكن إرساء مجتمع دميقر ّ
لكل إنسان.
يف ات ّجاه ضامن الحقوق ّ
الصكوك ال ّدول ّية أك ّدت عىل رضورة تكريسه يف جميع املجاالت دون متييز
ونظرا للوعي الشّ امل بأه ّم ّية هذا ّ
الحق ،فإ ّن مختلف ّ
ِ
االقتصادي أو
يايس أو
الحق ضمن ات ّفاقيّة واحدة
االجتامعي أو الثّقا ّيف .6ومل
تكتف املنظومة ال ّدوليّة برتسيخ هذا ّ
ّ
سواء يف املجال ّ
الس ّ
ّ
بل ت ّم إدراجه يف ات ّفاق ّيات متع ّددة باعتباره ركيزة لجميع الحقوق اإلنسان ّية األخرى.
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الفردي يف تكوين جمع ّية مع أفراد آخرين تجمع بينهم رؤية متجانسة ملوضوع ّما ،أو نلمسه كذلك
الحق عىل املستوى
ويرتجم هذا ّ
ّ
حق تكوين ال ّنقابات
الحق يف القيام بأنشطة لتحقيق مصالح للمنخرطني فيها أو لفئة معيّنة .ويشمل كذلك ّ
يف أن يكون للجمعيّات ّ
واالنضامم إليها .ويف ضوء ما تق ّدم ،فإ ّن تكريسه يُرت َجم عىل امليدان يف إطار احرتام التّع ّدديّة الجمعيّاتيّة وال ّنقابيّة وضامن التّمثيليّة
السياسات العا ّمة والقضايا التي ته ّم
لجميع اآلراء عىل اختالفها طاملا أ ّن ح ّريّة التّعبري ،التي هي الوسيلة املثىل إلبداء ال ّرأي بخصوص ّ
الشّ أن العا ّم ،مضمونةٌ .ويقتيض الوصول إىل تحقيق هذه األهداف ضامن ال ّنفاذ إىل املعلومات والبيانات من جهة ،والتّعبري دومنا خوف
السلطة أو انتهاكات لحرمة ال ّناشطني وال ّناشطات سواء منها الجسديّة أو املعنويّة من جهة أخرى.
من قمع ّ
وتهدف الجمع ّيات إىل تحقيق تعاون مشرتك ،أو بلوغ الغاية يف نشاط مش َرتك ،وهي غري هادفة لتحقيق أرباح لفائدتها .ومن
خالل أنشطتها تعمل الجمع ّيات عىل توعية األشخاص املسته َدفني باملشاكل ،وتحفيزهم ،وتشجيعهم عىل التّفكري يف هذه العوائق،
كل ذلك غري خاضعة
واملشاركة يف إيجاد حلول تناسب هذه املشاكل ،واملساعدة يف حلّها عن طريق خطّة عمل يف الغرض .7وهي يف ّ
السلطة وإنمّ ا تسعى للضّ غط عليها من خالل العمل يف ميادين مختلفة بصفة مستقلّة نسبيّا عن هياكل ال ّدولة.
لتأثري ّ
الحق يف تكوين الجمع ّيات داخل بيئة قانون ّية ال تفرض قيودا 8قد تُفرِغه من محتواه إالّ ما يجيزه
ويف ضوء ما تق ّدم ،يجب أن يمُ ا َرس ّ

القانون ال ّدو ّيل ،وخصوصا القانون ال ّدويل لحقوق اإلنسان .وتكون االستثناءات املتعلّقة بح ّريّة التّنظيم عىل أساس رشطني متالزمني
اطي وثانيهام احرتا ُم رشط التّناسب الذي يَفرِض عىل ال ّدول االلتزام بتدابري تتناسب
أ ّولهام رشط الرضورة التي يفرضها املجتمع الدميقر ّ
َ
الص ّحة العا ّمة أو اآلداب العا ّمة أو حامية
واألهداف املرشوعة 9لحامية األمن
الوطني أو السالمة العا ّمة أوال ّنظام العا ّم أو أيضا حامية ّ
ّ
حقوق اآلخرين وح ّريّاتهم.10

الخاص بالحقوق
 6يراجع بخصوص الحق يف التظاهر السلمي و الحق يف تكوين جمعيات :املادة  20من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان واملادة  22من العهد الدّو ّيل
ّ
والسياسيّة.
املدنيّة ّ
الخاص بالحقوق االقتصاديّة واالجتامع ّية والثّقاف ّية واملادّة  10من االتّفاق ّية األفريق ّية لحقوق اإلنسان والشعوب ()1981
املادّة  8من العهد الدّو ّيل
ّ
 7انظر :غادة حاليق ّية :مقال «ما هي الجمعية» ،سبتمرب 2013
 8يراجع :اللّجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان ،التّعليق العا ّم رقم 13طبيعة االلتزام القانو ّين العا ّم املفروض عىل الدّول األطراف يف العهد)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( ،
 9ت ّم احرتام هذه االشرّ وط يف دستور الجمهوريّة التّونسية يف الفصل  49منه.
والسياس ّية.
ّويل
 10تُراجع :املادة  22من العهد الد ّ
ّ
الخاص بالحقوق املدن ّية ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

الصلة بح ّريّة التّنظيم عىل ال ّنصوص ال ّدستوريّة والتّرشيعيّة والترّ تيبيّة املنظّمة لها بصفة
وال تقترص دراسة البيئة القانونيّة ذات ّ
حق
الصلة .فال معنى لح ّريّة التّنظيم يف غياب ّ
مبارشة فحسب ،بل إنّها أيضا رهينة بيئة قانونيّة أشمل تتناول جميع الحقوق ذات ّ
كل ال
لمي ،كام أ ّن عدم احرتام الحقوق والح ّريّات بصفة عا ّمة من شأنه أن ي ُح ّد من هذه الح ّريّة ،فالحقوق ٌّ
التّعبري أو التّظاهر ّ
الس ّ
يتج ّزأ .وال يكون تقييم احرتام هذه الحقوق بتقييم ال ّنصوص التي تك ّرسها وتق ّننها فقط بل يكون خصوصا مبعاينة تنزيلها عىل مستوى
الحق يف وجوده وال ّدفاع عنه أل ّن التّجربة يف تونس
الواقع الذي يعيشه الفرد .وتستوجب قراءة هذا الواقع وعيا من الفرد بأه ّميّة ّ
متس الحقوق والح ّريّات قد أفضيا إىل جعل
عىل ّ
األقل أثبتت أ ّن العزوف عن مامرسة ّ
الحق وعدم االكرتاث لالنتهاكات املتع ّددة التي ّ
السلطة الحاكمة قبل ثورة  17ديسمرب  14 – 2010جانفي.2011
هذه االنتهاكات سياسة ممن َهجة اعتمدتها ّ
أ ّما خالل فرتة ما بعد الثورة فقد شهدت الجمع ّيات التّونس ّية نجاحات مه ّمة رافقتها أحيانا أخرى بعض اإلخفاقات .وبعد قرابة الـــ
واالقتصادي
السيايس
 6سنوات من اندالع رشارة الثورة التّونسيّة أصبحنا نشهد اليوم معركة وجود بني سلطة تبحث عن االستقرار
ّ
ّ
ونيس
واالجتامعي بعيدا عن ال ّنقد واملتابعة واملساءلة وبني مجتمع مد ّين نجح يف فرض وجوده باعتباره فاعال أساس ّيا يف املجتمع التّ ّ
ّ
يرفض التّن ّح َي عن منصبه الذي اكتسبه بفعل تراكامت املايض من خالل منظّامت تاريخ ّية عريقة وجمع ّيات جديدة مناضلة أبت
يايس للحاكم.
إالّ أن تكون العني ال ّرقيب مهام كان اللّون ّ
الس ّ
وقد كُ ّرست الفرتة االنتقاليّة ما بعد ثورة  17ديسمرب  14 – 2010جانفي 2011ملراجعة القيود املفروضة بالقانون ،مراجع ًة دون
الساهرة
ّ
املؤسسات التّونس ّية ّ
أي تحفّظ وأنتجت نصوصا تح ّرريّة منسجِمة مع املعايري ال ّدول ّية ،مع األخذ بعني االعتبار خصوص ّية ّ
عىل تنفيذها.
ومن أجل تشخيص البيئة القانونيّة والواقعيّة التي تحيط مبنظامت املجتمع املد ّين الفاعلة يف تونس فضال عن تقييمها ،متّت
دراسة املحاور األساس ّية التّالية واملتعلّقة بـــــــ:
• تكوين الجمع ّيات  :تبينّ أ ّن التّح ّرر يف مسألة التّكوين من خالل إقرار مبدأ الترصيح مل يسايره تح ّرر يف مستوى اإلدارة
املرشفة عىل التّسجيل وأ ّن استغالل بعض الفراغات والثّغرات التّرشيعية قد أرىس فقها إداريّا مضيِّقا عىل ح ّريّة تأسيس
ِ
املزيد من الوضوح
الجمعيّات ومكبّال لها .ويتّجه العمل عىل س ّد هذه الفراغات بتنقيح املرسوم املنظِّم للجمعيّات نحو
والشّ فاف ّية واملزيد من دعم املوارد البرشيّة العاملة بإدارة الجمع ّيات ،زيادة عىل تأطريها ومتكينها من موارد مال ّية كافية
تيسرّ لها تغطية عملها بكامل تراب الجمهوريّة.
تؤسس ملبدأي الشّ فافيّة وحق ال ّنفاذ إىل املعلومة ،فإ ّن غياب ِ
الح َرفيّة
• تسيري الجمع ّيات  :رغم وجود التزامات يف التّسيري ّ
لدى بعض الجمع ّيات خصوصا يف التّعاطي مع قواعد التّسيري من جهة ،وتراخي إدارة الجمع ّيات يف ضامن تطبيق مقتضيات
تفعيل ما جاء يف القانون وتطبيقُه
ُ
القانون قد أ ّديا جميعا إىل إضعاف العمل الجمع ّيا ّيت .ولعلّه من األنسب يف هذا املجال
من خالل تعزيز قدرات إدارة الجمع ّيات حتّى تتمكّن من ُمتابعة حسن سري الجمع ّيات واحرتامها اللتزاماتها القانون ّية
املستو َجبة.
• ال ّنفاذ إىل املوارد املال ّية  :إ ّن ح ّريّة الجمع ّيات عىل مستوى القانون يف اختيار مم ّولها يف املشاريع التي تعمل عىل إنجازها
العمومي والوصول إليه ال يتّم إال ّعرب إجراءات معقّدة
تبقى يف أغلب األحيان مج ّرد إعالن مبادئ أل ّن ال ّنفاذ إىل التّمويل
ّ
األجنبي ،وعىل ال ّرغم من أه ّميّته يف مساعدة
تعجز الجمعيّات ال ّناشئة بالخصوص عن متابعتها واحرتامها .أ ّما التّمويل
ّ
الجمعيّات عىل إنجاز مشاريعها ،إالّ أنّه أ ّدى يف بعض الحاالت إىل تبييض اإلرهاب ،ويف حاالت أخرى إىل فرض برامج عىل
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رشكاء املانحني .ومبا أ ّن استمرار نشاط الجمعيّات يف جزء كبري منه رهني توفّر املوارد املاليّة فإ ّن اإلصالحات املرتقَبة عىل
مستوى شفاف ّية التّمويل وال ّنفاذ إليه تبدو يف حاجة إىل مزيد التّفعيل عن طريق اعتامد وسائل تواصل أفضل وخصوصا
أقل تعقيدا .وال ب ّد كذلك من تحوير تركيبة
العمومي من شأنها أن تكون ّ
بفضل وضع معايري موضوع ّية بال ّنسبة إىل التّمويل
ّ
العمومي حتّى تكون أكرث حيادا وتض ّم يف ُصلبها أطرافا متثّل مك ّونات عن املجتمع املد ّين
اللّجنة الف ّنيّة املرشفة عىل التّمويل
ّ
العمومي املعني.
باإلضافة إىل من ميثّل الهيكل
ّ
ظل غياب تقنني له
مامرسته حتّى يف ّ
ّوري
• ّ
الحق يف ح ّريّة ال ّتعبري  :وهو ّ
حق ت ّم افتكاكه يف الثّورة وقد ف َرض املناخ الث ّ
َ
أقل درجة من ال ّدستور ومخالفة له ال تزال سارية
نص قانو ّين وهو ال ّدستور ،إالّ أ ّن قوانني ّ
وانتهى إىل تكريسه يف أعىل ّ
املفعول إضافة إىل تنامي خطاب مناهض لح ّريّة التعبري باعتبار أ ّن ذلك رشطا أساسيّا من رشوط التّص ّدي لإلرهاب ،لذلك
كل من ال ّدستور واالت ّفاق ّيات ال ّدول ّية
رشع يف مالءمة ال ّنصوص التّرشيع ّية سارية املفعول مع ّ
كلّه فمن املنتظر أن ينطلق امل ّ
الحق.
أي تعطيل يف مامرسة هذا ّ
لتج ّنب ّ
• ال ّتج ّمع السلمي  :وهو حق ض ِمنه ال ّدستور دون قيد أو رشط ومارسه الشّ عب قبل  2011يف تح ّد لقوانني جائرة تناهض
تس ّن قانونا ينظّم
التّظاهر ،غري أنّه ورغم دسرتة هذا ّ
الحق ،فإ ّن مامرسته تقتيض تنظيمه .بيد أ ّن اإلرادة السياسيّة القامئة مل ُ
هذه الح ّريّة وفق املعايري ال ّدول ّية وأبقت عىل قانون  1969الذي ال يتامىش وهذه الح ّريّة .ومن أه ّم اإلصالحات املأمولة
ترشيعي مطابق لل ّدستور يكون أساسا للترّ اتيب اإلداريّة أمام
نص
عىل األمد القريب هو إلغاء هذا القانون واملصادقة عىل ّ
ّ

السلط املعنيّة اإلداريّة منها واألمنيّة.
ّ
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أ ّما املحاور االختياريّة فقد ت ّم انتقاؤها برشاكة مع فريق الخرباء الذي يق ُع ال ّرجوع إليه قصد ترشيكه يف الخيارات وامللحوظات
الساحة يف تونس.
قصد التّعليق عليها .وكان هذا االختيار مرتبِطا بالتّح ّديات التي تفرضها املستج ّدات عىل ّ
» إ ّن بعض املامرسات الجيّدة التي عهدناها ما بعد  2011واملتعلّقة أساسا باملقاربة التّشاركيّة للمجتمع املد ّين يف ات ّخاذ القرارات
تختص باملجتمع املد ّين
وصياغة القوانني وكذلك ال ّدستور والتي ِخلناها مكسبا ،أضحت اليوم مه َّددة رغم مأسستها يف وزارة
ّ

إضافة إىل خلق خطّة مكلّف مبه ّمة يُعنى بالتّواصل مع املجتمع املد ّين يف أغلب الوزارات وكذلك يف رئاسة الجمهوريّة ويف مجلس
الخاص بعالقة املجتمع
ن ّواب الشّ عب .إالّ أ ّن التّواصل أضحى يف بعض الحاالت مسألة صوريّة ال غري ،لذلك ت ّم اختيار املحور
ّ
املد ّين بالحكومة .وقد تبينّ أنّه من الضرّ وري إعادة متركز املجتمع املد ّين باعتباره فاعال يف الشّ أن العا ّم بفضل تفعيل املبادئ
ال ّدستوريّة القامئة عىل ال ّدميقراطيّة التّشاركيّة والتّص ّدي بوسائل مختلفة ملا تر ّوج له الحكومة من خالل اجتامعات صوريّة توحي
من خاللها يف الظّاهر بأ ّن عالقتها مع املجتمع املد ّين فاعلة ونافذة.

»

وقد يكون أيضا من بني أسباب أفول العالقة مع الحكومة هو غياب التّحالفات والتّشبيك بني مك ّونات املجتمع املد ّين من

»

و ال ميكن أن نتغافل يف تونس عن أكرب العوائق يف طريق العمل الجمعيّايتّ .ونقصد بذلك الجانب الذي يعجز عدد كبري من

السياسات العا ّمة .ومن هذا املنطلق متّت دراسة التّحالفات والتشبيك
أجل خلق رأي عام مؤث ّر يف أصحاب القرار ويف رسم ّ
بني الجمع ّيات .ومن الدروس املستقاة هو رضورة إيجاد طرق فاعلة من خالل ضبط برامج مشرتكة ومهيكلة تضمن ال ّنجاعة
وت ُج ّنب مك ّونات املجتمع املد ّين التّفرقة وعدم التّنسيق خصوصا أ ّن هذه املك ّونات تقوم عىل نفس املبادئ الحقوق ّية.

الجمعيّات عن اإليفاء به ليس ته ّربا بل جهال به نتيجة اختالف مصادره ووجوده مبثوثا يف ع ّدة نصوص ال ميكن للجمع ّيات
اإلملام بها ما مل يكن لها ِ
الرضيبي والجبا ّيئ .ومن االمتيازات التي تفقدها
مختص يف املجال ونعني به الجانب
محاسب معت َمد
ّ
ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

العمومي ،لذا كان من امله ّم التعرض إىل هذا الجانب
الجمعيّة مبارشة لعدم التزامها بدفع الضرّ ائب هي الحرمان من التّمويل
ّ
تحفيزي للجمعيّات وأن ت ُسحب عليها االمتيازات
العمل يف هذا املجال عىل أن يُعتمد ترشيع جبا ّيئ
ُ
يبي .ومن املنتظر
ّ
الضرّ ّ
املعمول بها يف بعض املؤسسات االقتصاديّة وكذلك توعية الجمع ّيات بواجبها الجبا ّيئ الذي ال تقوم به عديد الجمع ّيات.
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القسم
الثاني

منهجية التقرير

واقع المجتمع المدني في تونس

ونيس وتقييمها باالعتامد عىل دليل البحث الذي جرى إعدا ُده بالتّعاون بني منظّمة
متّت دراسة البيئة القانونيّة للمجتمع املد ّين التّ ّ
يايس» واملركز الدو ّيل لقانون املنظّامت غري
سيفيكوس ال ّدوليّة «التّجمع
العاملي ملعالجة دور املجتمع املد ّين يف عملية صنع القرار ّ
الس ّ
ّ
الهادفة لل ّربح يف إطار برنامج مبادرة املساحة املدن ّية ،والذي تناول أه ّم املحاور التي تضمن من خالل مختلف الجوانب تقيي َم هذه
الوطني ورص َد أه ّم العراقيل واملكتسبات القانون ّية.11
البيئة عىل املستوى
ّ
وقد اقتضت كتابة هذا التّقرير الجم َع بني املقاربة القانون ّية واملقاربة الواقع ّية من خالل استجالء جدوى وفاعل ّية القاعدة القانون ّية
ونيس غري
يف ضامن وتكريس ّ
الحق من جهة ومدى وعي املتلقّي بها عند مامرستها من جهة أخرى .كام أ ّن االقتصار عىل اإلطار التّ ّ
االنفتاح عىل دراسات مقارنة يف الغرض.
الرضوري
كاف ما مل يوضع يف إطار أشمل مقارنة بااللتزامات اإلقليم ّية وال ّدول ّية .لذا كان من
ّ
ُ
وبال ّنظر إىل ضيق الوقت ومحدوديّة اإلمكانيّات ت ّم االكتفاء بالوسائل التّالية :
 /1االستبيان  :جرى إعداده بطريقة م ّبسطة واشتمل عىل  13سؤاال توزّعت عىل محاور تتناسق مع دليل البحث الذي وقع إعداده

يايس» واملركز
بالتّعاون بني منظّمة سيفيكوس ال ّدوليّة «التّجمع
العاملي ملعالجة دور املجتمع املد ّين يف عملية صنع القرار ّ
الس ّ
ّ
ال ّدويل لقانون املنظّامت غري الهادفة لل ّربح يف إطار برنامج مبادرة املساحة املدن ّية .ومتحورت األسئلة حول نشاط الجمع ّية
وأهدافها والجهة التي تعمل بها ( 4أسئلة) قبل أن يت ّم يف مرحلة ثانية طرح أسئلة مبارشة مرتبطة مبوضوع ال ّدراسة ته ّم تجربة
الجمع ّية يف ما يتعلّق بتكوينها وتسيريها وأه ّم العراقيل إن وجدت واملتعلّقة بتفاعالت الجمع ّيات مع القانون امل ّنظم لها و«عالقتها
الصعوبات والعراقيل التي تواجهها ثم اقرتاحاتها لتجاوز
الخارجي (الجمعيّات األخرى والحكومة واإلدارات
مبجالها
املختصة) وأه ّم ّ
ّ
ّ
يبي وت ّم التط ّرق
هذه العراقيل إن وجدت .ووقع االهتامم كذلك باملحاور املتعلّقة بحرية التّعبري والتّظاهر
السلمي وال ّنظام الضرّ ّ
ّ
ميس اإلطار القانو ّين للجمع ّيات وأه ّم النقائص الواجب تالفيها.
أخريا إىل رأيها يف مسألة التّعديل القانو ّين الذي ّ

وتج ُدر اإلشارة إىل أنّه قد وقع توجيه االستبيان إىل ممثّيل وممثّالت الجمعيّات الحارضين يف فريق العمل الذي ت ّم من خالله
الواقعي للعمل الجمعيّايت وكذلك إتاحة الفرصة للجمعيّات حتّى تجيب عليه عرب اإلنرتنات .12وكان بالفعل أداة ناجعة
تقييم الجانب
ّ

ا ٌستُخلص منها أ ّن الجمع ّيات الحارضة وعىل اختالف مشاربها الجغراف ّية وتبايُن اختصاصاتها ،أك ّدت يف تقييمها لتطبيقات القانون
توافُقَها حول عديد املسائل املتعلّقة بالعمل الجمع ّيا ّيت نتيجة مامرسات إداريّة ،وكانت هذه األجوبة مفصل ّية يف هذا التّقرير .وت ّم
استجواب أكرث من مائة ( )100شخص ينحدرون من جمعيّات متع ّددة االختصاصات وكانوا من املنتمني إىل جمعيّات بجهات مختلفة
من الجمهوريّة التّونسيّة (عىل سبيل الذّكر ال الحرص تونس العاصمة وجمعيّات من الشامل وأخرى من الجنوب وكذلك من الوسط).
 /2فريق الخرباء  :مت ّيزت املجموعة بتن ّوع أعضائها وتكاملهم إذ جمعت يف تركيبتها  6أعضاء ،فيام ت ّم التّواصل مع بق ّية الخرباء عرب
الرسائل اإللكرتون ّية لعرض التّقرير عليهم واألخذ مبالحظاتهم ،وقد اشتمل الفريق عىل االختصاصات التّالية :
 أساتذة باحثون  :خرباء يف اختصاصات متّعددة يف مجال القانون ولهم خربة سابقة يف امليدان من خالل نرش أبحاث ودراساتحول الجمع ّيات منذ صدور مرسوم العام . 2011
 ممثّلون عن هيئات عموم ّية  :أسند لهم القانون مه ّمة متابعة تنفيذ املرسوم عدد  88لسنة . 2011 ممثّلون عن شبكات جمع ّيات  :لهم قاعدة بيانات مه ّمة عىل مستوى نشاط الجمع ّيات يف كامل تراب الجمهوريّة ولديهمإحصائ ّيات تعكس معرفة مع ّمقة بالشّ أن الجمع ّيا ّيت ووعيا بأه ّم متطلّباته.
الوطني للبيئة املمكِّنة ( ،)http://www.civicus.org/eeiوهو مؤرش مركّب
 11شكّل االعرتاف بوجود حدود يف مؤشرّ البيئة املمكِّنة سبباً مهماًّ وراء اعتامد التّقييم
ّ
الوطني للبيئة املمكّنة محاولة يبذلها
استحدثته سيفيكوس  .civicusونظرا ً للبيانات املحدودة املتوفّرة حول البيئة القانونيّة والتّنظيميّة للمجتمع املد ّين ،يشكّل التّقييم
ّ
وطني شامل يستكمل مؤشرّ البيئة املمكِّنة.
املركز الدو ّيل وسيفيكوس من أجل إعداد اإلطار اللاّ زم لرصد
ّ
الخاص باالستبيان
 12ال ّرابط
ّ
https://docs.google.com/forms/d/1F8IFhaCT6nR6EGCJCkivuklz4k9UyQNSTzrY2DLz49Q/edit
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وت ّم بالشرّ اكة مع فريق الخرباء التّشاو ُر حول املحاور موضوع التّقرير والتط ّر ُق إىل معالجتها وأه ّم الشخصيّات الواجب التّو ُّجه
إليها قصد الحصول عىل املعلومات التي تفيد التّقرير .واجتمع الفريق مل ّرتني عىل التّوايل وت ّم تبادل املسودة املتعلّقة بالتّقرير قبل
عرضها خالل ورشة العمل.
 /3مجموعات الدّ عم  :ت ّم منذ البداية التّأكيد عىل اختيار هذه املجموعات وفق املعايري التّالية :
 احرتام متثيليّة ال ّنساء يف هذه املجموعة سواء من خالل جمعيّات تدافع عن حقوق ال ّنساء أو نساء قياديّات يف الجمعيّات. احرتام التّمثيليّة الجغرافيّة وذلك بعدم االقتصار عىل جمعيّات موجودة يف العاصمة فقط إذ ت ّم متثيل جمعيّات من الجهاتال ّداخل ّية أل ّن ظروف العمل تختلف وتواصلهم مع إدارة الجمع ّيات ليست واحدة.
 احرتام متثيل ّية الجمع ّيات ذات االختصاصات املتع ّددة.وقد انعقدت يف نزل القصبة مبدينة القريوان جلسات مجموعات ال ّدعم التي تك ّونت من  16ممثالً عن الجمع ّيات والتأمت
الجلسات م ّرة ثانية بتونس العاصمة يف مقر جمع ّية «جمع ّيتي» وقد تك ّونت املجموعة الحارضة من  12ممثالً وممثّلة عن
الجمعيّات بتونس العاصمة.
والص ّح ّية
وبلغ عدد املشاركني  28ممثّال وممثّلة عن  21جمع ّية تنشط يف مختلف االختصاصات االجتامع ّية ،وال ّرقاب ّية ،والثّقاف ّيةّ ،
والبيئ ّية.
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 /4البحث عن املراجع  :ت ّم البحث عن املراجع عرب مواقع اإلنرتنت ووقع اعتامد مقاالت وترصيحات تلفزيونيّة وإذاعيّة ذات أه ّميّة
ُ
ُ
الحصول عىل مراجع أخرى مه ّمة عرب اإلنرتنت .ويف نفس
الحصول عليها لو ت ّم االكتفا ُء باملراجع الورق ّية.كام ت ّم
مل يكن من املمكن

مختصة يف املجال وت ّم استعامل أغلب البحوث والتّقارير التي تكتيس مصداق ّية ولها من
اإلطار ،ا ٌعتمدت مراجع وكتب وبحوث
ّ
املهنيّة ما يجعلها مصدرا للمعلومة .ومتّت دراسة البيئة القانونيّة التّونسيّة باالطّالع أيضا عىل تجارب جرت يف بلدان متقاربة من
واالجتامعي.
يايس
ال ّناحية الجغرافيّة والتّاريخيّة وخصوصا من حيث املناخ ّ
الس ّ
ّ

طرح
 /5لقاءات مع شخص ّيات لها تأثري يف إدارة الجمع ّيات وأخرى تنشط صلب املجتمع املد ّين  :وقد جرى خالل هذه اللّقاءات ُ
الساحة الجمع ّيات ّية من خالل التّط ّرق إىل معالجة الفراغات التّرشيع ّية الواردة بالقوانني
األسئلة حول بعض املامرسات التي شهدتها ّ
وكذلك طرق تعامل الجمعيّات وال ّناشطني وال ّناشطات يف املجتمع املد ّين مع مثل هذه املامرسات اإلداريّة .وأكّد البعض عىل عدم وضع
خيص .وت ّم إجراء حوارات مبارشة مع أغلب الشّ خص ّيات
اسمه يف التّقرير أل ّن إجاباته كانت باسم اإلدارة وليست تعبريا عن موقفه الشّ ّ
تحتل مراكز قياديّة يف اإلدارة التّونسية ومنها خصوصا تلك التي مت ُُّت بصلة إىل وزارة املال ّية والوزارة املكلّفة بالعالقات مع الهيئات
التي ّ
ونيس .كام جرت لقاءات مبارشة مع
ال ّدستوريّة ومك ّونات املجتمع املد ّين وإدارة الجمع ّيات برئاسة الحكومة وكذلك البنك
ّ
املركزي التّ ّ
قضاة عدليّني وإداريّني و ماليّني يعملون يف املحاكم املنتصبة يف تونس.
أ ّما يف ما يتعلّق بالحوارات مع ممثّيل املجتمع املد ّين فت ّمت يف جانب منها بطريقة مبارشة خصوصا مع الجمع ّيات والشّ بكات
الجمع ّيات ّية املوجودة بالعاصمة ،فيام جرت يف جانب آخر عرب مكاملات هاتف ّية بسبب وجود العديد منهم بالجهات التي يصعب علينا
الصحافة ،فلم
بال ّنظر لضيق الوقت واإلمكانات املتاحة أن نسافر إليهم مبارشة .ويف ما يخص الجمع ّيات وال ّنقابات العاملة يف ميدان ّ

يتس ّن لنا مخاطبتهم إالّ عرب املكاملات الهاتفيّة أيضا.
وبلغ عدد املستجوبني عموما  24شخص ّية.
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الجمعيات
الجزء األول  :تكوين
ّ
 / 1ال ّنظام القانوين املط ّبق عىل تكوين الجمع ّيات
تنص أحكام الفصل  35من ال ّدستور التّونيس املؤ ّرخ يف  27جانفي  2014عىل أ ّن «ح ّريّة تكوين األحزاب وال ّنقابات
 1.1الدّ ستور ّ :
والجمع ّيات مضمونة .وتلتزم األحزاب وال ّنقابات والجمع ّيات يف أنظمتها األساس ّية ويف أنشطتها بأحكام ال ّدستور والقانون
وبالشّ فافيّة املاليّة ونبذ العنف» ،إىل جانب ذلك يتض ّمن ال ّدستور أحكاما عا ّمة بالفصول من  1إىل  49منه ت َضْ َمن مامرسة ال ّنشاط
الجمــعيّايت يف مناخ دميقراطي .كام أك ّد الفصل الــــ  65من ال ّدستور أ ّن تنظيم الجمعيّات يت ّم اتّخاذه يف شكل قوانني أساسيّة.
ولهذا التّصنيف داللة عىل أه ّم ّية هذه الح ّريّة التي تستوجب من أجل تنظيمها توافق األغلب ّية من ال ّن ّواب عليها عىل خالف
القوانني العاديّة األخرى التي ميكن أن مت ّر بتصويت ثلث ال ّنواب فقط.
والسياسيّة
 2.1اتّفاق ّيات دول ّية  :صادقت الجمهوريّة التّونسيّة بتاريخ  18مارس  1969عىل العهد ال ّدويل
ّ
الخاص بالحقوق املدنيّة ّ
الصادر مبوجب قرار الجمع ّية العا ّمة ملنظّمة األمم املتّحدة املؤ ّرخ يف  16ديسمرب  ،1966كام وافقت عىل االنضامم إىل الربوتوكول
ّ
االختياري امللحق به مبوجب املرسوم عدد  3لسنة  2011املؤ ّرخ يف  19فيفري .2011
ّ

 3.1القوانني الوطن ّية  :يخضع تكوين الجمعيّات يف تونس باألساس إىل مقتضيات املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب
 2011املتعلّق بتنظيم الجمعيّات والذي يتض ّمن  49فصال ،وقبله كان يخضع إىل مقتضيات القانون عدد  154لسنة  1959املؤ ّرخ
األسايس عدد  80لسنة 1993
يف  7نوفمرب  1959املتعلّق بالجمع ّيات ،يف حني كانت الجمع ّيات األجنب ّية تخضع ملقتضيات القانون
ّ
املؤ ّرخ يف  26جويلية  1993واملتعلّق بانتصاب املنظّامت غري الحكوم ّية بالبالد التّونس ّية ،وقد أُلغيت هذه األحكام مبوجب الفصل
 46من املرسوم عدد  88لسنة .2011
وتجدر اإلشارة إىل أنّه ت ّم إعداد املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلّق بتنظيم الجمع ّيات من ِق َبل
اطي املحدثة مبوجب املرسوم عدد  6لسنة  2011املؤ ّرخ يف
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح ّ
الس ّ
يايس واالنتقال ال ّدميقر ّ
 18فيفري  ،2011وقد تض ّمنت يف تركيبتها ممثّلني عن الهيئات واملنظّامت والجمع ّيات ومك ّونات املجتمع املدين ،13ويع ّد املرسوم

ظل املرسوم عدد  14لسنة  2011املؤ ّرخ يف  23مارس  2011واملتعلّق بالتّنظيم املؤقّت
الصادرة يف ّ
عدد  88لسنة  2011من املراسيم ّ
الصبغة التّرشيع ّية منذ صدورها عمال بالفصل  4من املرسوم عدد  14لسنة 2011
للسلط العموم ّية ،وهي أصناف املراسم التي تكتيس ّ
ّ
املذكور ،14وهي بالتّايل ليست يف حاجة إىل املصادقة عليها الحقا من ِق َبل مجلس ن ّواب الشّ عب ،كام ال يجوز تنقيحها أو إلغاؤها إلّ
أسايس).15
الصبغة التّرشيع ّية (قانون
بنص قانو ّين يكتيس نفس ّ
ّ
ّ
 / 2إجراءات تأسيس الجمع ّيات
خاصة وردت باملرسوم عدد  88لسنة  201116املؤ ّرخ يف  24سبتمرب 2011
يخضع تكوين الجمع ّيات إىل أحكام عا ّمة وأخرى ّ
واملتعلّق بتنظيم الجمع ّيات.
 13يراجع يف ذلك« :الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة ،مداوالت الهيئة» ،الجزء الثّاين ،من شهر جوان إىل أكتوبر  ،2011املطبعة ال ّرسميّة ،تونس جانفي .2012
الصادرة ما بني  14جانفي و 23أكتوبر  2011مع التّعليق»،
 14يراجع يف ذلك  :عيل كحلون« ،القوانني االنتقال ّية :مجموعة القوانني التّونس ّية للمرحلة االنتقال ّية األوىل ّ
املختص ،تونس.2012 ،
منشورات مجمع األطرش للكتاب
ّ
نوي للمحكمة اإلداريّة ،2014
الس ّ
 15يراجع  :ملحوظات مندوبة الدّولة السيدة أنوار منرصي يف القضيّة االبتدائيّة باملحكمة اإلداريّة عدد  124593منشورة بالتقرير ّ
املطبعة الرسميّة.
 16دالل العرويس « ،دليل تكوين الجمع ّيات وتسيريها وفق مقتضيات القانون التّونيس» ،نرشيّات «جمع ّيتي» ،سبتمرب .2014
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والشوط الواجب احرتامها
 1.2أحكام عا ّمة بخصوص التزامات الدّ ولة والجمع ّية رّ
 1.1.2رشوط ال ّتأسيس وال ّتكوين

يخضع تكوين الجمعيات إىل نظام ال ّترصيح حسب مقتضيات الفصل  10من املرسوم عدد  88لسنة  17 2011بعد أن كانت تحت
ظل قانون الجمع ّيات لسنة  1959خاضعة عمل ّيا لل ّتخيص .وساهم نظام التّرصيح يف تنامي عدد الجمع ّيات املح َدثة سنويّا بنسق
ّ
تصاعدي مه ّم خصوصا بعد .18 2011
ّ
السنتني األخريتني عرف ال ّنسق تراجعا إذ يُق ّدر عدد الجمعيّات املح َدثة بعنوان سنة  2015عىل سبيل املثال بـــــــــ
غري أنّه خالل ّ
 878جمع ّية ،ويصل العدد إىل 54جمع ّية جديدة إىل حدود شهر فيفري .2016
بالصبغة التّح ّرريّة ،إالّ أنّها يف املقابل أوجبت عىل الجمع ّية االلتزام باحرتام
ولنئ كانت أحكام املرسوم عدد  88لسنة  2011تتم ّيز ّ
الخاصة مبناسبة التّرصيح بتكوينها.
عدد من الشّوط القانونيّة واملاليّة
ّ

»
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املؤسسني
رّ
الشوط ّ
الخاصة باألعضاء ّ

أجنبي مقيم يف
تونيس أو
طبيعي،
لكل شخص
يحق له تكوين جمع ّية  :تكوين الجمع ّيات يف البالد التونس ّية مخ َّول ّ
• من ّ
ّ
ّ
ّ
حق تأسيس جمع ّية أو االنتامء إليها أو االنسحاب منها ،19مع
تونس ،عىل أن ال ّ
يقل عمره عن ّ
ست عرشة ( )16سنة ومينح له ّ
العلم أ ّن اكتساب األهليّة القانونيّة يف تونس يكون يف س ّن الثّامنة عرشة (.)18
مؤسيس ومس ّيي الجمع ّية أن يكونوا م ّمن يضطلعون مبسؤول ّيات ضمن الهياكل
• من يح ّجر عليه تكوين جمعية  :يح ّجر عىل ّ
بالحق يف تأسيس جمع ّية.
األجنبي غري املقيم يف تونس
السياس ّية.20كام ال يتمتّع
ّ
املركزيّة املس ّية لألحزاب ّ
ّ
مؤسسيها يعملون مبقتضاها وبصفة دامئة عىل تحقيق
• العدد األدىن لتأسيس جمع ّية هو شخصان ،وتع ّد جمع ّية ات ّفاق ّية بني ّ
أهداف باستثناء تحقيق أرباح.21

ومن املفيد اإلشارة إىل أ ّن الباب التّاسع املتعلّق باألحكام االنتقاليّة والختاميّة من املرسوم عدد  88لسنة  2011يف الفصل  48منه
استثنى رصاحة من مجال تطبيق األحكام املتعلّقة بالتّأسيس كلاّ من الجمع ّيات واملنظّامت غري الحكوم ّية املوجودة بالبالد التّونس ّية
نص عىل رضورة امتثالها إىل
بصفة قانون ّية قبل صدور املرسوم
واملتحصلة عىل ترخيص وفق قانون الجمع ّيات لسنة  .1959ويف املقابل ّ
ّ
أحكام هذا املرسوم يف ما عدا األحكام املتعلّقة بالتّأسيس يف أجل سنة بداية من تاريخ دخول هذا املرسوم ح ّيز التّنفيذ.
» رشوط ذات طابع ما ّيل

املؤسسني ضامنه ،وذلك أل ّن الغاية من تكوين الجمعيّة ليست غاية
ال يُشرتط عند تكوين جمعيّة توف ُري رأسامل أدىن يجب عىل ّ
مؤسيس الجمعيّة أيّة أعباء ماليّة أو رسوم لطلب
ربحيّة ،بل تقوم عىل مبدأ التّط ّوع .وتكريسا لهذه الفلسفة ،مل يح ّمل القانون ّ
التّسجيل.
 17ويُع ّد ذلك أه ّم تط ّور مقارنة بقانون سنة  ،1957يراجع يف ذلك :
 بدر الشّ ايف« ،ح ّريّة تأسيس الجمع ّيات باألنظمة املقارنة فرنسا ،مرص ،تونس ،املغرب» ،منشور عىل املوقع التّايلhttp://www.alkanounia.com :ملؤسسات املجتمع املد ّين يف تونس  :الواقع واآلفاق» ،تونس ،سبتمرب  ،2013ص ،5 .منشور عىل موقع> www.icnl.org <. :
السنويس« ،البيئة القانون ّية ّ
 منري ّالصادرة بتاريخ  14فيفري  2014ترصيح مدير عا ّم إدارة الجمعيّات «إ ّن تط ّور عدد الجمعيّات ببالدنا منذ بداية سنة  2011له ما
الصباح ّ
 18يُرا َجع يف ذلك  :جريدة ّ
يل ملا قبل الثورة ( 9876جمعيّة) ليصل اليوم عدد الجمعيّات
يفسرّ ه بعد صدور املرسوم عدد  88لنفس ّ
السنة إذ بلغت نسبة االرتفاع حوايل  70%مقارنة بالعدد الجم ّ
السنة املاضية فقد انضاف إىل عدد الجمع ّيات وإىل حدود  15فيفري
إىل  .16787فقد بلغ عددها سنة  2011قرابة  2097جمع ّية ثم  3009جمع ّية سنة  2012أ ّما منذ ّ
املايض  1805جمع ّية».
 19الفصل  8من املرسوم عدد  88لسنة .2011
 20الفصل  9من املرسوم عدد  88لسنة .2011
 21الفصل  2من املرسوم عدد  88لسنة 2011
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املؤسسون فتتمثّل يف تكاليف إرسال املراسلة إىل إدارة الجمعيّات ويف
أ ّما املصاريف املستو َجبة عن طلب التّسجيل والتي يتح ّملها ّ
أجر العدل املنفّذ  22عند معاينة وجود الوثائق املطلوبة وليس التأكّد من ص ّحتها.
الرسمي
كام يضاف إىل مصاريف طلب تسجيل الجمع ّية إثر حصولها عىل بطاقة اإلعالم بالبلوغ دفع مصاريف اإلعالم بال ّرائد
ّ
للسطر الواحد .وترتاوح معاليم
للجمهوريّة التّونس ّية مقابل نرش اسم الجمع ّية وموضوعها وأهدافها وذلك بحساب  6.300د ّ
سمي للجمهوريّة التّونسيّة ،أما بال ّنسبة إىل مصاريف
ال ّنرش بني  100دينار و 150دينارا حسب ما أوردته ممثّلة عن إدارة ال ّرائد ال ّر ّ
الطّباعة فال تتجاوز الــ  10دنانري.
 2.1.2تحديد أهداف الجمع ّية

مل يفرض املرسوم عىل الجمعيّات تصنيفات معيّنة بل ترك لها وحدها ح ّريّة اختيار األهداف التي تراها مالمئة للهدف من تكوينها.
وتلتزم الجمع ّية يف املقابل باحرتام مبادئ دولة القانون وال ّدميقراط ّية والتّع ّدديّة والشّ فاف ّية واملساواة وحقوق اإلنسان كام ضُ بطت
مبقتىض االت ّفاق ّيات الّدول ّية املصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونس ّية ،مبا يعني أن األهداف التي ال تندرج يف هذا االلتزام تؤ ّدي
إىل عدم تسجيل الجمعيّة إذا كانت الغاية منها مثال إقامة جمعيّة ملناهضة حقوق اإلنسان.
عصب والتّمييز عىل أسس دينيّة أو
أ ّما االلتزام
السلبي الذي عىل الجمعيّة احرتا ُمه فهو تحجري ال ّدعوة إىل العنف والكراهية والتّ ّ
ّ
جنسيّة أو جهويّة؛ وأن متارس األعامل التجاريّة لغرض توزيع األموال عىل أعضائها للمنفعة الشّ خصيّة أو استغالل الجمعيّة لغرض
ّيبي؛ وأن تجمع األموال لدعم أحزاب سياس ّية أو مرشّ حني مستقلّني إىل انتخابات وطن ّية أو جهويّة أو محلّ ّية أو أن تق ّدم
الته ّرب الض ّ
لهم ال ّدعم املا ّد ّي .وهذا التّحجري يتعلّق باألنشطة التي تقوم بها .لكن ميكن يف بعض الحاالت أن تعكس األهداف الواردة بال ّنظام
األسايس غايات ربحيّة أو دعوات الزدراء أديان أو غريها.
ّ
وعند احرتام الجمعيّات لهذه األهداف ال يخ ّول القانون إلدارة الجمعيّات التّدخّل يف األهداف حتّى وإن كانت تجمع بني اختصاصات
الحق يف ح ّريّة اختيار األهداف.
مختلفة .وانعكست هذه املامرسة يف غياب مطبوعة مو ّحدة للتّسجيل باعتبار أ ّن ّ
لكل جمعيّة ّ
 3.1.2الوثائق املطلوبة لتأسيس وتكوين جمع ّية

يتجسد نظام التّرصيح يف إرسال ال ّراغبني يف تأسيس جمع ّية إىل الكاتب العا ّم للحكومة جملة من الوثائق تتمثّل يف :
ّ
ينص عىل اسم الجمعيّة وموضوعها وأهدافها ومق ّرها
 .1مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتض ّمن ترصيحا ّ
ومق ّرات فروعها إن وجدت.
املؤسسني للجمع ّية أو من بطاقة تعريف الو ّيل عند
 .2نسخة من بطاقة التّعريف الوطن ّية لألشخاص الطّبيع ّيني التّونس ّيني ّ
االقتضاء؛
يخص األجانب؛
 .3نسخة من شهادة اإلقامة يف ما ّ
املؤسسني أو من ميثّلهم.
 .4نظريين من ال ّنظام
األسايس ممىض عليهام من طرف ّ
ّ
سمي للجمع ّية باللّغة العرب ّية وبلغة أجنب ّية عند االقتضاء؛
ومن التّنصيصات امله ّمة الواجب تضمينها يف ال ّنظام
ّ
األسايس االسم ال ّر ّ
ئييس للجمع ّية؛ وبيان بأهداف الجمع ّية ووسائل تحقيقها؛ ورشوط العضويّة وحاالت انتهائها وحقوق العضو وواجباته؛
وعنوان املق ّر ال ّر ّ
كل هيئة من هيئاتها؛ وتحديد الجهة داخل الجمعيّة التي لها
وبيان بالهيكل التّنظيمي للجمعيّة وطريقة االنتخاب وصالحيّات ّ
فض ال ّنزاعات؛ ومبلغ
صالحيّة تعديل ال ّنظام ال ّداخيل وات ّخاذ قرار ّ
الحل أو االندماج أو التّجزئة؛ وتحديد طرق ات ّخاذ القرارات وآليّات ّ
كل الحاالت  10دنانري.
 22مل يحدّد املرسوم أُجرة العدل املنفّذ وهي ترتاوح بني  80دينارا و 120دينارا أ ّما ال ّرسالة مضمونة الوصول فال تتجاوز يف ّ
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السنوي إن وجد.
االشرتاك الشّ هري أو ّ
ويف هذا اإلطار أك ّدت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة املكلّف بالكتابة العا ّمة للحكومة 23أ ّن حوايل  95%من امللفّات التي
ترد عىل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة املكلّف بالكتابة العا ّمة للحكومة لطلب تأسيس الجمع ّيات تكون غري مستوفية للشرّ وط
لكل
امللف عىل جميع الوثائق املنصوص عليها أو عدم استكامل الوثائق ّ
القانون ّية من حيث الوثائق أو البيانات .من ذلك عدم احتواء ّ
املؤسسني أو عدم اعتامد اإلرسال عن طريق الربيد املضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ،ويستثنى
التّنصيصات الوجوبيّة كإمضاءات ّ
خاصة عىل غرار جمع ّيات التعاون ّيات،
من ذلك كلّه الحاالت التي ترسل فيها مطالب ترصيح بتكوين جمع ّيات خاضعة ألنظمة قانون ّية ّ
الصغري.
ومؤسسات التّمويل ّ
وجمع ّيات ّ
الصيادين ،ومجامع التّنمية الفالح ّية ،وهياكل رياض ّيةّ ،

»

الوثائق املطلوبة لتأسيس وتكوين شبكة جمع ّيات

ينص قانون  1959عىل إيالء الشّ بكات مركزا قانونيّا مستقالّ عن الجمعيّات املك ّونة لها ،غري أ ّن املرسوم تالىف هذا ال ّنقص وأق ّر
مل ّ
لها كيانا قانونيّا مستقالّ عن مك ّونيها ،لك ّنه ويف نفس الوقت ال يكون بالضّورة من نتائجه االندماج التا ّم ،إذ بإمكان الجمعيّات
املحافظ ُة عىل استقالل ّيتها .وأق ّر الفصل  30من املرسوم عدد  88لسنة  2011رصاحة إمكان ّية التحاق فروع الجمع ّيات األجنب ّية
منطقي باعتبار أ ّن فروع الجمع ّيات األجنب ّية املع َرتف بها عىل أساس القانون
بالشّ بكة الجمع ّيات ّية دون قيد أو رشط .وهو تنصيص
ّ
ونيس تتمتّع بنفس الحقوق والواجبات املحمولة عىل الجمعيّات التّونسيّة .ومن خالل هذا التّنصيص الذي يغلب عىل تأويله
التّ ّ
أ ّن شبكة الجمعيّات متك ّونة بالضّورة من جمعيّات تونسيّة ميكن للجمعيّات األجنبيّة أن تلتحق بها.
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وتكتسب شبكات الجمع ّيات شخص ّية مستقلّة عن الجمع ّيات املك ّونة لها .كام ال ينج ّر عن انضامم جمع ّيات لشبكة مع ّينة فقدان
حل جمع ّية فإنّها بالضرّ ورة وبحكم القانون ستفقد عضويّتها من الشّ بكة الجمع ّيات ّية.
شخص ّيتها القانون ّية .ويف املقابل إذا تم ّ
ويت ّم تأسيس شبكة الجمعيّات طبقا ألحكام الفصل  27من املرسوم عدد  88لسنة  2011وذلك بأن يُ ِ
رسل من ميثّل الشّ بكة إىل
األسايس للشّ بكة ،ونسخة
الكاتب العا ّم للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتض ّمن بيان التّأسيس ،وال ّنظام
ّ
املؤسسة للشّ بكة ،كام تقتيض أحكام الفقرة  2من الفصل  27من املرسوم عدد  88لسنة 2011
من اإلعالن بتكوين الجمع ّيات ّ
أن يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال املكتوب من أنّه يتض ّمن البيانات املنصوص عليها أعاله (بالفقرة األوىل من الفصل  )27ويح ّرر
محرضا يف نظريين يسلّمهام ملمثّل الشّ بكة.
ومن جهة أخرى فإ ّن أحكام الفصل  28من املرسوم عدد  88لسنة  2011تقتيض أن يتولىّ من ميثّل شبكة الجمع ّيات يف أجل

ينص عىل اسم
ال يتجاوز سبعة ( )7أيّام عند تسلّم بطاقة اإلعالم بالبلوغ إيداع إعالن باملطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية ّ
الجمعيّة وموضوعها وهدفها ومق ّرها .ويكون اإلعالن مرفقا بنظري من الح ّجة ال ّرسميّة املذكورة أعاله .وتنشرُ املطبعة ال ّرسميّة
للجمهوريّة التّونس ّية اإلعال َن وجوبا يف ال ّرائد ال ّرسمي يف أجل قدره خمسة عرش ( )15يوما انطالقا من يوم إيداعه ،عىل أن يعترب
عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ يف أجل قدره ثالثون ( )30يوما من إرسال املكتوب املشار إليه أعاله بلوغًا حسب مقتضيات
الفصل  28من املرسوم عدد  88لسنة .2011
ستشف من الفصل
ّ
ومل يُجِز املرسوم رصاحة إمكانيّة تكوين شبكة جمعيّات مؤلَّفة بصفة حرصيّة من فروع جمعيّات أجنبيّة .ويُ
عدد  30منه أ ّن األساس يف تكوين الشّ بكة هي الجمع ّيات التّونس ّية وهي املبا ِدرة بإحداثها ،ولكن من ال ّناحية اإلجرائ ّية ال يشء
مينع أن تكون املبادرة من فرع جمع ّية أجنب ّية تلتحق بها جمع ّيات تونس ّية .ومل مي ّيز املرسوم عىل مستوى املسيرّ ين يف شبكة
الكواكبي يف تفاعل من إدارة الجمع ّيات مع عرض أ ّو ّيل ملحتوى التّقرير يف  25ماي  2011بنزل البلفيدير ،تونس.
 23وردت هذه املراسلة عىل مركز
ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

الجمعيّات بني التّونسيّني واألجانب ،ألنّه اقترص فحسب عىل اشرتاط أن يرسل من ميثّل الشّ بكة ،دون اشرتاط الجنسيّة التّونسيّة،
بأي إجراء يختلف عن تكوين الجمع ّية بل إ ّن
مكتوب اإلعالم بتكوين الشبكة إىل الكتابة العا ّمة .ومل ّ
يخص املرسوم تكوين شبكة ّ
َ
عديد البيانات والتّنصيصات ت ّم االستغنا ُء عنها (نسخ من بطاقات التّعريف ،)...مبقتىض أ ّن الشّ بكة هي يف نهاية املطاف تجميع
ملك ّونات سبق أن خضعت إىل الرشوط املستو َجبة قانونا.
أ ّما يف ما يتعلّق باالندماج فقد أق ّر الفصل  32من املرسوم أنّه للجمعيّات ذات األهداف املتامثلة أو املتقاربة ،أ ْن تندمج بعضها
لكل منها .وهو ما يعني انصهار الجمع ّيات املك ّونة قانونا يف جمع ّية
األسايس ٍّ
مع بعض وتك ّون جمع ّية واحدة ،وذلك وفقاً لل ّنظام
ّ
واحدة .وال يكون هذا االندماج إالّ طبقا ألحكام تكوين جمع ّية.
 4.1.2إجراءات ال ّترصيح وأجل تأسيس الجمع ّية

بخصوص اإلجراءات املتّبَعة ،فهي تقتيض أن يتثبّت عدل منفّذ عند إرسال املكتوب من أنّه يتض ّمن البيانات املنصوص عليها أعاله
ويح ّرر محرضا يف نظريين يسلّمهام ملمثّل الجمع ّية .ويتولّ من ميثّل الجمع ّية يف أجل ال يتجاوز سبعة ( )7أيّام من تسلّم بطاقة اإلعالم
ينص عىل اسم الجمع ّية وموضوعها وهدفها ومق ّرها
بالبلوغ (وصل اإليداع) القيا َم بإعالن لدى املطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية ّ
ش املطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية اإلعالن وجوبا يف
مرفقا بنظري من الح ّجة ال ّرسم ّية املذكورة أعاله (بالفصل  ،)10عىل أن تن ُ
سمي يف أجل خمسة عرش ( )15يوما انطالقا من يوم إيداعه .ويُعترب عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ يف أجل ثالثني ()30
ال ّرائد ال ّر ّ
يوما من إرسال املكتوب املشار إليه أعاله بلوغًا.
ملف الجمع ّية ثم ال ّتخيص لها من عدمه ،فإ ّن تكوين
وعىل خالف القانون عدد  1959الذي منح اإلدارة أجل  3أشهر لدراسة ّ
الجمع ّية يف ظل مرسوم  88لسنة  2011يت ّم مبج ّرد مرور  7أيام عىل إرسال املكتوب لإلدارة العا ّمة للجمعيّات ويكون أقىص أجل
لتكوينها هو  30يوما.
وت ُعترب الجمع ّية مك ّونة قانونا منذ تاريخ إرسال املكتوب إىل الكتابة العا ّمة .وتكتسب الشّ خص ّية القانون ّية انطالقا من تاريخ نرش
اإلعالن بال ّرائد ال ّرسمي للجمهوريّة التّونس ّية.
ومنذ تاريخ تكوين الجمعيّة فإنّها ال تحتاج إىل القيام بإجراءات أخرى دوريّة أو مرتبطة مبسار الجمعيّة قصد إعادة إثبات وجودها
بالحل.
حل نفسها أو ات ُّخذ يف شأنها قرار ّ
وتظل منذ التّكوين قامئة ما عدا إذا ارتأت ّ
القانو ّينّ .
أي نشاط
ويف ضوء ما تق ّدم ،ال ميكن تأسيس جمع ّية خارج إطار املرسوم وإالّ ُعدتّ كيانا غري معرتف به قانونا وال ميكنه مامرسة ّ
أي نشاط باسمها.
بصفته جمعيّة.كام أ ّن ّ
حل الجمعيّات مينع عىل َمن ّأسسها أو نشط كمنخرط بها أن يواصل ّ
ينص رصاحة عىل سبل الطّعن يف قرارات رفض التّسجيل بالنسبة إىل طالبي تسجيل الجمع ّيات
وتتّجه اإلشارة إىل أ ّن املرسوم مل ّ
التّونس ّية عىل خالف فروع الجمع ّيات األجنب ّية .والجدير بالذّكر أ ّن قانون  1959جاء بالفصل  3منه 24أنّه «:يتولّ وزي ُر ال ّداخل ّية

تصنيف الجمعيّات املوجودة بصفة قانونيّة يف تاريخ دخول هذا القانون حيّز التّنفيذ ويُعلم بذلك الجمعيّة التي ميكن لها الطّعن يف
السلطة واملنصوص عليها يف القانون عدد  40لسنة  1972املؤ ّرخ يف أ ّول جوان
هذا التّصنيف ِطبقا لإلجراءات املق ّررة يف ما ّدة تجاوز ّ
خص فقط الطّعن مبسألة تصنيف الجمع ّيات دون أن يتط ّرق إىل رفض التّرصيح
ّ
 1972واملتعلّق باملحكمة اإلداريّة» .وهذا
الفصل ّ
كل ال ّنزاعات املتعلّقة بالجمع ّيات دون االقتصار عىل
وسعت اختصاصها بالنظر يف ّ
أو ال ّتخيص .واملالحظ أ ّن املحكمة اإلداريّة قد ّ
األسايس عدد  25لسنة  1992مؤ ّرخ يف  2فيفري  1992ويتعلّق بإمتام القانون عدد  154لسنة  1959املؤ ّرخ يف  7نوفمرب  1959واملتعلّق بالجمع ّيات.
 24القانون
ّ
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الصبغة اإلداريّة.25
التّصنيف استنادا إىل مجال اختصاصها العا ّم يف الطّعن يف ّ
كل القرارات ذات ّ
لكل من ت ّم رفض تسجيل جمع ّيته أن يطعن يف قرار ال ّرفض أمام املحكمة اإلداريّة
وعىل هذا األساس فإ ّن القانون العا ّم يخ ّول ّ
ويطلب إلغاء هذا القرار .وس ّجلت املحكمة اإلدارية أيضا طعونا يف قرارات رفض التّسجيل استنادا إىل املرسوم عدد  88لسنة .2011
اإلداري ال يعطي للمتقايض امتيازا من ال ّناحية اإلجرائيّة يف اعتامد حكم املحكمة القايض بإلغاء
مع اإلشارة إىل أ ّن التّقايض أمام القضاء
ّ
سمي للجمهوريّة التّونسيّة كام هوالحال بالنسبة
قرار رفض التّسجيل باعتباره سندا ملواجهة اإلدارة ويطلب نرش التّسجيل بال ّرائد ال ّر ّ
إىل الجمع ّية األجنب ّية .26
 / 3إدارة الجمع ّيات :
السلطة التنفيذّية يف منح ترخيص من عدمه من أه ّم العوائق التي تفرض قيودا دون رقابة عىل
يُع ّد إسناد االختصاص إىل ّ
الجمع ّيات ويعترب كذلك مدخال للح ّد من ح ّريّة التّنظيم ،وت ّم القطع مع الترّ خيص ليصبح طلب تكوين جمع ّية ّما يت ّم مبج ّرد إعالم أو
إخطار بالتّأسيس يليه بعد مرور األجل القانو ّين تكوين لها .وقد ساهم نظام التّرصيح يف تشجيع العديد عىل تكوين جمع ّيات ،غري
املختصة يف التّسجيل ساهم يف تعطيل ال ّنظر يف املطالب .وكان التّمشيّ بعد الثّورة هو
أ ّن التّغيري يف نظام التّكوين ويف التّنظيم لإلدارة
ّ
االبتعاد عن املقاربة األمن ّية يف التّسجيل نحو مقاربة مدن ّية ،إذ بعد أن كانت الجمعيّات خاضعة ألنظار وزارة ال ّداخلية ت ّم مبوجب
املرسوم إحالة هذا االختصاص إىل رئاسة الحكومة.
26

وات ّسمت إدارة الجمع ّيات بغياب املوارد البرشيّة واملا ّديّة الالّزمة ملجابهة العدد الكبري من املطالب الوافدة عليها .ومل يخضع أعوان
إدارة الجمعيّات إىل التّكوين والتّأهيل الالّزمني يف الغرض ،مماّ انعكس سلبًا عىل تكوين بعض الجمعيّات التي جوبهت ببريوقراطيّة
عطّلت تأسيسها .إذ تتعامل إدارة الجمعيّات التي ال يتجاوز عدد العاملني بها  20موظفا مع جميع املطالب الوافدة عليها من كامل
تراب الجمهوريّة ال فقط املتعلّقة منها بالجمع ّيات بل أيضا بتلك املتّصلة مبتابعة ملفّات األحزاب .وحسب آخر إحصاء 27جرى سنة

تحصلت  612جمع ّية عىل التّسجيل وبلغ عدد الجمع ّيات املس ّجلة إىل شهر
 2014فقد ت ّم تسجيل عدد  818جمع ّية وسنة ّ 2015
جوان  2016ما يساوي  493جمعيّة ،وهذه اإلحصائيات ته ّم من متّت املوافقة عىل تسجيلهم .أ ّما عدد املطالب املنشورة فهو بالضرّ ورة
أكرب بكثري.

كام أ ّن وجود إدارة واحدة بالعاصمة وغياب إدارات جهويّة كان عائقا أمام األشخاص الراغبني يف تكوين جمع ّيات بالجهات إذ بلغ
عدد الجمع ّيات بتونس الكربى خالل الثّال ّيث الثّاين حسب نفس املصدر  173جمع ّية ،فيام بلغ عدد الجمع ّيات املس ّجلة بالجنوب 06
(تطاوين  2وقبيل  )4والوسط ( 18الكاف  7والقرصين .)11
إ ّن دعم قدرات اإلدارة ال ب ّد أن يت ّم عرب إحداث إدارات جهويّة وتوفري املوارد البرشيّة الالّزمة أي ترفيع العدد مع تأمني التّكوين
رضوري ال فقط من أجل مجابهة املطالب املتزايدة يف التّسجيل واحرتام اآلجال القانون ّية يف تكوين
اللاّ زم يف الغرض .وهذا اإلصالح
ّ
خاصة إلنفاذ القانون ومجابهة املخالفات القانونيّة والقطع مع ثقافة اإلفالت من العقاب.
الجمعيّات بل ّ
الصادر يف القض ّية عدد  1/16975بتاريخ  29/04/2009مروان شعباين  /وزير الدّاخلية.
ّ
 25الحكم
االبتدايئ ّ
الصادر يف القضية عدد 1/13381بتاريخ  22/06/2010محمد التّوري ومن معه  /وزير الدّاخلية.
الحكم االبتدا ّيئ ّ
املؤسسون لرابطة اتّحاد الكتّاب األحرار /وزير الدّاخل ّية.
الحكم االبتدا ّيئ ّ
الصادر يف القض ّية عدد  1/10344بتاريخ ّ 26/04/2011
الصادر يف القض ّية عدد  28404بتاريخ  22/05/2012وزير الدّاخل ّية  /محمد صالح املاجري.
الحكم االبتدا ّيئ ّ
 26الفصل  22من املرسوم عدد  88لسنة .2011
املدين بتونس للثّالثيّة الثّانية لسنة  »2016املنشور عىل صفحته
ّوري حول حالة املجتمع ّ
 27من خالل إحصائيّات املرصد الد ّ
ّويل للجمعيّات والتّنمية املستدامة «التّقرير الد ّ
بالفايسبوك- ASDi Observatory
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الحكومي عدد  465لسنة  2016املؤ ّرخ يف  11أفريل  2016واملتعلّق بإحداث وزارة العالقة مع الهيئات
إىل جانب ذلك صدر األمر
ّ
ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين وحقوق اإلنسان وضبط اختصاصاتها وصالح ّياتها .وقد أُسندت لهذه اإلدارة وزارة مستقلّة بعد أن كانت
املعني ،فإ ّن تحديد مهامها عندما كانت تحت رئاسة
ملحقة لدى رئاسة الحكومة ،وت ّم بذلك تنظيمها .وحسب مستشارة لدى الوزير
ّ
الحكومة قد تم مبوجب رسالة تكليف داخليّة من رئاسة الحكومة تضبط املها ّم املوكولة له ،وقد خلق ذلك نوعا من تداخل االختصاص
ئايس عدد  1لسنة
مع وزارات أخرى .وأصبحت عىل إثر التّحوير الثاين للحكومة وزارة مستقلّة عن رئاسة الحكومة مبوجب األمر ال ّر ّ
 2016املؤ ّرخ يف  12جانفي  2016واملتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة ،لذا صدر األمر املذكور ويقتيض يف فصله ال ّرابع أن تكلّف الوزارة
يف مجال العالقة مع املجتمع املد ّين بالخصوص باملشموالت التّالية:
إعداد واقرتاح مشاريع القوانني وال ّنصوص الترّ تيبيّة املتعلقة باملجتمع املد ّين ،وضامن احرتام ح ّريّة تأسيس الجمعيّات واالنضامم إليها
وال ّنشاط يف إطارها وتطويرها والحفاظ عىل استقالل ّيتها ،ودعم دور الجمع ّيات يف مجال التّنمية ،والعمل عىل تركيز اآلل ّيات الكفيلة
بتكريس التّحاور املتواصل بني الحكومة واملجتمع املد ّين ،والعمل عىل تدعيم العالقة بني الحكومة واملجتمع املد ّين وترشيك املجتمع
العمومي للجمع ّيات ،والعمل عىل تطوير التّرشيع
السياسات العا ّمة للتّمويل
املد ّين يف ضبط الخيارات والربامج الحكوم ّية ،واقرتاح ّ
ّ
املتعلّق باألحزاب السياسيّة.
ستشف من األمر املذكور أنّه من املمكن أن يُحال اختصاص متابعة الجمع ّيات إىل هذه الوزارة خصوصا وأنّه بإمكان رئيس
ّ
ويُ
الحكومة أن يف ّوض اختصاصه عمال بالفصل  92من ال ّدستور ،28وقد سبق لرئيس الحكومة األخري أن أحال إىل الوزارة املعن ّية ال ّنظر
يف تنظيم األحزاب.

وقد تنعكس هذه املراوحة وعدم االستقرار سلبا عىل إدارة الجمع ّيات بني هياكل مختلفة ،خصوصا يف غياب رؤية لطريقة العمل
ومقتضياته.كام أ ّن ال ّدولة اقترصت عىل إدارة مركز ّية مق ّرها بتونس العاصمة ،والحال أ ّن هذه اإلدارة ،وعىل خالف قانون  1959الذي
أسندها للوالة بالجهات ،مل تسع إىل خلق إدارات ال محور ّية متثّلها عىل مستوى الجهات .ويبدو من الظّاهر أ ّن طالبي التّسجيل
ميكنهم االكتفاء مبراسلة عرب الربيد لكن واقعيا يُضط ّر هؤالء بالخــــــصوص يف صورة تلـــــقّي مراسلة من اإلدارة إىل التّنقّل إىل تونس
العاصمة لتسوية وضع ّيتهم.
يؤسس لوجود مامرسات غري رشع ّية ،ما عدا تعطيل بعض الجمع ّيات التي تحرتم يف تكوينها القانون،
ومل يربز بخصوص التّسجيل ما ّ
وألسباب غري معلومة فحسب حلقات ال ّنقاش مع مك ّونات املجتمع املد ّين و نتائج اإلستبيان وترتاوح مدة التّأخري بني  3أشهر إىل سنة
يف تفاعل اإلدارة مع املطلب سواء بطلب تصحيح أو إضافة بيانات أو وثائق ،ويف املقابل يرى أعوان اإلدارة أ ّن هذا التأخري إن وجد
فهو نتيجة لقلّة املوارد البرشيّة وليس ممنهجا.
» حسب مراسلة ممثّل مصالح كتابة الحكومة فإ ّن اإلدارة بصدد تنظيم أيّام مفتوحة ولقاءات مبارشة مع الجمع ّيات يف جميع

واليات الجمهوريّة التّونسيّة لتيسري وترسيع تكوين الجمعيّات وتقديم التّوضيحات وال ّنصائح اللاّ زمة لها يف إطار تدعيم
العالقة التّشارك ّية بني اإلدارة واملجتمع املد ّين .وعىل ضوء ما ت ّم رصده تقوم حال ّيا بإنجاز املنظومة اإللكرتون ّية ملتابعة أنشطة
الجمع ّيات والتي من أه ّم أهدافها :

• متابعة إدارة ملفّات الجمعيّات وأنشطتها بطريقة إلكرتونيّة بهدف تبسيط عمليّة املتابعة والتّواصل مع الجمعيّات ؛
الخاصة مبلفّات الجمع ّيات وذلك من أجل تطوير عمل اإلدارة وتحسني طرق
لكل الوثائق اإلداريّة
• األرشفة اإللكرتون ّية ّ
ّ
 28الفصل  92من الدّستور  )...(« :وتسهر الحكومة عىل تنفيذ القوانني .وميكن لرئيس الحكومة أن يف ّوض بعض صالح ّياته للوزراء».
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التّواصل مع املجتمع املد ّين؛
• متكني الجمع ّيات من تحيني ملفّاتها واإلبالغ عن أنشطتها ومصادر متويلها عن بُعد حسب الترّ اتيب الجاري بها العمل ،وذلك
بغاية تبسيط اإلجراءات وتوفري فضاء للتّواصل مع الجمع ّيات بشكل دائم ورسيع؛
متكني الجمعيّات والعموم من االطّالع وتحميل بعض الوثائق عن بعد حسب الترّ اتيب الجاري بها العمل ،وذلك بهدف تكريس
حق النفاذ إىل املعلومة ومزيد االستفادة من التّجارب والخربات؛
ّ
• نرش اإلحصائ ّيات واملستج ّدات؛
خاصة بتأسيس الجمع ّيات األجنب ّية
 / 4إجراءات ّ
يخصص املرسوم عدد  88لسنة  2011بابا كامال يق ّر به أحكاما تتعلّق بالجمع ّيات األجنب ّية  ،29وقد جاء بالفصل  25منه أ ّن
ّ
الجمع ّيات األجنب ّية ،يف ما عدا أحكام هذا الباب ،تخضع لنفس نظام الجمع ّيات الوطن ّية ،كام ع ّرفت أحكام الفصل  20الجمع ّية
يتأسس فرع الجمعيّة األجنبيّة يف تونس وفق أحكام
مؤسسة مبوجب قانون دولة أخرى» ،كام أوجبت أن ّ
األجنبيّة بأنّها «فرع جمعيّة ّ
ويستشف
الوطني الجاري به العمل.
تؤسس يف تونس فروعا لها يف كنف االحرتام للتّرشيع
ّ
هذا املرسوم ،وخ ّول للجمع ّية األجنب ّية أن ّ
ّ
م ذُكر أ ّن اتّفاق أجانب مقيمني يف تونس عىل تكوين جمع ّية أجنب ّية غري موجودة قانونا مبوجب قانون دولة أخرى غري ممكن،
م ّ
فالتّكوين يقترص عىل متثيل ّية للجمع ّية األ ّم بفرع يف تونس.
28

يتجسد تأسيس فرع الجمعيّة األجنبيّة يف تونس 30يف إرسال الجمعيّة األجنبيّة إىل الكاتب العا ّم للحكومة مكتوبا
ومن جهة أوىل ّ

ئييس لفرع الجمع ّية يف تونس ،وبيانا بال ّنشاطات التي
مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتض ّمن اسم الجمع ّية ،وعنوان املق ّر ال ّر ّ
يسعى فرع الجمع ّية إىل مامرستها يف تونس ،وأسامء وعناوين مس ّيي فرع الجمع ّية األجنب ّية التّونس ّيني أو األجانب املقيمني يف تونس،

ونسخة من بطاقة تعريف املسيّين التّونسيّني ونسخة من شهادة إقامة أو من جواز سفر املسيّين األجانب ،ونظريين من ال ّنظام
املؤسسني أو من ميثّلهم ،ووثيقة رسميّة تثبت أ ّن الجمعيّة األجنبيّة األ ّم مك ّونة قانونا يف بلدها .كام
األسايس ممىض عليهام من طرف ّ
رسمي محلّف .ومثلام هو الحال
اشرتط يف املعلومات والوثائق املنصوص عليها أن تكون مرتجمة إىل اللّغة العرب ّية بواسطة مرتجم
ّ
بال ّنسبة إىل الجمع ّيات الوطن ّية ،يجب أن يتث ّبت عدل منفّذ عند إرسال املكتوب من أنّه يتض ّمن البيانات املذكورة أعاله ويح ّرر محرضا
يف نظريين يسلّمهام ملمثّل الجمعيّة.
وعىل خالف نظام التّسجيل املتعلّق بالجمع ّيات التونس ّية ،أسند املرسوم صالح ّية للكاتب العا ّم للحكومة يف رفض تسجيل جمع ّية
األسايس للجمع ّية
أجنب ّية مبوجب قرار معلّل يف غضون ثالثني ( )30يوما من تاريخ تسلّم املكتوب  31عند التّعارض الواضح بني ال ّنظام
ّ
األجنب ّية ومقتضيات الفصلني  3و 4من هذا املرسوم .32

وتج ُدر اإلشارة إىل أ ّن املرسوم كان يف هذا املجال محرتِما للمعايري ال ّدوليّة بأن ألزم اإلدارة يف أجل سابق الوضع ومح ّدد بتعليل

قرارها ،وهو ما من شأنه أن ميكّن الجمع ّية األجنب ّية من تصحيح إجراءاتها .وباإلضافة إىل ذلك ويف إطار احرتام مبدأ الشّع ّية خ ّول
السلطة
ملؤسيس فرع الجمع ّية األجنب ّية بتونس الطّعن يف رشع ّية مق ّرر رفض التّسجيل حسب اإلجراءات املعمول بها يف ما ّدة تجاوز ّ
ّ
طبقا ألحكام القانون عدد  40لسنة  1972املؤ ّرخ يف غ ّرة جوان  1972واملتعلّق باملحكمة اإلداريّة.
 29الباب الثّالث ،الجمعيّات األجنبيّة ،الفصول من  20إىل .25
 30الفصل  22من املرسوم عدد  88لسنة .2011
 31الفصل  22من املرسوم عدد  88لسنة 2011
 32نفس رشوط تكوين الجمعيّات الوطنيّة ،ا ُنظر فقرة  2.1.1رشوط تأسيس جمعيّة.
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ويف العادة ،وحسب ممثّل اإلدارة فإنّه يت ّم رفض املطالب بال ّنسبة إىل فروع جمعيّات أجنبيّة أل ّن بعض املطالب ال تحتوي عىل
للمؤسسني األجانب؛ أو الوثيقة املثبتة لوجود الجمع ّية األ ّم بصفة قانون ّية وفقا لقانون بلدها؛ أو وثائق
بطاقة إقامة سارية املفعول
ّ
غري مرتجمة إىل اللغة العرب ّية بواسطة مرتجم محلّف.
هايئ
ي إعالم الكاتب العا ّم بحكم املحكمة اإلداريّة ال ّن ّ
كام ّ
نص عىل أنّه يف صورة صدور حكم باإللغاء عن املحكمة اإلدارية 33يتع ّ

ملف جديد
والقايض بإلغاء مق ّرر ال ّرفض ،ث ّم يتولّ من ميثّل فرع الجمع ّية األجنب ّية يف أجل ال يتجاوز سبعة أيام ودون إعادة تقديم ّ
ينص عىل اسم الجمع ّية وموضوعها وهدفها ومق ّرها مرفقا بنظري من
يف الغرض إيداع إعالن باملطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية ّ
املحرض ،عىل أن تنرش املطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية اإلعالن يف ال ّرائد ال ّرسمي وجوبا يف أجل أقصاه خمسة عرش ( )15يوما
انطالقا من يوم إيداعه.
وهو نفس اإلجراء املتّ َبع بال ّنسبة إىل الجمع ّيات التي مل يت ّم رفض مطلب تسجيلها بـأن يتولّ من ميثّل الجمع ّية األجنب ّية يف
ينص عىل نفس
أجل ال يتجاوز سبعة ( )7أيّام عند تسلّم بطاقة اإلعالم بالبلوغ إيدا َع إعالنٍ باملطبعة ال ّرسم ّية للجمهوريّة التّونس ّية ّ
املقتضيات.34

ويف جميع الحاالت يُعترب كام هو الشّ أن أيضا بالنسبة إىل الجمع ّيات التّونس ّية عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ يف أجل قدره ثالثون
( )30يوما من إرسال املكتوب املشار إليه أعاله بلوغا حسب مقتضيات الفصل  23من املرسوم عدد  88لسنة 2011.
خاصة بالجمعيّات األجنبيّة.
كام أ ّن اإلعالم بتكوين الجمعيّة ال تنج ّر عنه التزامات ماليّة إضافيّة تجاه ال ّدولة وال يتطلّب دفع معاليم ّ
 / 5التّحدّ يات والعوائق عىل مستوى تطبيق القانون
رغم صبغته التّح ّرريّة ،فإ ّن تنزيل املرسوم عدد  88لسنة  2011عىل أرض الواقع أثبت وجود هنات يف التّطبيق مثّلت عائقا أمام
للسلطة التّنفيذيّة حتى تعطّل التّكوين
تسجيل الجمع ّيات.كام بيّ الواقع بصفة جل ّية وجود فراغات ترشيع ّية يف ال ّن ّص فتحت مجاال ّ
ومن أه ّمها ما ييل :
» مل يتع ّرض ملسألة ال ّنقص يف البيانات ،إذ مل يتض ّمن التّنصيص عىل اإلجراءات الواجب عىل اإلدارة توخّيها لطلب استكامل
البيانات املطلوبة املنصوص عليها بالفصل  10بال ّنسبة إىل الجمعيّات الوطنيّة ،وذلك يف صورة تقديم التّرصيح منقوصا من
بعض تلك البيانات.35
» مل يتع ّرض املرسوم ملسألة إمكان ّية رفض الكاتب العا ّم للحكومة تسليم بطاقة اإلعالم بالبلوغ ،وبالتّايل مل يضبط ال ّنتائج
اإلداري أل ّن التّسليم مل يعد آليا.36
القانونيّة التي قد تنج ّر عن ذلك ،رغم وجود هذه املامرسة عىل مستوى الواقع
ّ
ملف تكوين جمع ّية برسالة مضمونة الوصول مل ي ُعد كافيا ،بل وجب انتظار َو ْصل اإلعالم
» يالحظ عىل صعيد الواقع أ ّن إرسال ّ
 33الفصل  22من املرسوم عدد  88لسنة .2011
 34الفصل  23من املرسوم عدد  88لسنة .2011
املدين يف تونس :الواقع واآلفاق» ،تونس ،سبتمرب  ،2013ص ،10 .منشور عىل موقع w.ww.< :
ملؤسسات املجتمع ّ
السنويس« ،البيئة القانون ّية ّ
السياق :منري ّ
 35يُرا َجع يف نفس ّ
> icnl.org
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل
 36خالل حلقة ال ّنقاش حول «واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
جولدن ياسمني-القصبة من والية القريوان وكذلك الحلقة التي انتُظمت يف نفس الغرض يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر «جمعيّتي» بتونس العاصمة.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» يوم
 نفس املالحظة قدّمت خالل حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركزّ
اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر «جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
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بالبلوغ الذي مل ي ُعد يسرتجع بصفة آليّة ،37فضال عن أ ّن مصالح املطبعة ال ّرسميّة للجمهوريّة التّونسيّة (الجريدة ال ّرسميّة)
يتم اإلدالء بعالمة البلوغ ،يف مخالفة رصيحة ألحكام الفصل  11من املرسوم عدد  88لسنة ،2011
ترفض اإلشهار ما مل ّ
سمي ولو يف صورة عدم إرجاع عالمة البلوغ من
الذي يوجب عىل املطبعة ال ّرسم ّية إدراج إشهار تكوين الجمع ّية بال ّرائد ال ّر ّ
ميض أجل شهر من تاريخ املراسلة املو ّجهة إىل الكاتب العا ّم للحكومة.38
قبل مصالح الكتابة العا ّمة للحكومة وذلك بعد ّ
» وأضحى عدم الحصول عىل هذه الوثائق اليو َم عائقا أساسيّا يف وجه ح ّريّة التّنظّم ،رغم أ ّن الحصول عليها بال ّنسبة إىل من
صاغوا املرسوم كانت بديه ّية.
مل ي ّنص املرسوم عىل طرق الطّعن يف قرارات رفض التّسجيل مماّ يعني أنّه ال وجود ملثل هذه القرارات ،لكن واقع ّيا تصدر عديد
القرارات دون سند قانو ّين.
رشيعي الذي منح لألعوان اإلداريّني سلطة يف
وت ّم تسجيل بعض املامرسات التي تع ّد خرقا لح ّرية التّنظّم نتيجة هذا الفراغ التّ
ّ
توجيه طالبي ال ّتسجيل ،وقد أكّد العديد عىل أنّه ت ّم االنحراف بنظام التّسجيل أو اإلخطار إىل نظام الترّ خيص وفرض إكراهات مل يأت

بها املرسوم من ذلك 39مثال :

» تدخّل اإلدارة العا ّمة للجمع ّيات واألحزاب يف األهداف التي تُض ِّمنها الجمعيّات بأنظمتها األساسيّة من خالل طلب تعديلها
والحال أنّها محرتمة ملقتضيات الفصلني  3و  4من املرسوم.
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متس من
» طلب اإلدارة العا ّمة للجمع ّيات واألحزاب من ّ
مؤسيس الجمع ّيات تغيري فصول من األنظمة األساس ّية لجمع ّياتهم ّ
طريقة أخذ القرارات داخل الجمعيّة وح ْوكمتها ،األمر الذي أفىض إىل تخليّ بعض الجمعيّات عن إمتام إجراءات تكوين
جمع ّياتهم نتيجة الشرّ وط املجحفة وغري القانون ّية التي تطلبها اإلدارة العا ّمة للجمع ّيات واألحزاب.
» مخالفة اإلدارة العا ّمة للجمع ّيات واألحزاب لروح املرسوم من خالل إرشاد الجمع ّيات وفق صيغ سابقة الوضع مثلام كان
األمر يف قانون  ،1959والحال أ ّن املرسوم منح الح ّريّة للجمعيّات يف اختيار طرق وضع أنظمتها األساسيّة.40
سمي للجمهوريّة التّونس ّية
» رصد مخالفات تقع عىل مستوى املطبعة ال ّرسم ّية وهي ّ
املؤسسة التي تسهر عىل طبع ال ّرائد ال ّر ّ
نص إشهار تكوين الجمع ّية وقبض مثن اإلشهار مع تسليم الفاتورة ،ث ّم ال تقوم باإلشهار يف انتظار وصول فاكس
وذلك بتسلّم ّ
مرسل من قبل مصالح اإلدارة العا ّمة للجمع ّيات واألحزاب يض ّمن به قامئة الجمع ّيات التي يسمح بإدراج إشهارها بال ّرائد
َ
السابقة التي أضحت من الشرّ وط التي مل يأت بها املرسوم.
ال ّرسمي ،وهو ما يعيد املامرسات األمنيّة ّ
نص اإلشهار وذلك باقرتاح إضافة أو إلغاء بعض البيانات
» خروقات عىل مستوى املطبعة ال ّرسم ّية ،حيث أصبحت تتدخّل يف ّ
نص اإلشهار املق ّدم من قبل ممثّل الجمع ّية عىل اإلدارة ال ّعامة
نص اإلشهار ،كام تقوم يف بعض الحاالت بعرض ّ
الواردة يف ّ
للجمعيّات واألحزاب لتبدي رأيها باملوافقة أو برفض ال ّن ّص أو بطلب تعديله.
 37محمد الفاضل الحمدي« ،الجمعيّات  :من التّرصيح إىل التّأشري عود عىل بدء» ،صحيفة «الضّ مري» 21 ،ديسمرب .2015
ّويل للجمع ّيات والتّنمية املستدامة ،مارس  ،2016ص.5 .
« 38تقرير سنة  2015حول االنتهاكات املسلّطة عىل الجمع ّيات يف تونس» ،إعداد املرصد الد ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّ اكة «جمع ّيتي»  ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل جولدن
 39خالل حلقة ال ّنقاش حول «واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
ياسمني-القصبة من والية القريوان.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم
 نفس املالحظة قُدّمت خالل حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركزّ
اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر «جمعيّتي» بتونس العاصمة.
ّويل للجمع ّيات والتّنمية املستدامة ،مارس  ،2016ص.5 .
« 40تقرير سنة  2015حول االنتهاكات املسلّطة عىل الجمع ّيات يف تونس» ،إعداد املرصد الد ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

» الحظت ممثّلة املرصد ال ّدو ّيل للجمعيّات والتّنمية املستدامة أ ّن تكوين الجمعيّات أصبح يخضع للوالءات مؤكّدة أ ّن مع ّدل
االنتظار حسب اإلحصائ ّيات يعادل  7أشهر ،مع وجود قواطع لآلجال تتمثّل يف مراسالت إداريّة يف غضون تلك الفرتة ،يف حني
السنة (من سنة  2013إىل سنة  )2014ت ّم خالله مطالبته باإلدالء بعديد الوثائق وتغيري
ذكر البعض أ ّن مع ّدل انتظاره فاق ّ
السلطات العموم ّية
بعض األهداف ، 41إذ أ ّن هناك جمع ّيات تعمل يف مجال املواطنة ومكافحة الفساد والشّ فاف ّية ومتابعة ّ
وجدت ،حسب شهادات الحارضين يف جلسات العمل ،صعوب ًة يف الحصول عىل التّسجيل ومل يُطلَب منهم مبكاتيب رسميّة
تغيري األهداف بل طُلب ذلك منهم مبارشة عند ات ّصالهم باإلدارة مماّ اضط ّرهم إىل تغيري بعض األهداف .لكن يف إطار عرض
هذا التقرير األ ّو ّيل وبحضور ممثّلني عن اإلدارة أشاروا إىل أنّها مامرسات فرديّة لبعض األعوان باإلدارة وطلبوا من الجمع ّيات
م ّدهم بأسامء األعوان الت ّخاذ اإلجراءات التّأديب ّية الالّزمة تجاههم إن ثبت ذلك.
» لكن متّت اإلشارة من قبل ممثّيل إدارة الجمعيّات إىل وجود أهداف نقابيّة ال تدخل يف مجال الجمعيّات تعمل اإلدارة عند
تلقّيها الطّلب عىل مراسلة طالبي التّسجيل لشطبها أو تغيريها.
اإلداري ومزاج ّية األعوان ،أو عدم كفاءتهم وخصوصا عدم
» أرجع البعض تلك املامرسات غري القانون ّية إىل ظاهرة الترّ اخي
ّ
وجود تنسيق بني ال ّنصوص القانونيّة والهياكل املتداخلة وانعدام هيكل واضح ومو ّحد مكلّف مبسألة التّأسيس.
رشع بالقانون عدد 40
ملؤسيس الجمع ّية التّقايض أمام القضاء
ّ
• و ملواجهة هذه الخروقات ميكن ّ
اإلداري الذي أسند له امل ّ
الصبغة اإلداريّة إذ تقتيض أحكام الفصل عدد  2منه أن تنظر
لسنة  1972املؤ ّرخ يف غ ّرة جوان  1972والية عا ّمة يف ال ّنزاع ذي ّ
خاص.
بنص ّ
املحكمة اإلداريّة بهيئاتها القضائيّة املختلفة يف جميع ال ّنزاعات اإلداريّة عدا ما أسند لغريها ّ
اإلداري ،إالّ أ ّن طول آجال التّقايض مقارنة
ملؤسيس الجمع ّية التّقايض أمام القضاء
ّ
• ولنئ كان القانون العا ّم يف تونس يخ ّول ّ
بالطابع االستعجا ّيل لتكوين جمع ّية تبقى من بني األشياء التي تُثني الجمع ّيات عن تقديم قضايا يف الغرض باعتبار أ ّن جل
حل جمع ّية أمام القضاء العد ّيل باملحكمة االبتدائ ّية بتونس.
القضايا املرفوعة تتعلّق بدعاوى ّ
» طالبت عديد الجمعيّات بإيجاد سبل ٍ
تبت يف أصل دعوى قرارات رفض التّسجيل.
تقاض مستع َجلة أمام القضاء
اإلداري ّ
ّ
عي وال ّنشاط التّلقا ّيئ بعيدا عن التنظّم يف شكل جمع ّية مبا أنّه
فيام أفاد بعض ال ّنشطاء بأنّهم أضحوا يح ّبذون العمل
ّ
الفردي التط ّو ّ
أقل من العوائق.42
تبينّ أ ّن الطّريقة األوىل الطوع ّية تتيح ح ّريّة أكرث يف مجال ال ّنشاط وتفرض مستوى ّ
اطي وشكّلت منربا ساهم يف
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن ّ
الصبغة التّح ّرريّة للمرسوم ساهمت يف ظهور «كيانات» استغلّت الج ّو ال ّدميقر ّ
تصاعد الخطاب ال ّداعي لإلقصاء والحقد والكراهية والتّمييز ،خصوصا يف ما يتعلّق بحقوق املرأة ،إضافة إىل تفشيّ ظاهرة الخطاب
السالح مرورا برفض األسس
يني املتش ّدد واستعامل املساجد للترّ ويج لفكر مناهض ملدن ّية ال ّدولة إىل ح ّد التّكفري وال ّدعوة إىل حمل ّ
ال ّد ّ
كفريي
الجمهوريّة لل ّدولة املدنيّة إذ إ ّن مناخ الح ّريّة يف تكوين الجمعيّات أ ّدى إىل إحداث جمعيّات دعويّة تبثّ هذا الخطاب التّ ّ
تتحصل عليها مبوجب مركزها القانو ّين باعتبارها
ّ
يف الفضاء العا ّم وتنظّم أيضا اجتامعات داخل املساجد .كام
تستغل اإلعانات التي ّ
جمع ّية لالستقطاب والتّأطري داخل املساجد أيضا .وتتعارض بالتّايل مع مدن ّية ال ّدولة التي أق ّرها ال ّدستور.43
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّ اكة مع «جمع ّيتي» يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 41حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمعيّتي» بتونس العاصمة.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 42حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
املدين يف الثّورة التّونسيّة .محادثة لـ”الوضع” بني فاتح ع ّزام وعبد الباسط بن حسن» ،صحيفة الجدليّة ،منشور عىل املوقع التّايل:
« 43دور املجتمع ّ
http://www.jadaliyya.com
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السلطة يف تتبّع املخالفني للمبادئ والحقوق والحريّات املدنيّة الواردة باملرسوم واكتفا ُؤها بإصدار
ويُالحظ يف هذا ّ
الصدد مرون ُة ّ
الصادر عن الكتابة العا ّمة للحكومة بتاريخ  4جوان  2013الذي ذكّرت فيه الجمعيّات بواجب
بيانات إعالميّة من ذلك البالغ ال ّرسمي ّ
احرتام مقتضيات املرسوم عدد  88لسنة .201144

الجمعيات
الجزء ال ّثاني  :تسيير
ّ
 /1اآلثار القانون ّية لل ّتأسيس
من اآلثار القانون ّية املرتت ّبة مبارشة عن تأسيس الجمع ّية واكتسابها الشّ خص ّية القانون ّية ،خ ّول الفصل  13من املرسوم عدد  88لسنة
رصف يف مواردها وممتلكاتها .كام ميكن للجمع ّية أن تقبل
 2011للجمع ّيات املك ّونة قانونا ّ
حق التّقايض واالكتساب وامللك ّية والتّ ّ
خيص أو مامرسة
لكل جمع ّية القيام
املساعدات والت ّربعات والهبات والوصايا ،وفضال عن ذلك أجاز الفصل  14من املرسوم ّ
ّ
بالحق الشّ ّ
األسايس .ويف املقابل ال ميكن للجمعيّة إذا ت ّم
ال ّدعوى املتعلّقة بأفعال تدخُل يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها
ّ
ارتكاب هذه األفعال ض ّد أشخاص مع ّينني بذواتهم مبارشة رفع هذه الدعوى إالّ بتكليف كتا ّيب رصيح من األشخاص املعن ّيني باألمر.
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ومسريو
إىل جانب ذلك نزع الفصل  15من املرسوم ّ
مؤسسو ّ
الصبغة الجزائ ّية عن ال ّنشاط الجمع ّيا ّيت ،إذ تقتيض أحكامه أن ال يُ َع ّد ّ
يحق لدائني الجمعيّة مطالبتهم بسداد
وأُجراء الجمعيّة واملنخرطون فيها مسؤولني شخصيّا عن االلتزامات القانونيّة للجمعيّة ،وال ّ
الخاصة ،وذلك يف قطيعة تا ّمة مع قانون  1959الذي أخضع املسيّين يف الجمعيّة إىل املسؤوليّة الجزائيّة.
ال ّديون من أموالهم
ّ
 1.1التزامات إداريّة يف تسيري الجمع ّيات :
وضع املرسوم عىل كاهل الجمعيّات املك ّونة قانونا ع ّدة التزامات وواجبات ،ومن ذلك :
الخاصة بها دون تدخّل من إدارة الجمع ّيات عىل أن ال تخالف
 خ ّول الفصل  17من املرسوم للجمع ّية تحديد رشوط العضويّةّ
أحكام هذا املرسوم .ويشرتط يف عضو الجمع ّية أن يكون
تونيس الجنس ّية أو أجنب ّيا مقيام يف تونس ،بلغ ثالث عرشة ( )13سنة
ّ
األسايس للجمع ّية ،ويدفع معلوم االشرتاك يف الجمع ّية.
من العمر ،يقبل كتاب ّيا بال ّنظام
ّ
 أك ّد املرسوم عىل رضورة تفادي مبدأ تضارب املصالح ،إذ ح ّجر عىل أعضاء أو أُجراء الجمعيّة املشارك َة يف إعداد أو ات ّخاذ قراراتمن شأنها أن تؤ ّدي إىل تعارض بني مصالحهم الشّ خص ّية أو الوظيف ّية ومصالح الجمع ّية.
 أوجب الفصل  16من املرسوم عدد  88لسنة  2011عىل مس ّيي الجمع ّية إعالم الكاتب العا ّم للحكومة عن طريق مكتوباألسايس يف أجل أقصاه شهر من تاريخ ات ّخاذ قرار التّنقيح
بكل تنقيح أدخل عىل نظامها
مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ّ
ّ
ويقع إعالم العموم بالتّنقيح عرب وسائل اإلعالم املكتوبة وعرب املوقع اإللكرتو ّين للجمع ّية إن ُوجد.
األسايس للجمع ّية وجوبا طرق تعليق نشاطها
 أوجبت مقتضيات الفصل  19من املرسوم عدد  88لسنة  2011أن يضبط ال ّنظامّ
األسايس.
مؤقّتا أو حلّها ،وكذلك قواعد تصفية أموالها واألصول ال ّراجعة لها يف صورة حلّها مببادرة منها وفق مقتضيات نظامها
ّ

» تكون هذه االلتزامات بصفة عا ّمة دوريّة وليست مرتبطة مبسار أنشطة الجمع ّية باعتبار أ ّن اجتامع أعضائها أو مكتبها ال
يكون برتخيص أو إخطار إلدارة الجمع ّيات .ويف املقابل ،وعند انعقاد جلسة عا ّمة عاديّة أو خارقة للعادة تلتزم الجمع ّية فقط
 44قضت املحكمة االبتدائيّة بتونس بتاريخ  12مارس  2013بتجميد نشاط «ال ّرابطة الوطنيّة لحامية الثّورة» ملدّة شهر عىل إثر املطلب املقدّم من الكاتب العا ّم للحكومة
طبقا للفصل  45من املرسوم عدد  88لسنة  2011يتّهم فيه ال ّرابطة وعددا من اللّجان التّابعة لها بالتو ّرط يف أعامل عنف مختلفة.
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مكتوب إعالم يف الغرض إلدارة الجمع ّيات وكذلك ليست ملزمة مسبقا
بدعوة أعضائها للمشاركة يف أشغالها دون أن ترسل
َ
بإعالمها بأسامء املرتشّ حني يف صورة انتخاب هيئة مديرة جديدة ،ويف املقابل تلتزم فحسب بإعالمها بنتائج جلساتها حتى
تكون عىل بيّنة باألشخاص املنتخبني الجدد الذين ستتعامل معهم الحقا.
رصف الجمع ّيات :
 2.1التزامات تتعلّق بالشّ فاف ّية املال ّية يف ت ّ
اإلعالم وال ّنرش
خاصة ،ألزم املرسوم
لضامن شفاف ّية عمل الجمع ّيات وخصوصا يف عالقة بــــــال ّتمويل
خصه املرسوم بإجراءات ّ
األجنبي الذي ّ
ّ
الجمعيّ َة بأن ت ُضيف نرش املساعدات والتّ ّربعات والهبات األجنبيّة مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل اإلعالم املكتوبة
بكل ذلك مبكتوب مضمون
وباملوقع اإللكرتو ّين للجمعيّة يف ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها ،وبإعالم الكاتب العا ّم للحكومة ّ
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يف نفس األجل.
السنويّة مائة ألف ( )100.000دينار بتعيني ُمراقب لحساباتها يت ّم اختياره من ضمن
كام ألزم املرسوم ّ
كل جمع ّية تتجاوز مواردها ّ
مرسمني بجدول مجمع املحاسبني بالبالد التّونسيّة يف قامئة
مرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني بالبالد التّونسيّة أو ّ
خرباء محاسبني ّ
السنويّة مليون ( )1.000.000دينار أن تختار مراقبا أو عدّ ة مراقبي حسابات من
ّ
«املختصني يف املحسابيّة« .وإن تجاوزت مواردها ّ
املرسمني بجدول هيئة الخرباء املحاسبني للبالد التّونس ّية.
بني ّ
وعىل هذا األساس يلتزم مراقب الحسابات برفع تقريره إىل الكاتب العا ّم للحكومة وإىل رئيس الهيئة املديرة للجمع ّية يف أجل
شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم املاليّة للجمعيّة .وعىل ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العا ّمة العاديّة عىل القوائم
املاليّة للجمعيّة أو ترفض املصادقة عليها.
وإضافة إىل إيداع تقرير للكتابة العا ّمة للجمع ّيات ت ُل َزم كذلك الجمع ّية بنرش قوامئها املال ّية ُمرفَقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى

وسائل اإلعالم املكتوبة وباملوقع اإللكرتو ّين للجمع ّية إن ُوجد يف ظرف شهر من تاريخ املصادقة عىل هذه القوائم املال ّية.
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مفصال
عمومي فقد ألزم املرسوم الجمعيّة بتقديم تقرير
ويف ما يتعلّق بالجمعيّات التي تنتفع بتمويل
سنوي يشمل وصفا ّ
ّ
ّ
ملصادر متويلها ونفقاتها إىل دائرة املحاسبات.46
رصف الجمع ّيات :
 3.1ال ّرقابة عىل ت ّ
إ ّن ال ّرقابة عىل عمل الجمع ّيات ال تتع ّدى ال ّرقابة الشرّ ع ّية ،وال تتدخّل اإلدارة يف طرق التّسيري التي ارتضتها الجمع ّية يف نظامها
األسايس.كام ال تُلزِم اإلدار ُة من حيث املبدأ الجمع ّي َة بتب ّني أهداف وسياسات الحكومة أو التّعاون مع الحكومة يف اختيار أهدافها .ويف
ّ
االجتامعي بالقيام يف إطار
وخاصة التّفقديّة املل َحقة بوزارة الشّ ؤون االجتامعيّة وصندوق الضّ امن
املقابل تقوم بعض املصالح اإلداريّة ّ
ّ
خاصة األمر عدد  2369لسنة  2012املؤ ّرخ يف  16أكتوبر  2012املتعلّق
السارية املفعول والترّ اتيب الجاري بها العمل ،ومنها ّ
القوانني ّ
الوطني للتّشغيل ورشوط وصيغ االنتفاع بها ،بإجراء تفقّد للتّأكّد من وجود املوظّفني الذين أعلنت الجمع ّية
الصندوق
بضبط برامج ّ
ّ
عن تشغيلهم مبوجب عقود تشغيل .وهذا التفقّد يت ّم دون إعالم مسبق.
 45الفصل  43من املرسوم عدد  88لسنة .2011
 46الفصل  44من املرسوم عدد  88لسنة .2011
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وتوجد كذلك عديد الجمعيّات التي لها مؤ ّجرون وت ُع ّد تبعا لذلك قطاعا مشغّال ،وتأسف عديد الجمعيّات لخسارة الكفاءات التّابعة
املستقل الذين تدفع لهم ال ّدولة أجورهم مبا أ ّن عقد الترّ بّص يدوم سنتني ويت ّم ترسيح األجري بانتهاء تلك
ّ
ملكاتب التّشغيل والعمل
امل ّدة بعد اكتسابه خربة وتجربة طيلة م ّدة التّكوين.47كام أ ّن الجمعيات م ّرت يف أغلبها من مرحلة التّط ّوع إىل ِ
الحرف ّية يف التّ ّرصف
املوسمي إىل االستقرار باعتبارها مك ّونا أساس ّيا يف املجتمع ،وأضحت تبعا لذلك رشيكا يف
اإلداري واملا ّيل وكذلك من مرحلة التّواجد
ّ
التّشغيل.
ويرى املالحظون أن ال ّرقابة املسلّطة عىل الجمع ّيات تقترص عىل تلك التي تق ّدم تقاريرها لإلدارة يف حني تفلت منها الجمع ّيات
التي ال تق ّدم تقارير .كام أ ّن إدارة الجمع ّيات غري قادرة عىل القيام برقابة ذات جدوى لغياب اإلمكانات املا ّديّة والبرشيّة ،وخصوصا
تشتّت االختصاصات يف ما يتعلّق بال ّرقابة أيضا.
الوطني للجمعيّات «إفادة»
» تبلغ نسبة احرتام الجمعيّات غري الحكوميّة لشفافيّة التّمويل حسب ال ّدراسة التي أع ّدها املركز
ّ
الصبغة الوطن ّية ال ّرياض ّية) تقوم بال ّنرش
ال ّنسب التّالية فــ  % 37من الجمع ّيات غري الحكوم ّية (خصوصا منها الجمع ّيات ذات ّ
نوي لقامئات املداخيل واملصاريف املال ّية؛ و  %29من الجمع ّيات غري الحكوم ّية ال متلك حسابا مفتوحا؛ و  % 11من
الس ّ
ّ
الصبغة الوطنيّة تتمتّع بدعم ما ّيل مراقب من مصادر متويل دوليّة وإقليميّة؛ و % 13
خاصة ذات ّ
الجمعيّات غري الحكوميّة ّ
رصح
خاصة ذات ّ
من الجمعيّات غري الحكوميّة ّ
الصبغة الخرييّة وال ّدينيّة مرتبطة يف متويلها بأحزاب ومتويالت خارجيّة غري م ّ
بها مع دخول شكل آخر من التّمويل غري الخاضع للمراقبة تحت مس ّمى ال ّز كاة لفائدة الجمع ّيات؛ و  % 10من الجمع ّيات
34

غري الحكوم ّية خاضعة يف متويلها ملنح قا ّرة من ال ّدولة.

حل الجمع ّيات
ّ /2
الحل
 1.2أشكال ّ
األسايس للجمع ّية وجوبا َ
طرق تعليق نشاطها
أوجبت مقتضيات الفصل  19من املرسوم عدد  88لسنة  2011أن يَضبِط ال ّنظام
ّ
األسايس .وخ ّولت
مؤقّتا أوحلّها ،وكذلك قواعد تصفية أموالها واألصول ال ّراجعة لها يف صورة حلّها مببادرة منها وفق مقتضيات نظامها
ّ
مقتضيات الفصل  32للجمع ّيات ذات األهداف املتامثلة أو املتقاربة ،أن يندمج بعضها مع بعض وتك ّون جمع ّية واحدة وذلك وفقاً
لكل منها .وتخضع إجراءات ال ّدمج وتأسيس الجمع ّية الجديدة ألحكام هذا املرسوم .وأق ّر املرسوم نوعني من الحل ّ
األسايس ّ
لل ّنظام
ّ
إ ّما :
األسايس،
• اختياريّاً بقرار من أعضائها وفق نظامها
ّ
• أو قضائيّا مبقتىض قرار من املحكمة.
الحل للقضاء وليس لإلدارة وأثبت هذا الخيار نجاعته من
وكان املرسوم يف هذا اإلطار متطابقا مع املعايري ال ّدول ّية إلسناده سلطة ّ
وحق املواجهة مع اإلدارة.
خالل متكينها من حقوق ال ّدفاع ّ
بحل نفسها أوجب املرسوم عليها إبالغ الكاتب العا ّم للحكومة عن طريق مكتوب مضمون
ويف صورة ات ّخاذ الجمعيّة قرارا بإرادتها ّ
حل الجمع ّية قضائ ّيا فتقوم
مصف قضا ّيئ .أ ّما إذا كان ّ
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ،خالل ثالثني ( )30يوما من تاريخ صدوره وتعيني ٍّ
املحكمة بتعيني املصفّي.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّ اكة مع «جمع ّيتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 47حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمعيّتي» بتونس العاصمة.
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الحل يتعينّ عىل الجمعيّة املعنيّة أن تق ّدم ألغراض التّصفية بياناً بأموالها املنقولة وغري املنقولة .ويُعت َمد هذا البيان من
ومبوجب ّ
أجل الوفاء بالتزاماتها وتوزيع املتبقّي منها ،إالّ إذا كانت تلك األموال متأت ّية من املساعدات والت ّربعات والهبات والوصايا فتؤول إىل
األسايس.
املختصة للجمع ّية يف نظامها
جمع ّية أخرى متاثلها يف األهداف تح ّددها الهيئة
ّ
ّ
العمومي
عمومي والتي مل تحرتم بنود العقد كلّيّا أو جزئيّا تجاه الهيكل
ويف حالة التّصفية ،يجب عىل الجمعيّة املنتفعة بتمويل
ّ
ّ
املتحصل عليه أو ما تبقّى منه ما مل َّ
تتول تسوية وضعيّتها يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ
العمومي
املعني إرجاع كامل مبلغ التّمويل
َّ
ّ
ّ
العمومي للجمع ّيات
التّنبيه عليها عمال مبقتضيات الفصل  22من األمر عدد  5183لسنة  2013املتعلّق بضبط معايري إسناد التّمويل
ّ
وإجراءاته ورشوطه.
الحل
 2.2إجراءات ّ
ضبط الفصل  54من املرسوم عدد  88لسنة  1102إجراءات تسليط العقوبات عىل الجمع ّيات املخالفة ألحكام املرسوم .واعتمد
الحل وذلك من خالل اإلجراءات التّالية :
املرسوم التد ّرج يف ّ
 .1التّنبيه عىل الجمعيّة بخصوص املخالفة املرتكَبة والتي يح ّددها الكاتب العا ّم للحكومة وينبّه الجمعيّة إىل رضورة إزالتها خالل
م ّدة ال تزيد عن ثالثني يوما ( )30انطالقا من تاريخ تبليغ التّنبيه.
 .2تعليق نشاط الجمع ّية ،إذا مل تستجب الجمع ّية للتّنبيه يتق ّدم الكاتب العا ّم للحكومة بإذن عىل عريضة إىل رئيس املحكمة
االبتدائيّة بتونس الذي ميْكنه ات ّخاذ قرار قضا ّيئ بتعليق نشاط الجمعيّة ،وللجمعيّة الطّعن يف قرار التّعليق وفق إجراءات
القضاء االستعجا ّيل.
حل الجمع ّية بحكم صادر عن املحكمة االبتدائ ّية بتونس بطلب من الكاتب العا ّم للحكومة أو م ّمن له مصلحة
الحل ،ويت ّم ّ
ّ .3
وذلك يف حالة متادي الجمع ّية يف املخالفة رغم التّنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطّعن يف شأن قرار التّعليق .ورغم
الحل إلاّ يف  16ماي  2014عن
الحل ،فإنّه مل يص ُدر حكم يف ّ
إحالة  84ملفّا من الكتابة العا ّمة للجمعيّات عىل املحكمة لطلب ّ
بحل ال ّرابطة التّونس ّية لحامية الثّورة بجميع فروعها وتصفية جميع ممتلكاتها.
ابتدائ ّية تونس يقيض ّ

 3.2العوائق و الهنات املس ّجلة
يُستنتج من أحكام الفصل  45من املرسوم عدد  88لسنة  2011أ ّن الكاتب العا ّم للحكومة يلعب دورا محوريّا يف مراقبة الجمعيّات
48
وحلّها.
وأمام تنامي ظاهرة الجمع ّيات الخرييّة التي ت ّدعي الحكومة أنّها املم ّولة لإلرهاب واملستعملة كغطاء لتبييض وغسل األموال
والقيام بعمليات إرهابية ،49فإنّه ت ّم استبعاد أحكام املرسوم وبالتّايل نزع اختصاص الكتابة العا ّمة للحكومة لصالح الوالة عىل أساس

إداري بالجهات التي خ ّولت لهم ات ّخاذ قرارات يف غلق مؤقّت لبعض الجمعيّات.كام صدر خالل سنة
ما يتمتّعون به من سلطة ضبط
ّ
بحل حوايل  150جمع ّية بدعوى مساندتها لإلرهاب
 2014عن خل ّية األزمة التي تك ّونت يف عهد حكومة الس ّيد املهدي جمعة قرارات ّ
وذلك باالعتامد عىل تقارير واردة من وزارة ال ّداخل ّية حيث ت ّم ات ّخاذ هذا القرار خارج إطار املرسوم عدد  88لسنة  2011املنظّم
اإلداري إىل التّعليق
حل الجمعيّات والتد ّرج يف العقوبة بداية من التّنبيه
للجمعيّات والذي يقتيض احرتام جملة من الضّ امنات قبل ّ
ّ
 48مح ّمد الفاضل الحمدي« ،دور الكاتب العا ّم للحكومة يف مراقبة الجمعيّات» ،مجلّة األخبار القانونيّة ،عدد  ،218/219أفريل  ،2016ص.ص.15 14- .
املدين وحقوق اإلنسان بتاريخ  23أفريل  2016فإ ّن أكرث من  157جمعيّة يُشتبه يف عالقتها
اإلعالمي لوزير العالقة مع الهيئات الدّستوريّة واملجتمع ّ
 49حسب التّرصيح
ّ
بتنظيامت إرهاب ّية.
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الحل القضا ّيئ.
املؤقّت لل ّنشاط م ّدة شهر وصوال إىل ّ
» قام الوالة داخل جهاتهم بإصدار قرارات يف الغلق املؤقّت ملق ّرات الجمع ّيات زيادة عىل دعوة رؤساء وممثّيل هذه الجمع ّيات
إىل مراكز األمن واستجوابهم وتحرير محارض عدل ّية يف ذلك ،وقام البعض من ممثّيل الجمع ّيات بالطّعن يف هذه ااملق ّررات
غري الشرّ ع ّية لدى املحكمة اإلداريّة وال تزال هذه القضايا منشورة إىل تاريخ اليوم ومل يت ّم الفصل فيها .وبينّ املرصد ال ّدو ّيل
للجمعيّات والتّنمية املستدامة من خالل متابعته للقضايا املنشورة أ ّن امل ّربرات املق ّدمة كانت كلّها ذات صبغة أمنيّة ومو ّجهة
واإلداري عن األشخاص املك ّونني له.50
ض ّد األشخاص الطّبيع ّيني ال ض ّد الجمع ّية باعتبارها شخصا معنويّا له استقالله املا ّيل
ّ
لحل عرشات الجمع ّيات،
» يف مرحلة ثانية ،قام الكاتب العا ّم للحكومة بواسطة املكلّف العا ّم بنزاعات ال ّدولة بإجراءات قضائ ّية ّ
الحل يف عدم اإلعالم بحصول عىل متويل
التزم خاللها الكاتب العا ّم باحرتام التّد ّرج يف العقوبات .ومتثّلت أسباب أخذ قرارات ّ
أجنبي خارج اآلجال أو عدم إرسال نسخة من التّقرير املا ّيل واألد ّيب للجمعيّة إىل الكاتب العا ّم للحكومة أو عدم تحيني ال ّنظام
ّ
األسايس للجمع ّية مع مقتضيات املرسوم عدد  88لسنة  2011وغريها .ويالحظ أنّه ت ّم االعتامد عىل إخالالت شكل ّية ال عالقة
ّ
لها بدعم اإلرهاب مثلام يت ّم التح ّجج به وهذه اإلخالالت الشّ كل ّية كان من املفروض االكتفاء بالتّنبيه عىل الجمع ّيات التي مل
ينص عىل ذلك املرسوم.51
تحرتم هذا اإلجراء مثلام ّ
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» مل تتّخذ ال ّدولة التّدابري اللاّ زمة إلنشاء قاعدة بيانات للجمع ّيات ال ّناشطة يف البالد ومل تضع خطّة عمل ملتابعة نشاطها ،خصوصا
أنّه ثبت وجود جمع ّيات ناشطة غري مس ّجلة ونشاطاتها مريبة ،إذ إنّه ،وحسب األستاذ أنيس الو ّهايب الخبري املحاسب توجد
املتحصل عليه ،مع
األجنبي
وخاصة التّمويل
 500جمع ّية من مجموع  17ألف تولّت إعالم رئاسة الحكومة بوضعها املا ّد ّي
ّ
ّ
ّ
بالصحف وإطالع ال ّرأي العا ّم عليها.52
العلم أ ّن  20جمعيّة فقط بادرت بنرش بياناتها املاليّة ّ
» عدم كفاية منظومة البيانات بخصوص الجمع ّيات التي يديرها مركز اإلعالم والتّكوين وال ّدراسات والتّوثيق حول الجمع ّيات
(«إفادة») املحدث مبقتىض األمر عدد  688لسنة  2000املؤ ّرخ يف  5أفريل  2000طبقا ملقتضيات القانون عدد  100لسنة
 1999املؤ ّرخ يف  13ديسمرب  1999املتعلّق مبراكز اإلعالم والتّكوين وال ّدراسات والتّوثيق .وتشري آخر اإلحصائيّات التي قام بها
مركز «إفادة» إىل وجود  18143جمعيّة ناشطة يف تونس وليس لل ّدولة قاعدة بيانات بخصوصها وأ ّن أكرث من  8آالف جمعيّة
لها مع ّرف جبا ّيئ حسب إحصائ ّيات وزارة املال ّية ،يف حني أ ّن بق ّية الجمع ّيات ليست لها ملفّات مال ّية أو جبائ ّية.

واقعي ،يُالحظ أ ّن ال ّنقائص املرصودة باملرسوم بخصوص التّد ّرج يف تحريك التّت ّبعات وتسليط العقوبات وحرص
» عىل مستوى
ّ
السلطة التّنفيذيّة ساهم يف بروز ظاهرة الجمعيّات الخرييّة والجمعيّات ذات اإلمكانيّات املا ّديّة الضّ خمة
ذلك ّ
الحق بيد ّ
املخصص
السياس ّية ،ويُعزى ذلك حسب البعض إىل اخرتاق الجهات املانحة عرب التّمويل ّ
ّ
وخاصة منها تلك املرتبطة باألحزاب ّ
السياسة الحكوم ّية أو لدعم وتبييض اإلرهاب خصوصا أ ّن بعض األحزاب قد
للجمع ّيات الشّ أ َن
الوطني وذلك إ ّما بالتدخّل يف ّ
َّ
السياس ّية الضّ يقة ،53وقد ساهمت التّمويالت املتدفّقة عىل تونس بعد الثّورة يف
وظّفت بعض الجمع ّيات لخدمة أجنداتها ّ
« 50تقرير سنة  2015حول االنتهاكات املسلّطة عىل الجمعيّات يف تونس» ،إعداد املرصد الدّويل للجمعيّات والتّنمية املستدامة ،مارس  ،2016ص.14 .
ّويل للجمع ّيات والتّنمية املستدامة ،مارس  ،2016ص .ص.15-16 .
« 51تقرير سنة  2015حول اإلنتهاكات املسلّطة عىل الجمع ّيات يف تونس» ،إعداد املرصد الد ّ
 52صحيفة «البراس» ( )La Presseبتاريخ  13أكتوبر « 2013ح ْوكمة الجمع ّيات يف تونس»
الكواكبي للتّح ّوالت
«التّمويل العمومي للجمع ّيات يف تونس» ،دراسة من إعداد مح ّمد صالح بن عيىس ،مبساهمة نرجس جدّيدي وأحمد علوي ،بدعم من مركز
ّ
الدّميقراطيّة واملركز الدّويل ملنظّامت املجتمع املد ّين ،تونس ،ديسمرب  ،2014منشور عىل موقعwww.kawakibi.org :
Atelier d’échange avec la Société Civile sur « Le traitement de la corruption dans le cadre du processus de justice transitionnelle », Tunis, 53
.> Hôtel Golden Tulip, El-Mechtel, 2 décembre 2015, < http://fr.slideshare.net/jamaity_tn/atelier-osc-corruptionversion-finale
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تهيئة أرضيّة خصبة لبعض الكيانات لالت ّجار باألسلحة مماّ كان له أثر يف تنامي العنف مبختلف أشكاله.54
» إىل حدود شهر ماي  2015ت ّم تت ّبع  157جمع ّية حامت شبهات حول متويلها وتو ّرط بعضها يف عالقات مشبوهة باإلرهاب
إعالمي للوزير املكلّف بالعالقة مع الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين
أو تغيري وجهة نشاطها دون ترخيص حسب ترصيح
ّ
وحقوق اإلنسان ،55هذا وقد فاق عدد الجمع ّيات التي تحوم حولها شبهات وتوفّرت بخصوصها معطيات أمن ّية تشري إىل
عالقتها بأطراف متط ّرفة وإرهابيّة ،حسب ترصيح وزير العالقة مع الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين وحقوق اإلنسان
محل متابعة ومالحقة وقد ت ّم تجميد أنشطة
رصح لوسائل اإلعالم بأ ّن هناك جمع ّيات هي ّ
بتاريخ  23أفريل  ،2016وقد ّ
حل جمع ّيات أخرى بقرار قضا ّيئ أو تعليق نشاطها .وكشف أ ّن الحكومة تعمل عىل تعزيز ال ّن ّص القانو ّين
بعضها ،فيام ت ّم ّ
56
القومي.
لتمكينها من فاعل ّية أكرث يف أخذ القرارات يف هذا املجال ويف القدرة عىل تنفيذ إجراءات عاجلة لفائدة األمن
ّ

للجمعيات
المالية
الجزء ال ّثالث  :الموارد
ّ
ّ
الشع ّية
 /1مصادر ال ّتمويل رّ
ح ّدد املرسوم مصدر املوارد املال ّية للجمع ّيات حسب ما هو متّفق عليه دول ّيا وكذلك يف كنف االحرتام لسيادة ال ّدولة التّونس ّية.
وع ّددت هذه املوارد عىل سبيل الذّكر ال الحرص .وقد جاء يف الفصل  34من املرسوم عدد  88لسنة  2011أ ّن موارد الجمع ّية تتك ّون
من :
• اشرتاكات األعضاء،
• املساعدات العموميّة،
• الت ّربعات والهبات والوصايا وطنيّة كانت أو أجنبيّة،
• العائدات ال ّناتجة عن ممتلكات الجمعيّة ونشاطاتها ومشاريعها.
رصف بالكراء أو البيع يف ما يرجع إليها
وأق ّر القانون ّ
حق الجمع ّيات يف القيام باألنشطة االقتصاديّة واالنتفاع بعائداتها من خالل التّ ّ
من عقارات أو منقوالت أو بربمجة أنشطة ترمي من ورائها إىل تجميع أموال قصد خدمة هدف من أهدافها ،غري أ ّن هذا النشاط ولنئ
كان يُد ّر عىل الجمعيّة موارد ماليّة من خالل أنشطة ربحيّة لك ّنها تبقى غري خاضعة للضّيبة املوظّفة عىل الشّكات طاملا أ ّن هذه
األرباح ال توزّع عىل أعضاء الجمعيّة ومنخرطيها .أ ّما إذا انحرفت الجمعيّة عن هذا األساس مبامرسة األعامل التجاريّة لغرض توزيع
ّيبي ،فإ ّن املرسوم قد ح ّجر هذه األنشطة.
األموال عىل أعضائها من أجل املنفعة الشخص ّية أو استغالل الجمع ّية لغرض الته ّرب الض ّ
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الجمع ّية إذا ح ّولت أنشطتها إىل أنشطة ربح ّية توزّع األرباح فيها عىل منخرطيها فإنّها تصبح خاضعة للضّيبة
Quelle indépendance pour les O.N.G. ? Des enjeux de transparence, autonomie, financements, etc. », Dossier « Les O.N.G., acteurs « 54
:incontournables de la Solidarité internationale ? », Institut-Bioforce-Developpement, 20 novembre 2012, Disponible sur
< .>http://www.Ritimo.org
 « O.N.G. : Entre exigence d’indépendance et recherche de financement », Emille Barrau, Philippe Ryfma (dir.), Sciences Po. Paris, Janvier:2001, Projet »Bawia«, Gaëlle Wicart, Aventure n° 93, Automne 2001, La Guilde Européenne du Raid, Disponible sur
< .> http://www.pwc.bawiya.com
 « .» Les O.N.G., outils d’intelligence économique ? », Publications de groupe de travail « InfoLabo«حل  20جمعيّة مرتبطة باالرهاب» 10 ،ماي .2015
« 55كامل الجندويب «للشرّ وق»ّ :
إذاعي مع راديو “شمس آف.آم.”.
 56ترصيح
ّ
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مؤسسة اقتصاديّة ربحيّة.
عىل ال ّدخل (الضّيبة عىل الشّكات) مثلها مثل أيّة ّ
ويف املقابل ح ّجر عىل الجمع ّيات قبول مساعدات أو ت ّربعات أو هبات صادرة عن دول ال تربطها بتونس عالقات ديبلوماس ّية أو عن
منظّامت تدافع عن مصالح وسياسات تلكم ال ّدول.
حق متلّك العقارات بالقدر الضّوري الت ّخاذ مركز لها ومراكز لفروعها
أ ّما يف ما يتعلّق بحقوق الجمعيّة ،فقد أق ّر املرسوم للجمعيّة َّ
أي عقار مل ي ُعد رضوريّا ألهدافها وفق
أو ّ
محل الجتامع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون ،كام أ ّن للجمعيّة َّ
حق التّفويت يف ّ
القانون ويُع ّد مثن العقار موردا لها.
كل
رصف يف مواردها املال ّية ولضامن الشّ فافية يف إطار متابعة هذه العمل ّيات املال ّية أوجب املرسوم أن تت ّم ّ
وبخصوص طرق التّ ّ
املعامالت املاليّة للجمعيّة رصفا ودخال بواسطة تحويالت أو شيكات بنكيّة أو بريديّة إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسامئة ( )500دينار.
وال ميكن تجزئة هذه املصاريف أو املداخيل ليك ال تتجاوز القيمة املذكورة.
إداري بل أوجب
وتجدر املالحظة إىل أنّه ال ميكن حتّى يف صورة إثبات وجود تجاوزات مال ّية أن يت ّم تجميد حسابات الجمع ّية بقرار ّ
الفصل  38من املرسوم عدد  88لسنة  2011تجميد الحسابات البنكيّة أو الربيديّة للجمعيّات بقرار قضا ّيئ ،ويع ّد هذا التّنصيص ضامنة

للجمعيّات التي تحال عىل القضاء مبا فيها من ضامنات حقوق ال ّدفاع واملواجهة عىل خالف اإلدارة التي ميكنها أن تنحرف باإلجراءات
يف صورة عدم حيادها وإمكان ّية استهدافها بعض الجمع ّيات ألسباب سياس ّية.
38

عالوة عىل االستثناء العا ّم الوارد بالفصل  4من املرسوم عدد  88لسنة  2011الذي أخرج من نطاق أهداف الجمع ّية تحقيق أرباح؛
يُح ّجر عىل الجمعيّة أن تجمع األموال لدعم أحزاب سياسيّة أو مرشّ حني مستقلّني إىل انتخابات وطنيّة أو جهويّة أو محليّة أو أن تق ّدم
السياس ّية ومواقفها من قضايا الشّ أن العا ّم.
ال ّدعم املا ّدي لهم وال يشمل هذا التّحجري ّ
حق الجمع ّية يف التّعبري عن آرائها ّ
كام ترك املجال إلمكان ّية إقرار الجمع ّيات ضمن أنظمتها األساس ّية مبنح مداخيل إلطاراتها ومسيّيها وأعوانها ،يف نطاق االستنجاد
تخصصهم .57
بخرباتهم يف مجال ّ
 /2ال ّنظام القانو ّين املط ّبق عىل متويل الجمع ّيات
يتم ّيز ال ّنظام القانو ّين املط ّبق عىل متويل الجمع ّيات بتع ّدد ال ّنصوص املنطبقة يف الغرض ،فباإلضافة إىل أحكام املرسوم عدد 88لسنة
2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلّق بتنظيم الجمعيّات ،نجد املرسوم عدد  117لسنة  2011املؤ ّرخ يف  5نوفمرب  2011واملتعلّق

الصغري ،وكذلك القانون عدد  112لسنة  1996املؤ ّرخ يف  30ديسمرب 1992واملتعلّق بنظام املحاسبة
مؤسسات التّمويل ّ
بتنظيم نشاط ّ
األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت  2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع تبييض األموال ،واألمر
للمؤسسات ،والقانون
ّ
ّ
عدد  5183لسنة 2013املؤ ّرخ يف  18نوفمرب  2013واملتعلّق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التّمويل العمومي للجمع ّيات،
الصبغة االجتامعيّة واملتمتّعة
واألمر عدد  630لسنة 1982املؤ ّرخ يف  30مارس  1982واملتعلّق بضبط طرق مراقبة الجمعيّات ذات ّ
السنويّة ،وقرار وزير املاليّة بتاريخ  1مارس 2016
مبنح ال ّدولة والجامعات العموميّة ،والقوانني األساسيّة املتعلّقة بامليزانيّة املاليّة ّ
األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف 7
املتعلّق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالفصول  100و 107و 108و 114و 140من القانون
ّ
أوت  2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع تبييض األموال.
وينج ّر عن تأسيس الجمعيّات مفعول ما ّيل يرتاوح بني الحقوق والواجبات ،ومن ذلك أوجبت مقتضيات الفصل  39من املرسوم عدد
 57حسب إجابة ممثّلة عن وزارة املال ّية مبناسبة اللّقاءات املبارشة يف إطار هذه الدراسة.
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للمؤسسات املنصوص عليه بالقانون عدد  112لسنة 1996
املحاسبي
 88لسنة  2011عىل الجمعيّة أن متسك محاسبة طبق ال ّنظام
ّ
ّ
للمؤسسات ،عىل أ ّن أحكام الفصل  39من املرسوم عدد  88لسنة  2011تقتيض
املؤ ّرخ يف  30ديسمرب  1996واملتعلق بنظام املحاسبة
ّ
الخاصة بالجمع ّيات بقرار من وزير املال ّية .غري أ ّن القرار املذكور مل يت ّم إىل تاريخ اليوم ات ّخاذه ممّ يشكّل
أن ت ُضبط املعايري املحاسب ّية
ّ
عائقا أمام املعايري املحاسب ّية التي وجب أن تلتزم بها الجمع ّية.
السجالّت
السياق أوجبت مقتضيات الفصل  40من املرسوم عدد  88لسنة  2011عىل الجمعيّة وفروعها أن متسك كذلك ّ
ويف نفس ّ
وسجل مداوالت هياكل تسيري
ّ
سجل لألعضاء تد ّون فيه أسامء أعضاء الجمع ّية وعناوينهم وجنس ّياتهم وأعامرهم ومهنهم؛
املتمثّلة يف ّ
وسجل املساعدات والت ّربعات والهبات والوصايا مع
ّ
وسجل النشاطات واملشاريع ،ويد ّون فيه نوع ال ّنشاط أو املرشوع؛
ّ
الجمع ّية؛
واألجنبي.
والوطني
والخاص،
والعمومي
والعيني،
قدي منها
ّ
التّمييز بني ال ّن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العمومي
 /3ال ّتمويل
ّ
الصالح العا ّم مثلام تضبطه الحكومة يف سياستها الوطن ّية
يُع ّد التّمويل
العمومي وسيلة لتحفيز الجمع ّيات عىل تحقيق أهداف ّ
ّ
والقطاع ّية ،وعادة يتّم إسناد هذا التّمويل بصفة محايدة وبرصف ال ّنظر عن املرجع ّية اإليديولوج ّية للجمع ّية ،باعتبار أ ّن أه ّم معيار

عمومي هو احرتام الفصلني  3و 4من املرسوم عدد  88لسنة  .2011وأوجبت مقتضيات الفصل  36من املرسوم عىل
لقبول منح متويل
ّ
ال ّدولة تخصيص املبالغ اللّزمة ضمن امليزان ّية ملساعدة ودعم الجمع ّيات عىل أساس الكفاءة واملشاريع وال ّنشاطات ،يف حني أوجب
الفصل  37من املرسوم عىل الجمع ّية أن تلتزم برصف مواردها عىل ال ّنشاطات التي تحقّق أهدافها ،وأجازت لها املشاركة يف طلبات
السلطات العموم ّية ،عىل أن تدخل املوا ّد أو الخدمات املطلوبة يف طلب العرض ضمن مجال اختصاص
العروض التي ت ُعلن عنها ّ
الجمعيّة.واألكيد أ ّن هذه الشّاكة مه ّمة يف تأمني حسن سري املرافق العموميّة من جهة وكذلك ضامن قرب هذه األنشطة املزمع القيام
بها عن طريق جمع ّيات مستق ّرة يف الجهة املعن ّية مبارشة بإدارة هذه املصالح من جهة أخرى.كام يت ّم يف الغرض توظيف كفاءات
املعني من محاالت الشّاكة.
تقني يف املجال
ّ
وخربات الجمع ّيات التي اكتسبتها من تجربتها امليدان ّية وتلقّيها لدعم ّ
العمومي
صدر األمر عدد  5183لسنة 2013املؤ ّرخ يف  18نوفمرب  2013واملتعلّق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التّمويل
ّ
59
للجمعيّات ،58وأدرج عالوة عىل الطّلب املبارش ،ال ّدعوة إىل الترّ شّ ح وكذلك ات ّفاقيّة الشرّ اكة إلسناد األموال العموميّة لفائدة الجمعيّات.
وتكتيس الشرّ اكة بني الهياكل العموم ّية والجمع ّيات أه ّم ّية من حيث حس ُن سري املرافق العموم ّية من جهة وضامن قرب هذه
األنشطة املزمع القيام بها عن طريق جمع ّيات مستق ّرة يف الجهة املعنية مبارشة بإدارة هذه املصالح من جهة أخرى.كام يقع استغالل
تقني يف مجال العمل .60
كفاءات الجمعيّات وخرباتها يف الغرض ،مماّ اكتسبته من تجربتها امليدانيّة وتلقيها لدعم ّ
العمومي
 1.3أشكال التمويل
ّ
العمومي شكلني ويكون يف إطار طلبات مبارشة أو يف إطار الشّاكة وال ّدعوة للرتشّ ح .ويهدف نظام الشّاكة إىل
يتّخذ التّمويل
ّ

العمومي للجمعيّات لتصبح هذه األخرية رشيكا يف تسيريه وتحقيق األهداف املنوطة بعهدة ال ّدولة.
تفويض إحدى خدمات املرفق
ّ
وميكن أن تكون هذه الشّاكة بوضع موارد برشيّة (موظّفو ال ّدولة وأعوانها) عىل ذ ّمة الجمعيّات .ويشهد هذا ال ّنوع من التّمويل
 58وت ّم تنقيح األمر يف مناسبتني وذلك مبوجب أمر عدد  3607لسنة  2014مؤ ّرخ يف  3أكتوبر  2014واألمر عدد  278لسنة  2015املؤ ّرخ يف غ ّرة جوان  2015واألمر عدد
 568لسنة  2016مؤ ّرخ يف  17ماي .2016
العمومي للجمع ّيات يف تونس» ،دراسة من إعداد مح ّمد صالح بن عيىس ،مبساهمة نرجس جدّيدي وأحمد علوي ،بدعم من مركز
 59ملزيد التّع ّمق يراجع« :التّمويل
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة واملركز الدّو ّيل ملنظّامت املجتمع املد ّين ،تونس ،ديسمرب  ،2014منشور عىل موقع> www.kawakibi.org <. :
ّ
 60وتجدر اإلشارة إىل تجارب مه ّمة ورشاكات بني الدّولة والجمعيّات عىل غرار إدارة مراكز اإليواء لل ّنساء املع ّنفات التي أُسندت إىل جمعيّة ال ّنساء التّونسيّات للبحث حول
الخاصة باملرأة وإدماج املرأة يف التّنمية ودعم مشاركتها فيها.
التّنمية .وهي جمع ّية ت ّم تأسيسها سنة  1989وت ُعنى بدعم البحوث
ّ
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املعني موضوع املرشوع ورشوطه وااللتزامات
العمومي
رشوطا إضافيّة مقارنة بتلك املتعلّقة بالطّلبات املبارشة .ويح ّدد الهيكل
ّ
ّ
العمومي من أهداف واسرتاتجيّات عمل وغريها.
املحمولة عىل املرتشّ ح للحصول عليه وانخراطه التا ّم يف ما يضعه الهيكل
ّ
أ ّما التّمويل املبارش فيكون عند تخصيص مساعدات من ال ّدولة للجمع ّيات التي لها أهداف تتامىش يف مجال اختصاصها مع أهداف
املعني .ويف هذا اإلطار فإ ّن الهيكل الـ ُمــم ِّول ال يتدخّل يف األنشطة أو التّص ّور أو طرق تنفيذ املرشوع.
العمومي
ال ّدولة أو الهيكل
ّ
ّ
ويقت ِ
الخاص يف تنمية
السينام لها مرشوعها
ص األمر عىل تقديم مرشوع يندرج يف مها ّم الهيكل
ّ
العمومي (مثال جمعيّة تعمل يف ّ
ّ
عمومي من وزارة الثّقافة) ،وينتهي إىل تحقيق األهداف التي ت ّم من أجلها متكينه
تتحصل عىل متويل
السينامئ ّيني ميكن لها أن ّ
قدرات ّ
ّ
من التّمويل.
العمومي بناء عىل رأي اللّجنة الف ّنيّة عىل خالف التّمويل يف إطار الشّاكة.
مع اإلشارة إىل وجود سقف لهذا التمويل يح ّدده الهيكل
ّ
وبرصف ال ّنظر عن شكل التّمويل املطلوب ،فإ ّن عىل الجمع ّية الراغبة يف الحصول عىل هذا التّمويل أن تق ّدم حسب الفصل  7من
عمومي يت ّم إرفاقُه بالوثائق التّالية :
األمر عدد  5183لسنة 2013طلبا يف الحصول عىل متويل
ّ
األسايس للجمعيّة.
• ال ّنظام
ّ
• نسخة من إعالن تكوين الجمع ّية بصورة قانون ّية وقامئة يف مسيرّ يها والوثائق املثبتة ملؤ ّهالتهم،
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• قامئة فروعها ومكاتبها الجهويّة إن وجدت وأسامء مسيرّ يها،
السابقة لتاريخ تقديم املطلب بال ّنسبة إىل الجمعيّات التي تتجاوز
للسنة ّ
• تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشرَّ عليه ّ
السنويّة مائة ألف ( )100.000دينار،
مواردها ّ
عمومي سابق،
املتحصلة عىل متويل
• نسخة من آخر تقرير مو ّجه إىل دائرة املحاسبات بال ّنسبة إىل الجمع ّيات
ّ
ّ
• آخر تقرير أد ّيب وما ّيل مصادق عليه من قبل الجلسة العا ّمة،
وسجل املساعدات والت ّربعات والهبات والوصايا،
ّ
سجل ال ّنشاطات واملشاريع
• نسخة من ّ
• نسخة من آخر محرض جلسة انتخاب ّية لهياكل تسيري الجمع ّية،
والصناديق االجتامعيّة،
• الوثائق املثبتة لسالمة وضعيّة الجمعيّة تجاه إدارة الجباية ّ
• الوثائق املثبتة لتق ّيد الجمع ّية مبقتضيات الفصل  41من املرسوم عدد  88لسنة  2011املتعلّق بتنظيم الجمع ّيات ،يف صورة
تلقّيها لهبات أو ت ّربعات أو مساعدات أجنب ّية،
املعني ،ويت ّم التّعريف باإلمضاء عليها ،وتتض ّمن االلتزام بإرجاع مبلغ التّمويل
العمومي
• وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل
ّ
ّ
عمومي آخر بعنوان نفس املرشوع أو نفس ال ّنشاط».
العمومي يف صورة الحصول عىل متويل موا ٍز من هيكل
ّ
ّ
كل هذه الوثائق مماّ يقلّل من فرصها يف االنتفاع بهذا الصنف من التمويل وااللتجاء إىل مصادر
جل الجمع ّيات عن توفري ّ
• وتعجز ّ
األجنبي أو الهبات.
أقل تعقيدا مثل التّمويل
أخرى ّ
ّ
العمومي للجمع ّيات :
وضبط الفصل  11من األمر عدد  5183لسنة  2013معايري اإلسناد كاآليت« :يُسند التّمويل
ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

 يف إطار ال ّدعوة للرتشّ ح أو يف إطار ات ّفاقيّة رشاكة باعتامد منهجيّة اختيار عىل أساس املعايري التّالية:• ال ّنتائج الك ّم ّية وال ّنوع ّية املرتقبة من إنجاز املرشوع،
• التّمشيّ املقرتح إلنجاز املرشوع وآجال التّنفيذ املقرتحة،
• عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أُجرائها،
• الكفاءة والتّجربة العمل ّية ملسيرّ ي الجمع ّية وللفريق املرشف عىل تنفيذ املرشوع،
• مشاركة الجمعيّة يف ال ّندوات وال ّدورات التّكوينيّة ،وتُعطى األولويّة للمشاريع التي تق ّدم يف إطار شبكة جمعيّات.
عمومي يف إطار املشاركة
كل جمع ّية ترغب يف الحصول عىل متويل
وعالوة عىل الوثائق املذكورة ،ألزم األم ُر كذلك يف الفصل  9منه ّ
ّ
العمومي باملعطيات التّالية :
يف إعالن ال ّدعوة للرتشّ ح أو يف إطار ات ّفاق ّية رشاكة إلنجاز مشاريع مح ّددة أن متُ ّد الهيكل
ّ
• دراسة اقتصاديّة للمرشوع ،مبا يف ذلك املتطلّبات املا ّديّة واملاليّة إلنجازه،
كل مرحلة ،وهيكل متويل املرشوع مبا يف ذلك حجم املساعدة املطلوبة ونسبة التّمويل الذّايتّ للجمع ّية،
• روزنامة التّنفيذ وتكلفة ّ
• التّمشيّ املقرتح إلنجاز املرشوع وال ّنتائج الك ّم ّية وال ّنوع ّية املرتقَبة من إنجازه،
السرية الذّاتية ألعضاء الفريق الذي سيرشف عىل تنفيذ املرشوع.
• ّ
املعني
العمومي
العمومي حسب الفصل  12من األمر املذكور بعقد ُي َربم بني رئيس الهيكل
كام يُرفَق املق َّر ُر املتعلّق برصف التّمويل
ّ
ّ
ّ
ورئيس الجمع ّية التي ت ّم االختيار عليها ويتضمن التّنصيصات الوجوبيّة التّالية :
كل طرف والتزاماته،
 حقوق ّ مراحل تنفيذ املرشوع وروزنامة رصف التّمويل، األهداف وال ّنتائج املنتظَرة املزمع تنفيذها ومؤشرّ ات املتابعة وقيس األداء،-

العمومي عند االقتضاء.
طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآل ّيات التّقييم واملتابعة ورشوط الفسخ واسرتجاع التّمويل
ّ

العمومي يُسند للجمع ّيات يف إطار الطّلبات املباشرِ ة باعتامد منهج ّية اختيار تقوم عىل أساس املعايري التّالية :
ويف املقابل فإ ّن التّمويل
ّ
• أه ّميّة ال ّنشاط والربامج والتّدخّالت املن َجزة سابقا من ِقبَل الجمعيّة،
• أه ّم ّية ال ّنشاط والربامج والتّدخّالت املزمع إنجازها مستقبال.
عمومي يف إطار طلبات مبارشة حسب الفصل  8من األمر املذكور تقديم :
ويتعينّ عىل الجمعيّات ال ّراغبة يف الحصول عىل متويل
ّ
مفصل حول موارد الجمع ّية،
• تقرير ّ
العمومي املطلوب.
سيخصص لها التّمويل
• تدقيق أوجه االستعامالت التي
ّ
ّ
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ويستخلص من أحكام الباب الخامس املتعلّق باملتابعة وال ّرقابة من األمر عدد  5183لسنة  2013رضورة احرتام مبدأ الشّ فافيّة يف
املعني بإسناد التّمويل وجوبا لوزارة اإلرشاف والكتابة العا ّمة للحكومة ولوزارة
العمومي
العمومي من خالل رفع الهيكل
التّمويل
ّ
ّ
ّ
لكل جمع ّية وقامئة الجمع ّيات املستفيدة وأوجه
العمومي املس َند ّ
املال ّية ولدائرة املحاسبات تقريرا سنويّا يتض ّمن حجم التّمويل
ّ
املعني وإىل
العمومي
العمومي إىل رقابة من خالل رفعها وجوبا إىل الهيكل
إسناده ،61وكذلك خضوع الجمع ّيات املنتفعة بالتّمويل
ّ
ّ
ّ
وزارة املاليّة تقريرا سنويّا حول استعامل األموال العموميّة املنتفع بها وتق ّدم إنجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل
عمومي.62
ّ
ويف اإلطار نفسه تقيض أحكام الفصل 21من األمر عدد  5183لسنة  2013بأنّه «عالوة عىل االلتزامات املنصوص عليها باملرسوم
العمومي إىل رقابة ميدان ّية من
وخاصة الفصل  44منه ،تخضع الجمع ّيات املنتفعة بالتّمويل
عدد  88لسنة  2011املشار إليه أعاله
ّ
ّ
قبل أعوان التّفقديّات واملصالح الف ّنيّة ال ّراجعة بال ّنظر إىل وزارة اإلرشاف .كام تخضع إىل رقابة وتفقّد من ِقبل هياكل ال ّرقابة العا ّمة
العمومي املسند».
رصف يف التّمويل
طبقا للترّ اتيب الجاري بها العمل وذلك يف ما يتعلّق بأوجه التّ ّ
ّ
العمومي املذكور أعاله جزا ًء عىل عدم احرتام الجمع ّية املنت ِفعة بذلك التّمويل اللتزاماتها ،إذ
كام رتّب األمر املتعلّق بالتّمويل
ّ
املعني إرجاع كامل أو ما
العمومي
أوجبت أحكام الفصل  22منه عىل الجمعيّة التي مل تحرتم بنود العقد كلّيّا أو جزئيّا تجاه الهيكل
ّ
ّ
املتحصل عليه ما مل ّ
تتول تسوية وضعيّتها يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ التّنبيه عليها ،يف حني
العمومي
تبقّى من مبلغ التّمويل
ّ
ّ
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منعت مقتضيات الفصل  23من ذات األمر عىل الجمع ّية التي مل تحرتم بنود العقد ،بخصوص إنجاز املشاريع التي انتفعت بعنوانها
عمومي وذلك إىل حني
عمومي أو مل ترفع التّقارير ال ّدورية املشار إليها بالفصل  20من هذا األمر ،أن تنتفع مج ّددا بتمويل
بتمويل
ّ
ّ
تسوية وضعيّتها طبقا ألحكام هذا األمر.

العمومي
 2.3رقابة دائرة املحاسبات عىل ال ّتمويل
ّ
رصف يف املال
تضطلع دائرة املحاسبات باعتبارها
ّ
رصف يف املال ّية العموم ّية مبه ّمة مراقبة حسن التّ ّ
املؤسسة العليا لل ّرقابة عىل التّ ّ
رصف وتزجر األخطاء املتعلّقة به .63ومع
العا ّم وفقا ملبادئ الشرّ عيّة وال ّنجاعة والشّ فافيّة ،وتقيض يف حسابات املحاسبني وتقيّم طرق التّ ّ

وري
التّنامي الكبري لعدد الجمعيّات والتّسهيالت القانونيّة التي أق ّرها املرسوم عدد  88لسنة  2011إلحداث الجمعيّات أصبح من الضرّ ّ
الصيغ الكفيلة مبامرسة دائرة املحاسبات رقاب ًة عىل الجمع ّيات ذات جدوى وف ّعال ّية.
إيجاد ّ

ويجدر يف هذا اإلطار توفري اآلليّات ملحكمة الحسابات التي متكّنها من معرفة مصري التّدفّقات املاليّة الها ّمة التي ميكن للجمعيّات
تتحصل عليها من مصادر أجنب ّية .وكذلك تنقيح املرسوم عدد  88لسنة  2011املتعلّق بتنظيم الجمع ّيات إلضفاء الف ّعال ّية عىل رقابة
أن ّ
املس باملكتسبات يف مجال ح ّريّة إحداث الجمع ّيات وتأمني نشاطها.
الجمع ّيات دون ّ
وخالل قراءة متجانسة للمرسوم عدد  88لسنة  2011وقانون دائرة املحاسبات ،يج ُدر اعتامد وثائق محاسبيّة مو ّحدة للقيام بعمليّة
املراقبة سواء لدى رئاسة الحكومة أو صلب دائرة املحاسبات.
العمومي
 3.3العوائق والهنات بخصوص نفاذ الجمع ّيات إىل ال ّتمويل
ّ
العمومي يشهد بعض ال ّنقائص ال ّراجعة إىل ما ييل :
رغم أه ّميّته يف ضامن استمراريّة بعض الجمعيّات القامئة ،فإ ّن التّمويل
ّ
 61الفصل  19من األمر عدد  5183لسنة 2013
 62الفصل  20من األمر عدد  5183لسنة 2013
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العمومي وعدد الجمعيّات املتمتّعة باملال العام ،64ورغم أ ّن املرسوم عدد 88
 عدم توفّر معلومات كاملة لحرص حجم التّمويلّ
رصفها يف مواردها لدائرة املحاسبات،
لسنة  2011يفرض عىل الجمعيّات املستفيدة من املال العمومي رفع تقرير ّ
مفصل حول ت ّ
فإنّه من بني نحو  16ألف جمع ّية موجودة قانونا يف تونس سنة  2013مل تقم بالتّرصيح باملوارد املال ّية إالّ  40أو  50جمع ّية رغم
كل الجمع ّيات إىل احرتام واجب نرش املعلومات املتعلّقة مبصادر
الصادر عن رئاسة الحكومة يف مناسبات مختلفة تدعو فيه ّ
التّذكري ّ
التّمويل.
العمومي.كام أ ّن نرش طلبات العروض يف بعض
 يف نفس اإلطار يُال َحظ تع ّدد الوثائق املطلوب توفريها واملك ّونة ملطلب التّمويلّ
االجتامعي للهيكل املسدي للتّمويل ،كام يت ّم إضافة رشط عدم الحصول سابقا
رسمي وعىل صفحات التّواصل
األحيان يكون غري
ّ
ّ
عىل متويل
عمومي.65
ّ
العمومي لغياب ممثّلني عن املجتمع املد ّين من جهة
 وت ّم التّأكيد عىل غياب الحياد لدى أعضاء اللّجنة الف ّن ّية املتع ّهدة بالتّمويلّ
ولوجود تضارب مصالح بني أغلب األعضاء باعتبارهم أيضا مسيرّ ين يف جمع ّيات غري حكوم ّية من جهة أخرى .وحسب الفصل 10
العمومي مبا يف ذلك
عمومي تتولىّ ال ّنظر يف مطالب الحصول عىل التّمويل
كل هيكل
من األمر ت ُح َدث لجنة ف ّنيّة عىل مستوى ّ
ّ
ّ

العمومي الذي ميكن إسناده .وترتكّب اللّجنة الف ّنيّة من رئيس الهيكل
والبت فيها وتحديد مبلغ التّمويل
الطّلبات املبارشة وتقييمها ّ
ّ
العمومي وممثّل عن سلطة اإلرشاف ومراقب
العمومي أو من ينوبه بصفة رئيس وممثّلني عن اإلدارات املعن ّية التّابعة للهيكل
ّ
ّ
املصاريف العموم ّية بصفة أعضاء.
» كام عهد لهذه اللّجنة التي تتك ّون باألساس من ممثّلني عن اإلدارة ال غري صالحيّة وضع معايري االختيار بال ّنسبة إىل التّمويل
العمومي وسقفه ،بل عهد األمر لها وحدها فقط .ومن خالل أداء بعض اللّجان لوحظ أ ّن معـــــايري االختيار واإلسناد يف
ّ
العمومي إىل
العمومي ال تتّسم باملوضوع ّية .وت ّم استغالل وجود أعضاء من اإلدارة ليو ّجهوا جزءا ها ّما من التّمويل
التّمويل
ّ
ّ
الجمع ّيات الوداديّة التي تض ّم العاملني باإلدارات العموم ّية وخصوصا لتغطية صكوك األكل مماّ يع ّد استعامال خاطئا وانحرافا
بالتّمويل
العمومي.66
ّ
» دعت بعض األوساط املسؤولة إىل إلغاء وتعويض املرسوم عدد  88لسنة  2011واألمر عدد  5183لسنة  2013مبا أ ّن متويل
ونيس.67
الجمع ّيات يجب أن يكون موضوع قوانني أساس ّية طبقا ألحكام الفصل  65من ال ّدستور التّ ّ
العمومي وذلك بتنقيح الفصل  10ومتثيل املجتمع املد ّين يف اللّجنة الف ّنيّة
» اعتامد رؤية تشاركيّة يف تعامل اإلدارة مع التّمويل
ّ
لضامن الحياد والشّ فاف ّية يف إسناد التّمويل واملعايري املعتمدة يف االختيار.
ونيس الجديد املتعلّقة بالحوكمة ال ّرشيدة واللاّ مركزيّة والتّمييز اإليجا ّيب والتّوازن
» رضورة تطبيق املبادئ الواردة بال ّدستور التّ ّ
السلط الجهويّة املحليّة ،ومبدأ امليزانيّة املفتوحة  Open budgetوال ّدميقراطيّة التشاركيّة ،68من
بني الجهات واستقالليّة ّ
خالل توجيه املوارد املاليّة املحلّيّة لفائدة مك ّونات املجتمع املد ّين.

العمومي للجمعيّات يف تونس» ،دراسة من إعداد مح ّمد صالح بن عيىس ،مبساهمة نرجس جدّيدي وأحمد علوي ،بدعم من مركز
 64مزيد التّع ّمق يُراجع« :التّمويل
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة واملركز الدّو ّيل ملنظّامت املجتمع املد ّين ،تونس ،ديسمرب  ،2014منشور عىل موقع> www.kawakibi.org <. :
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّ اكة مع «جمع ّيتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 65حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمعيّتي» بتونس العاصمة.
 66مراسلة رئيس الحكومة للوزراء بتاريخ  19جانفي 2016
 67حسب إجابة ممثّلة عن وزارة املال ّية مبناسبة اللّقاءات املبارشة يف إطار هذه ال ّدراسة .
ونيس أن «تسعى الدّولة إىل تحقيق العدالة االجتامع ّية ،والتّنمية املستدامة ،والتّوازن بني الجهات ،استنادا إىل مؤرشات التّنمية
 68تقتيض أحكام الفصل  12من الدّستور التّ ّ
واعتامدا عىل مبدأ التّمييز اإليجا ّيب .كام تعمل عىل االستغالل ال ّرشيد للثرّ وات الوطنيّة».
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» اعتامد أكرث مرونة يف ما يتعلّق بالواجبات الجبائيّة للجمعيّات ومتكينها من االلتزام بتسوية وضعيّتها تجاه املصالح الجبائيّة
املدين أكّدت
االجتامعي حتى تتمكّن من الرتشّ ح للتّمويل العمومي ،69خصوصا أ ّن بعض مك ّونات املجتمع ّ
وصناديق الضّ امن
ّ
أ ّن املسألة الجبائ ّية أمر يستحيل تداركه وإصالحه يف أجل قصري لالستحالة الواقع ّية والتّقن ّية لها.
العمومي للجمع ّيات غري منظّم وشفّاف وواضح
» تجاوز الهنات التي وقفت عليها ال ّدولة يف ما يتعلّق بوعيها بأ ّن إسناد التّمويل
ّ
وموضوعي ومحايد بصفة كافية مبا أ ّن ال ّدولة تتعامل مع هذا اإلجراء باعتباره وسيلة تدخّل ذات صبغة اجتامعيّة ،فضال
ّ
السلط اإلداريّة ومك ّونات املجتمع املد ّين.
عن غياب قاعدة بيانات متط ّورة ومتكاملة داخل اإلدارة ذات صلة بالعالقة بني ّ
ويبدو أ ّن اإلدارة ومك ّونات املجتمع املد ّين تتّفق عىل وجود هنات وجب تفاديها من خالل تنقيح ال ّنصوص املتعلّقة بالتّمويل
العمومي لذلك :
ّ
رصح الوزير املكلّف بالعالقة مع الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين وحقوق اإلنسان قائال إ ّن مصالح وزارته قامت بصياغة
• ّ
العمومي للجمع ّيات ،وقد ت ّم تقدميه لرئيس الحكومة .وأوضح
تقرير يتض ّمن اقرتاحا لتحوير األوامر املتعلّقة بالتّمويل
ّ
الوزير 70أ ّن هذا التّقرير هو نتاج عمل ستّة أشهر مع ترشيك املجتمع ّ
املدين وتنظيم استشارات يف مختلف الجهات حول
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العمومي للجمعيّات .وأفاد الوزير بأن مرشوع الحكومة يهدف إىل تحوير األوامر املتعلّقة بالتّمويل
مسألة التّمويل
ّ
وخاصة تنقيح األمر عدد  5183لسنة  2013املتعلّق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التّمويل
العمومي للجمع ّيات
ّ
ّ
العمومي للجمع ّيات.
ّ
العمومي وتوفري وسائل ال ّنفاد إىل املعلومات املتعلقة بها من
» رضورة االعتامد عىل قدر أكرب من الشّ فافيّة يف عروض التّمويل
ّ
لكل الجمعيّات وعىل قدم املساواة فرصة ال ّنفاذ إىل املعلومة ث ّم تقديم مطالب يف الغرض.
حجم االعتامدات من أجل أن ت ُتاح ّ
» أق ّر الفصل  35من املرسوم عدد  88لسنة  2011وهو ال ّن ّص األعىل درجة من األمر الذي جاء تطبيقا له أنّه عىل ال ّدولة
تخصيص املبالغ اللاّ زمة ضمن امليزان ّية ملساعدة ودعم الجمع ّيات عىل أساس الكفاءة واملشاريع وال ّنشاطات وهذه املعايري
مل يقع تفصيلها باألمر بصفة واضحة وشفّافة بل ترجع إىل تقييم اللّجنة الف ّنيّة.كام أحدث األمر يف الفصل  25منه استثنا ًء
الصناديق والجمع ّيات.
لتطبيق هذه املعايري بأن استثنى منها املنح املو ّجهة إىل بعض ّ
» اللّجنة الف ّن ّية هي املح ّددة وصاحبة القرار يف منح التّمويل من عدمه باعتبار أ ّن رأيها ملزم لرئيس الهيكل (رأي مطابق)
العمومي دون غريه وحتّى إنّها تق ّرر ترشيك من ترى فائدة
وتتمتّع بسلطات تقريريّة واسعة .وهي لجنة ممثّلة للهيكل
ّ
استشاري ،وبالتّايل يتّجه االنفتاح عىل فضاء املجتمع املد ّين باعتباره رشيكا وعضوا صاحب قرار وصوت يف
يف حضوره كرأي
ّ
هذه اللّجان ...ورغم انتقادات املجتمع املد ّين لعدم توفّر عنرص الحياد فيها وتقديم مقرتحات يف الغرض إالّ أنّه ورغم إتاحة
الحكومي عدد  568لسنة  2016املؤ ّرخ يف  17ماي
الفرصة للحكومة إلدخال هذا التّغيري مبناسبة التّنقيح األخري مبوجب األمر
ّ
 2016فإنّها مل تفعل ذلك.
العمومي
» إمكان ّية تعقيد مسألة الحصول عىل متويل بإضافة وثائق غري منصوص عليها رصاحة باألمر ميكن أن يضيفها الهيكل
ّ
تيبي خصوصا أ ّن األمر منح سلطة
(الفصل  )14ويف ذلك خرق واضح ملبدأ االختصاص بإضافة رشوط مل يأت بها ال ّن ّص الترّ ّ
املعني والتي مل يربطها األمر بأيّة رضورة تقتضيها طبيعة التّمويل.
تقديريّة مطلقة للهيكل
ّ
 69إجابة ممثّلة وزارة املاليّة مبناسبة اللّقاءات املبارشة املنظّمة يف إطار هذه ال ّدراسة.
العمومي للجمع ّيات سنة .2016
 70ترصيح الوزير لوكالة تونس إفريقيا لألنباء عىل هامش ندوة انتظمت حول إصالح منظومة التّمويل
ّ
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» منح سلطة ترتيبيّة للّجنة يف ضبط معايري االختيار بقرارات فرديّة وهو ما من شأنه أن يخرق مبدأ األمان القانو ّين وثقة
مؤسسات ال ّدولة وأن يخرق مبدأ الشّ فاف ّية.
املواطن يف ّ
العمومي املسند يف إطار الطّلبات املبارشة من شأنه أن يساهم يف الح ّد من فرص الجمع ّيات ال ّناشطة
» وضع سقف للتّمويل
ّ
ونيس واضمحالل البعض منها ولجوء البعض اآلخر إىل مصادر غري شفّافة يف التمويل.
يف املجتمع املد ّين التّ ّ
عمومي إذ إضافة إىل ما ورد باألمر فإ ّن الهياكل العموم ّية تضيف
» رضورة تج ّنب التّعقيدات اإلداريّة للحصول عىل متويل
ّ
وثائق عديدة تجعل من املرتشّ ح يعزف عن طلب التّمويل.
األجنبي
 /4ال ّتمويل
ّ
العمومي دون أن يوضّ ح موقفه من
السابق للجمع ّيات الذي اقترص عىل تقنني واجبات الجمع ّيات تجاه التّمويل
عىل خالف القانون ّ
ّ
األجنبي والذي ثبت من خالل شهادات مناضيل بعض الجمع ّيات عىل غرار املعهد العر ّيب لحقوق اإلنسان وال ّرابطة التّونس ّية
التّمويل
ّ
لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان خضوعهم لتضييقات منها تجميد هذا التّمويل ،فإ ّن املرسوم  88لسنة  2011أق ّر رصاحة إمكان ّية انتفاع
األجنبي.
الجمعيّات بالتّمويل
ّ
اطي إضافة إىل تسهيل انتصاب فروع
وشهد هذا التمويل بعد  2011إغداقا عىل الجمع ّيات بدعوى مصاحبة املسار ال ّدميقر ّ
الجمع ّيات األجنب ّية مبا فيها الجمع ّيات املانحة.
وكان التّحجري الوحيد املنصوص عليه مبرسوم الجمعيّات هو قبول مساعدات أو ت ّربعات أو هبات صادرة عن دول ال تربطها بتونس
عالقات ديبلوماس ّية أو عن منظّامت تدافع عن مصالح وسياسات تلكم ال ّدول .وكمتابعة لذلك ألزم املرسوم الجمع ّيات بنرشها يف
الصحف وإعالم الكتابة العا ّمة بها.
ّ
املختصة
 1.4طرق متابعة ال ّتمويالت األجنب ّية من قبل الهياكل
ّ
رصحت وزارة املال ّية أنّه ال وجود لعوائق أو لرشوط مختلفة بخصوص هذا ال ّنوع من التّمويل .وأكّدت
وبخصوص التّمويل
األجنبيّ ،
ّ
كذلك أ ّن الشرّ وط القانون ّية الواجب احرتامها تتمثّل خصوصا يف مقتضيات الفصلني  35و 39من املرسوم عدد  88لسنة  ،2011يف حني
نفت وجود إجراء اإلعالم أو اإلشعار املسبق عىل أنّها ملزمة باحرتام التّرصيح بذلك طبقا ملقتضيات الفصلني  41و 44من املرسوم
املذكور.
رصحت ممثّلة وزارة املال ّية بأ ّن اختصاصات وصالح ّيات لجنة التّحاليل املال ّية
أ ّما بخصوص العوائق الواقع ّية للتّمويل
األجنبي فقد ّ
ّ
األجنبي ،وأكّدت أ ّن توفّر مناخ يتّسم بسهولة الوصول وال ّنفاذ إىل املعلومة
قد ت ُح ّد نوعا ّما من حجم وسهولة ال ّنفاذ إىل التّمويل
ّ
األجنبي من شأنه أن يقلّل من املخاطر املرتبطة بهذا ال ّنوع من
ويضمن شفافيّة املعلومة ومرونة إجراءات الحصول عىل التّمويل
ّ
خاصة لوجود ارتباط وثيق بني التّمويل األجنبي ومتويل اإلرهاب وتبييض األموال
التّمويل التي ته ّدد سيادة ال ّدولة وأمن املواطنني ّ
السياس ّية ،71وهي أمور تع ّد مخالفة ملقتضيات الفصل  4من املرسوم عدد  88لسنة  2011التي
والته ّرب الضرّ يبي ومتويل األحزاب ّ

Quelle indépendance pour les O.N.G. ? Des enjeux de transparence, autonomie, financements, etc. », Dossier « Les O.N.G., acteurs « 71
incontournables de la Solidarité internationale ? », Institut-Bioforce-Developpement, 20 novembre 2012, Disponible sur: < http://www.
.> Ritimo.org
 « O.N.G. : Entre exigence d’indépendance et recherche de financement », Emille Barrau, Philippe Ryfma (dir.), Sciences Po. Paris, Janvier:2001, Projet “Bawia”, Gaëlle Wicart, Aventure n° 93, Automne 2001, La Guilde Européenne du Raid, Disponible sur
< .> http://www.pwc.bawiya.com
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ح ّجرت استعامل الجمعيّات ملوارد متويلها يف أهداف غريبة عن نشاطها املد ّين.
رصحت ممثّلته أ ّن معظم عمل ّيات التّمويل تت ّم نقدا،
املركزي يف مراقبة التّمويل
أ ّما بخصوص دور البنك
ّ
األجنبي للجمع ّيات ،فقد ّ
ّ
مماّ يجعل من املستحيل مراقبتها ،يف حني أ ّن العمل ّيات التي تت ّم عن طريق التّحويالت البنك ّية تخضع لرقابة آل ّية وينظّمها منشور
مبؤسسات القرض .وقد ع ّوض املنشور عدد  7لسنة
محافظ البنك
ّ
املركزي عدد  15لسنة  2013املؤ ّرخ يف  7نوفمري  2013واملتعلّق ّ
 2007املتعلّق مبقاومة تبييض األموال والذي كان مهمال ومل يت ّم توجيهه إىل البنوك املعنيّة.72
األجنبي
 2.4العوائق والهنات املس ّجلة يف ما يتعلّق بال ّتمويل
ّ
األجنبي مدخل لتبيض األموال واإلرهاب
 ضعف إدارة الجمع ّيات يف مراقبة ال ّتمويلّ
أدى ضعف إدارة الجمعيات إىل أن بعض الجمعيّات متثّل غطاء لعدد من األحزاب التي ال يسمح لها القانون بالحصول عىل
أجنبي وال تقوم بنرش القامئات املال ّية حتّى يت ّم تج ّنب الشّ بهات وحتّى يعلم املواطن التّدخّالت التي أنجزتها هذه
متويل
ّ

الجمع ّيات.
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» ويُالحظ وجود شبهات حول نشاط عدد من الجمعيّات التي تقوم بأعامل خرييّة يف تونس وتوجيه ات ّهامات للبعض منها
بدعمها لإلرهاب من خالل ما توفّرها للعنارص اإلرهاب ّية من متويالت تصل يف بعض الحاالت إىل توفري األسلحة واملؤونة لهم،
كام يرى البعض أ ّن جز ًءا من هذه الجمع ّيات كان جرسا لتسفري الشّ باب إىل أماكن ال ّنزاعات وبؤر التوت ّر ،إذ ت ّم توقيف نشاط
بحل رابطة حامية الثّورة من أجل مخالفتها أحكام الفصلني
بعض الجمع ّيات دون نرش قامئة يف الغرض .وصدر حكم يقيض ّ
 3و 4من املرسوم املتعلّق باستعامل العنف وخطاب الكراهية .أما بقيّة الجمعيّات التي يشتبه يف متويلها لإلرهاب فلم يت ّم
إحالتها عىل هذا األساس بل من أجل مخالفة املرسوم ،من ذلك عدم نرش وعدم اإلعالن عن التّمويالت األجنب ّية وغريها من
املخالفات مثلام وردت بالفصل املتعلّق مبخالفة أحكام الفصول  3و 4و 8ثانيا و 9و 10ثانيا و 16و 17و 18و 19و 27و33
ثانيا ورابعا و 35و 37أ ّوال و 38أ ّوال و 39أ ّوال و 40رابعا و 41و 42و 43و.44
الخريي وت ّم أخريا رفع
وأغلب الجمعيّات التي ق ّدم املكلّف العا ّم بنزاعات ال ّدولة قضايا ض ّدها هي جمعيّات تنشط يف املجال
ّ
قضايا ض ّد جمع ّيات قرآن ّية أيضا.74
 محدود ّية محتوى املرسوم عدد  88لسنة 2011» غياب آليّات ووسائل املتابعة التي متكّن اإلدارة من مطالبة الجمعيّة أو إلزامها بتوخّي إجراء معينّ  ،إذ يقترص األمر عىل
خاصة بال ّنسبة إىل الجمع ّيات التي ال تتق ّيد
مج ّرد التّذكري والتّنبيه عىل الجمع ّيات يف صورة عدم احرتامها ملقتضيات املرسوم ّ
بقواعد ال ّنرش واإلفصاح عن مصادر التّمويل .وقد تنامت نتيجة عدم اتّخاذ التّتبعات القانون ّية املستوجبة ثقافة اإلفالت من
حل الجمعيّة إذا مل تحرتم الفصل
العقاب .ويعود ذلك إىل عجز اإلدارة عن تفعيل أحكام الفصل  45من املرسوم الذي يخ ّول ّ
ينص عىل أن تنرش الجمعيّة املساعدات والتّ ّربعات والهبات األجنبيّة وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى
 41الذي ّ
وسائل اإلعالم املكتوبة وباملوقع اإللكرتو ّين للجمع ّية إن وجد يف ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وت ُعلِم الكاتب
 « .» Les O.N.G., outils d’intelligence économique ? », Publications de groupe de travail « InfoLaboاملركزي مبناسبة اللّقاءات املبارشة املنظّمة يف إطار هذه ال ّدراسة.
 72ترصيحات ممثّلة عن البنك
ّ
ظل غياب ال ّزجر وال ّرقابة عىل الجمعيّات :مليارات ...لتمويل اإلرهاب وتخريب االقتصاد» ،صحيفة «الشرّ وق» 18 ،أفريل .2015
« 73يف ّ
املدين بتونس للثّالثيّة الثّانية لسنة  2016تبينّ أنّه ت ّم إىل حدود
ّويل للجمعيّات والتّنمية املستدامة من خالل «التّقرير الدّوري حول حالة املجتمع ّ
« 74إحصائيّات املرصد الد ّ
حل جمع ّيات.
رش  51قض ّية أمام املحكمة االبتدائ ّية بتونس من أجل ّ
جوان  2016ن ُ

واقع المجتمع المدني في تونس

بكل ذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يف نفس األجل...
العا ّم للحكومة ّ
ففي الواقع هناك عديد الجمع ّيات التي ال تنرش املساعدات والت ّربعات والهبات األجنب ّية ،ولك ّن اإلدارة مل تح ّرك ساكنا .وما يؤكّد
حل الجمعيّات تستند إىل عدم نرش مساعدات وهبات أجنبيّة.
ذلك أ ّن القضايا املرفوعة حاليّا يف ّ
الصالح ّيات
» ومن املفيد اإلشارة إىل أ ّن املرسوم عدد  88لسنة  2011ال مينح وحدة متابعة شؤون الجمع ّيات برئاسة الحكومة ّ
الالّزمة واآلل ّيات ال ّدقيقة لبسط ال ّرقابة عىل التّمويالت األجنب ّية املشبوهة مبا أ ّن اقتصار املرسوم عىل إلزام الجمع ّيات مبج ّرد
اإلعالن عن التّمويالت األجنب ّية ال يكفي لتحقيق الشّ فاف ّية املنشودة التي تتطلّب إسناد صالح ّيات رقاب ّية ناجعة للهياكل
املركزي
األجنبي أل ّن املرسوم ال يُسند رصاحة للبنك
العموميّة ،فضال عن الغموض الذي يكتنف الجهة املكلَّفة مبراقبة التّمويل
ّ
ّ
ونيس سلطة ال ّرقابة عىل التّمويالت الخارج ّية.75
التّ ّ
الحقيقي لتعطّل ال ّرقابة عىل الجمع ّيات ليست فقط كرثتها ،لكن أيضا عدم تطبيق
السبب
» ويرى ّ
شق من املجتمع املدين أ ّن ّ
ّ
أحكام املرسوم عدد  88لسنة  ،2011بعد أن ات ّضح أ ّن ال ّدولة مل تقم مبا يلزم لردع الجمعيّات املخالفة للمرسوم مثل
األجنبي فإ ّن
عدم اإلفصاح عن قوامئها املاليّة سنويّا أو مسك حساب جار ،كام أوضحوا أنّه عموما ويف ما يتعلّق بالتّمويل
ّ
تحصلت عليها وقامئة
رصح بانتظام يف وسائل اإلعالم بالتّمويالت الخارج ّية التي ّ
التّجاوزات املس ّجلة ال تنفي وجود جمع ّيات ت ّ
السنويّة عن
املشاريع التي قامت بها عن طريق متويل
أجنبي ،كام أ ّن الجهات األجنب ّية املانحة تفصح بدورها يف تقاريرها ّ
ّ
املساعدات املاليّة التي تق ّدمها للجمعيّات يف تونس ،يف وسائل اإلعالم ويف مواقعها عىل األنرتنت.76
الصعب مراقبة حصول الجمع ّيات عىل متويالت أجنب ّية مشبوهة أل ّن هذه التّمويالت تت ّم نقدا ومبارشة وال
» يالحظ أنّه من ّ
املركزي متابعتُها .لذا ن ّبه املجتمع املد ّين إىل خطورة مسألة
مت ّر بالضرّ ورة عرب القنوات التّقليديّة وال ّرسم ّية التي يتس ّنى للبنك
ّ
ونيس ودائرة
خاصة أمام ضعف ال ّرقابة بل وانعدامها من ل ُدن وزارة املال ّية والبنك
األجنبي أو
التّمويل
الخارجي ّ
ّ
املركزي التّ ّ
ّ
ّ
املحاسبات.
» يف نفس اإلطار أك ّد الوزير املكلّف بالعالقة مع الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين يف شهر أفريل  ،2016أ ّن الحكومة تعمل
عىل التّق ّدم مبرشوع لتنقيح القانون املنظّم للجمع ّيات ،عىل اعتباره يحوي فراغا كبريا يف ما يتعلّق بشفاف ّية ومراقبة متويل
الجمعيّات ،ويطرح إشكاليّة ال ّرقابة عىل التّمويل.
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األجنبي :
 تداخل ال ّنصوص القانون ّية وغياب الشّ فافية يف ال ّتعاطي مع ال ّتمويلّ
رشع اعتامد إجراءات من خارج املرسوم مماّ ساهم يف إضعافه ،إذ يُ َع ّد ذلك تقييدا إليجاب ّيات املرسوم وخرقا
» يُعاب عىل امل ّ
األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت
وخاصة التّنصيص بالفصلني  100و 101من القانون
ملبدأ الثّقة يف التّرشيع،
ّ
ّ
 2015واملتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع تبييض األموال عىل قواعد محاسبيّة وقواعد متويل موازية وملزمة ،وكذلك استعامل
املركزي الذي كشف عن وجود املئات من الحسابات البنكيّة املشبوهة حسب تقرير أعدّته لجنة التّحاليل املاليّة .وأضاف
السياق :ترصيح محافظ البنك
ّ
 75يُرا َجع يف نفس ّ
أ ّن اللّجنة ستتولىّ إجراء بحث ف ّن ّي ما ّيل يف مصادر متويل الحسابات البنك ّية املشبوهة عىل أن تت ّم إحالة امللفّات إ ّما عىل رئاسة الحكومة يف ما يتعلّق بالجمع ّيات أو عىل
املركزي ،يف عهد حكومة
املركزي بوجود عمل ّيات مال ّية مسرتابة من طرف عدد من البنوك )...( .وكانت لجنة التّحاليل املال ّية يف البنك
القضاء .وأوضح أنّه ت ّم إعالم البنك
ّ
ّ
مهدي جمعة رصدت نحو  250شبهة متعلّقة بجمعيّات خرييّة ،من دون أن تعلن نتائج التّحقيقات وأسامء الجمعيّات املشبوهة  ، ...الحكومات املتعاقبة «تقاعست» عن
الصباح 14 ،ديسمرب .2015
لحل الجمع ّيات املشبوهة  :قانون الجمع ّيات  :هل يفسد
إصالح ثغرات املرسوم  ...88مخرج قانو ّين ّ
اإلرهاب ما أتت به الثّورة؟»ّ ،
ُ
املدين ،الحماّ مات 11-12-13 ،ديسمرب  ،2015تحت
 76يُرا َجع يف ذلك عىل سبيل املثال« :تفاعالت املنظّامت الوطن ّية والدّول ّية بعد الثّورة :الواقع واآلفاق» ،منتدى املجتمع ّ
املتوسطيّة لحقوق اإلنسان ،من إعداد القضاة أنوار منرصي ،وفيصل بوق ّرة ،وختام الجامعي ،وسامح الفرجاين وألفة بن عاشور ،تونس ،2016
إرشاف الشّ بكة األوروبيّة
ّ
ص.50 .
حصة «كالم نساء»« ،راديو كلمة» 11 ،أفريل .2016
ات»،
ي
الجمع
قانون
لتنقيح
مببادرة
ّمنا
د
«تق
الجندويب:
 77كامل
ّ
ّ
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رشع ولجوؤه إىل ما يُعرف فقها «بتقنية املفاهيم غري املح ّددة ،78وهي «عبارات» تحتوي عىل مضامني قابلة للتّأويل بطرق
امل ّ
مختلفة وشتّى وبالتّايل من شأنها أن يرتت ّب عنها نتائج قانونيّة مختلفة حسب الحالة ،ومن بني تلك «العبارات املطّاطيّة»
رصف الحذر» الواردة بالفصول  99و 102و 106من قانون اإلرهاب .وتخ ّول هذه القواعد
والفضفاضة ت ّم ذكر عبارة «قواعد التّ ّ
للوزير املكلّف باملال ّية يف صورة مخالفتها إخضاع الذّوات املعنويّة ،التي يُشتبه يف ارتباطها بأشخاص أو تنظيامت أو أنشطة
لها عالقة بالجرائم املعنيّة بهذا القانون ،أو التي خالفت القواعد املتعلّقة بتمويلها أو مبسك حساباتها ،إىل ترخيص مسبق يف
املختص ترابيّا أن يأذن
أي تحويالت ماليّة واردة عليها من الخارج ،أو أن يطلب من رئيس املحكمة االبتدائيّة
ّ
ما يتعلّق بقبول ّ
مختصني ،يت ّم تعيينهم مبقتىض إذن
خارجي بواسطة خبري أو ع ّدة خرباء
بإخضاع الذّات املعنويّة املشتبه بها إىل عمل ّية تدقيق
ّ
ّ
الصالح ّية إىل أداة للتّضييق عىل العمل الجمع ّيايت.79
عىل عريضة .وت ّم التّنبيه إىل خطورة أن يت ّم تحويل هذه ّ
األجنبي
 3.4تفاعالت املجتمع املد ّين من خالل تجاربهم يف ال ّتمويل
ّ
العمومي،
يظل من أه ّم املوارد التي مت ّول الجمع ّيات خصوصا لوجود تعقيدات إداريّة يف ما يتعلّق بالتّمويل
األجنبي ّ
إ ّن التّمويل
ّ
ّ
كام أ ّن انخراطات األعضاء تبقى غري كافية ،لذا تلتجئ أغلب الجمع ّيات إىل املانحني األجانب .وحذّر البعض منها مؤكّدا عىل رضورة
السيادة الوطنيّة 80مبا أنّه ين ّم عن عديد املخاطر .81وعند التّفاوض مع هذه األخرية أشار
ترشيد التّمويل
األجنبي ومراقبته ولو باسم ّ
ّ
البعض إىل ما ييل :
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» بعض املنظّامت غري الحكوم ّية األجنب ّية تطلب من الجمع ّيات تغيري األنشطة كرشط للتّمويل دون أن تتدخّل يف األهداف.82
كام أ ّن بعض الجمع ّيات األجنب ّية تضع بندا بات ّفاق ّية التّمويل يُعطي للجهة املانحة صالح ّية تحديد أهداف األنشطة موضوع
التّمويل.

يف املقابل استهجن البعض حملة التّشويه املمنهجة لل ّنشاط الجمع ّيا ّيت التي يت ّم التّسويق لها إعالم ّيا وكذلك إداريّا من خالل
مراسالت لجنة التّحاليل املاليّة ،وطالبوا الحكومة بنرش قامئة الجمعيّات املشتبه يف نشاطها حتّى ال يت ّم معاملة جميع الجمعيّات عىل
أساس الشّ بهة.83
 /5الجمع ّيات الخرييّة :
كل تصنيف للجمع ّيات مماّ جعلها تخضع لنفس األحكام
تجدر املالحظة أنّه ت ّم مبوجب املرسوم عدد  88لسنة  2011إلغاء ّ
القانون ّية دون متييز .ويف املقابل تبقى العمل ّيات الخرييّة التي ميكن أن تقوم بها الجمع ّيات برصف النظر عن أهدافها متمتّعة
ّستوري يف رقابة مق ّومات الجودة وال ّنوع ّية يف صياغة القاعدة القانون ّية» ،مجلّة األخبار القانون ّية ،عدد ،204/205
 78يُرا َجع يف ذلك  :فيصل بوق ّرة« ،دور القايض الد
ّ
جويلية-سبتمرب  ،2015ص.ص.24-27 .
املدين ،الحماّ مات 11-12-13 ،ديسمرب  ،2015تحت إرشاف الشّ بكة األوروب ّية
« 79تفاعالت املنظّامت الوطن ّية والدول ّية بعد الثّورة :الواقع واآلفاق» ،منتدى املجتمع ّ
املتوسط ّية لحقوق اإلنسان ،من إعداد القضاة أنوار منرصي ،وفيصل بوق ّرة ،وختام الجامعي ،وسامح الفرجاين وألفة بن عاشور ،تونس  ،2016ص.ص.50-51 .
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل
 80حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
جولدن ياسمني-القصبة من والية القريوان.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركزّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
العرىب ،قسم الربامج واملنظومات الدّميقراطيّة ،إعداد الباحثَينْ تامر عبد
األجنبى ملنظّامت املجتمع ّ
« 81آثار التّمويل
اطى ّ
املدين ىف مرص وتونس» ،نرشيّات املركز الدّميقر ّ
ّ
الحميد ومح ّمد مرتىض ،تحت إرشاف أ .إسالم حجازي.
سمي ملنظامت املجتمع املد ّين» ،رشيد بن بيّة ،الحوار املتمدّن ،العدد  11 ،3091أوت .2010
 «مخاطر التّمويلاألجنبي وال ّر ّ
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية
مركز
ّمها
ظ
ن
التي
تونس»
يف
ات
ي
الجمع
واقع
اسة
ر
«د
حول
قاش
ن
ال
حلقة
مبناسبة
ة
ي
لجمع
سا
مؤس
عضوا
بصفته
الحضور
 82أشار بذلك أحد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالشرّ اكة مع «جمع ّيتي» ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل جولدن ياسمني -القصبة من والية القريوان.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّ اكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 83حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.

واقع المجتمع المدني في تونس

بإعفاءات رضيبيّة ،من ذلك مثال أ ّن هذه العمليّات ال تخضع ألداء عىل القيمة املضافة .كام أ ّن العروض االستثنائيّة املنظّمة لفائدة
املنظّامت الخرييّة املنتفعة بإعانة ال ّدولة ال تخضع إىل املعلوم عىل العروض .وميكن أن تتمتّع الجمع ّيات بامتياز جبا ّيئ بعنوان املعاليم
والرتبوي.
االجتامعي
ال ّديوان ّية إذا كانت منضوية تحت إرشاف ال ّدولة يف حاالت توريد موا ّد ثقاف ّية أو رياض ّية أو مع ّدة للتّنشيط
ّ
ّ
ونيس ش ّجع الشرّ كات عىل االنخراط يف األنشطة الخرييّة باعتبار أنّه وحسب الفصل  12من
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن اإلطار القانو ّين التّ ّ
القانون عدد  114لسنة  1989املؤ ّرخ ىف  30ديسمرب  1989واملتعلّق بإصدار مجلّة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطّبيع ّيني والضرّ يبة
عىل الشرّ كات ،ت ّم التّنصيص رصاحة عىل أ ّن ت ُطرح من أساس الضرّ يبة الهبات واإلعانات التي تسند إىل أعامل أو منظّامت ذات مصلحة
عا ّمة أو التي لها صبغة خرييّة أو تكوينيّة أو علميّة أو اجتامعيّة أو ثقافيّة عندما يقع إثبات رصفها وذلك يف حـــدود  2باأللف من
رقم املعامالت الخا ّم .ويف املقابل مل يُح َّدد الطّرح من أساس الضرّ يبة بسقف معينّ إذا ت ّم منح هذه الهبات إىل جمعيّات وقع ضبطها
واملؤسسات املنتفعة بالهبات واإلعانات
باألمر عدد  599لسنة  2000املؤ ّرخ يف  13مارس  2000واملتعلّق بضبط قامئة الجمع ّيات
ّ
القابلة للطّرح كلّ ّيا من أساس الضرّ يبة عىل دخل األشخاص الطبيع ّيني والضرّ يبة عىل الشرّ كات .ومن ال ّناحية الواقع ّية فإنّه مل يرتك
الصبغة الخرييّة واالجتامعيّة إذ التزمت أغلبها بالقامئة املح ّددة باألمر املذكور.
للشرّ كات ح ّريّة اختيار الجمعيّات ذات ّ
وبعد  2011ت ّم مبوجب األمر عدد  5183لسنة  2013املؤ ّرخ يف  18نوفمرب  2013واملتعلّق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد
كل الجمع ّيات
العمومي للجمع ّيات إلغاء األمر عدد  599لسنة  2000املؤ ّرخ يف  13مارس  2000وت ّم تعميم هذا التّحفيز عىل ّ
التّمويل
ّ
برصف ال ّنظر عن وجودها بالقامئة من عدمه .ولكن يف املقابل مل يرفع سقف الهبات واإلعانات.
رشكات مع
» و يتّجه األمر يف هذا اإلطار إىل مالءمة أحكام مجلّة الضرّ يبة عىل دخل األشخاص الطّبيع ّيني والضرّ يبة عىل ال ّ
مقتضيات املرسوم عدد  88لسنة  2011الذي ألغى تصنيف الجمع ّيات وفتح املجال للشرّ كات للمساهمة يف متويل الجمع ّيات
التي لها أنشطة خرييّة دون تحديد الطّرح من أساس الضرّ يبة بسقف معينّ مع فرض مزيد تدعيم إثبات أ ّن األموال صرُ فت
لألغراض الخرييّة.
السنة ال ّدراسيّة
ويجدر التّذكري بأ ّن الت ّربع لفائدة أنشطة خرييّة يت ّم حسب طبيعة ال ّنشاط
ّ
الخريي املستهدف ويكون عادة يف بداية ّ
إلعانة التّالميذ أو خالل فصل الشّ تاء ملجابهة موجات الربد وذلك خصوصا بال ّنسبة إىل املنتمني إىل عائالت معوزة .ولكن عموما
ونيس.
وبخصوص دوريّة التّ ّربع فإنّها مامرسة غري متعارف عليها يف املجتمع املد ّين التّ ّ

حر ّية ال ّتعبير
الرابع ّ :
الجزء ّ
السلطات الحاكمة يف تونس عن مشاغل
كان تكميم األفواه ووضع القيود عىل التّعبري عن اآلراء ومصادرة ال ّرأي الح ّر سببا يف تغافل ّ
املواطنات واملواطنني ،فام كان إالّ أن كرس املتظاهرون هذه القيود واسرتجعوا حقّهم يف التّعبري خالل ثورة  17ديسمرب 14 - 2010
للسلطات التي تعاقبت ما بعد الثّورة،
الحق ّ
جانفي  .2011وهذا ّ
السامت الثّوريّة واملبادئ التي مل يكن من املمكن ّ
ظل من أه ّم ّ
يؤسس لهذه الحريّة قانونا ،وخصوصا يف العام . 2011
رغم محاوالتها العديدة ،أن ت ُح ّد منها أو أن تتع ّدى عليها حتّى يف غياب ما ّ
لقد متخّض عن التّجربة التّونس ّية خلق مبادرات مه ّمة نحو تكريس مبدأ ح ّرية التّنظيم وإنشاء جمع ّيات وفسح املجال أمام العمل
الواقعي ،وذلك كان
املبني عىل ح ّريّة التّظاهر والتعبري ،84وذلك من خالل تأسيس سند قانوين لها وتقييم انعكاساتها عىل املستوى
ّ
ّ
Cyrille Ferraton, « L’idée d’association chez Alexis de Tocqueville. », Cahiers d’économie Politique / Papers in Political Economy, 1/2004 84
./(n° 46), p. 45-65, Disponible sur URL : < www.cairn.info
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كفيال ببيان وإثبات أه ّميّة هذه الح ّريّة يف مصاحبة دامئة للمسار حتّى ال يحيد عن مبادئ ال ّدميقراطيّة.
 /1األساس القانو ّين
 1.1الدّ ستور :
الحق من محتواه مبج ّرد
تُ َع ّد ال ّدساتري يف ال ّدول العربيّة واجهة ضامنة للحقوق .غري أ ّن طرق صياغة ال ّنصوص ال ّدستوريّة قد ت ُفرغ ّ
إحالته عىل القانون لتنظيمه ،ويف هذا اإلطار كان دستور الجمهوريّة األوىل لسنة  1959من ال ّنصوص املك ّرسة لح ّرية التّعبري رصاحة يف
الصحافة
الفصل  8منه ،85غري أ ّن أحكام ال ّنصوص ّ
الالحقة لل ّدستور ومنها خصوصا أحكام قانون الجمع ّيات لسنة  1959وأحكام مجلّة ّ
الصحفيّني أو األفراد ميكن أن يؤ ّدي وقد
كانت مضيّقة لهذه الح ّريّة ،خصوصا أ ّن التّعبري عن ال ّرأي بح ّرية من قبل بعض الجمعيّات أو ّ
خاصة من تضييقات فإ ّن
أ ّدى فعال قبل  2011إىل عقوبات سجنيّة .ويف تفاعل مع ما عاشه املجتمع بصفة عا ّمة واملجتمع املد ّين بصفة ّ
الخاص
التونيس الجديد ،من خالل التّنصيص ضمن الباب الثاين
ال ّروح الثّوريّة املتطلّعة إىل الح ّرية واالنعتاق تبدو جل ّية يف ال ّدستور
ّ
ّ
بالحقوق والح ّريات يف الفصل  31عىل ضامن ح ّريّة التّعبري مبفهومها الواسع ،لتشمل ح ّريّة ال ّرأي والتّعبري واإلعالم وال ّنرش وال ّنفاذ إىل
املعلومات وشبكات االت ّصال ،مع التّأكيد أنّه «ال ميكن مامرسة رقابة مسبقة عىل هذه الح ّريّات».86
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ولنئ كانت ح ّريّة التّعبري مرتبطة بح ّريّات أخرى وهي مبدئ ّيا األساس للتّعبري وال ّدفع نحو إبداء آراء ذات مصداق ّية ،فإ ّن مامرستها
الحق يف الوصول إىل املعلومات دون قيد عرب الوسائل املتاحة وخصوصا اإلعالم وشبكات االت ّصال،
بطريقة ج ّديّة ال تكون إالّ بضامن ّ
يؤصل ألحد الحقوق املل ّحة يف املامرسة
وهو ما متّت دسرتته أيضا مبوجب الفصل  .3287ويع ّد هذا الفصل ذا أهم ّية بالغة ،ألنّه ّ
القومي
السليمة لل ّدميقراطيّة ،كام أنّه يؤكّد مبدأ الحرص عىل الشّ فافيّة والتّداول املتاح للمعلومة للجميع عدا تلك التي تتعلّق باألمن
ّ
أو برضورات قضائ ّية ظرف ّية.
وكام هو متعارف عليه دول ّيا فإ ّن تكريس مبدأ ح ّريّة التّعبري دون قيد ال تؤخذ عىل إطالقها ،ولذلك أجاز دستور الجمهوريّة التّونس ّية
ولكل الحقوق والح ّريات يف إطار فصل ختامي لباب الحقوق والح ّريّات من خالل
مثلام تفرضه مسلتزمات العيش املشرتك حدودا لها ّ
وخاصة ال يكون إالّ يف إطار مبدأي الضرّ ورة والتّناسب.
ميس من جوهرها من جهة ّ
التّنصيص عىل أ ّن تقييد هذه الح ّريّات ال يجب أن ّ
وق ّيد الفصل  49املشار إليه رشط الضرّ ورة مبقتضيات دولة مدن ّية دميقراط ّية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو مبقتضيات األمن العا ّم،
وأسس كذلك إىل واجب احرتام التّناسب بني هذه الضّ وابط وموجباتها ،فال
أو ال ّدفاع
الوطني ،أو ّ
الص ّحة العا ّمة ،أو اآلداب العا ّمةّ .
ّ
السلط َة التّرشيعيّ َة بعدم جواز اقرتاح تعديل
للتوسع يف مجال التّضييقات املفروضة عليها .كام قيّد الفصل  49املذكور ّ
يت ّم توظيفها ّ
دستوري يهدف إىل ال ّنيل من مكتسبات حقوق اإلنسان وح ّريّاته املضمونة يف هذا ال ّدستور.
ّ
 2.1االتفاق ّيات الدّ ول ّية واإلقليم ّية :
تُ َع ّد االتّفاقيّات ال ّدوليّة حسب رصيح الفصل  20من دستور  2014يف مرتبة أعىل من القوانني وأدىن من ال ّدستور ،وهي بالتّايل
جل املعاهدات
مصدر من مصادر الشرّ ع ّية امللزِمة يف املنظومة التّرشيع ّية لل ّدولة .ويف هذا اإلطار صادقت الجمهوريّة التّونس ّية عىل ّ
والسياس ّية .ومن بني هذه االتّفاق ّيات ما هو دو ّيل وما هو
والربوتوكوالت ذات العالقة بحقوق اإلنسان وخصوصا منها الحقوق املدن ّية ّ
إقليمي.
ّ
والصحافة وال ّنرش واالجتامع وتأسيس الجمعيّات مضمونة ومتا َرس حسب ما يضبطه القانون».
 85جاء بالفصل  8من دستور «: 1959أ ّن ح ّريّة الفكر والتّعبري ّ
والصحافة وال ّنرش واالجتامع وتأسيس الجمعيّات مضمونة ومتارس حسب ما يضبطه القانون».
 86جاء بالفصل  8من دستور « : 1959أ ّن ح ّريّة الفكر والتّعبري ّ
الحق يف ال ّنفاذ إىل شبكات االتّصال».
الحق يف اإلعالم
والحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة .تسعى الدّولة إىل ضامن ّ
ّ
 87جاء بالفصل « : 32تضمن الدّولة ّ
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والسياس ّية إذ تخضع تونس عىل هذا األساس إىل االت ّفاقيّات ال ّدوليّة
ومن بني هذه االت ّفاقيّات نذكر العهد الدّ و ّيل للحقوق املدن ّية ّ
الحق يف ح ّريّة ال ّرأي والتّعبري باعتباره حقّا أساس ّيا مثلام ت ّم تقنينه باعتباره حقّا وتكريسه باملا ّدة  19من العهد ال ّدو ّيل
التي أق ّرت ّ
الحق يف ح ّريّة التّعبري.
الحق يف اعتناق آراء دون مضايقةّ .
تنص عىل أنّه ّ
ولكل إنسان ّ
لكل إنسان ّ
والسياس ّية التي ّ
للحقوق املدن ّية ّ
الحق ح ّريّته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقّيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل
ويشمل هذا ّ
شكلٍ
قالب ف ّن ّي أو بأيّة وسيلة أخرى يختارها .كام يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون
مكتوب أو مطبو ٍع أو يف ٍ
ٍ
القومي أو ال ّنظام العا ّم أو
بنص القانون وأن تكون رضوريّة من أجل احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو لحامية األمن
مح ّددة ّ
ّ
الص ّحة العا ّمة أو اآلداب العا ّمة.
ّ
ويف إطار املناخ التّح ّرري التزمت ال ّدولة التّونسيّة مبوجب املرسوم عدد  3لسنة  2011املؤ ّرخ يف  19فيفري  2011باملوافقة عىل
والسياسيّة ،وصدر الحقا األمر
االختياري امللحق بالعهد ال ّدو ّيل
انضامم الجمهوريّة التّونسيّة إىل الربوتوكول
ّ
ّ
الخاص بالحقوق املدنيّة ّ
االختياري امللحق
عدد  551لسنة  2011املؤ ّرخ يف  14ماي  2011واملتعلّق باملصادقة عىل انضامم الجمهوريّة التّونس ّية إىل الربوتوكول
ّ
والسياس ّية.
بالعهد ال ّدو ّيل
ّ
الخاص بالحقوق املدن ّية ّ
تنص الفقرة األوىل من املادة  9من هذا امليثاق األفريقي
كام صادقت تونس عىل امليثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي ّ
ّ
ويحق ّ
كل فرد أن يحصل عىل املعلومات.
حق ّ
لكل إنسان أن يعبرّ عن أفكاره وينرشها ىف إطار القوانني واللّوائح.88
ّ
عىل أنّه من ّ
نص يف املا ّدة  38من امليثاق العر ّيب عىل أن« :يضمن هذا
وصادقت تونس عىل امليثاق العر ّيب لحقوق اإلنسان لعام  ،2004الذي ّ
بأي وسيلة ودومنا
الحق يف اإلعالم وح ّريّة ال ّرأي والتّعبري وكذلك ّ
امليثاق ّ
الحق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقّيها ونقلها إىل اآلخرين ّ
اعتبار للحدود الجغراف ّية؛ متارس هذه الحقوق والح ّريّات يف إطار املق ّومات األساس ّية للمجتمع وال تخضع إالّ للقيود التي يفرضها
الص ّحة العا ّمة أو اآلداب العا ّمة».
احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حامية األمن
الوطني أو ال ّنظام العا ّم أو ّ
ّ
ويُستخلص من املا ّدة املذكورة أنّها تسمح بتقييد ح ّريّة ال ّرأي والتّعبري استنادا إىل مفاهيم غري دقيقة متكّن ال ّدول من الح ّد من
هذه الح ّريّة باسم املق ّومات األساس ّية للمجتمع .ورغم إحداث لجنة حقوق اإلنسان العرب ّية التي ت ُرشف عىل تنفيذ «امليثاق العر ّيب
لحقوق اإلنسان» سنة  ، 2008فإنّها عىل خالف اللّجنة األفريقيّة ال تنظر يف الشكاوى الفرديّة حيث ال يتض َّمن امليثاق آليّات االنتصاف
أو آل ّيات للشّ كوى الفرديّة أو الجامع ّية.
الوطني :
 3.1ال ّترشيع
ّ
الصحافة والطّباعة وال ّنرش .وهو املرسوم الذي ألغى
صدر املرسوم عدد  115لسنة  2011املؤ ّرخ يف  2نوفمرب  2011واملتعلّق بح ّريّة ّ
الصادرة سنة  .1975وكان الفصل األ ّول منه ترجمة واضحة للمعايري ال ّدول ّية بل إنّه ربطه مبارشة باالتّفاق ّية ال ّدول ّية
الصحافة ّ
مجلّة ّ
«الحق يف ح ّريّة التّعبري مضمون وميارس وفقا لبنود العهد ال ّدو ّيل
نص عىل أ ّن :
املق ِّننة له مبا جعلها املرجع
ّ
األسايس يف ح ّريّة التّعبري إذ ّ
ّ
والسياسيّة وبقيّة املواثيق ال ّدوليّة ذات العالقة املصا َدق عليها من ِقبَل الجمهوريّة التّونسيّة وأحكام هذا املرسوم.
للحقوق املدنيّة ّ
الحق يف ح ّريّة التّعبري ح ّريّ َة تداول ونرش وتلقّي األخبار واآلراء واألفكار مهام كان نوعها .وال ميكن التّقييد من ح ّريّة التّعبري إال
ويشمل ّ
ترشيعي وبرشط :أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مرشوعة تتمثّل يف احرتام حقوق وكرامة اآلخرين أو حفظ ال ّنظام
نص
ُمبقتىض ّ
ّ
اطي ودون
العا ّم أو حامية ال ّدفاع واألمن
الوطني..ـ وأن تكون رضوريّة ومتناسبة مع ما يلزم ات ّخاذه من إجراءات يف مجتمع دميقر ّ
ّ
ّويل» منظّمة العفو الدّول ّية ،املجلّة اإللكرتون ّية عدد 16
«الحق يف ح ّريّة ال ّرأي والتّعبري من منطلق القانون الد ّ
 88ا ُنظر مرفت رشاموي
ّ
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الصحافيّني يف التّداول الح ّر
الحق يف ح ّريّة التّعبري واإلعالم» .كام ضمن املرسوم عدد  115لسنة ّ 2011
أن متثّل خطرا عىل جوهر ّ
حق ّ
للمعلومات وكذلك يف عدم الكشف عن مصادرهم ويف ذلك حامية لهم ولعدم تع ّرضهم للمضايقة بسبب هذه اآلراء ،وات ّخاذ تدابري
خاصة للتّص ّدي لتلك االعتداءات مبا يف ذلك توفري الحامية.
ّ
والبرصي وبإحداث هيئة
معي
ّ
يُضاف إىل ذلك املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤ ّرخ يف  2نوفمرب  2011واملتعلّق بح ّريّة االتّصال ّ
الس ّ
والبرصي ،وكذلك املرسوم عدد  41لسنة  2011املؤ ّرخ يف  26ماي  2011واملتعلّق بال ّنفاذ إىل الوثائق
معي
ّ
عليا مستقلّة لالت ّصال ّ
الس ّ
بالحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة.
األسايس عدد  22لسنة  2016املؤ ّرخ يف  24مارس  2016واملتعلّق
اإلداريّة والقانون
ّ
ّ
والواقعي
 /2ال ّنقائص والهنات عىل املستويني القانو ّين
ّ
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لنئ غابت القيود عىل مستوى املنظومة القانونيّة ،فإ ّن ذلك مل ي ُح ْل دون وجود تهديدات واقعيّة لح ّريّة التّعبري يف عالقة باملعارضني
السياس ّيني .وكانت تونس قد شهِدت أوىل التّهديدات لح ّريّة التّعبري ما بعد الثّورة باغتيال شكري
لألفكار املطروحة من الخصوم ّ
جعي الذي يريد فرض مرجع ّية
بلعيد 89أحد ّ
السياس ّيني املدافعني عن حقوق اإلنسان والفكر التّح ّرري عند انتقاده الشّ ديد للفكر ال ّر ّ
ونيس ،وقد صدح صوت ُه رغم تلقّيه تهديدات سابقة يف الغرض ،فكان مصريه االغتيال .والتزم البعض
ال تتامىش وخصوصيّة الشّ عب التّ ّ
ظل وجود نوع من
مت التّا َّم عىل أن يعبرّ عن رأيه خوفا من تهديد لحياته أو لعائلته خصوصا يف ّ
يف ّ
الص َ
ظل وجود هذه التّهديدات ّ
اإلفالت من العقاب خالل بداية  ،2013فيام مل تكرتث األغلب ّية ال ّناشطة يف مجال املجتمع املد ّين واألحزاب املعارضة بذلك رغم هذه
التّهديدات التي تع ّددت بخصوص شخص ّيات وطن ّية أخرى.
لهذه األسباب مجتمعة ،تُطرح هنا مسألة ضامن ح ّريّة التّعبري ،إذ كان عىل ال ّدولة التّحقيق يف مسألة التّهديدات وكفالة الحامية
الفاعلة .ويُال َحظ أ ّن الحكومة حينها مل تتّخذ اإلجراءات الوقائ ّية الالّزمة لفرض حامية ألمثال األستاذ شكري بلعيد رغم إعالمها بوجود
تهديدات سابقة لحادثة االغتيال.
الصحافة وح ّريّة ال ّنرش ظاهرة املحاكامت الجزائ ّية
نهي املرسوم عدد  115املؤ ّرخ يف  2نوفمرب  2011واملتعلّق بح ّريّة ّ
وكان يُتوقَّع أن يُ َ
الصحاف ّيني ومن يستعملون وسائل التّواصل واالت ّصال لعقوبات سالبة للح ّريّة بسبب ما يعرضونه من معطيات وما يعبرّ ون
التي تع ّرض ّ
عنه من آراء بتهمة الثّلب الذي يستهدف شخص ّيات عا ّمة وأن يجعل العقوبة املستو َجبة يف صورة ثبوت الثّلب خط ّية مال ّية فقط.
غري أ ّن املرسوم عدد  115مل يلغِ رصاحة األحكام ال ّنافذة باملجلّة الجزائيّة التي تتعلّق بجرائم الثّلب وهو ما أ ّدى إىل وجود ضبابيّة يف
نصوص اإلحالة عىل القضاء.
تنص عىل عقوبات
ويُال َحظ أ ّن املحاكم وبإثارة من األطراف الشّ اكية عادت الستعامل أحكام املجلّة الجزائ ّية التي تنظّم الثّلب ّ
سجن ّية رادعة دون اعتبار لتعارض أحكامها مع مقتضيات املرسوم .وتستند الشّ كايات املذكورة يف توصيفها لألفعال عىل أحكام املجلّة
بكل ا ّدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك رشف أو اعتبار شخص أو هيئة رسميّة
الجزائيّة يف الفصل  245الذي يعاقب عن القذف ّ
نص عليها الفصل  ،246فتحصل إذا ظهر بوجه عد ّيل أ ّن ما وقع به القذف ليس
بعقوبة  6أشهر مع خط ّية مال ّية .أ ّما ال ّنميمة مثلام ّ
بثابت ،أو إذا مل ميكن للقاذف أن يُثبِت القذف وتصل عقوبتها إىل سنة سجنا وخط ّية .أ ّما يف ما يتعلّق بالوشاية فيصل العقاب حسب
كل من وىش باطال ،بأيّة وسيلة كانت ،بشخص أو ع ّدة
السجن من عامني إىل خمسة أعوام وبخط ّية مال ّية ت ُفرض عىل ّ
الفصل  248إىل ّ
أشخاص لدى سلطة إداريّة أو عدليّة.
اطي واألمني العا ّم لحزب الوطنيّني
تونيس  .وهو عضو سابق يف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح
ّ
 89شكري بِلعيد  :سيايس ومحامٍ ّ
السيايس واالنتقال الدميقر ّ
املاركيس
مؤسيس تيّار الجبهة الشعبيّة وعضو مجلس األمناء فيها .وكان من أش ّد املنتقدين ألداء الحكومة االئتالفيّة يف تونس .وهو يتبع التيار
الدّميقراطيّني املو ّحد .وأحد ّ
ّ
ِ
ونيس للشّ غل عن الدخول يف إرضاب عا ّم يوم الجمعة.
ت
ال
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واقع المجتمع المدني في تونس

عمومي أمورا غري قانون ّية متعلّقة بوظيفته إن مل
كل من ينسب ملوظف
تنص ذات املجلّة بالفصل  128منها عىل أنّه يعاقب ّ
كام ّ
ّ
بالسجن مل ّدة ترتاوح
بالسجن مل ّدة عامني .كام أ ّن الفصل  86من مجلة االت ّصاالت ّ
ينص عىل أن تسلّط عقوبة ّ
يُ ْد ِل مبا يثبت ص ّحة ذلك ّ
لكل من يتع ّمد اإلساءة إىل الغري أو إزعاج راحته عرب الشّ بكات العموم ّية لالتصال.
بني عام وعامني وبخط ّية مال ّية ّ
الصحافة 90ومتثّلت يف محاكمة ناشطني
الصحافة عديد االنتاهاكات منها مركز تونس لح ّريّة ّ
وس ّجلت الجمعيّات العاملة يف مجال ّ
باملجتمع املد ّين ومد ّونني عىل خلف ّية ترصيحات صدرت عنهم أو كتابات لهم اعتربتها بعض الشّ خص ّيات العا ّمة تع ّديا عليها ،وتولّت
تقديم شكايات جزائ ّية عىل خلفيتها تع ّهدت بها املحاكم .وأمام تعايش نصوص قانون ّية متباينة لوحظ استسهال اللّجوء إىل ال ّنصوص
األكرث ردعا باملجلّة الجزائ ّية عوضا عن تفعيل أحكام املرسوم عدد  115لسنة .2011
ويف غياب تطبيق مبارش للنص الدستوري متثل هذه القوانني ﺗﻬديدا لحرية التعبري إضافة إىل الدعاوى القضائية ذات الدوافع
السياسية التي ترفع ضد الصحفيني أو وسائل اإلعالم املستقلة.
وسجلت النقابة الوطنية للصحفيني يف  12أوت  2015ما وصفته بتعدد التضييق عىل حرية الصحافة و اعتربته رضبا لحرية الرأي
والتعبري .وعاينت تواتر دعوات الصحفيني أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي و توجيه تهم جزائية لهم.
كام أ ّن ال ّنصوص القانون ّية املك ّرسة لحرية التّعبري ميكن أن يت ّم الح ّد منها أو تقييدها بات ّخاذ قوانني يف مجاالت تبدو بعيدة عن
األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت
الحق لك ّنها بالضرّ ورة منتهكة له .ويتأكّد ذلك من خالل صدور القانون
مامرسة هذا ّ
ّ
للصحافيّني من التّصنيف
 2015واملتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع تبييض األموال ،إذ يتبينّ من خالل مراجعة أحكامه ،رغم استثنائه ّ
الخاص مبرتكبي جرمية إرهابية ،أنّه تض ّمن تعريفا واسعا لإلرهاب واألعامل اإلرهابيّة مبا من شـأنه الح ّد من ح ّريّة التّعبري .وقد
ّ
اإلعالمي لإلرهاب أو التط ّرف ،و»متجيد» اإلرهاب أو
ت ّم استخدام التّعريف الفضفاض ملفهوم اإلرهاب أو األمن مثل تقديم ال ّدعم
ّ
الصحف ّية
التّط ّرف أو الترّ ويج لهام ،مبا يحعل من هذا املفهوم وسيلة للح ّد من ح ّريّة التّعبري .ومن أه ّم تجلّياته تأويل بعض األخطاء ّ
الساحة اإلعالميّة قد شهدت محاكامت عىل خلفيّة نرش مقاالت وبثّ أخبار حول موضوع اإلرهاب
عىل أنّها متجيد لإلرهاب .وكانت ّ
تلفزي بالتّلفزة التّونسية عىل فرقة األبحاث يف جرائم اإلرهاب عىل خلفيّة بثّ صورة أحد
منها مثال إحالة عدد من اإلعالميّني ومص ّور
ّ
ضحايا عمل إرها ّيب ج ّد يف أكتوبر  2015ويف املقابل ت ّم استبعاد املرسوم عدد  115لسنة  2011املؤ ّرخ يف  2نوفمرب  2011واملتعلّق
السلطات القضائ ّية إىل رئيس تحرير
بح ّريّة ّ
الصحافة والطّباعة وال ّنرش واإلحالة عىل قوانني ال عالقة لها بتنظيم القطاع.كام و ّجهت ّ
موقع «آخر خرب أون الين» ،تهمة التواطؤ مع اإلرهاب ألنّه نرش صورة فوتوغرافيّة تُظهر الشّ خص الذي قتل  38مواطنا أجنبيًّا يف
عمومي» ألحد املد ّونني ألنّه نرش صورة
هجوم  26جوان  2015يف سوسة .ويف قضيّة أخرى ،ت ّم توجيه تهمة «التّشهري مبوظّف
ّ
كاريكاتوريّة لرئيس الوزراء عىل صفحته يف فايسبوك.
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الصحافة يطالب بسحب األمر ِ
الصباح نيوز
املحدث للوكالة الف ّنيّة لالتّصاالت...ويتّهم أطرافا »...موقع ّ
 90ا ُنظر « :تقرير حول االنتهاكات تجاه اإلعالم  :مركز تونس لح ّريّة ّ
الصحا ّيف محمد عيل اللّطيفي أمام الدّائرة الجناحيّة باملحكمة االبتدائيّة بأريانة بجلسة يوم
األربعاء  4ديسمرب  2013و ُعدّت من بني االنتهاكات القضايا التّالية ُ :مثول ّ
 19/11/2013مبوجب دعوى جزائ ّية مبارشة تقدّم بها املدير العا ّم للوكالة الوطن ّية للمرتولوجيا وتتعلّق بجرمية الثّلب.
كل من ناجي ال ّزعريي وكريم ونّاس العاملينْ بإذاعة «موزاييك آف آم» من ِقبل فرقة األبحاث والتّفتيش بالعوينة وذلك حول خرب ورد
كام ت ّم بتاريخ  14/11/2013سامع ّ
مبوقع اإلذاعة بتاريخ  14/02/2013يفيد بوفاة سجني بسجن املسعدين إثر إرضابه عن الطّعام .ورفعت الشّ كوى من قبل ال ّنيابة العموميّة طبقا للفصل  54من املرسوم
كل من يتع ّمد بالوسائل املذكورة بالفصل  50من هذا املرسوم نرش أخبار زائفة من شأنها أن
ينص عىل أنّه «يعاقب بخطيّة من ألفني إىل خمسة آالف دينار ّ
 115الذي ّ
تنال من صفو ال ّنظام العا ّم».
الس ّيد لطفي العرفاوي مدير تحرير وكالة تونس لألنباء حول نفس املوضوع باعتبار أ ّن الخرب نقل
3بتاريخ  20/11/2013ت ّم االستامع من قبل ممثّل ال ّنيابة العموم ّية إىل ّالسجني».
وفاة
حول
ائفة
عن الوكالة وتض ّمن االستدعاء الكتا ّيب املو ّجه إليه موضوع «نرش أخبار ز
ّ
حفي بجريدة «الشرّ وق» استدعاء للمثول أمام مركز رشطة لالستامع إليه يوم  21/11/2013بخصوص شكوى تقدّم بها
بتاريخ  20/11/2013تلقّى منجي الخرضاوي ّ
الص ّ
ضدّه أحد القضاة عىل خلفيّة مقال نرش بجريدة «الرشوق» يف  16/09/2011حول قضيّة رفعتها جمعيّة القضاة التّونسيّني ض ّد وزير عدل سابق وورد به اسم القايض
الشّ ايك وصورته.
 91ا ُنظر بيان منظّمة  human rights watchعىل املوقع https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/06/280012
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السلمي
الجزء الخامس  :ال ّتظاهر
ّ

إ ّن أنشطة الجمع ّيات واملنظّامت غري الحكوم ّية يف أغلبها تت ّم عرب التّظاهرات واالجتامعات وخصوصا االحتجاجات يف الفضاءات
العا ّمة قصد التّعبري عن آرائهم وتوعية املستهدفني مبارشة بها .وعىل هذا األساس ال ميكن التّأسيس لحرية التّنظيم وح ّريّة التّعبري
للسلطة
يف غياب إمكانات لل ّنفاذ إىل الفضاء العا ّم أو الح ّد منه عرب قيود قانونيّة تجعل التّظاهر
السلطة التّقديريّة ّ
السلمي رهني ّ
ّ
السياس ّية املوجودة يف مراكز القرار .وتؤث ّر هذه القيود ال محالة عىل جدوى الجمع ّيات وفاعل ّيتها.
ّ
السلمي
 /1ال ّنصوص القانون ّية التي تؤطّر ال ّتظاهر
ّ
 1.1االتّفاق ّيات الدّ ول ّية :
ملؤسسات ال ّدولة التّونسيّة
ت ُ َع ّد املا ّدة  21من العهد ال ّدو ّيل
ّ
والسياسيّة مصدرا من مصادر الشرّ عيّة امللزمة ّ
الخاص بالحقوق املدنيّة ّ
السلمي معرتفا به .وال يجوز أن
الحق يف التّج ّمع
وتنص عىل أن « :يكون ّ
وهياكلها منذ تاريخ املصادقة عليها يف  18مارس ّ ،1969
ّ
اطي ،لصيانة
يوضع من القيود عىل مامرسة هذا ّ
الحق إالّ تلك التي ت ُفرض طبقا للقانون وتشكّل تدابري رضوريّة ،يف مجتمع دميوقر ّ
الص ّحة العا ّمة أو اآلداب العا ّمة أو حامية حقوق اآلخرين وح ّريّاتهم» ،غري
األمن
السالمة العا ّمة أو ال ّنظام العا ّم أو حامية ّ
القومي أو ّ
ّ
أ ّن ال ّدولة التّونسيّة مل تتخّذ التّدابري الالّزمة يف نصوصها التّرشيعيّة الوطنيّة مبا يحرتم ويك ّرس هذه املقتضيات.

الوطني :
 2.1ال ّترشيع
ّ
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السلميّـني مضمونة».كام
جاء دستور  2014ليق ّنن ويك ّرس هذه الح ّريّة يف الفصل  37منه ملا اقتىض أ ّن «ح ّرية االجتامع والتّظاهر ّ
حق الجمع ّيات يف إقامة
سبق ال ّدستور املرسوم عدد  88لسنة  2011واملتعلّق بتنظيم الجمع ّيات الذي ك ّرس يف الفصل الخامس منه ّ
االجتامعات والتّظاهرات واملؤمترات وورشات العمل وجميع األنشطة املدن ّية األخرى .وح ّجر رصاحة عرقلة نشاط الجمع ّية الذي من
أي عنف أو تهديد أو
بني تجلّياته ح ّرية التّنظيم والتّظاهر ،ونتيجة لذلك ألزم ال ّدولة بات ّخاذ التّدابري الالّزمة لحامية ّ
كل شخص من ّ
في آخر نتيجة ملامرسته املرشوعة للحقوق والتي من بينها بالضرّ ورة
انتقام أو متييز ضا ّر فعال أو قانونا أو ضغط أو ّ
أي إجراء ّ
تعس ّ
لمي وال ي ُح ّد منه.
حق التّظاهر .ويرتتّب بداهة عىل هذه األحكام أن يسلك أعوان األمن سلوكا يحمي هذا ّ
ّ
الحق ويؤ ّمن التّظاهر ّ
الس ّ
الحق وذلك
وهكذا فإ ّن املنظومة القانون ّية تشهد اليوم تعايشا بني نصوص قانون ّية متضاربة وغري منسجمة من حيث ضامن هذا ّ
الحق
السياسيّة التي شهدتها بعد ثورة  .2011وأق ّر دستور  2014بصفة واضحة ورصيحة ودون تقييد من هذا ّ
بال ّنظر إىل الظّرفيّة ّ
لمي واقترص يف الفصل  8منه عىل اإلشارة إىل ح ّرية االجتامع
وذلك عىل خالف دستور  1959الذي أحجم عن تكريس ّ
حق التّظاهر ّ
الس ّ
التي متا َرس طبق القانون.
 3.1حدود مرتبطة بتطبيق قانون املظاهرات :
صدر القانون عدد  4لسنة  1969املؤ ّرخ يف  24جانفي  1969واملتعلّق باالجتامعات العا ّمة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات
كل محتوى .وف ّرق القانون بني ثالثة أصناف
السلمي من ّ
الحق يف التّظاهر
والتّجمهر تطبيقا ألحكام الفصل  8من دستور  1959وأفرغ ّ
ّ
الوطني بها،
من التّج ّمعات ،تعلّقت أ ّولها باالجتامعات العا ّمة املنظّمة والتي يسبق التئامها إعالم الوالية أو املعتمديّة أو إدارة األمن
ّ
وثانيها االستعراضات واملظاهرات بالطّريق العا ّم والتي تخضع بدورها وجوبا إىل اإلعالم املسبق ،وأخريا التّجمهر بالطّريق العا ّم الذي
أي تحضري أو تنظيم وال يخضع بالتّايل إىل إجراءات اإلعالم أو الترّ خيص املسبق باعتباره اجتامعا
ال يفرض عىل خالف ّ
السابقني ّ
الصنفني ّ
تلقائيّا من شأنه أن يفيض إىل اإلخالل بال ّنظام العا ّم ،ولذلك فإ ّن هذا ال ّنوع الثّالث من التّظاهرات ح ّجره القانون رصاحة.

ستشف من ظاهر الفصل األ ّول من القانون املذكور أنّه أك ّد عىل مبدأ ح ّريّة التّظاهر مب ّينا أ ّن «االجتامعات العا ّمة ح ّرة وميكن
ّ
ويُ

واقع المجتمع المدني في تونس

أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب الشرّ وط التي يضبطها هذا القانون».
وعىل خالف الترّ خيص الذي تتّخذ فيه اإلدارة قرارا رصيحا بالرفض أو القبول استنادا إىل سلطتها التّقديريّة عىل ضوء الشرّ وط
القانون ّية ،فإ ّن اإلعالم املسبق ال يفرتض تدخّل اإلدارة طاملا احرتم املنظّمون الشرّ وط املتعلّقة بالتّظاهر ،غري أ ّن الفصل  10من القانون
نص عىل أن « :يت ّم اإلعالم حسب املقتضيات املنصوص عليها بالفصل الثّاين من هذا القانون ويجب أن يتض ّمن بيان أماكن
املذكور ّ
التّج ّمع والطّرقات املق ّرر املرور منها والالّفتات وال ّرايات التي قد يقع حملها» .وأحال عىل أحكام الفصل  2املتعلّق باالجتامعات التي
لمي ملج ّرد اإلعالم هو يف غري محلّه.
تخضع أيضا إىل اإلعالم املسبق .ومن خالل ما ت ّم عرضه يتبينّ أ ّن اال ّدعاء بخضوع التّظاهر ّ
الس ّ
كل تظاهرة
للسلطة اإلداريّة إمكانيّة منع التّظاهر مثلام جاء بالفصل  12من نفس القانون بالنسبة إىل ّ
ويف املقابل منح القانون ّ
يتوقّع منها إخالل باألمن أو بال ّنظام العا ّم .ويقع إعالم املنظّمني للمظاهرة بذلك القرار بواسطة أعوان األمن .ويف صياغة هذا ال ّن ّص ترك
القانون سلطة مطلقة لإلدارة األمن ّية ملنع التّظاهر ملج ّرد توقّع إخالل باألمن وال ّنظام العا ّم وليس بسبب إثباتات ما ّديّة لهذا اإلخالل.
الحق هو الح ّريّة واالستثناء ال يكون
ّ
ونيس للتّظاهر مخالِفا للمعايري ال ّدول ّية التي اعتربت أ ّن املبدأ يف مامرسة هذا ّ
ويظل القانون التّ ّ
إال بوجود سببني متالزمني وهام :
 خطر محدق وخطري عىل ال ّنظام العا ّم.كل وسيلة أو آليّة لحفظ ال ّنظام العا ّم يف صورة تنظيم التّظاهرة.
 وغياب ّأي وقت بتعلّة اإلخالل باألمن أو بال ّنظام العا ّم لتشتيت التّظاهرة .ويبقى تقدير
وأجاز القانون املذكور ألعوان األمن التّدخّل يف ّ
جل املظاهرات لتمنعها.كام خ ّول القانون
السلطة املطلقة لوزارة ال ّداخل ّية التي كانت تتذ ّرع بها يف ّ
وجود هذا اإلخالل راجعا إىل ّ
عدد  4لسنة  1969إمكانيّة تشتيت التّجمهر بالق ّوة من طرف أعوان األمن استنادا إىل التّد ّرج إذ يت ّم أ ّوال توجيه األمر إىل األشخاص
الصوت أو بواسطة إشارة سمع ّية أو ضوئ ّية من شأنها أن تُنذر املتجمهرين إنذارا
املشاركني يف التّجمهر بالتّف ّرق باستعامل مضخّم ّ
بالعيص والقنابل املسيلة لل ّدموع وإطالق ال ّنار
الرش باملاء أو املطاردة
ناجعا ،ث ّم وإذا مل يستجب املتظاهرون فيمكن لألعوان استخدام ّ
ّ
عموديّا وإطالق ال ّنار يف أرجلهم .وإذا تواصل رفض تشتيت املظاهرة باستعامل املتظاهرين الق ّوة يكون حينها أعوان األمن مجربين
عىل إطالق ال ّنار عليهم مبارشة.
الحق
نص قانو ّين وهو ال ّدستور قد أق ّر هذا ّ
» يتّضح غياب تناسق واضح داخل املنظومة القانونيّة التّونسيّة باعتبار أ ّن أعىل ّ
لمي ،ولكن يف املقابل مل يت ّم إلغاء القانون عدد  4لسنة  1969الذي هو يف تضارب صارخ مع ال ّدستور
يف التّظاهر ّ
الس ّ
ينص املرسوم عدد  88لسنة  2011يف أحكامه االنتقال ّية عىل إلغاء
واملعاهدات ال ّدول ّية التي صادقت عليها تونس ،كام مل ّ
ال ّنصوص املخالفة للمرسوم أو اإلشارة إىل الفصول بالقانون عدد  4لسنة  1969الواجب إلغاؤها.
بالحق يف التّظاهر تطبيقا مبارشا لل ّدستور واملعاهدات ال ّدوليّة للح ّد من التّضييق عىل هذه
» مل يشهد فقه القضاء املتعلّق
ّ
رشيعي مبارشة وال تتع ّدى إىل ما هو أعىل منه درجة .92
الح ّريّات وكانت أغلب األحكام تستند إىل ال ّن ّص التّ
ّ
حق ابنته القارص «أمرية» ض ّد املكلّف العا ّم
السالم بن عمر يف ّ
 92ولقد سبق للمحكمة أن اعتربت يف الحكم ّ
الصادر يف القض ّية عدد  16754/1بتاريخ  28مارس  ،2008عبد ّ
خاصة عىل معنى الفصل ( 17جديد) من
بنزاعات الدّولة يف ّ
والساحات العموميّة ...ينطوي عىل خطورة ّ
حق وزارة الدّاخليّة والتّنمية املحلّيّة ،أ ّن «التّجمهر بالطّرقات ّ
القانون املتعلّق باملحكمة اإلداريّة سواء من خالل ما ميكن أن يصدر عن املتجمهرين أو ما يتس ّنى لهم توظيفه من وسائل وآليّات أو من خالل ما ُوضع عىل ذ ّمة ق ّوات
األمن من صالح ّيات للتّصدّي لهم مبا يف ذلك إطالق ال ّنار صوب املتجمهرين مبارشة إذا ما عمدوا إىل بلوغ مقاصدهم بالق ّوة وهو ما يُضفي عىل املسؤول ّية ال ّناشئة عن
األرضار املتولّدة يف هذا الخصوص صبغة موضوع ّية تنعقد مبقتضاها مبج ّرد ثبوت الضرّ ر وقيام العالقة السبب ّية وال ميكن لإلدارة أن تتفصىّ منها إالّ من خالل إقامة الدّليل
رضر نفسه».
عىل حصول ق ّوة قاهرة أو خطأ يُنسب إىل املت ّ
الصادر يف القضيّة عدد  310938بتاريخ  28ماي  2011أ ّن مسؤوليّة اإلدارة عن األرضار الالّحقة باألشخاص غري املشاركني
عقيبي ّ
 اعتربت املحكمة اإلداريّة يف القرار التّ ّالسبب ّية .وال ميكن
يف التّجمهر تخضع ملقتضيات الفصل  17من القانون املتعلّق باملحكمة اإلداريّة وهي مسؤول ّية موضوع ّية يكفي النعقادها ثبوت الضرّ ر وقيام العالقة ّ
رضر ،ذلك أ ّن التّجمهر بالطّرقات
إعفاؤها منها ،سواء كلّ ّيا أو جزئ ّيا ،إالّ إذا أقامت الدّليل عىل حصول ق ّوة قاهرة أو أ ّن األرضار املطلوب التّعويض عنها مردّها خطأ املت ّ
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كل طرف بالقانون الذي يتالءم مع
يتمسك ّ
لمي تتجاذبها أحكام سارية املفعول ّ
» أمام هذه الضّ بابيّة فإ ّن ح ّريّة التّظاهر ّ
الس ّ
لمي وتعتربه مكسبا حقّقته الثّورة ومتّت
ّبيعي يف التّظاهر ّ
مصالحه وأهدافه ،فمن جهة ّ
الس ّ
تتمسك الجمعيّات بحقّها الط ّ
السلطة التّنفيذيّة حني وجود مظاهرات أو احتجاجات بالقانون عدد 4
دسرتته ّ
ونص عليه املرسوم امل ّنظم لها ،فيام تعارضها ّ
محل
لسنة  1969بدعوى أنّه ال يزال ساري املفعول وهو ال ّن ّص الوحيد املؤطّر للتّظاهرات وال ميكن ألعوان األمن أن يحلّوا ّ
السلطة التّرشيعيّة يف إيجاد نصوص وترتيبات يف التّعامل مع العدد الهائل من املطالب واملظاهرات التّلقائيّة التي ال يسبقها
ّ
إعالم.
لمي.
» غياب رؤية حقوق ّية ّ
لكل الفاعلني يف التّعامل مع التّظاهر ّ
الس ّ
لمي مرتبطة بإعالن حالة الطّوارئ :
 4.1قيود مفروضة عىل ح ّر ّية ال ّتظاهر ّ
الس ّ
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باإلضافة إىل القانون عدد  4لسنة  1969ت ّم اللّجوء منذ الثّورة إىل حالة الطّوارئ الذي ينظّمه األمر عدد  50لسنة  1978املؤ ّرخ يف
 26جانفي  ،1978وقد ت ّم التّمديد ع ّدة م ّرات يف حالة الطّوارئ وآخرها مل ّدة شهرين بداية من  23مارس  93 2016عىل إثر آخر عمليّة
ئايس .ويخ ّول اإلعالن عن حالة الطّوارئ بحسب ما تقتضيه رضورة األمن أو النظام العا ّم  :منع جوالن
إرهاب ّية استهدفت األمن ال ّر ّ
أي شخص
األشخاص والعربات ومنع ّ
كل إرضاب أو ص ّد عن العمل حتّى ولو تق ّرر قبل اإلعالن عن حالة الطّوارئ .وتحجري اإلقامة عىل ّ
السلطة العموميّة من تحجري االجتامعات التي من
يحاول ّ
السلط العموميّة .ومتكّن حالة الطّوارئ ّ
بأي طريقة كانت عرقلة نشاط ّ
وكل أنواع املنشورات والبثّ
السينامئيّة واملرسحيّة وأن
الصحافة ّ
شأنها اإلخالل باألمن أو التّامدي يف ذلك ومراقبة ّ
اإلذاعي والعروض ّ
ّ
كل أشكال االجتامعات.94
متنع ّ
لمي أ ّن الح ّد منها مرتبط بتعكري صفو األمن وال ّنظام العا ّمني،
» يبدو من ظاهر ال ّنصوص القانونيّة املنظّمة لح ّريّة التّظاهر ّ
الس ّ
لذا تحتاج هذه ال ّنصوص إىل وضع رؤية حقوق ّية منسجمة مع دستور الجمهوريّة التّونس ّية واملعاهدات ال ّدول ّية ومرسوم
لمي.
الجمع ّيات من خالل إلغاء القانون ساري املفعول الذي ينظّم ّ
حق التّجمهر والتّظاهر ّ
الس ّ
بحق
» يف مبادرة من وزارة ال ّداخليّة يف إطار اإلصالح الشّ امل للمنظومة األمنيّة ت ّم العمل عىل مرشوع قانون جديد يتعلّق ّ
الحق وفق املعايري ال ّدول ّية وبضبط التّدابري الضّورية ملامرستها عىل أساس قواعد
لمي والتّجمهر .وينظّم هذا ّ
التّظاهر ّ
الس ّ
والسياس ّية ،ومتّت إحالته من رئاسة الحكومة إىل الربملان منذ ماي 2013
املواثيق ال ّدول ّية يف ما يتعلّق بحقوق اإلنسان املدن ّية ّ
غري أنّه مل يوضع ضمن األولويّات للمصادقة عليه.95
الصارخة للحقوق
يايس بعدم دستوريّة األمر عدد  50لسنة  1978ملخالفته ّ
» رغم تنديد عديد مك ّونات املجتمع املد ّين ّ
والس ّ
والح ّريّات مثلام تضبطها املقتضيات ال ّدستوريّة واالتفاق ّيات ال ّدول ّية ،مل تص ُدر أيّة مبادرة إللغائه وتعويضه بقانون مثلام
السلطة التّرشيعيّة وليس كام هو الحال بال ّنسبة إىل األمر
تقتضيه أحكام ال ّدستور أل ّن تنظيم الح ّريّات أصبح من مشموالت ّ
دستوري مثلام كان الحال يف دستور 1959
السلطة التّنفيذيّة .كام أ ّن حالة الطّوارئ مل ت ُعد ذات سند
ّ
املذكور الذي ات ّخذته ّ
أل ّن الفصل  80من دستور  2014أسند لرئيس الجمهوريّة اختصاص اتّخاذ تدابري تحتّمها حالة استثنائ ّية أحاطها بجملة من
خاصة سواء من خالل ما ميكن أن يصدُر عن املتجمهرين أو ما يوضع عىل ذ ّمة ق ّوات األمن املوكول لها التصدّي لهم والتي ميكن
والساحات العموم ّية ينطوي عىل خطورة ّ
ّ
أن تبلغ ح ّد إطالق النار صوبهم مبارشة.
 93التّمديد يف حالة الطّوارئ ملدّة  3أشهر ،تورس  22مارس .2016
 94الفصول  4و 5و 6من األمر عدد  50لسنة .1978
املدين – التّقييم السرّ يع يف تونس» ،دراسة من إعداد :د .وحيد الفرشييش وهناء بن عبده وخالد املاجري بالتعاون مع  civicusواملعهد
 95يُرا َجع « :مؤشرّ املجتمع ّ
العر ّيب لحقوق اإلنسان.2014 ،
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العادي
السري
الشّوط
ّ
ّ
الخاصة وذلك يف صورة وجود حالة خطر داهم مه ّدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها ،يتعذّر معه ّ
لدواليب ال ّدولة ،وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس ن ّواب الشّ عب وإعالم رئيس املحكمة ال ّدستوريّة ،ويُعلِ ُن
خاصة بعد العمل ّيات اإلرهاب ّية بدعوى
عن التّدابري يف بيان إىل الشّ عب .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن تفعيل حالة الطّوارئ تت ّم ّ
استغاللها يف حمالت أمن ّية كبرية قصد إيقاف أعداد مه ّمة من املشتبه يف تورطّهم أو يف انتسابهم لتنظيامت إرهاب ّية والقيام
باملداهامت والحجوزات ...
لمي
 /2العوائق وال ّنقائص املس ّجلة واقع ّيا بخصوص ح ّريّة ال ّتظاهر ّ
الس ّ
لمي ولو يف وجود قانون يُخضع التّظاهر إىل ترخيص وزارة
ومتسك الجمع ّيات بحقّها يف التّظاهر ّ
إ ّن تشتّت ال ّنصوص وتضاربها ّ
الس ّ
السلطة ومك ّونات املجتمع املد ّين انتهى البعض منها إىل فرض املجتمع املد ّين لح ّريّة
ال ّداخليّة نتج عنه عىل مستوى الواقع
تجاذب بني ّ
ٌ
السلطة لوجهة نظرها واعتبار بعض مظاهر التّجمهر اعتدا ًء عىل ال ّنظام العا ّم مبا ت ّم
التّظاهر فيام انتهى
ُ
البعض اآلخر منها إىل فرض ّ
معه تجريم مرتكبيه.
لمي :
 1.2فرض ح ّريّة ال ّتظاهر ّ
الس ّ
من خالل ما شهدته تونس قبل  14جانفي  2011كانت أغلب املطالب يف اإلعالم أو ال ّتخيص املطابقة للقانون تُوا َجه بال ّرفض رغم
للسلطة
السامح لبعض الجمعيّات التّاريخيّة غري املوالية ّ
احرتام منظّميها للشّوط الجائرة الواردة بالقانون.كام أنّه وحتّى يف صورة ّ
ببعض التّظاهرات الض ّيقة فإنّه يت ّم تفريقها بدعوى اإلخالل باألمن وال ّنظام العا ّم.
املؤسسة األمنيّة ضعفا أتاح لعديد األشخاص واملنظّامت تجاوزها يف ما يتعلّق بطلب ال ّتخيص أو اإلعالم
وبعد أحداث  2011عرفت ّ
وأصبح التّظاهر متاحا للجميع حتّى دون تنسيق مع األمن ممّ أ ّدى إىل احتالل بعض الفضاءات لل ّدعاية واالستقطاب خصوصا من
لفي.
ِق َبل جامعات وجمع ّيات ت ّدعي الفكر ّ
الس ّ
كل الجمعيّات واملدافعني عن
م جعل ّ
كام أضحى شارع الحبيب بورقيبة بعد ثورة  2011رمزا لح ّريّة التّظاهر ،وللثّورة التّونسية م ّ
قضايا اإلنسان يلجؤون إىل التّظاهر يف هذا الشّ ارع لضامن التّأثري وكذلك التّغطية اإلعالم ّية ملثل هذه التّظاهرات .فكان أن اعتمدت
بعض الجمع ّيات الوسائل القانون ّية بإعالم اإلدارة بذلك .وعند تواتر املظاهرات والتّج ّمعات بهذا الشّ ارع الذي هو يف نفس الوقت
اقتصادي لعديد التّجار الذين قلّت وش ّحت مواردهم املاليّة بسبب املظاهرات وعىل إثر إسناد ترخيص لتظاهرتني يف نفس
عصب
ّ
املكان وال ّزمان يف  25مارس  2012ملجموعات سلفيّة وأخرى لف ّنانني احتفاال بيوم املرسح نتج عنهام أعامل عنف ارتكبتها مجموعات
الجامعي
سلف ّية ،ق ّررت عىل إثر ذلك وزارة ال ّداخل ّية يف  28مارس  2012حظر «تنظيم التّظاهرات واملسريات وغريها من أشكال التّعبري
ّ
بكامل شارع الحبيب بورقيبة إىل أجل غري مس ّمى».96
رصت الجمع ّيات واألحزاب التي قامت يف
وبال ّرغم من صدور قرار مبنع التّظاهر يف شارع الحبيب بورقيبة إىل أجل غري مس ّمى ،أ ّ
تاريخ سابق بال ّدعوة ملسرية تخلي ًدا لذكرى  9أفريل إلحياء عيد الشّ هداء.
غري أنّه وأثناء هذه املظاهرة ج ّدت أعامل شغب استَعملت خاللها ق ّوات األمن الق ّوة املفرطة ض ّد العديد من املتظاهرين وتس ّببوا
لهم يف كسور وإصابات أخرى ،إذ استخدمت ق ّوات األمن يف تفريق املتظاهرين قنابل الغاز املسيل لل ّدموع وقامت بتصويبها تجاه
املتظاهرين ولجأت إىل الهراوات واآلالت الحا ّدة ،97كام رافق ق ّو ِ
والصحاف ّيني
بزي ّ
ات األمنِ
مدين قاموا مبالحقة املتظاهرين ّ
ٌ
أشخاص ّ
املدين  -التّقييم السرّ يع يف تونس» ،دراسة من إعداد :د .وحيد الفرشييش وهناء بن عبده وخالد املاجري.
 96يُرا َجع « :مؤشرّ املجتمع ّ
أسييس لجنة تقصيّ الحقائق حول أحداث  9أفريل  2012وتولىّ املجلس االستامع إىل وزير الدّاخل ّية يف املوضوع وقامت اللّجنة باالستامع
 97أحدث املجلس
الوطني التّ ّ
ّ
حق
إىل ممثّل عن وزارة الدّاخل ّية واعرتف هذا األخري بأ ّن هناك نصوصا ترشيع ّية سارية املفعول بها عديد النقائص وأ ّن الوزارة تعمل عىل تقديم مرشوع قانون يحرتم ّ
وتقصيها يف أحداث  9أفريل.
لمي حسب املعايري الدّوليّة غري أ ّن هذه اللّجنة مل ت ُصدر نتائج أعاملها ّ
التّظاهر ّ
الس ّ
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السواء.98
واالعتداء عليهم بالعنف الشّ ديد ،وطالت هذه االعتداءات سياسيّني وصحفيّني ومواطنني عىل ح ّد ّ
وعىل إثر هذه املظاهرة ،وبال ّنظر إىل ال ّنتائج الوخيمة املرتت ّبة عنها يف تعارض تا ّم مع املعايري ال ّدول ّية ،انتهت هذه األحداث إىل
تراجع وزير ال ّداخل ّية يوم  11أفريل  2012عن القرار القايض مبنع التّظاهر والترّ خيص لتنظيم مظاهرات سلم ّية يف أه ّم شارع بالبالد
وهو شارع الحبيب بورقيبة.
السلطة كان البعض منها يف ر ّدة فعل للمواطنني
وتوالت التّظاهرات التي ت ّم من ُعها والتّعامل معها باستعامل مفرط للق ّوة من ِق َبل ّ
ض ّد وا ٍل عيّنه رئيس الحكومة .وقد طالب األهايل بإقالته وخرجوا يف مسرية سلميّة مبدينة سليانة يف  29نوفمرب  2012بسبب تدهور
األوضاع االقتصاديّة واالجتامعيّة وارتفاع نسبة البطالة وغياب التّنمية ،واستعملت ق ّوات األمن العنف الشّ ديد ض ّد املتظاهرين
وقامت بتطويق املدينة وعزلها عن بق ّية املدن املجاورة واستخدمت فيها وسائل غري تقليديّة ممنوعة دول ّيا تتمثّل فيام يس ّمى
«بالرش» والتي أسفرت عن عدد كبري من الجرحى ،مماّ دفع العديد منهم لتقديم قضايا ض ّد األمن ّيني و قضايا أخرى لجرب رضرهم
ّ
اإلداري.
واملعنوي أمام القضاء
البد ّين
ّ
ّ
نوي الثّالث لجامعة «أنصار الرشيعة» الذي كان من املزمع تنظيمه مبدينة
الس ّ
ومن جهة أخرى منعت وزارة ال ّداخل ّية انعقاد املؤمتر ّ
املختصة
للسالمة وال ّنظام العا ّم ولعدم تقديم مطلب مسبق إىل الجهات
ّ
القريوان يف  20ماي « 2013ملا ميثّله من خرق للقوانني وتهديد ّ
يف اآلجال القانونيّة».99
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ومن جهة ثالثة تجد الجمع ّياتُ اليوم صعوبة نسب ّية يف الحصول عىل ترخيص باعتبار أ ّن هناك تهديدات ،مثل تلك املتعلّقة بالجرائم
اإلرهابيّة وتقوم هذه الجمعيّات بتظاهرات دون ترخيص لك ّن املرافقة األمنيّة تكون حارضة .وقد شهدت بعض املظاهرات استعامل
عنف من ِقبَل ق ّوات األمن ت ّم عىل إثرها إحالة بعض األعوان عىل مجلس التّأديب.
السلمي يبدو أ ّن تعامل وزارة ال ّداخل ّية الحقا تحت غطاء الحفاظ عىل األمن وال ّنظام العا ّم مل
» من خالل قراءة لح ّريّة التّظاهر ّ
يكن يعتمد عىل رؤية مو ّحدة فهو يف بعض الحاالت مينع التّظاهر ملساسه بسياسة أصحاب القرار كام هو الشّ أن يف أحداث
السلم وعدم اإلرضار بالغري مثلام هو الحال يف أحداث  9أفريل ،ويف أحيان أخرى
سليانة .ويف أحيان أخرى للحفاظ عىل ّ
مساس باألمن مثل منع
يل لرضورة الحصول عىل الترّ خيص بغاية منع تظاهرة ميكن أن يكون آلثارها
ٌ
يتجلىّ يف التّطبيق الشّ ك ّ
مؤمتر أنصار الشرّ يعة.

كام أنّها متنع االعتصامات واالجتجاجات التي يقوم بها املعطّلون عن العمل خصوصا أمام الوزارات وهياكل ال ّدولة العموميّة
السري
وترفض يف عديد األحيان التّفاوض معهم وت ُجربهم عىل ّ
فض هذه االعتصامات وحتّى مالحقتهم أمام القضاء بدعوى تعطيل ّ
للمؤسسات.
العادي
ّ
ّ
» ومن خالل بقيّة التّظاهرات االحتجاجيّة األخرى التي عرفتها الجمهوريّة التّونسيّة باستعامل الفضاءات العا ّمة للتّعبري
الحق بشكل كامل وذلك مبراجعة القوانني املتعلّقة باالجتامعات العا ّمة،
واالحتجاج ،ويف غياب نصوص تضمن مامرسة هذا ّ
والتّحقيق يف أعامل العنف التي ج ّدت مؤخ ًرا ،ومالحقة أعوان ق ّوات األمن الذين استعملوا الق ّوة املفرطة ض ّد العديد من
محمي متاما.
الحق مه ّددا وغري
املتظاهرين وتس ّببوا لهم يف رضر ،يبقى هذا ّ
ّ
 98بيان منظّمة هيومن رايتس ووتش يف  12أفريل . 2012
 99قرار وزارة الدّاخل ّية مبنع انعقاد مؤمتر أنصار الشرّ يعة.17/5/2013 ،
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وتج ُدر اإلشارة إىل أ ّن التّح ّركات االجتامعيّة ال ّرامية إىل دفع الحكومة إىل فتح حوار للتّفاوض معها تنامت خصوصا منذ ،2015
الحق يف
وتح ّولت التح ّركات من مطالب سياس ّية تتعلّق باملسار االنتقا ّيل مثلام كان الشّ أن يف اعتصام باردو إىل احتجاجات حول ّ
الهش
التّشغيل والعيش الكريم مثلام أق ّر ذلك ال ّدستور .وتستند هذه االحتجاجات إىل الحق يف الشّ غل ووضع ح ّد ألشكال التّشغيل ّ
وإىل تحسني ظروف العيش للفئات الفقرية ورفع املظامل التي تتع ّرض لها الجهات ال ّداخل ّية أمام استمرار تدهور مؤشرّ ات التّنمية
بعد خمس سنوات من اندالع الثّورة .وت َعترب هذه االحتجاجات أ ّن الحكومة مل ت ُعد مؤقّتة وأ ّن األحزاب املمثّلة فيها قد ت ّم انتخابُها
عىل أساس برامج تهدف إىل ضامن التّشغيل والقطع مع الوضع ّيات الهشّ ة وتهميش الجهات املحرومة وضامن الحقوق االقتصاديّة
واالجتامع ّية املضمونة دستوريّا .ويف املقابل تع ّرضت بعض هذه االحتجاجات 100إىل استخدام الق ّوة من ِق َبل أعوان األمن ض ّد
املحت ّجني ،ومل تبادر الحكومة إىل اعتامد برنامج ورؤية واضحة للح ّد من البطالة واقترصت عىل التّفاعل مع بعض األحداث اآلن ّية يف
لمي عن مطالبها
بعض املناطق ،غري أنّها مل تكن فاعلة .101ويف الوقت الذي تتّجه فيه الحركات االجتامعيّة إىل تنويع أشكال تعبريها ّ
الس ّ
باالعتصامات والتّظاهرات والتّح ّركات امليدان ّية واقرتاح بدائل ،تستم ّر الحكومة يف تجاهل هذه الحركات وت ّم توجيه ت َهمٍ إىل املحت ّجني
ومالحقة البعض منهم.
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 100تم إيقاف املحتجني و عرضهم عىل القضاء بتهم يرى البعض أنها ملفّقة وذلك باالعتصامات بالعاصمة ويف قرقنة والكاف والقرصين .تقرير املنتدى التونيس للحقوق
االقتصاديّة واالجتامعيّة الصادر يف  26أفريل  2016و الذي أمضت عليه جمعيّات وطنيّة ودوليّة.
 101تم أثناء االعتصامات بالجهات وفاة أحد املحت ّجني العاطلني عن العمل ،فتلتها عدّة احتجاجات مماّ أرغم الحكومة عىل تقديم مقرتحات للح ّد من االحتقان بالجهة،
غري أنّها مل تكن يف مستوى املطالب للمحت ّجني من العاطلني عن العمل.

القسم
الرابع

المحاور االختيار ّية

واقع المجتمع المدني في تونس

المدني
ومكونات المجتمع
األول  :العالقة بين الحكومة
الجزء ّ
ّ
ّ
قبل ثورة  2011كانت عالقة الحكومة مبنظّامت املجتمع املد ّين مقترصة عىل الجمعيّات املوالية للسلّطة التي تعمل عىل متجيد
للسلطة التي مل يكن يتجاوز عددها  10جمعيّات
ال ّنظام وتلميع صورته وطنيا وإقلميّا ودوليّا ويف املقابل فإ ّن الجمعيّات املعارضة ّ
كانت يف قطيعة مع ال ّنظام وت ّم التّضييق عليها وتجميد التّمويالت املو ّجهة إليها فكانت عالقة صدام ّية تقوم بال ّنسبة إليها عىل
والسامح للجمع ّيات بال ّنشاط يف جميع املجاالت دون متييز وتجاوزت
االحتجاج والضّ غط ض ّد السلطة .وبعد الثّورة ت ّم رفع التّضيقات ّ
قليدي يف معاضدة جهد ال ّدولة يف التّنمية لتمت ّد إىل مواضيع مستح َدثة موازية ملسار االنتقال وتشمل حقوق اإلنسان
مجال التّدخّل التّ
ّ
يف مفهومها الواسع مبا تعنيه وتشمله من حقوق سياسيّة واقتصاديّة واجتامعيّة وبيئيّة وأيضا ثقافيّة وتعليميّة .وهي مسألة فرضتها
واملؤسسات من خالل إرساء مبدأ ال ّدميقراط ّية التّشارك ّية وتعزيز حقوق اإلنسان
يايس يف تونس وتعزيز دولة القانون
ّ
مواكبة التّط ّور ّ
الس ّ
كام هو متعارف عليه عامل ّيا .واستطاعت من خاللها االضطالع بدور جديد قائم عىل مبدأ التّشارك ّية عرب االقرتاح وخلق مبادرات للتّغيري
السياسات وتفرض تو ّجهات حقوقيّة.
أن ت ّوجه ّ
السياس ّية :
 / 1املجتمع املد ّين واملشاركة ّ
يج ُدر التّذكري بأ ّن املنظّامت غري الحكوميّة يف املنطقة العربيّة كانت تع ّرضت إىل تضييق يف ال ّنشاطات وحرصها يف مجاالت دون
يايس ،103فيام اعتمدت قوانني أخرى تصنيف
السارية تحجري ال ّنشاط خصوصا يف املجال ّ
أخرى .102وت ّم مبوجب ال ّنصوص القانونيّة ّ
الس ّ
الجمع ّيات بحسب ال ّنشاط والغايات ،104مماّ أ ّدى إىل مزيد التّضييق عىل ُح ّريّة تكوين الجمع ّيات وتأسيسها وذلك بإجبارها عىل
الصنف الذي ز ُّج بها فيه .ويف تونس ح ّرر
ال ّنشاط يف مجاالت مع ّينة ومح ّددة دون سواها ،بشكل ال ميكن لها أن تعمل خارج إطار ّ
املرسو ُم الجمعيّ ِ
السياسيّة ويف قضايا الشّ أن العا ّم.
ات من تشويهها بدعوى عدم الحياد ملـّا أق ّر يف فصله  4أنّه يجوز لها التّعبري عن آرائها ّ
غري أنّه ونتيجة لرتاكامت املايض ،يت ّم التّسويق دامئا إىل أ ّن الجمعيّات وجب أن تكون محايدة وغري مهت ّمة بالشّ أن العا ّم وخصوصا
السيايس.
الشّ أن
ّ
 1.1الجمع ّيات والترّ شّ ح لالنتخابات
سيايس قائم عىل أساس الشّ فاف ّية واملساواة بني املرتشّ حني واحرتام قواعد ال ّدميقراط ّية ،تض ّمن الفصل  9من
من أجل ضامن مناخ
ّ
مؤسسو ومسيرّ و الجمع ّية م ّمن يضطلعون مبسؤول ّيات ضمن الهياكل املركزيّة املسيرّ ة لألحزاب
املرسوم رشطا إقصائ ّيا مينع أن يكون ّ
وري بني مواقع القرار يف األحزاب والجمعيّات مرشوع وم ّربر أل ّن األحزاب تخضع يف متويلها إىل ضوابط
السياسيّة .وهذا الفصل الضرّ ّ
ّ
أجنبي وكذلك يح ّجر عليها تلقّي متويالت من أشخاص معنويّني إضافة إىل وضع
ال تخضع إليها الجمعيّات وأه ّمها تحجري تلقّي متويل
ّ
سقف يف متويل األحزاب بال ّنسبة إىل األشخاص الطّبيع ّيني .ويتضاعف الخطر يف متويل الجمع ّيات لألحزاب خصوصا أثناء الحملة
االنتخاب ّية ،رضور ًة مبا أ ّن القانون االنتخا ّيب 105قد منع متويل الحملة بتمويالت متأت ّية من مصادر أجنب ّية مبا فيها الحكومات واألفراد
والذّوات املعنويّة .كام وضع سقفا يف متويل الحمالت االنتخابيّة بال ّنسبة إىل القامئات االنتخابيّة أو املرتشّ حني لل ّرئاسة إىل سقف ح ّدده
إرشادي حول حرية تكوين الجمع ّيات يف البلدان العرب ّية من إعداد مرفت رشاموي ،شبكة املنظّامت العرب ّية غري الحكوم ّية للتّنمية.
 102يُرا َجع  :دليل
ّ
واملؤسسات يف مرص.
 103يُراجع  :القانون  84لسنة  2002وامللحق باملرسوم عدد  178لسنة  2002املتعلّقان بقانون الجمع ّيات
ّ
إدراج مسألة تصنيف الجمع ّيات بالقانون عدد  154لسنة  1959املتعلّق بالجمع ّيات يف تونس.
األسايس عدد  25لسنة  1992املؤ ّرخ يف  2أفريل  ،1992وكذلك أحكام الفصل  2من
 104يراجع يف تونس :أحكام الفصل  1فقرة ثانية جديدة أضيفت مبقتىض القانون
ّ
األسايس عدد  25لسنة  1992املؤ ّرخ يف  2أفريل .1992
القانون عدد  154لسنة  1959املؤ ّرخ يف  7نوفمرب  1959واملتعلّق بالجمعيّات مثلام نقّح مبقتىض القانون
ّ
األسايس عدد  16لسنة  2014املؤ ّرخ يف  26ماي  2014واملتعلّق باالنتخابات واالستفتاء.
 105يُرا َجع :الفصل  80من القانون
ّ
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القانون  ،106لذا فإ ّن تكوين جمعيّة تكون مبثابة الخ ّزان لألحزاب تساهم يف متويله بطريقة غري رشعيّة أو متويل مرشّ حيه هو هدف
الرضوري البيان أ ّن مرسوم الجمعيّات اقترص عىل تحجري متويل الجمعيّات لألحزاب
املرش ّع من خالل تحجري هذا التّمويل .غري أنّه من
ّ
دون تحجري املساندة غري املا ّديّة لها أو للقامئات املرشّ حة أو املرشّ حني يف انتخابات رئاس ّية أو ترشيع ّية أو جهويّة أو بلديّة.
ٍ
حل الجمعيّة ،ولكن يف املقابل أحجم قانون األحزاب عن معاقبة
عقوبات تصل إىل ّ
رتب املرسوم عن إتيان هذه املخالفات
وقد ّ
أي جزاء ما عدا األحكام العا ّمة املتعلّقة بالتّمويل غري القانو ّين.
الحزب املنتفع بالتّمويل من الجمعيّة بحلّه مثال ،ومل يرتّب رصاحة عنها ّ
واقعي وملموس سواء باعتبارها مصدر متويل
السياس ّية ،107يُالحظ أ ّن اإلشكال
ويف ما يتعلّق بتو ّرط بعض الجمع ّيات يف متويل األحزاب ّ
ّ

نوي لدائرة املحاسبات من تو ّرط أحد مرشّ حي ال ّرئاسة يف ض ّخ أموال
الس ّ
أو متلقّية للتّمويالت ،وال يفوتنا التذكري مبا ورد يف التّقرير ّ
ضخمة لجمعيّة بغرض مساعدته ومساندته يف حملته االنتخابيّة.

األسايس عدد  16لسنة  2014املؤ ّرخ يف  26ماي  2014واملتعلّق باالنتخابات واالستفتاء يف فصله  163أنّه  ) ...(« :إذا
وقد أق ّر القانون
ّ
أجنبي لحملتها االنتخاب ّية فإنّها تحكُم بإلزامها بدفع خط ّية مال ّية
تحصلت عىل متويل
ثبت ملحكمة املحاسبات أ ّن املرتشّ ح أو القامئة قد ّ
ّ
األجنبي عضويّتهم
األجنبي .ويفقد أعضاء القامئة املتمتّعة بالتّمويل
ترتاوح بني عرشة أضعاف وخمسني ضعفاً ملقدار قيمة التّمويل
ّ
ّ
كل من متّت
بالسجن مل ّدة خمس سنوات .ويُحرم ّ
مبجلس ن ّواب الشّ عب ويعاقب املرتشّ ح لرئاسة الجمهوريّة املتمتّع بالتّمويل
األجنبي ّ
ّ
أجنبي لحملته االنتخاب ّية من أعضاء قامئات أو مرتشّ حني من الرتشّ ح يف االنتخابات التّرشيع ّية والرئاس ّية
إدانته بالحصول عىل متويل
ّ
املوالية».
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وعهد القانون االنتخا ّيب لدائرة املحاسبات مه ّمة مراقبة متويل الحمالت االنتخاب ّية بصفة الحقة للتّرصيح ال ّنها ّيئ بنتائج االنتخابات
أجنبي سقو ُط العضويّة .وانتهت هذه األخرية عند مراقبة دائرة املحاسبات للحملة
والتي ميكن أن ينتُح عنها يف صورة وجود متويل
ّ

االنتخاب ّية الرئاس ّية إىل أنّها مل تكن لها الوسائل املجدية للقيام يف مجال املراقبة الفاعلة للتّمويالت األجنب ّية خصوصا يف عالقة بالحمالت
االنتخاب ّية ،لكن وحسب تقريرها أكّدت عند مراقبتها للحملة ال ّرئاس ّية أ ّن هناك جمع ّي ٍ
ات قد تلقّت أمواال أجنب ّية ت ّم استعاملها يف
حملة أحد املرتشّ حني لل ّرئاسة .ومل تقُم ال ّدائرة بطلب تدخّل ال ّنيابة العموم ّية يف الغرض الستخالص ال ّنتائج القانون ّية املرتت ّبة عىل ذلك.
ويف املقابل وبنا ًء عىل تقرير دائرة املحاسبات تولّت ال ّنيابة العموميّة فتح تحقيق يف الغرض مل تعلن عن نتائجه إىل هذا التّاريخ.108
ٍ
مرجعيات سياس ّي ًة مختلفة رغم عدم ترصيحها بذلك ،ويف صورة
وال خالف حسب املشهد العا ّم الجمع ّيايتّ يف أ ّن للجمع ّيات
يايس
شق أو فكر
املواجهة بهذه الحقيقة تنفي جلّها انتامءها إىل ّ
سيايس معينّ  .ورغم سامح املرسوم بالتّعبري الصرّ يح عن ال ّرأي ّ
الس ّ
ّ
وكل قضايا الشّ أن العا ّم ،فإ ّن هذه األخرية ال تزال ترزح تحت نيرْ التوجه املحافظ بخصوص حياد املجتمع املد ّين وعدم اهتاممه بالشّ أن
ّ
سيايس
يايس عا ّمة ،وهو ما دفع بعض الجمعيّات إىل أن تض ّمن بندا صلب نظامها ال ّداخيل يتعلّق بتحجري إبداء ال ّرأي ض ّد حزب
ّ
ّ
الس ّ
أو لصالحه.109
أ ّما يف ما يتعلّق بإمكان ّية ترشّ ح أحد أعضاء الجمع ّية لالنتخابات ،فإنّه مسموح به يف إطار قامئات مستقلّة أو حتّى الترّ شّ ح ضمن
الخاصة بأحد أعضائها .ويف املقابل مل مينع القانون الجمع ّيات
قامئة حزب ّية .لكن يبقى ذلك عىل رشط ألاّ تقوم الجمع ّية بتمويل الحملة
ّ
الخاص وبتحديد
الجميل لإلنفاق عىل الحملة االنتخاب ّية وسقف التّمويل
ّ
السقف
ّ
 106يُراجع  :األمر عدد  2761لسنة  2014املؤ ّرخ يف غ ّرة أوت  2014واملتعلّق بتحديد ّ
العمومي وضبط رشوطه وإجراءاته بال ّنسبة إىل االنتخابات التّرشيعيّة.
سقف التّمويل
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية ،تونس ،أفريل .2015
مركز
،»2014
انتخابات
تجربة
تقييم
ة:
ي
االنتخاب
الحمالت
يف
يايس
الس
مويل
ت
ال
عىل
قابة
ر
«ال
ذلك،
 107يُراجع يف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإللكرتوين للدائرة www.courdescomptes.
ّ
 108تقرير دائرة املحاسبات حول مراقبة متويل الحملة االنتخاب ّية ال ّرئاس ّية لسنة  2014يف جويلية  2015املنشور باملوقع
/nat.tn
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّاكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 109حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
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عيني للمرتشّ ح .وال يرتت ّب عن
من إبداء آرائها ّ
السياسيّة بح ّريّة حتّى خالل الحمالت االنتخابيّة رشط أن ال تتح ّول إىل دعم ما ّد ّي أو ّ
أي شكل من أشكال التّضييقات.
ترشّ ح العضو بالجمعيّة ،امرأ ًة كانت أم رجال ،أيّة عقوبة تسلّط عليها أوحرمان من امتيازات جبائيّة أو ّ
السياس ّية التي أ ّداها املجتمع املد ّين يف عامل األحزاب
السياحة ّ
ونيس خالل االنتخابات نوعا من ّ
ولقد عرف املشهد ّ
يايس التّ ّ
الس ّ
والسياسة من خالل التحاق مسيرّ ي أو مسيرّ ات بعض الجمع ّيات باألحزاب بأن أدرجوا أسامءهم باعتبارهم مرتشّ حني يف القامئات
ّ
سيايس يف إطار املحاصصة الحزبيّة بني األحزاب
الحزبيّة ،فضال عن فوز البعض منهم باالنتخابات وتقلّد البعض اآلخر مراكز قرار
ّ
الفائزة.
 2.1الجمع ّيات وتأثريها يف مركز القرار :
وحل مجلس ال ّنواب ومجلس املستشارين ،إذ
مؤسسات ال ّدولة ّ
نهض املجتمع املدين بدور إيجا ّيب بعد الثّورة  ،110وذلك إثر انهيار ّ

كان هو البديل مللء الفراغ الذي نجم عن غياب ال ّدولة .وبعد  14جانفي  2011ت ّم إحداث هيئة تحقيق أهداف الثّورة واالنتقال
رشع ولو أنّها وحسب املرسوم ِ
املحدث لها تقرتح فقط مشاريع مراسيم عىل رئيس
اطي التي أ ّدت عىل مستوى الواقع دور امل ّ
ال ّدميقر ّ
الجمهوريّة ليصادق عليها الحقا .ومت ّيزت هذه الهيئة بتمثيل جميع التّ ّيارات الحزب ّية وشخص ّيات متع ّددة من املجتمع املد ّين وتولّت
هذه الهيئة صياغة املرسوم عدد  88لسنة  2011يف صيغة تح ّرريّة محرتِمة للمعايري ال ّدوليّة وملبادئ حقوق اإلنسان .وساهم حامس
ال ّنشطاء والناشطات من أجل اكتسابهم تجربة وتكوين خربات يف الغرض يف مجاالت مختلفة كان من أبرزها مجال االنتخابات .وت ّم
بناء القدرات جنبا إىل جنب مع خربات أجنب ّية وبالتعاون مع املنظّامت ال ّدولية التي استق ّرت بتونس.
وحافظت مك ّونات املجتمع املد ّين عىل لعب هذا ال ّدور املؤث ّر يف أصحاب القرار إذ قامت الجمع ّيات ال ّنسويّة التّاريخ ّية برفقة
جمعيّات نشأت بعد ثورة  2011مبراقبة أصحاب القرار عند وجود تهديدات ملكاسب املرأة أو عند كتابة ال ّدستور .وت ّم تتويج املسار
السياس ّية
الوطني يف تج ّنب حرب أهل ّية بإيجاد أرض ّية حوار بني ّ
باعي ال ّراعي للحوار
الساحة ّ
كل التّ ّيارات املؤث ّرة يف ّ
ّ
من خالل دور ال ّر ّ
كل الفاعلني.
السلطة ورسم خارطة طريق يلتزم بها ّ
والخروج مببادرة مواطن ّية يف إطار تداول
سلمي عىل ّ
ّ
إ ّن اكتساب الخربة يف امليدان الجمعيّايت مكّن مك ّونات املجتمع املد ّين من التّح ّول من ق ّوة احتجاج كان شغلها الشّ اغل معارضة
السلطة  ،111إىل ق ّوة ضغط واقرتاح تساهم بشكل فاعل يف املسائل الوطنيّة والشّ أن العا ّم ،بصورة استطاعت من خاللها تجاوز ال ّدور
ّ

السلطة إىل لعب دور جديد تشاريكّ من خالل املبادرة
التّ
ّ
قليدي الذي كانت تنهض به قبل الثورة من ق ّوة مضا ّدة تراقب وتضغط عىل ّ
واالقرتاح.
وتبعا لل ّدور الجديد املنتظَر من منظّامت املجتمع املد ّين يف إدارة الشّ أن العا ّم وتفعيال ملا متّت دسرتته تحت عنوان الدّ ميقراط ّية
ال ّتشارك ّية ،فإ ّن عمل الجمع ّيات ما ّ
انفك يتنامى من خالل عدم اختزال الشّ أن العا ّم يف ال ّدميقراط ّية التّمثيل ّية أو ال ّنياب ّية التي لها
حدودها وال ميكنها وحدها أن تفي بالحاجة لضامن مشاركة أوسع للمواطنني واملواطنات وتعزيز مشاركتهم يف ات ّخاذ القرار وإرساء
قليدي إىل ال ّدور الجديد حسب بعض املتدخّلني من خالل املساهمة يف رفع التّح ّديات
وتجسد هذا التّح ّول من ال ّدور التّ
ّ
سلطة محلّ ّيةّ .
الصبغة االجتامعيّة واإلنسانيّة والبيئيّة والحقوقيّة وغريها ...واقرتاح اإلصالحات املستو َجبة وتدخّالت يت ّم الضغط عىل أساسها
ذات ّ
السلطة.
ليقع يف ضوء ذلك تب ّنيها من ِق َبل ّ
 110حسب دراسة أشار إليها األستاذ أمني غايل يف هذه ال ّندوة وهي لألستاذة حفيظة شقري ،فقد كانت تونس من أكرث الدّول قمعا لح ّريّة التّنظيم إذ قبل ثورة  2011كان
هناك من بني  9000جمعيّة  8أو  9جمعيّات مستقلّة وكان  80باملائة من مجهودها منصبّا عىل الحفاظ عىل البقاء إذ كانت يف تصادم مع آلة القمع وترزح تحت املراقبة.
العمومي
السياسيّة ولهذا ت ُع ّد الجمعيّة يف الواقع عنرصا ها ّما للدّميقراطيّة» .التّمويل
تعسف ّ
والسلطة ّ
كل من اإلدارة العموميّة ّ
 111ت ُعترب الجمعيّة «سلطة مضادّة للح ّد من ّ
ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية ديسمرب  ،2014صفحة .7
للجمع ّيات دراسة من إعداد مركز
ّ
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وت ّم فتح حوار مستم ّر مع مك ّونات املجتمع املد ّين التي كانت ال تقترص عىل تقديم توصيات تتعلّق مبرشوع قانون معروض عىل
اللّجان فحسب بل أصبحت تق ّدم مشاريع قوانني وتسلّمها للّجان الربملانيّة لالستعانة بها الحقا  112عند صياغة القوانني.
السلم ّية واالعتصامات (اعتصام القصبة ،واعتصام باردو)...كام
وقد أ ّدت الجمع ّيات دور الحاضنة للحوار من خالل التّظاهرات ّ
كانت مك ّونات املجتمع املد ّين وراء تغيري مسودة ال ّدستور املقرتحة يف غ ّرة جوان  2013باعتبارها كانت متحفّظة بخصوص بعض

حام للحقوق والح ّريّات، 113
مي ٍ
الحقوق والح ّريّات  ،فت ّم إحداث لجنة توافقات خارج املجلس املنتخَب قصد اقرتاح مرشوع دستور تق ّد ّ

ومتّت املصادقة عليه يف  27جانفي .2014

وقد ت ُ ّوج هذا املسا ُر بدسرتة مبدأ التّشارك ّية يف ات ّخاذ القرار من خالل توطئة ال ّدستور التي هي يف نهاية املطاف تحميل للمبادئ
جمهوري تشاريكّ وكذلك متّت دسرتته
التي تقوم عليها ال ّدولة التّونسيّة وتح ّدد أه ّم مالمحها إذ ت ّم التّأكيد عىل أ ّن نظام البالد هو نظام
ّ
باعتباره رشطا لقيام الحكم املحليّ ّ وتكريس اللاّ مركزيّة يف إدارة الشّ أن املحليّ ّ عىل مستوى األقاليم والجهات والبلديّات ،إذ جاء يف
الفصل  139من ال ّدستور «:تعتمد الجامعات املحلّ ّية آل ّيات ال ّدميقراط ّية التّشارك ّية ،ومبادئ الحوكمة املفتوحة ،لضامن إسهام أوسع
للمواطنني واملجتمع املد ّين يف إعداد برامج التّنمية والتّهيئة الترّ اب ّية ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون».
الساحة العا ّمة باعتباره ق ّوة اقرتاح وأصبح فاعال أساسيّا يف مجال
ويف هذا املجال يتّجه التّأكيد أ ّن املجتمع املد ّين فرض نفسه يف ّ
السياسات العا ّمة والقوانني.
رسم ّ
64

واختلف التّواصل بني املجتمع املد ّين وأصحاب املبادرة التّرشيع ّية باعتامد طريقتني :
 -1سعي الحكومة باعتبارها صاحبة املبادرة التّرشيعيّة إىل عرض مشاريعها عىل الجهات والتّنقّل إليهم واألخذ بعني االعتبار
ملحوظاتهم بعد أن يكون املرشوع قد ت ّم نرشه سابقا  .114وكانت بعض االجتامعات مه ّمة ومؤث ّرة يف املسار.
 -2كان التّواصل بني مجلس ال ّن ّواب واملجتمع املد ّين يت ّم عرب جلسات االستامع .ومل تكن إجراءات االستامع إىل الجمع ّيات معقّدة
املختصة حتّى تت ّم
بل يكفي أن تو َدع مطالب يف الغرض يف أجل معقول يف مكتب الضّ بط ُصلب املجلس ليحيلها عىل اللّجنة
ّ
االستجابة لها .وإذا ما وقع رفض املطلب فإنّه يجري عادة إعالم الجمعيّات املعنيّة ويُطلب منها م ّد مجلس ال ّن ّواب باملقرتحات
بطريقة كتاب ّية .وتجدر املالحظة إىل أ ّن جلسات االستامع قد أعاقت يف مرحلة مع ّينة عمل املجلس ال ّنيا ّيب مماّ اضط ّره إىل وضع
روزنامة يف الغرض لتلقّي املطالب ،عىل أن تكون املطالب الواردة بعد التّاريخ املس ّجل مرفوضة.
وقد ساهمت مبادرات الجمعيّات يف تغيري مسار بعض القوانني خصوصا إذا ما ت ّم االلتجاء إىل اإلعالم وجعلها قضيّة رأي عا ّم .وتقييم
هذا األمر يبقى رهني ال ّنتائج املرتتّبة عن هذا الشّ كل من أشكال التّواصل ،فقد اقترص يف بعض الحاالت عىل مج ّرد االستامع ،115فيام

أث ّر يف حاالت أخرى يف القوانني.116

وإميانا بأه ّميّة ترشيك املجتمع املد ّين ،وقع بعد انتخابات  2014إحداثُ خطّة وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعالقة مع
 112يف ما يتّصل مبرشوع القانون املتعلّق باملجلس األعىل للقضاء تقدّمت جمع ّية القضاة التّونس ّيني ونقابة القضاة واتّحاد القضاة اإلداريّني ورابطة ال ّناخبات التّونس ّيات
مبشاريع قوانني يف الغرض للمجلس.
املدين ،و 320ممثّال عن الجامعات بآرائهم يف حوار حول الدّستور عىل مستوى البالد .وكدليل عىل التّوافق
 113أسهم أكرث من ستّة آالف مواطن ،و 300منظّمة من املجتمع ّ
ونيس من ثائر إىل حارس سالم» منشور مبد ّونة مجموعة البنك الدّو ّيل بتاريخ  15اكتوبر
يف اآلراء الذي تجلىّ يف الوثيقة ال ّنهائية :مقال دنيا جميل « :املجتمع املد ّين التّ ّ
. 2015
االنتخايب ،وبالجامعات املحلّيّة ...
 114مشاريع القوانني املتعلّقة بالعدالة االنتقاليّة ،وبالقانون
ّ
 115مرشوع القانون املتعلّق باملجلس األعىل للقضاء.
 116مرشوع القانون املتعلّق بال ّنفاذ إىل املعلومات .

واقع المجتمع المدني في تونس

الحكومي عدد
الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين وت ّم يف جانفي سنة  2016متكني الخطّة من وزارة مستقلّة وتنظيمها مبوجب األمر
ّ
 465لسنة  2016املؤ ّرخ يف  11أفريل  2016واملتعلّق بإحداث وزارة العالقة مع الهيئات ال ّدستوريّة واملجتمع املد ّين وحقوق اإلنسان
وضبط اختصاصاتها وصالح ّياتها والتي من بني مها ّمها األساس ّية املساهمة يف تكريس التّحاور املتواصل بني الحكومة واملجتمع املد ّين
يف إطار إرساء قواعد ال ّدميقراط ّية التّشارك ّية.
وتم ّ عىل مستوى هذا ال ّن ّص إقرار تكليف هذه الوزارة بضامن احرتام ح ّريّة تأسيس الجمعيّات واالنضامم إليها والنشاط يف إطارها
وتطويرها والحفاظ عىل استقالل ّيتها ،وأيضا تركيز اآلل ّيات الكفيلة بتكريس التّحاور املتواصل بني الحكومة واملجتمع املد ّين ،والعمل
يستشف من هذا
عىل تدعيم العالقة بني الحكومة واملجتمع املد ّين وترشيك املجتمع املد ّين يف ضبط الخيارات والربامج الحكوم ّية .وما
ّ
السعي وليس االلتزام بتحقيق نتيجة تتمثّل يف رضورة ترشيك
ال ّنص عىل ال ّرغم من تض ّمنه ملبادئ مه ّمة هو اقتصار هذا ال ّدور عىل ّ
املجتمع املد ّين.
يايس أنّه من حيث املبدأ جرى إحداثُ خطّة تتكفّل بالتّواصل مع املجتمع املد ّين وذلك ُصلب رئاسة
ويبدو من خالل التّنظيم ّ
الس ّ
مختصة فإ ّن بعض الوزارات أحدثت خطّة
الجمهوريّة ومجلس ن ّواب الشّ عب وبال ّنسبة إىل الحكومة فإنّه إضافة إىل إحداث وزارة
ّ
مكلّف باملجتمع املد ّين عىل غرار وزارة الشّ ؤون الخارجيّة ووزارة الشّ ؤون االجتامعيّة.
السلطات املحل ّية بشأن بعض املسائل التي تدخل يف
أشارت بعض الجمع ّيات إىل صعوبة التّواصل مع اإلدارة وخصوصا منها ّ
أهدافها ونشاطها وأ ّن مشاركة املجتمع املد ّين برأيه عىل املستوى املحليّ ّ ت ُع ّد مشاركة صوريّة وهي يف بعض الحاالت انتقائ ّية ،والحظوا
تخصص
بالسبل القضائ ّية ّ
لحل ال ّنزاعات ورضورة توفري ميزان ّية مخاطر ّ
أ ّن مؤشرّ «اليقظة الجمع ّيات ّية» متد ٍّن كام أ ّن الوعي الجمع ّيا ّيت ّ
للر ّد والتّح ّرك اآل ّين تكاد تكون معدومة.117

وكان املجتمع املد ّين خالل املسار االنتقا ّيل صماّ م أمان ض ّد بعض االنحرافات ،وقد تولىّ متابعة أصحاب القرار برقابة دامئة أزعجت
لك ّنها أث ّرت .وبعد  2014كانت هناك محاوالت لتقنني حضور الجمع ّيات باملجلس ال ّنيا ّيب عن طريق فرض بعض القيود ،لك ّن هذا
املرشوع مل مي ّر بضغط من املجتمع املد ّين.
 1بعد  2011أصبح إضفاء املرشوع ّية عىل املبادرات الحكوم ّية رهني ترشيك املجتمع املد ّين ،وعادة يكون لهذه املبادرات الحكوم ّيةأن مت ّر .أ ّما إذا ت ّم اتّخاذها بصفة أحاديّة ،فإنّها تجد معا َرضة ال فقط من األحزاب املعارِضة بل كذلك من الجمع ّيات مثلام ت ّم
األمر يف اقرتاح الحكومة ملرشوع قانون لحامية األمن ّيني .وتراوحت العالقة حسب املوضوع املطروح بني تنسيق وتعاون أحيانا
وبني معارضة وتصادم أحيانا أخرى.
 - 2أ ّما يف ما يتعلّق مبأسسة الحوار بني الحكومة واملجتمع املد ّين فإنّه غري واضح رغم وجود هياكل يف بعض اإلدارات تهت ّم بذلك
ويبقى يف أغلب الحاالت رهني مبادرة من مك ّونات املجتمع املد ّين لطلب االستامع وتقديم مقرتحات.
خاصة يف صياغة ال ّدستور ،وت ّم يف بعض القوانني األخذ بعني االعتبار مبقرتحات املجتمع املد ّين
 - 3ساهمت الجمعيّات يف التّأثري ّ
األفقي بني ال ّنساء وال ّرجال يف القانون االنتخا ّيب للجامعات املحلّ ّية بعد أن طالبت
املتك ّررة منذ  2011عىل غرار مبدأ التّناصف
ّ
به الجمع ّيات وخصوصا التي تهت ّم منها بحقوق ال ّنساء منذ االنتخابات التّرشيعية يف  2014ولكن مل يؤخذ حينها بعني االعتبار.
ونيس اكتسبت الخربة الف ّنيّة يف التّخاطب مع أصحاب
ومن الجدير التّأكيد يف هذا اإلطار أ ّن الكثري من مك ّونات املجتمع املد ّين التّ ّ
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّاكة مع «جمعيّتي» ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل جولدن
 117حلقة ال ّنقاش حول «واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
ياسمني-القصبة من والية القريوان.

65

مؤسسة ومعلّلة حسب ال ّدستور وقبله املعايري ال ّدوليّة التي صادقت عليها تونس ،لذا فإ ّن اللّجان مبجلس
القرار ويف وضع توصيات ّ
ايس.
ال ّن ّواب تجد صعوبة من ال ّناحية التّقنيّة يف رفضها ،غري أنّها تقوم بذلك وأ ّما األساس يف دحض هذه املقرتحات فهو سيّ ّ
كل ال ّنصوص املتعلّقة مبشاريع قبل املصادقة عليها أمام الجلسة
ويقوم مجلس ن ّواب الشّ عب ،اعتامدا عىل مبدأ الشّ فاف ّية ،بنرش ّ
املخصص لها .وتوضع عىل ذ ّمة العموم لالطّالع عليها يف أجل معقول .وتد ّعمت
العا ّمة والتّقارير املصاحبة لها عىل املوقع اإللكرتو ّين
ّ
السياسة بال ّنسبة إىل الوزارات بتكريس رئاسة الحكومة للحوكمة املفتوحة  ،open govermentإذ تضع املشاريع واإلسرتاتيج ّيات
هذه ّ
الحق يف اإلعالم
ينص عىل أن «تضمن ال ّدولة ّ
الحكوم ّية عىل املوقع اإللكرتو ّين للحكومة عمال بأحكام الفصل  32من ال ّدستور الذي ّ
الحق يف ال ّنفاذ إىل شبكات االتّصال» .وعىل مستوى الواقع فلنئ كانت اإلمكان ّية
والحق يف ال ّنفاذ إىل املعلومة .وتسعى ال ّدولة إىل ضامن ّ
املاسة إىل االطّالع عىل برنامج أو إسرتاتيجيّة
متاحة لل ّنفاذ إىل الربامج واإلسرتاتيجيّات ،فإ ّن هناك منظّامت ال تلج إليها إالّ عند الحاجة ّ
مرتبطة بنشاطها .وعادة ما يكون ذلك عرب بيان وجود املعلومة عىل مواقع الحكومة من خالل وسائل اإلعالم .ويرى البعض أ ّن
الحكومة مل تضع بعد إسرتاتيج ّيات ات ّصال ّية للتّعريف بها عىل أه ّم ّيتها.
والحق يف ال ّتقايض
 / 2الجمع ّيات
ّ
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كل
حق ّ
كفلت القوانني التّونسية منذ صدور القانون عدد  40لسنة  1972املؤ ّرخ يف غ ّرة جوان  1972واملتعلّق باملحكمة اإلداريّة ّ
الحق أو املنفعة املا ّديّة أو املعنويّة الثّابتة
من له مصلحة يف التّقايض أمام القضاء
الصفة واملصلحة وهو ّ
اإلداري رشط أن تتوفّر فيه ّ
ّ
والشّ خص ّية واملبارشة والشرّ ع ّية التي يرمي القائم بال ّدعوى إىل حاميتها أو الحصول عليها من وراء رفع دعواه إىل القضاء.118
وسبق لعديد الجمعيّات استنادا إىل املساس مبارشة مبراكزهم القانونيّة كرفض الترّ خيص يف تكوين جمعيّة أو التّضييق عىل نشاطها
دون موجب قانو ّين القيا ُم برفع قضايا أمام املحكمة اإلداريّة.
كل ما يتعلّق بأهداف الجمع ّية،
ومن بني الضّ امنات األساس ّية التي أق ّرها املرسوم عدد  88لسنة  2011هو فتح إمكان ّية التّقايض يف ّ
الصفة يف التّقايض.
أي أ ّن القرارات التي تتّخذها الحكومة مجال اختصاصها تدخل يف مجال أهدافها تُكيس الجمعيّة ّ
الصفة واملصلحة للجمع ّيات يف التّقايض ،119وشهدت
كام أ ّن فقه القضاء
اإلداري يف تونس نظر يف عديد القضايا قبل سنة  2011وأق ّر ّ
ّ

املحكمة اإلداريّة سابقة يف الغرض تطبيقا ألحكام الفصل  13مل ّـا تق ّدمت جمع ّية تهت ّم بالشّ أن االنتخا ّيب (الجمع ّية التّونس ّية من أجل
نزاهة ودميقراطيّة االنتخابات) بقضيّة استعجاليّة يف توقيف تنفيذ قرار يقيض بوضع معايري الختيار أعضاء الهيئة العليا املستقلّة
بالحق يف التّقايض بال ّنظر إىل أ ّن القرار املنتقَد يدخل
لالنتخابات ،وانتهت املحكمة إىل قبول هذا املطلب واالعرتاف لهذه الجمعيّة
ّ
ظل أحكام املرسوم عدد  88لسنة  2011يف طعن تق ّدمت به نفس الجمع ّية يف خصوص
يف مجال اختصاصها .كام نظرت املحكمة يف ّ
أسييس لفرز واختيار املرشّ حني لعضويّة الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات ،وقد ق ّررت
اإلجراءات التي ات ّبعها املجلس
الوطني التّ
ّ
ّ
أسييس يف ضبط تركيبة الهيئة بتاريخ
املحكمة اإلداريّة قبول دعوى الجمعيّة وقضت بإلغاء كامل اإلجراءات التي ات ّبعها املجلس التّ
ّ
 19سبتمرب .2013
ويف املقابل مل تشهد املحكمة قضايا كثرية يف الغرض لكن يكتيس إقرار املبدأ أه ّم ّية باعتباره سابقة ميكن االستئناس بها ،خصوصا
أ ّن هناك قوانني قد تتضارب من ذلك مثال أ ّن القانون االنتخا ّيب عدد  16لسنة  2014ح ّدد بصفة رصيحة وواضحة األطراف املخ ّول

ّ
الصادر يف القضيّة عدد  26587يف  22ماي .2009
 118الحكم
االستئنايف ّ
الجامعي ،2007 ،قرار رقم  ،21ص.ص ،358 – 347 .القضيّة عدد 1404
اإلداري» ،تحت إرشاف مح ّمد رضا بن حماّد ،مركز ال ّنرش
« 119األحكام الكربى يف فقه القضاء
ّ
ّ
التونيس.
املركزي
ونيس ض ّد محافظ البنك
و 1405بتاريخ  17جويلية  ،1989نقابة أعوان البنك
ّ
ّ
ّ
املركزي التّ ّ

واقع المجتمع المدني في تونس

الحق للجمعيّات ال ّناشطة
لهم القيام قصد الطّعن يف القرارات املتعلّقة بالترّ شّ ح أو الحملة االنتخابيّة وال ّنتائج ،وبالتّايل مل مينح هذا ّ
يف الغرض.
 / 3رّ
الشاكة بني الجمع ّيات والحكومة
شهدت الجمعيّات يف تونس انفتاحا عىل الشّ أن العا ّم وخصوصا تلك التي فرضتها مرحلة مصرييّة يف تونس وهي تلك املتعلّقة
والسياسات العا ّمة ومل
اطي .ولنئ اكتفت بعض الجمعيّات باألعامل الخرييّة واإلعانة ،فإ ّن العديد منها اهت ّم بالقوانني ّ
باالنتقال ال ّديقر ّ
يقترص عىل األنشطة املتّصلة مبجال اختصاصه مع املستهدفني بها .وقام بتكوين العديد من مسيرّ يه ومنخرطيه يف هذا املجال واكتسب
الخربات الالّزمة ملرافقة املسار يف تونس.
يايس.
ومن ال ّناحية القانونيّة والواقعيّة ال وجود ّ
ألي تقييد للجمعيّات يف هذا املجال وميكن لها بالتبعيّة االهتامم بالشّ أن ّ
الس ّ
السياس ّية وعىل إثر انتخابات  ،2014متّت مأسسة هذه العالقات .لك ّن ال ّرؤية مل تتّضح بع ُد ،إالّ أنّه ومن بني أكرب
من خالل املتغيرّ ات ّ
املتغيرّ ات التي عرفها عمل الحكومة مع املجتمع املد ّين متثّلت يف خلق حوار ثال ّيث بني الحكومة واالت ّحاد األوروبيّ ّ وممثّيل املجتمع
ونيس للشّ غل والهيئة الوطنيّة للمحامني
املد ّين (الشبكة األوروبيّة
ّ
املتوسطية لحقوق اإلنسان والشرّ كاء بالشّ بكة مثل االتّحاد العا ّم التّ ّ
ونيس للحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة
التّونسيّني والرابطة التّونسيّة لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان وجمعيّة القضاة التّونسيّني واملنتدى التّ ّ
والجمع ّية التّونس ّية لل ّنساء ال ّدميقراط ّيات .وانتهت إىل الضّ غط ال فقط عىل الحكومة بل أيضا عىل ممثّيل االتّحاد األوروبيّ ّ من أجل
خاصة تختلف عن تلك التي اعتاد االت ّحاد األوروبيّ ّ معاملة رشكائه بها.
متتيع تونس مبعاملة ّ
مكّن االنفتاح عىل املبادرات اإلقليميّة وال ّدوليّة من تعزيز الشرّ اكة بني املجتمع املد ّين والحكومة من خالل ترشيك بعض الجمعيّات
املختصة يف أخذ القرار وكان مثال أن قامت الحكومة بالشرّ اكة مع خربات من املجتمع املد ّين املدا ِفعة عن حقوق ال ّنساء بصياغة
ّ
مرشوع قانون يتعلّق بالقضاء عىل العنف املسلّط عىل املرأة ،وبال ّنظر إىل وجود تحفيزات عىل هذا املرشوع فسيتزامن عرض هذا
كل
خاصة إىل ّ
املرشوع مع حملة منارصة تقوم بها الجمع ّيات ال ّنسويّة لل ّدفع نحو التّعريف به ال فقط لدى أصحاب القرار بل ّ
كل ما يدفع به املحافظون من أ ّن
كل الجهات والقيام بحملة توعـويّة يف الغرض ليك يقع تب ّنيه ودحض ّ
املستهدفني به من نساء يف ّ
هذا املرشوع غري مقبول من املجتمع.
كام أ ّن هذا املناخ للمسار التّشاريكّ ال يُخفي بعض األزمات منها يف بعض األحيان احرتام الحكومة لشكل ّية العرض أو االستامع
مؤسسات ال ّدولة باملجتمع
ونيس أ ّن هناك تدهورا يف عالقة ّ
للمجتمع املد ّين لكن دون أيّة نتيجة.كام يرى بعض املالحظني للشّ أن التّ ّ
السابقة ملا قبل  ،2015وهو ما عبرّ ت عنه مجموعة
املد ّين ذلك أ ّن أفق الحوار والعمل املشرتك ما فتئ يضيق ويتضاءل مقارنة مع الفرتة ّ
من الجمع ّيات ال ّنسائ ّية عىل إثر رفض وزيرة املرأة استقبالهم لل ّنقاش حول مرشوع قانون يتعلّق بالعنف املسلّط عىل ال ّنساء.120
وخاصة باعتامد مبادئ
ويكون التّعاون والشرّ اكة بني الحكومة واملجتمع املد ّين أكرث جدوى إذا كانا مبن ّيني عىل الثّقة بني الطّرفني
ّ
كل املسار خالل كافّة مراحله ،وال يكون
الشّ فافيّة ومتكني الجمعيّات من ال ّنفاذ إىل املعلومة يف الوقت املناسب حتى تتمكّن من متابعة ّ
طلب الحكومة ال ّدعم من املجتمع املد ّين يف مرحلة الحقة ذا جدوى .كام أ ّن ترشيك املجتمع املد ّين ال يجب أن يتح ّول إىل شكل ّية غري
خاصة أ ّن الحكومة ،التي لها وحدها سلطة اتّخاذ القرار ،ميكنها رفض مقرتحات املجتمع املد ّين .وهذا ال ّرفض للمرشوع ال
ذات تأثري ّ
يجب أن يت ّم يف إطار الالّمباالة واالزدراء ملجهود الجمع ّيات بل يجب التّواصل معها بتعليل قرار رفضها تب ّني املقرتحات.
120

املدين صادر يف  13ماي .2016
بيان للتّنديد برفض وزيرة املرأة واألرسة والطّفولة قبول منظّامت املجتمع ّ
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الجمعيات
الجزء ال ّثاني  :ال ّتشبيك وال ّتعاون بين
ّ
الساحة الجمعيّاتيّة إحداث شبكات للجمعيّات منها ما هو متعلّق بجمعيّات تتقاسم نفس األهداف مثل شبكة «تحالف
عرفت ّ
من أجل نساء تونس» الذي أُحدث يف  6سبتمرب  2012من أجل دسرتة حقوق ال ّنساء وال ّدفاع عن مكاسبه ّن وتطويرها أو شبكة «ملّ
الشّ مل» التي أحدثت يف  29أفريل  2011وال ّرامية إىل تكريس حقوق اإلنسان واملساواة بني ال ّنساء وال ّرجال وتحقيق مدن ّية ال ّدولة
والفصل بني ال ّدين وال ّدولة واحرتام ح ّريّة املعتقد والضّ مري .فيام ات ّخذت شبكات أخرى شكل تحالف من أجل ال ّدفاع عن هدف واحد
تنموي كام هو
الوطني ض ّد عقوبة اإلعدام الذي أُحدث سنة  .2007وشهدت كذلك نشأة تحالفات محلّيّة ذات بُعد
مثل التّحالف
ّ
ّ
الحال بال ّنسبة إىل «تحالف الجمعيّات مدينتي يف مدينة منزل بورقيبة» وهو يعمل عىل تنسيق مختلف نشاطات الجمعيّات باملدينة
وتكوين أعضائها من أجل عمل جمع ّيايتّ فاعل ،وكذلك تحالف الجمع ّيات من أجل تنمية الواحات الذي أُحدث يف نوفمرب ،2011
وكذلك أنشئ مؤ ّخرا تحالف الجمع ّيات املدن ّية مبدينة بن قردان.
غري أ ّن هذه الكيانات القانونيّة املعلَنة يف التّحالف أو التّشبيك ال تنفي تحالفات واقعيّة حول مسائل ومواضيع يفرضها الشّ أن العا ّم
الوطني مع جمع ّيات
املختصة يف املجال االنتخا ّيب عىل املستوى
من ذلك مثال مالحظة االنتخابات حيث يقع التّشبيك بني الجمع ّيات
ّ
ّ
محلّ ّية ال تعمل بالضرّ ورة يف املجال االنتخا ّيب لكن ميكنها بحكم القرب وسهولة ال ّنفاذ مبارشة إىل املسته َدفني أن تقوم باألنشطة
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املصاحبة لالنتخابات :تجربة رابطة ال ّناخبات التّونسيات مع جمع ّية تالة املتضامنة وجمع ّية مواطنة وح ّريّة بجربة وجمع ّيات
بسبيطلة ونابل وفرع االت ّحاد ببنزرت.

النجس ّية يف التّعامل بني الجمع ّيات مبا يفشل محاولة التّشبيك ونقصد
يطرح التّشبيك يف بعض الحاالت صعوبات لوجود حالة من رّ

بذلك حضور «األنا» والتّنافس يف قيادة ورئاسة الشّ بكة مماّ أفشل برنامج تشبيك أكرث من  67جمع ّية بوالية القريوان  ،121ولعدم
تقاسم الخيارات واألهداف وال ّرؤى كذلك وهو ما من شأنه أن يضيّق من فرص االئتالف والتّشابك مبا يف ذلك من إيجابيّات يف تبادل
تقني ومعر ّيف.122
املامرسات الجيّدة واملساعدة عىل الترّ افع والتّقايض ،وما تق ّدمه من دعم ّ

توصيات إلنجاح التّشبيك
السياس ّية دون أن يقع التّفكري يف أغلب الحاالت
السياق العا ّم للتط ّورات ّ
بال ّنظر إىل أ ّن الشّ بكات يف تونس تكون عادة ظرف ّية يفرضها ّ
وخاصة الحفاظ عليها لتكون جاهزة مهام
يف مأسستها ودميومتها لذا من املأمول اعتامد بعض املعايري إلنجاح الشّ بكات الجمع ّيات ّية
ّ
كان الظّرف :
• أشكال ال ّتشبيك  :التّشبيك ميكن أن يتّم بنا ًء عىل اختصاص أو مجال عمل متقارب بني منظّامت مختلفة يقع فيه تبادل الخربات
تلتف مجموعة من
وكذلك التّنسيق عىل مستوى تغطية أوسع للمناطق واملستهدفني وذلك لضامن الجدوى -كام ميكن أن ّ
كل منظّمة حسب اختصاصها يف دراسة أعمق
املنظّامت يف إطار شبكة ملعالجة موضوع معينّ لكن من زوايا مختلفة تساهم ّ
لجانب معينّ لتكون للتّشبيك إضاف ٌة نوعيّةٌ.
• طرق إنجاز وتنفيذ ال ّتشبيك  :إلنجاح التّشبيك ال ب ّد من إيجاد أرض ّية أ ّول ّية تنطلق من الح ّد األدىن املتّفق عليه ثم االنتقال إىل ما
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّاكة مع «جمع ّيتي» ،يوم األحد  24أفريل  2016بنزل جولدن
 121حلقة ال ّنقاش حول «واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
ياسمني -القصبة من والية القريوان.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّاكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 122حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
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هو أوسع .كام يجب أن يت ّم يف إطار إدارة مهنيّة ذات كفاءة إلدارة شؤون الشّ بكة والتّواصل ال ّدائم ووضع قاعدة بيانات ومتابعة
االجتامعات.
• الرشاكة الف ّن ّية والبحث عن متويل :إ ّن استمراريّة التّشبيك يبقى رهني توفّر موارد ما ّديّة ولوجست ّية وبرشيّة يت ّم تخصيصها لحسن
كل منظّمة أو يف صورة متوقع
كل األنشطة داخل الشّ بكة ،األمر الذي ميكن أن يكون يف شكل مساهمة من ّ
إدارته ولتهيئة وتحضري ّ
خاص بها.
الشّ بكة باعتبارها كيانا قانونيّا معرتفا به قصد إيجاد متويل ّ
ُ
كل الجهود للوصول إليه
االنطالق من هدف يت ّم االتّفاق عىل بذل ّ
• ال ّتشبيك عىل مستوى ضبط األولويّات  :يُف َرتض يف التّشبيك
وتسخري اإلمكانات املا ّديّة والبرشيّة لتحقيقه يف إطار رؤية واضحة منسجمة ومتقاربة.
زمني يكون هو األساس يف وضع الربامج ورسم األهداف
زمني  :ضبط األولويّات وإدراجها حسب جدول ّ
• ال ّتشبيك حسب جدول ّ
واملتوسط والبعيد للوصول إىل تحقيق ال ّنتيجة املبتغاة.
عىل األمد القصري
ّ
• التشبيك عرب إدارة مهن ّية  :تسخري إدارة للشّ بكة الجمع ّيات ّية للتّذكري باملواعيد وبتبادل األعامل بني مك ّوين الشّ بكة يف الوقت
املناسب قصد ضامن التّواصل املست ّمر.

والجبائي
ريبي
الجزء ال ّثالث  :ال ّنظام ّ
ّ
الض ّ
واملؤسسات بهدف متويل القطاعات الحيويّة واملرافق
إ ّن الهدف من الضّيبة أو الجباية هو تلقّي ال ّدولة ملبالغ مال ّية من األشخاص
ّ
العموميّة .غري أ ّن تحديد الفئة املعنيّة بدفع الضّائب يأخذ عادة مبدأ العدالة الجبائيّة مبعنى أنها أيضا ال يجب أن تضايق املطالبني
بها وتثقل كاهلهم وتجعلهم غري قادرين عىل مواصلة نشاطاتهم .وعىل ال ّرغم من أ ّن الجمع ّيات ال تحقّق أرباحا توزّع عىل أعضائها
تظل مطالبة بإيداع ترصيح يف
حسب رصيح الفصل  ،4إالّ أنّها تخضع إىل التزامات جبائ ّية متع ّددة يف عديد مجاالت نشاطها ،لذا ّ
الوجود للحصول عىل مع ّرف جبا ّيئ.
 /1االلتزامات اإلجرائ ّية والشّ كل ّية
وتتحصل عىل وثيقة «ترصيح الوجود» و«بطاقة املع ّرف الجبا ّيئ» وذلك عرب
تخضع الجمع ّية لواجب التّسجيل لدى اإلدارة الجبائ ّية
ّ
ملف قانو ّين يض ّم بالخصوص الوثائق القانون ّية وعقد ملك ّية أو إيجار مق ّرها .ولوحظ يف هذا املجال تلكّؤ إدارة الجباية يف قبول
تقديم ّ
مؤسسات أخرى ممّ يع ّد ح ّدا إجرائيّا من ح ّريّة نشاط الجمعيّة .كام
ملفّات التّسجيل للجمعيّات التي تتمتّع بتوطني لدى أشخاص أو ّ
الصعوبات نظرا لقيام اإلدارة الجبائ ّية
عاشت الجمع ّيات التي تك ّونت قبل بداية تطبيق واجب التّسجيل الجبا ّيئ بصفة إجباريّة عديد ّ

يف بعض الحاالت باملطالبة بدفع خطايا تأخري ت ُحتسب من تاريخ تكوين الجمع ّية الذي ميكن أن يعود لسنوات.

ويُع ّد عدم حصول الجمعيّة عىل مع ّرف جبا ّيئ خرقا للقانون وال ميكن لهذه األخرية تبعا لذلك االنتفاع باالمتيازات الجبائيّة املخ ّولة
تظل مه ّددة باملراقبة الجبائيّة
للجمعيّات .وبال ّنظر إىل قصور اإلدارة عن إجراء ال ّرقابة الكافية عىل الجمعيّات فإ ّن الجمعيّات املخالفة ّ
تنتهي إىل تسليط خطايا مال ّية يف الغرض باإلضافة إىل االلتزامات الجبائ ّية التي فرضها القانون.
التي ميكن أن َ
هري ملختلف األداءات التي تخضع لها وذلك حتّى يف صورة عدم وجود أداءات
يجب عىل الجمع ّية القيام بالتّرصيح الجبا ّيئ الشّ ّ
العمومي.123
حصل عىل التّمويل
لل ّدفع .ويُع ّد احرتام الواجبات الجبائيّة من تسجيل وترصيح
شهري رشطا من رشوط التّ ّ
ّ
ّ
123

العمومي للجمعيّات.
األمر عدد  5183لسنة  2013يتعلّق بضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التّمويل
ّ
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واالجتامعي
عي
ّ
إ ّن إخضاع الجمعيّات لنفس اإلجراءات الجبائيّة املحمولة عىل الشّكات ال يأخذ بعني االعتبار الجانب التّط ّو ّ
املحاسبي
للمختصني يف املجال
للجمع ّيات .ممّ يح ّمل الجمع ّيات واجبات تفوق طاقتها يف أغلب األحيان أو ما يستوجب االلتجاء
ّ
ّ
م قد تفتقر إليه الجمع ّيات أو تنج ّر عنه أعباء إضاف ّية.
والجبا ّيئ م ّ
 /2االلتزامات الجبائ ّية
للضيبة عىل الدّ خل
 1.2عدم خضوع الجمع ّيات رّ
إ ّن املنظومة الجبائ ّية التي تخضع لها الجمع ّيات يكتنفها عدم الوضوح بال ّنسبة إىل العاملني يف املجال الجمع ّيا ّيت .فبال ّنسبة إىل
الجمعيّات باعتبارها شخصيّة معنويّة فإنّها مل تعد منذ صدور املرسوم عدد  88لسنة  2011خاضعة للضّيبة عىل ال ّدخل بعد أن كانت
124
يبي
شكات .وأحدث هذا التغيري يف الوضع ال ّ
الجمعيّات خاضعة حسب القانون املتعلّق بالجمعيّات  1959إىل الضّيبة عىل ال ّ
ض ّ
ظل املرسوم عدد  88لسنة  ، 2011لذا وعمال مببدأ
ظل قانون  1959وتلك التي نشأت الحقا يف ّ
اختالفا بني الجمع ّيات ال ّناشئة تحت ّ
األسايس للجمع ّيات القدمية ملالءمتها والتّرشيع الجديد.
املساواة يف املعامالت أق ّر املرسوم يف أحكام انتقال ّية رضورة تحيني ال ّنظام
ّ
االستثناء من القاعدة
الواقعي عرب قيام بعض الجمع ّيات بأعامل تجاريّة وتحقيق أرباح وتقاسمها بني
الصعيد
نظرا لالنحرافات التي متّت مالحظتها عىل ّ
ّ
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أعضائها ثم التّه ّرب من الضّائب فقد ت ّم حسب الفصل  21من قانون املال ّية لسنة  2015عدد  59لسنة  2014بتاريخ  26ديسمرب
 2014إخضاعها للضّيبة عىل دخل الشّكات باعتبارها قد خالفت املرسوم وأصبحت متارس نشاطا ربحيّا توزّعه عىل أعضائها .لك ّن
صياغة الفصل املذكور مل تكن بال ّدقّة الكافية لتحديد حاالت إخضاع الجمعيّات للضّيبة عىل ال ّدخل.
إالّ أنّه وعىل الرغم من عدم خضوع الجمع ّيات للضّيبة عىل ال ّدخل فإنّها تبقى خاضعة لعديد االلتزامات الجبائ ّية منها ما هو
يخص الضّائب غري املبارشة واإلتاوات واألداءات.
إجرا ّيئ ومنها ما ّ
الضائب غري املبارشة واإلتاوات واألداءات.
 2.2رّ
ال تخضع الجمع ّية للخصم من املورد عند استخالص مواردها باعتبارها غري خاضعة للضّيبة عىل ال ّدخل .إالّ أنّها تخضع لخصم نها ّيئ
من املورد بنسبة  % 20بعنوان مداخيلها من رؤوس األموال املنقولة (مثل حسابات اال ّدخار) .وتقوم الجمع ّية بالخصم من املورد عىل
دفوعاتها لع َملتها وللمز ّودين وفق ال ّنسب املعمول بها قانونا.
كام تخضع العمل ّيات التي تقوم بها الجمع ّيات لألداء عىل القيمة املضافة ولكن ت ّم استثناء مجاالت حيويّة يف نشاطات الجمع ّيات
الصبغة الخرييّة 125التي تقوم بها الجمع ّيات 126وكذلك العمل ّيات املعفاة مبقتىض طبيعتها مثل توريد وتركيب
منها ـــ العمليات ذات ّ

والصوت والضّ وء.
السينامئيّة والتّلفزيّة أو إنتاج وصنع وبيع اآلالت املوسيقيّة ّ
وصنع وبيع ّ
الصحف وال ّنرشيّات أو توريد وإنتاج األفالم ّ
وال اختالف أيضا بال ّنسبة لألمالك والبضائع واألشغال والخدمات املسلّمة للجمع ّيات بعنوان هبة يف نطاق التّعاون ال ّدو ّيل .127ويقع

تقديم شهادة يف اإلعفاء من األداء عىل القيمة املضافة من قبل مكتب مراقبة األداءات الذي ترجع إليه الجمع ّية بال ّنظر.

 124ا ُنظر الفصل  45من مجلّة الضرّ يبة عىل دخل األشخاص الطّبيع ّيني والضرّ يبة عىل الشرّكات.
املحصلة منشأة غري ربح ّية.
الخريي من عدمه باعتبارها يف
 125تطرح هذه ال ّنقطة عديد االشكال ّيات التّطبيق ّية نظرا لصعوبة تكييف أنشطة الجمع ّية بالطابع
ّ
ّ
 126النقطة  6من الجدول «أ» املرفق بــمجلّة األداء عىل القيمة املضافة حسب ما ت ّم تعديله بالفصل  46من قانون املاليّة لسنة  2012والفصل  56من قانون املاليّة
يل لسنة .2012
التّكمي ّ
 127ال ّنقطة  16من الجدول «أ» املرفق مبجلّة األداء عىل القيمة املضافة.

واقع المجتمع المدني في تونس

املهني مثلام هو الشّ أن بال ّنسبة إىل الشّكات.
وال تخضع الجمعيّة كذلك لألداء عىل التّكوين
ّ
 أ ّما يف ما يتعلّق باألداء لفائدة صندوق ال ّنهوض باملساكن االجتامع ّية لفائدة األجراء فتخضع الجمع ّية لهذا األداء بنسبة 1%تحتسب عىل قاعدة املبلغ الخا ّم للمرتّبات واألجور واملنح الخا ّم املدفوعة شهريّا مبا يف ذلك االمتيازات العين ّية.
والصناعات التّقليديّة تخضع
الصناعة والخدمات ّ
 وبخصوص املعلوم املوظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التّنافسيّة يف قطاعات ّالصناعة والخدمات
ال ّنرشيّات التي تصدرها الجمع ّية للمعلوم املوظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التّنافس ّية يف قطاعات ّ
الخاص بال ّنرشيّة.128
والصناعات التّقل ّيديّة بنسبة  1%من رقم املعامالت خال من األداء عىل القيمة املضافة
ّ
كام تخضع العروض الظّرفية التي تنظّمها الجمعيّة للمعلوم عىل العروض ما عدا :
• العروض االستثنائ ّية املنظّمة لفائدة املنظّامت الخرييّة املنتفعة بإعانة ال ّدولة،
• العروض املرسح ّية أو املوسيق ّية املنظّمة قصد ال ّنهوض بالف ّن من قبل جمع ّيات ف ّن ّية مرخّص لها ال تض ّم ف ّنانني محرتفني،
• املعارض والتّظاهرات املنظّمة بدون مقابل،
• العروض التي ال يتجاوز سعر دخولها مبلغا يت ّم ضبطه بأمر.
املؤسسات لك ّنها تخضع للمعلوم عىل العقارات املبن ّية واألرايض غري املبن ّية الذي يُحتسب وفق
وال تخضع الجمع ّية للمعلوم عىل ّ
مقتضيات مجلّة الجباية املحلّيّة .ويُحتسب املعلوم عىل أساس املساحة املغطّاة وعدد الخدمات املسداة من قبل الجامعة املحلّيّة.129
بأي امتياز جبا ّيئ بعنوان املعاليم ال ّديوان ّية إالّ يف حاالت توريد موا ّد ثقاف ّية أو رياض ّية أو مع ّدة للتّنشيط
وأخريا ال تتمتّع الجمع ّيات ّ
بوي من قبل الجمع ّيات ال ّرياض ّية واالجتامع ّية ال ّتبويّة املنضوية تحت وزارة الشّ باب وال ّرياضة.
االجتامعي وال ّت ّ
ّ
 /3مراقبة إدارة الجباية للجمع ّيات
ميكن لإلدارة تجميد تحويالت للجمع ّيات إذا ثبت لها أنّها مل تلتزم بواجباتها الضّيب ّية من خالل «منظومة دعم يف اتخاذ القرارات
الجبائية» le système d’aide à la décision budgétaire
لذلك وجب عىل الجمعيّات عند تكوينها مبارشة الحصول عىل مع ّرف جبا ّيئ يثبت وجودها قانونا ،كام أ ّن عليها القيام بالتّصاريح
الجبائ ّية املستو َجبة ودفع األداءات سابقة الذّكر مع العلم أ ّن اإلدارة تعتمد إعادة الجدولة بغاية متكني الجمع ّيات من احرتام الواجبات
الجبائ ّية.
ّيبي يعيق الجمعيّات يف مواصلة العمل وقد تصل يف عديد الحاالت إىل إعاقة الجمعيّات وتعطيل عملها
ولألسف فإ ّن ال ّنظام الض ّ

وذلك بسبب القرارات الجبائيّة التي تتّخذها اإلدارة لعدم احرتام الجمعيّات لواجباتها.
 /4الهنات والعوائق يف مستوى ال ّتطبيق

العمومي الذي تتمتّع به
ّيبي للجمعيّات ،فقد استغربت عديد أوساط املجتمع املد ّين إخضاع التّمويل
ّ
بخصوص ال ّنظام الض ّ
 128الفصل  36من القانون عدد  101لسنة  1999املتعلّق بقانون املاليّة لسنة  2000كام ت ّم تنقيحه بالفصلني  15و 16من القانون عدد  58لسنة  2010املتعلّق بقانون
املاليّة لسنة .2010
 129األمر عدد  1185لسنة  2007بتاريخ  14ماي .2007
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وخاصة
الجمعيّات لألداء ( )taxationوالذي من شأنه أن يُفقد املساهمة العموميّة ملعناها وجدواها ويُثقل كذلك كاهل الجمعيّة
ّ
تلك التي تدفع املساهامت االجتامع ّية عن أعوانها لصندوق الضّ امن
االجتامعي.130
ّ
وعالوة عىل ذلك يُال َحظ تشتّت ال ّنصوص املتعلّقة بال ّنظام الجبا ّيئ للجمع ّيات إذ إنّه يت ّم متتيعها باإلعفاءات الضّيب ّية ضمن األحكام
الصبغة الجبائيّة للتّثبّت من مسألة إعفائها من
نص قانو ّين ،وبالتّايل عىل ّ
االنتقاليّة ّ
كل جمعيّة استخراج جميع ال ّنصوص ذات ّ
لكل ّ
عدمه ،وهو من قبيل التّعجيز واالستحالة ،لذلك تدعو الجمعيّات إىل اعتامد دليل مو ّحد يف املجال الجبا ّيئ يسمح بقيام الجمعيّة
بواجباتها.131
كذلك الحظ بعض ممثّيل الجمع ّيات أنّه يف املغرب مثال يوجد ما يُعرف بنظام املصلحة أو املنفعة العا ّمة statut d’utilité
ونيس لسنة
 publiqueوالذي يخ ّول للجمعيّة االنتفاع بإعفاءات جبائيّة ها ّمة يف األداء عىل القيمة املضافة ،كام أنّه يف قانون املاليّة التّ ّ
متحصل عىل تأشرية من وزارة الثّقافة بعنوانِ «متويلٍ ذي صبغة ثقاف ّية» من اسرتجاع مبالغ األداء عىل
كل مم ّول
 2014ت ّم متكني ّ
ّ
كل الجمع ّيات التّونس ّية دون استثناء.
القيمة املضافة 132وطالبوا بتعميم هذه التّجربة عىل ّ
واملحاسبي للجمعيّات مع رضورة تخفيف العبء عىل الجمعيّات
إضافة إىل ذلك برزت دعوة إىل توحيد ال ّنظام القانو ّين الجبا ّيئ
ّ
ّيبي واالسرتجاع ،متاما مثلام هو الشّ أن بخصوص املنظّامت األجنبيّة ومكاتب ال ّدراسات.133
بتعميم إجراءات اإلعفاء الض ّ
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الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّاكة مع «جمع ّيتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 130حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمع ّيات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّاكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 131حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراط ّية بالشرّاكة مع «جمع ّيتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
مركز
ّمها
ظ
ن
التي
تونس»
يف
ات
ي
الجمع
واقع
اسة
 132حلقة ال ّنقاش حول «در
ّ
ّ
«جمعيّتي» بتونس العاصمة.
الكواكبي للتّح ّوالت الدّميقراطيّة بالشرّاكة مع «جمعيّتي» ،يوم اإلربعاء  4ماي  2016مبق ّر
 133حلقة ال ّنقاش حول «دراسة واقع الجمعيّات يف تونس» التي نظّمها مركز
ّ
«جمع ّيتي» بتونس العاصمة.
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الخاتمة
ومن خالل هذا التّقرير تبيّ أ ّن تنظيم الجمع ّيات قد ت ّم مبوجب املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب 2011
أي شكل من أشكال التّضييقات
واملتعلّق بتنظيم الجمعيّات والذي ات ّخذ باعتباره ر ّدة فعل عىل قانون جائرّ ،
فحصن الجمعيّات من ّ
ل عن نظام
واالستثناءات والقيود التي ميكن أن متا َرس ض ّدها وك ّرس املبادئ ال ّرامية إىل خلق بيئة مالمئة للجمع ّيات من خالل التّخ ّ
لكل شخص يبلغ من العمر  16سنة دون أن يح ّد من هذا الحق برشوط
التّرصيح لصالح اإلعالم أو اإلخطار وفتح مجال تكوينها ّ
السوابق العدل ّية وجعل ال ّنشاط الجمع ّيا ّيت بيئة حاضنة للشّ باب والشّ ابّات منذ
تتعلّق بحياته
ّ
الخاصة مثل اإلدالء مبا يفيد خل ّوه من ّ
أصحاب
س ّن الـــــ  13سنة حتّى يتك ّونوا عىل مبادئ ال ّدميقراطيّة وحقوق اإلنسان ونبذ العنف والكراهية وحتى يهيّأ من خاللهم ربّا
ُ
القرار يف املستقبل.كام مل يُخضع الجمع ّيات يف نشاطاتها وأعاملها إىل ترخيص اإلدارة أو متويلها إذ فتح لها املجال يف التّمويل من
املانحني املنتصبني بطريقة قانون ّية ولو خارج حدود الوطن .وكان املبدأ بال ّنسبة إىل الجمع ّيات حسب القانون هو ح ّريّة االختيار ،حتّى
حل نفسها فلها ومبحض اختيارها املسبق أن تختار ملن تحيل ممتلكاتها.
إنّه يف صورة اختيار ّ
حق
غري أ ّن تطبيق املرسوم واجهته مستج ّدات سياسيّة دعمت الجمعيّات أحيانا وأضعفتها أحيانا أخرى .فلنئ د ّعم دستور ّ 2014
التّنظيم وح ّريّة التّعبري والفكر وال ّرأي واملعتقَد والضّ مري ،فإ ّن أحداثا إرهاب ّية فرضت أن يُستصدر قانو ٌن ض ّد اإلرهاب وتبييض األموال
وتفعيل حالة الطّوارئ واستخدام قانون التّظاهر لسنة . 1969
و يتّضح أ ّن توفري بيئة قانونيّة تسمح بازدهار األنشطة املجتمعيّة يبقى رهني تكامل جميع املتدخّلني يف املجال وال يقترص فحسب
عىل ال ّنصوص القانون ّية عىل أه ّم ّيتها.كام أ ّن تفعيل ال ّنصوص القانون ّية وتأويلها يقتيض أن تُعتمد مقارب ٌة حقوق ّية يكون القضاء
املستقل هو الضّ امن لها .لذا ،فإ ّن إصالح القوانني يفرتض بالرضورة تهيئة أرض ّية إداريّة قادرة عىل املتابعة من خالل إدارة ذات كفاءة
ّ
عالية تحرتم مبادئ الحياد واملساواة.
ويقتيض تجاوز العراقيل التي تعيق عمل الجمعيّات يف تونس ات ّباع سياسة ترشيعيّة تعتمد املقاربة الحقوقيّة يف تنظيم العمل
رشيعي نحو الح ّد من
الجمع ّيايتّ دون املساس مببدأ الح ّريّة ولكن بتدقيق بعض اإلجراءات حتّى ال تفتح املجال بتأويل الفراغ التّ
ّ
الح ّريّات.

كام أ ّن التّضارب يف املرجعيّات بني ال ّنصوص التي صدرت قبل  2011والتي كانت يف مجملها مقيّدة للح ّريات وال ّنصوص األخرى التي
وخاصة دستور  2014يدخل اإلرباك عىل املستهدفني بها.
تكتيس علويّة عليها
ّ
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ال ّتوصيات
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ال ّتوصيات بخصوص ال ّتأسيس وال ّتسيير
توصيات مو ّجهة إىل مجلس ن ّواب الشّ عب /
• مزيد توضيح املوانع القانون ّية املفروضة عىل الجمع ّيات دون الح ّد واملساس من الحريّات العا ّمة ومدن ّية ال ّدولة والعمل الجمع ّيايت،
الحق يف تكوين جمع ّية.
• رضورة تجريم ّ
الصيغ القانون ّية للح ّد من ّ
كل تدخّل عىل خالف ّ
كل رفض نرش متعلّق بجمعيّة احرتمت
• رضورة احرتام اآلجال القانونيّة يف تكوين الجمعيّات ومنحها الشّ خصيّة القانونيّة وتجريم ّ
رشوط التّأسيس.
اإلداري بات ّباع إجراءات استعجال ّيه تتعلّق بقرارات رفض التّسجيل.
• رضورة دعم سبل الطّعن أمام القضاء
ّ
حل الجمعيّات املخالفة قضائيّا مبارشة دون املرور بالكتابة العا ّمة للحكومة إلثارة
الحق يف التّقايض لطلب ّ
• منح ّ
كل من له مصلحة ّ
التّت ّبعات وتحريك اإلجراءات.
• رضورة مالءمة مقتضيات املرسوم عدد  87لسنة  2011املؤ ّرخ يف  24سبتمرب  2011واملتعلّق بتنظيم األحزاب الس ّياس ّية مع أحكام
املرسوم عدد  88لسنة  2011أو تجريم ومعاقبة األحزاب التي استفادت من متويالت صادرة عن جمعيّات وعدم االقتصار عىل
عقاب الجمعيّات فقط.

توصيات مو ّجهة إىل الحكومة /
• رضورة وضع نصوص ترتيبيّة واضحة متكّن الهياكل املتداخلة من تنفيذ أحكام املرسوم حتّى ال يقع التّضحية واقعيّا بصبغته
التّحرريّة.
وخاصة تلك التي متّت معاينتها عىل
• التّدخل إلزالة املامرسات اإلداريّة الخارجة عن القانون التي تتع ّرض لها بعض الجمع ّيات،
ّ
سمي (موضوع الفصول  11و 12و 22و 28من املرسوم) ،والوقوف عىل
مستوى إجراءات التّسجيل مثل مسألة عدم ال ّنرش بال ّرائد ال ّر ّ
اإلخالالت يف تقديم املطالب ومتكني املعنيّني بها من تجاوزها.
• تفعيل صالح ّيات اإلدارة املعن ّية حتّى يتس ّنى لها رفض تكوين بعض الجمع ّيات ال ّرافضة بصفة قطع ّية للمبادئ األساس ّية موضوع
الفصلني  3و 4من املرسوم.
• رضورة اعتامد إدارات المحوريّة إلدارة الجمعيّات يف الجهات قصد تقريبها من املواطنني واملواطنات وتيسري عمليّات التّوعية
واملراقبة واحرتام القانون.
• رضورة دعم إدارة الجمع ّيات باملوارد البرشيّة واملال ّية الكافية وضامن تكوينهم ودعم قدراتهم يف مجال اختصاصهم.

توصيات مو ّجهة إىل الجمع ّيات /
اإلداري للتّص ّدي للح ّد من ح ّريّة التّسجيل واملامرسات التي تحيد باملرسوم عن أهدافه.
• رضورة رفع دعاوى أمام القضاء
ّ
بالحق يف تكوين جمع ّية مهام كانت البريوقراط ّية املفروضة.
مسك
ّ
• رضورة التّ ّ
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ال ّتوصيات بخصوص ال ّتمويل ،المحاسبة والجباية
توصيات مو ّجهة إىل مجلس ن ّواب الشّ عب /
أسايس.
• تنزيل أحكام الفصل  65من ال ّدستور وتنظيم متويل الجمعيّات مبوجب قانون
ّ
ترتيبي لتوضيح ال ّنظام الجبا ّيئ الحا ّيل املنطبق عىل مك ّونات املجتمع املد ّين.
بنص
خاص بالجمع ّيات أو اإلحالة ّ
• وضع نظام جبا ّيئ ّ
ّ
• ترشيك هيئة مقاومة الفساد وال ّرشوة لالستقصاء حول األموال األجنبيّة املشبوهة التي ت ُح ّول إىل الجمعيّات الوطنيّة.
• رضورة سحب االمتيازات الجبائ ّية والعناية املو ّجهة من لدن ال ّدولة عىل الجمع ّيات التي تنشط يف ميدان املساعدة االقتصاديّة
واالجتامع ّية من خالل إقرار تشجيعات اقتصاديّة وتحفيزات جبائ ّية لفائدتها.
وخاصة تلك املتعلّقة بالخصم
• إدراج تشجيعات وحوافز ماليّة لفائدة الجمعيّات يف قانون املاليّة وقانون امليزانيّة العا ّمة لل ّدولة
ّ
السياسة التّشغيليّة ،وأن ت ُسحب عليها أيضا االمتيازاتُ التي
عىل بعض الضرّ ائب غري املبارشة ،باعتبار الجمعيّات رشيكا لل ّدولة يف ّ
تتمتّع بها الشرّ كات بعنوان التّشجيع عىل االستثامر منها مثال تلك املتعلّقة باإلعفاء من املساهامت لتشغيل املعوقني واإلعفاء من
االجتامعي.
املساهامت لتشغيل الشّ باب إضافة إىل تكفّل ال ّدولة مبساهامت األعراف يف الضّ امن
ّ
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االقتصادي ومتكينها من بعض الحوافز الواردة مبجلّة االستثامر مع تشديد آليّات
• تشجيع الجمعيّات التّنمويّة التي تعمل يف املجال
ّ
ال ّرقابة حتى ال تحيد عن أهدافها التّنمويّة.
• اعتبار الجمع ّيات التّنموية رشيكا يف ال ّديناميك ّية االقتصاديّة واالجتامع ّية يف تونس ورضورة حوكمة أنشطتها قصد تحقيق األهداف
كل التّجاوزات التي من شأنها املساس بهذا املسار.
التي من أجلها أُحدثت ومتابعة تنفيذ أنشطتها وفق ما أعلنت عنه وردع ّ
املركزي.
• رضورة تحديد آجال معقولة بخصوص رصف األموال عىل مستوى البنك
ّ
كل التجاوزات وخلق مناخ سليم للعمل
• رضورة العمل عىل دعم استقالل ّية القضاء حتى يتح ّمل هذا األخري مسؤول ّيته يف ردع ّ
الجمعيّايتّ

توصيات مو ّجهة إىل الحكومة /
العمومي يف إطار الشّ فاف ّية مبقتىض أحكام الفصل  36من املرسوم وأحكام األمر عدد  5183لسنة .2013
• تفعيل التّمويل
ّ
العمومي ورضورة متثيليّة املجتمع املد ّين
املختصة يف منح التّمويل
• رضورة تفادي تضارب املصالح داخل اللّجنة الف ّنيّة العموميّة
ّ
ّ
باللّجنة.
املركزي وكذلك عىل
األجنبي عىل مستوى لجنة التّحاليل املال ّية يف البنك
• إرساء مزيد من الشّ فاف ّية بخصوص ال ّرقابة عىل التّمويل
ّ
ّ
مستوى رئاسة الحكومة ووزارة املاليّة.
الخاصة بالجمع ّيات موضوع الفصل  39من املرسوم.
• حثّ وزارة املال ّية عىل إصدار القرار املتعلّق بضبط املعايري املحاسب ّية
ّ
• رضورة ات ّباع الكتابة العا ّمة للحكومة سياسة تواصل ّية وإعالم ّية للتّعريف بال ّنصوص القانون ّية املؤطّرة للعمل الجمع ّيا ّيت.
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كل الجمعيّات بصفة محايدة
العمومي وتعميم رصف املنح العموميّة عىل ّ
• االستئناس بالتّجارب املقارنة املعت َمدة يف التّمويل
ّ
وموضوعيّة واعتامد معايري واضحة والتزام الشفافيّة يف نرش طلب الترّ شّ ح للحصول عىل التمويالت بطريقة تضمن ال ّنفاذ إليها بيُرس.
كل ال ّنصوص املشتّتة واملتعلّقة بال ّرقابة عىل متويل الجمع ّيات وتنظيم حمالت توعية قصد إحاطة الجمع ّيات
• تجميع وتحيني ّ
بها ورضورة االحتكام لقواعدها عند مامرسة نشاطها ودعم الجهات الرقاب ّية للقيام بعملهم وفق قواعد محاسب ّية دقيقة تعتمد
الشّ فافيّة واإلفصاح عن املوارد املاليّة.
كل حسب اختصاصه،
كل اإلدارات والوزارات املتدخّلة يف الشّ أن الجمع ّيايت ٌّ
الحكومي بفرض آل ّية للتّنسيق بني ّ
• حوكمة العمل
ّ
كل املعلومات عن الجمع ّيات مع رضورة اعتامد مقاربة تضمن
وذلك باعتامد قاعدة بيانات مو ّحدة وشاملة وعا ّمة تتقاسم فيها ّ
رصف والجدوى من ال ّرقابة .ويتّجه ضبط اسرتاتيجيّة رقابيّة ناجعة ملسح أغلب الجمعيّات وجعل مقاومة الفساد من بني
حسن التّ ّ
املق ّومات األساسيّة يف هذه االسرتاتيجيّة.
• العمل عىل دعم إمكان ّية ال ّدفع نحو قيام الجمع ّيات بأنشطة من شأنها أن تكون لها عائدات مال ّية (التّمويل الذّايت)
• تعزيز الوسائل البرشيّة والتّقنيّة واملا ّديّة ملراكز جمع البيانات واإلحصائيّات املتعلّقة بالجمعيّات.
كل طلبات العروض املتعلّقة باملنح العموم ّية حتّى يتس ّنى تقديم الترّ شّ حات إليها من قبل
• رضورة أن تشمل قاعدة البيانات ّ
الجمع ّيات.
السادس «األحكام املاليّة».
• تفعيل آليّات ال ّرقابة املاليّة واملحاسبيّة موضوع الفصول من  34إىل  44من الباب ّ
السلطات الواسعة لوزير املال ّية يف ما يتعلّق بتت ّبع الجمع ّيات بدعوى اإلرهاب ومزيد ضبط وتأطري صالح ّياته مبا
• التّضييق من ّ
كل التّجاوزات املحتملة.
يتامىش مع مقتضيات مرسوم الجمع ّيات وفرض رقابة قضائ ّية عىل ّ
• دعم طرق مواجهة الجمعيّات الخارجة عن القانون.

توصيات مو ّجهة إىل الجمع ّيات /
• رضورة التّدقيق وااللتزام باملقتضيات املستو َجبة عند تقديم طلب التّسجيل.
• رضورة مبادرة الجمعيّات بتقديم قوامئها املحاسبيّة وال ّنرش واإلعالم بالتّمويالت األجنبيّة التي تتلقّاها.
املحاسبي والتزامات
رصف
السعي إىل حضور ّ
• رضورة ّ
كل ال ّدورات التّكوين ّية حول طرق التّسيري داخل الجمع ّيات وطرق التّ ّ
ّ
الجمعيّات.
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السلمي
ال ّتوصيات بخصوص ال ّتظاهر
ّ
توصيات مو ّجهة إىل مجلس ن ّواب الشّ عب /
• رضورة إلغاء القانون عدد  4لسنة  1969املتعلّق بالتّظاهر واالستعراضات لتعارضه مع أحكام املرسوم عدد  88لسنة  ،2011وات ّخاذ
جمهوري.
السلمي وحامية املتظاهرين من خالل أمن
الحق يف التّظاهر
قانون
أسايس يك ّرس ّ
ّ
ّ
ّ
• رضورة ات ّخاذ قانون يتعلّق بالتّدابري االستثنائيّة املنصوص عليها بالفصل  80من ال ّدستور وإلغاء أمر الطّوارئ ورفع الحالة
االستثنائ ّية عن الفضاءات العا ّمة أو وضع ضوابط مح ّددة.

توصيات مو ّجهة إىل الحكومة :
السلمي.
• رضورة تكوين أعوان األمن يف التّعامل مع التّظاهر
ّ
• رضورة القطع مع سياسة اإلفالت من العقاب عند وجود انتهاكات.

توصيات مو ّجهة إىل الجمع ّيات :
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• رضورة تفادي التّصادم غري امل ّربر مع أعوان األمن أثناء التّظاهر.
• رضورة احرتام اإلجراءات املستوجبة قبل التّظاهر.

قائمة المراجع
والمالحق
المعتمدة في
الدراسة

علمية
مقاالت وأبحاث
ّ
السعيدي“ ،تقييم وطني ملشاركة املواطنني واملجتمع املدين يف إصالح القطاع العام يف تونس” ،منشورات “اإلدارة ال ّرشيدة
• فتح ّية ّ
لخدمة التّنمية يف ال ّدول العربيّة”.
• دالل العرويس« ،دليل تكوين الجمعيّات وتسيريها وفق مقتضيات القانون التّونيس» ،نرشيّات «جمعيّتي» ،سبتمرب .2014
ملؤسسات املجتمع املدين يف تونس  :الواقع واآلفاق» ،تونس ،سبتمرب  ،2013ص ،5 .منشور عىل موقع:
السنويس« ،البيئة القانونيّة ّ
منري ّ
.www.icnl.org
• مؤرش املجتمع املدين – التقييم الرسيع يف تونس» ،دراسة من إعداد:د.وحيد الفرشييش وهناء بن عبده و خالد املاجري .بالتعاون
مع civicusو املعهد العريب لحقوق اإلنسان .2014
• رافع بن عاشور« ،مقاومة اإلرهاب ورضورة إحرتام املبادئ ال ّدميقراط ّية» ،مجموعة أعامل مهداة إىل العميد عياض بن عاشور،
ص.ص ،1509-1514 .مركز ال ّنرش الجامعي ،تونس .2008
• «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة ،مداوالت الهيئة» ،الجزء الثّاين ،من شهر جوان إىل أكتوبر  ،2011املطبعة ال ّرسم ّية ،تونس
جانفي .2012
الصادرة ما بني  14جانفي و 23أكتوبر 2011
• عيل كحلون« ،القوانني اإلنتقال ّية  :مجموعة القوانني التّونس ّية للمرحلة اإلنتقال ّية األوىل ّ
املختص ،تونس.2012 ،
مع التّعليق» ،منشورات مجمع األطرش للكتاب
ّ
• بوحنيّة قوي« ،الجمعيّات يف املغرب وتونس :قراءة يف الواقع والتطلّعات» ،منشور عىل موقع:
. www.studies.aljazeera.net

• فيصل بوق ّرة« ،دور القايض ال ّدستوري يف رقابة مق ّومات الجودة وال ّنوعيّة يف صياغة القاعدة القانونيّة» ،مجلّة األخبار القانونيّة ،عدد
 ،204/205جويلية-سبتمرب  ،2015ص.ص.24-27 .
• مح ّمد الفاضل الحمدي« ،دور الكاتب العام للحكومة يف مراقبة الجمعيّات» ،مجلّة األخبار القانونيّة ،عدد  ،218/219أفريل ،2016
ص.ص.14-15 .
• محمد الفاضل الحمدي« ،الجمعيات  :من الترصيح إىل التأشري عود عىل بدء» ،صحيفة «الضّ مري» 21 ،ديسمرب .2015
• مح ّمد صالح بن عيىس« ،التّمويل العمومي للجمع ّيات يف تونس» ،دراسة مبساهمة نرجس ج ّديدي وأحمد علوي ،بدعم من مركز
الكواكبي للتّح ّوالت ال ّدميقراط ّية واملركز ال ّدويل ملنظّامت املجتمع املدين ،تونس ،ديسمرب  ،2014منشور عىل موقع :
www.kawakibi.org

• بدر الشّ ايف« ،حرية تأسيس الجمعيات باألنظمة املقارنة فرنسا ،مرص ،تونس ،املغرب» ،منشور عىل املوقع التّايل:
/http://www.alkanounia.com

• « دور املجتمع املدين يف الثورة التونسية .محادثة لـ»الوضع» بني فاتح عزام وعبد الباسط بن حسن» ،صحيفة الجدل ّية ،منشور عىل
املوقع التّايل/http://www.jadaliyya.com :
• تامر عبدالحميد ومحمد مرتىض« ،آثار التمويل األجنبى ملنظامت املجتمع املدىن ىف مرص وتونس» ،دراسة تحت إرشاف أ .إسالم
حجازى ،نرشيّات املركز الدميقراطى العرىب ،قسم الربامج واملنظومات الدميقراطية.
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.2010  أوت11 ،3091  العدد، الحوار املتم ّدن،» «مخاطر التمويل األجنبي والرسمي ملنظامت املجتمع املدين،• رشيد بن بيّة
•

Cyrille Ferraton, « L’idée d’association chez Alexis de Tocqueville. », Cahiers d’économie

Politique / Papers in Political Economy, 1/2004 (n° 46), p. 45-65, Disponible sur U.R.L.: < www.
cairn.info/ >.

• Alexis de Tocqueville : « Le paupérisme en Amérique » (1833), « Mémoire sur le paupérisme

» (1835), « Lettre sur le paupérisme en Normandie » (1835) et le « Deuxième article sur le
paupérisme » (1837).

• Jürgen Habermas,

L’espace public, Thèse en sciences politiques, Wolfgang Abendroth (dir.),

Université de Marbourg, Publiée en 1962.

•

« 38 nouveaux projets associatifs sur les thématiques de la transition », In La Société

Civile en action, Lettre d’information publiée dans le cadre du Projet d’appui au processus
constitutionnel, parlementaire et au dialogue national, n° 2, Avril -Juin 2013, Disponible sur: <
http://www.tn.undp.org/ >.

• « Pour Tocqueville, dans ; Quel est le rôle de la société civile organisée dans une démocratie
? », S. Dzimira, Sc. Sociales et politiques, Term., 2012/2013.

• « Quelle Société Civile dans l’espace arabe ? », Olivier Guilmain, Observatoire des mutations

politiques dans l’espace arabe, I.R.I.S. (Institut de relations internationales et stratégiques),
France, Décembre 2014, Disponsible sur: < http://www.iris-france.org/ >.
< http://fr.slideshare.net/jamaity_tn/le-volet-juridique >

•

Michel Troper, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », In Mélanges en l’honneur de

‘Yadh Ben ‘Achour, p.p. 1143-1152, C.P.U., Tunis, 2008.
Giorgio Agamben, État d’exception, Paris, 2004 ; Le Monde du 11 décembre 2002 et du 23 déc
2015.

• Benoît Dubreuil, État d’exception, Homo sacer de Giorgio Agamben, Paris, Éditions du Seuil,
2003, 153 p., Politique et Sociétés, Vol. 23, n° 1, 2004.

Thi Hong Nguyen, La notion d’exception en droit consitutionnel français, Bertrand Mathieu
(dir.). Paris, 2013.

• Bruce Ackerman, Before the next attack: preserving civil liberties in an age of terrorism, New-

Haven, Yale University Press, 2006.

Martha Minow, « The Constitution as Black Box During National Emergencies: Comment on
Bruce Ackerman’s Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism », 75
Fordham L. Rev. 593 (2006), Disponible sur: < http://www.dash.harvard.edu >, < http://ir.lawnet.
fordham.edu >.

• Samuel Hayat et Lucie Tangy, “Exception(s)”, Tracés n°20 (2011), «Politiques de l’exception», <
http://www.traces.revues.org >.

•

Victor-Yves Ghebali (dir.), Droits intangibles et états d’exception / Non-Derogable Rights

and States of Emergency, collection Organisation internationale et relations internationales,
Rédacteur général Daniel Prémont, Édition Christian Stenersen, Coordonnatrice Isabelle

Oseredczuk, avec le concours de Liliana Valiña, Bruxelles, Établissement Emile Bruylant, 1996,
644 p.

• François Saint-Bonnet, L’État d’exception, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.
• Bernard Manin (Trad. Richard Robert), « Le paradigme de l’exception : L’État face au nouveau

terrorisme », La vie des idées, 15 décembre 2015.

• Carl Schmitt, Théologie politique, (1922).

« Quelle indépendance pour les O.N.G. ? Des enjeux de transparence, autonomie, financements,

etc. », Dossier « Les O.N.G., acteurs incountournables de la Solidarité internationales ? »,
Institut-Bioforce-Developpement, 20 novembre 2012, < http://www.Ritimo.org >.
« O.N.G.: Entre exigence d’indépendance et recherche de financement », Emille Barrau,

•

Philippe Ryfma (dir.), Sciences Po. Paris, Janvier 2001, Projet «Bawia», Gaëlle Wicart, Aventure
n° 93, Automne 2001, La Guilde Européenne du Raid, Disponible sur: < http://www.pwc.bawiya.
com >.
« Les O.N.G., outils d’intelligence économique ? », Publications de groupe de travail

•

« InfoLabo ».

قضائية
أحكام
ّ
• املحكمة اإلداريّة ،قرار يف ما ّدة توقيف التّنفيذ عدد  593بتاريخ  26مارس  ،1993ال ّرابطة التّونس ّية لحقوق اإلنسان ض ّد وزير
ال ّداخل ّية ،منشور باملجموعة ص.497 .
السلطة عدد  3643بتاريخ  21ماي  ،1996ال ّرابطة التّونس ّية لحقوق اإلنسان ض ّد وزير
• املحكمة اإلداريّة ،حكم إبتدايئ يف تجاوز ّ
ال ّداخل ّية ،منشور« ،األحكام الكربى يف فقه القضاء اإلداري» ،تحت إرشاف مح ّمد رضا بن حماّ د ،مركز ال ّنرش الجامعي ،2007 ،قرار
رقم  ،27ص.ص.454 – 435 .
• حكم ابتدايئ ،املحكمة اإلبتدائيّة بتونس بتاريخ  12مارس .2013
• الحكم اإلبتدايئ الصادر يف القضية عدد  1/16975بتاريخ  29/04/2009مروان شعباين  /وزير الداخلية
• الحكم ا اإلبتدايئ لصادر يف القضية عدد 1/13381بتاريخ  22/06/2010محمد التوري و من معه  /وزير الداخلية
• الحكم اإلبتدايئ الصادر يف القضية عدد  1/10344بتاريخ  26/04/2011ملؤسسون لرابطة اتحاد الكتاب األحرار /وزير الداخلية
• الحكم اإلبتدايئ الصادر يف القضية عدد  28404بتاريخ  22/05/2012وزير الداخلية /محمد صالح املاجري
• الحكم اإلستئنايف الصادر يف القض ّية عدد  16754/1بتاريخ  28مارس  ،2008عبد السالم بن عمر يف حق ابنته القارصة «أمرية» ضد
املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق وزارة الداخلية والتنمية املحلية،
• املحكمة االداريّة يف القرار التعقيبي الصادر يف القضية عدد  310938بتاريخ  28ماي 2011
• الحكم اإلستئنايف الصادر يف القضية عدد  26587يف  22ماي 2009
• ملحوظات مندوبة الدولة السيدة أنوار منرصي يف القضية االبتدائ ّية باملحكمة اإلداريّة عدد .124593
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تقارير ودراسات وملتقيات
،2015  ديسمرب11-12-13 ، الحاممات، منتدى املجتمع املدين،” الواقع واآلفاق:• “تفاعالت املنظّامت الوطن ّية والدول ّية بعد الثّورة
 سامح، ختام الجامعي، فيصل بوق ّرة، من إعداد القضاة أنوار منرصي،املتوسطيّة لحقوق اإلنسان
تحت إرشاف الشّ بكة األوروبيّة
ّ
.2016  تونس،الفرجاين وألفة بن عاشور
 إعداد، منشورات مركز الكواكبي للتّح ّوالت ال ّدميقراط ّية،» مجموعة دراسات، سنوات5 • «تقييم اإلنتقال ال ّدميقراطي يف تونس بعد
.2015  تونس، هيكل بن محفوظ، عمر بوبكري، عمر الوساليت، صالح ال ّدين الجوريش، إرشاق بال ّزين،أمني الغايل
، تونس، مركز الكواكبي للتح ّوالت ال ّدميقراط ّية،»2014  تقييم تجربة إنتخابات:السيايس يف الحمالت اإلنتخاب ّية
ّ • «ال ّرقابة عىل التّمويل
.2015 أفريل
 مارس، إعداد املرصد ال ّدويل للجمع ّيات والتّنمية املستدامة،» حول اإلنتهاكات املسلّطة عىل الجمع ّيات يف تونس2015 • «تقرير سنة
.2016
• Atelier d’échange avec la Société Civile sur « Le traitement de la corruption dans le cadre du

processus de justice transitionnelle », Tunis, Hotel Golden Tulip, El-Mechtel, 2 décembre 2015,
< http://fr.slideshare.net/jamaity_tn/atelier-osc-corruptionversion-finale >.

الدولي لمنظّمات المجتمع المدني
ّ ورقة عمل المركز
•

I.C.N.L., “Comments on the Tunisian Republic Decree n° 88 dated September 24, 2011

pertaining to the Organization of Associations”, working paper, 30/11/2011.

• Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, intitulé Liste d’États
qui ont proclamé ou prorogé un état d’exception, soumis en application de la décision 1998/108
de la Commission des droits de l’homme, point de l’ordre du jour de la Sous-Commission
intitulé « Administration de la justice, état de droit, et démocratie », rubrique « Question des
droits de l’homme et des États d’exception ». < http://www.ohchr.org >.

•

« La société civile tunisienne après la révolution, une seconde Révolution: la révolution

associative, Synthèse de l’état des lieux issu des rapports produits avec l’appui de l’Union
européenne, de la Banque africaine pour le développement, du Programme des Nations Unies
pour le développement, du C.A.W.T.A.R., et du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de
l’Homme, P.N.U.D., 2013, Disponible sur : < http://plateforme-osc.org/ >.

•

Mission de formulation : Programme d’appui à la Société Civile en Tunisie, Rapport de

diagnostic sur la Société Civile Tunisienne, C.O.W.I., Union Européenne, mars 2012, p. 5,
Disponible sur: < http://eeas.europa.eu/ >.

•

« Appui à la Société Civile en Tunisie, Lignes directrices à l’intention des demandeurs »,

Administration contractante: Délégation de l’Union européenne en Tunisie, 2014, disponible
sur: < http://www.ambtunisi.esteri.it/ >.

•

« Feuille de route de l’Union Européenne pour l’engagement envers la Société civile: 2014

– 2017 », 10ème réunion du Conseil d’Association Tunisie-Union européenne, 15 avril 2014,
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مصفوفة تقييم  /تقييم البيئة الممكنة

مالحظة
توفّر هذه القامئة أداة توجيهية للرشكاء يف التقييم الوطني للبيئة املمكنة ،تخ ّولهم إجراء تقييم لنتائجهم وللوضع وفقاً لرتتيب
باستخدام أعالم خرضاء (بيئة ممكنة) وصفراء (بيئة ممكنة جزئياً) وحمراء (بيئة معيقة) .تعتمد األمثلة املق ّدمة يف القامئة
عىل أُطُر معينة وال يجب اعتبارها أدلة عامة لتوجيه املامرسات الحسنة أو السيئة .غري أنها تعطي ملحة عن األوضاع التي يُعترب
فيها القانون أو املامرسة ممكناً ،ممكّناً جزئياً أو معيقاً لعمل منظمة مجتمع مدين يف دولة ما .سيكون الرتتيب غري موضوعي
ويصعب مقارنته يف األُطُر املختلفة؛ ويهدف الرتتيب إىل إعطاء أساس للنقاش يف االستشارات الوطنية وخطة املدافعة .وبغية
إجراء مقارنات بني الدول ،من املهم تقديم تربيرات عن الرتتيب يف الدول؛ وعليه ،س ُيطلب من الرشكاء يف التقييم الوطني للبيئة
املمكّنة إعطاء معلومات مخترصة تدعم تقييمهم ملختلف األبعاد والعوامل يف كل منها.
تر ّحب سيفيكوس واملركز الدويل لقانون املنظامت غري الهادفة للربح بأيّة مالحظات أو اقرتاحات لتحسني استخدام مصفوفة
التقييم واالستفادة منها.

2

البُعد  :1#التأسيس
أسئلة واقعية

1.1ما هي الصكوك القانونية (القوانني ،األنظمة ،املراسيم،
الخ) التي ترعى حالياً تأسيس منظامت املجتمع املدين1؟

مصفوفة التقييم /التقييم الوطني للبيئة املمكّنة

َعلَم أصفر

َعلَم أخرض

األبعاد القرسية
َعلَم أحمر

بضعة صكوك قانونية ممكنة؛ قوانني
تنظيمية واضحة وغري متداخلة

2.2من الذي يحق له أن يؤسس منظمة مجتمع مدين بحسب
القانون؟ ومن يُستثنى من الحق بتأسيس منظمة؟

عدة صكوك قانونية؛ بعض التداخل وعدم وضوح
يف القوانني التنظيمية

الحد األدىن لرشوط األهلية (مثل مكان رشوط أهلية مطولة (مثل إقامة وجنسية
ّ
املؤسسني)
إقامة املؤسسني)

ع ّدة صكوك قانونية؛ قوانني تنظيمية ُمبهمة ومتداخلة

رشوط أهلية معقدة جدا ً (مثل جنسية املؤسسني
وسجلهم الجرمي النظيف أو وظيفتهم)

4.4ما هي اإلجراءات الرضورية لتسجيل /تأسيس
منظمة مجتمع مدين؟

5.5هل يجب أن يتوفّر حد أدىن لرأس املال لتسجيل
منظمة مجتمع مدين؟

أكرث من  10أعضاء؛ رشوط أهلية معقد جدا ً

الحد األدىن إلجراءات التسجيل؛ تُقا َرن بتسجيل
هيئات قانونية تتوخى الربح
غياب حد أدىن لرشوط رأس املال (باستثناء
رشوط التأسيس املنطقية)

الحد األدىن من األُ ُسس الواضحة لرفض طلب
منظمة مجتمع مدين

3.3ما هو عدد األفراد الذي يجب أن يتوفّر لتأسيس منظمة
مجتمع مدين؟ وما هي رشوط العضوية؟
إجراءات تسجيل مط ّولة

رشط الحد األدىن لرأس املال االسمي لغالبية
منظامت املجتمع املدين و/أو رشوط رأسامل
معقدة للمؤسسات
أُ ُسس متعددة وغري واضحة نوعاً ما لرفض طلب
منظمة مجتمع مدين

أقل من خمسة أعضاء عىل األقل؛ الحد  5-10أعضاء عىل األقل؛ رشوط أهلية مط ّولة
ّ
األدىن لرشوط األهلية

إجراءات تسجيل معقدة للغاية

رشوط رأساملية معقدة للمؤسسات و/أو الجمعيات

أُ ُسس مط ّولة وغامضة لرفض طلب منظمة مجتمع
مدين (استنسابية كبرية ممنوحة لأمني السجالت)

6.6ما هي األسباب الرئيسية لرفض طلب تأسيس
مفصلة
منظمة مجتمع مدين؟ هل األسباب ّ
بشكل ٍ
كاف؟
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7.7هل يجب عىل منظامت املجتمع املدين االلتزام
بفئات أهداف معيّنة قبل تأسيسها؛ أو هل
مُينع تأسيس بعض منظامت املجتمع املدين
التي تعتمد أجندات معينة (مثل حامية حقوق
اإلنسان أو االرتقاء بالدميقراطية)؟

وسائل واضحة ومتوفرة الستئناف غري منحاز
8.8هل ميكن استئناف قرارات التسجيل؟ وكم مرة
تستأنف قرارات التسجيل عادة وما هي النتائج؟

الحد األدىن من رشوط التوثيق (مثل معلومات
االتصال األساسية والنظام الداخيل)
ال تجديد رضوري

9.9ما هي املستندات الرضورية لتسجيل /تأسيس
منظمة مجتمع مدين؟

ال قيود عىل هدف منظمة املجتمع املدين

رشط بالتزام منظمة املجتمع املدين باألهداف
املذكورة يف القانون

وسائل غري واضحة أو غري متوفرة بعض اليشء
لالستئناف؛ مراجعة منحازة (االستئناف أمام أمني
السجالت أو مسؤولني آخرين معنيني)
رشوط توثيق مط ّولة (مثل محارض اجتامع
مفصل
املؤسسني ،الشهادات الوزارية ،بيان ّ
باألهداف /النشاطات)
كل بضع سنوات
تجديد رضوري ّ

قيود عىل هدف منظمة املجتمع املدين؛ منع منظامت
ألهداف معينة

غياب وسائل االستئناف

رشوط توثيق معقدة للغاية (معلومات االتصال
مبجلس اإلدارة /األعضاء /املوظفني /املشاركني ،خطط
العمل وجدول باألصول)
تجديد سنوي

1111ما هي رسوم التسجيل املفروضة؟

تكاليف تسجيل معقدة؛ ُمهل زمنية غري واضحة
ألمني السجالت؛  30-90يوماً

تكاليف تسجيل قمعية؛ ُمهل زمنية غري واضحة أو
غائبة ألمني السجالت؛ أكرث من  90يوماً

رسوم تسجيل إسمية؛ ت ُقا َرن برسوم تسجيل القطاع رسوم تسجيل معقدة ومطولة مقارنة برسوم تسجيل
القطاع الخاص
الخاص

1010هل يُفرض عىل منظامت املجتمع املدين تجديد
تسجيلها باستمرار؟
غياب رسوم تسجيل إسمية

1212ما هي الكلفة التقديرية لتسجيل منظمة مجتمع تكاليف تسجيل إسمية؛ مهل زمنية واضحة يف
ُ
القانون؛ أقل من  30يوماً
مدين ،وكم من الوقت تتطلّب عملية التسجيل
عادة؟

1313ما هو عدد منظامت املجتمع املدين املسجلة
حالياً؟

الرجاء ذكر تقييمك الخاص للوضع وفقاً لـِ:
 عدد منظامت املجتمع املدين املس ّجلة 18413 :جمعية إىل غاية ىّموف شهر سبتمرب .2015
 عدد منظامت املجتمع املدين لكل ألف نسمة :يف تونس يوجد ما يعادل جمعيّة لكل  606ساكنا. نسبة الطلبات املعلّقة :غري معروف.أي مؤرش آخر ذات صلة.
أو ّ
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1414هل تتوفّر مسودات قانون من شأن اعتامدها أن
يعيق أو يس ّهل تأسيس منظامت مجتمع مدين؟
وإن كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام
أي مرحلة من العملية
الرئيسية ويف ضمن ّ
الترشيعية تندرج؟

أسئلة مفرتضة

ترشيعات /أنظمة معلّقة ستس ّهل تأسيس
منظامت املجتمع املدين

1.1هل تتمتع الهيئة املسؤولة عن تسجيل منظامت
املجتمع املدين بالتمويل وعدد املوظفني الكايف؟

2.2هل عملية التسجيل سهلة؟ مثالً :هل تتوفّر
مواقع /مراكز كافية يف الدولة لتسجيل منظامت
املجتمع املدين ،أو هل تجري العملية بشكل
إلكرتوين؟

3.3ما هي الحواجز غري القانونية وغري الحكومية،
مثل الرتاتبية البطيئة أو غري الفعالة ،والعجز
عن النفاذ إىل األموال ،أو صعوبة رشاء/استئجار
املمتلكات ،التي تؤثر عىل تأسيس منظامت
مجتمع مدين؟

َعلَم أخرض
نعم

نعم

غياب عوائق غري قانونية وغري حكومية للتأسيس

ال يتوفر

أي مدى تعاين عملية التسجيل من
4.4إىل ّ
املحسوبيات (السياسية والعرقية والدينية ،الخ)
و/أو الفساد؟

ترشيعات /أنظمة معلّقة قد تعيق تأسيس
منظامت املجتمع املدين

َعلَم أصفر
غياب محدود للقدرات /املوارد

صعوبة نفاذ منظامت املجتمع املدين للتسجيل

ترشيعات /أنظمة ستفرض عوائق حادة عىل تأسيس
منظامت املجتمع املدين

َعلَم أحمر
عجز عن تحقيق تفويضها

التسجيل متوفر لعدد قليل من منظامت املجتمع
املدين

ظلم منترش (االستنسابية ،املحسوبية ،الفساد)

بعض العوائق غري القانونية و/أو غري الحكومية عوائق غري قانونية و/أو غري حكومية قمعية
للتأسيس ،مثل التأخري البريوقراطي غري املنطقي
الذي يزيد صعوبة تأسيس منظمة مجتمع مدين
جاءت عالمة البلوغ من قبل مصالح الكتابة العا ّمة
ميض أجل شهر من تاريخ
للحكومة وذلك بعد ّ
املراسلة املو ّجهة للكاتب العا ّم للحكومة.
يتجه وضع عنوان للجمعية و هو ليس بالرضورةالعنوان الرئييس لها بل قد يكون ألحد مؤسسيها
باعتبار أن جزءا من مؤسيس الجمعية يكونون غري
قادرين عىل امتالك أو كراء محالت و هو ليس رشطا
لتكوين جمعية .
بعض الظلم امللموس (االستنسابية ،املحسوبية،
الفساد)
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ال ُبعد  :2#التشغيل
أسئلة واقعية
َعلَم أخرض

1.1ما هي القوانني التي ترعى مبارشة عمليات منظامت املجتمع بعض القوانني املمكّنة ،أنظمة قانونية
املدين؟ وهل تؤثر قوانني أخرى عىل عمليات منظامت واضحة وغري متداخلة
املجتمع املدين؟

َعلَم أصفر
قوانني متعددة؛ بعض التداخل وغياب الوضوح يف
األنظمة القانونية

َعلَم أحمر
عدد قوانني؛ أنظمة قانونية غري واضحة ومتداخلة

منظامت املجتمع املدين ُمجربة عىل إخطار الحكومة
بكافة االجتامعات واالنتخابات ونتائجها

2.2هل يجب عىل منظامت املجتمع املدين إخطار الحكومة
أي اجتامعات؟ وإن كذلك ،هل يجب إخطارها بكل
بعقد ّ
اجتامع أو باالجتامعات الرئيسية فقط؟ هل يجب عليها
أن تُعلم الحكومة بقامئة املرشحني ملجلس اإلدارة وبنتائج
االنتخابات؟

بضع رشوط إخطار إىل جانب الحد األدىن منها
غياب رشوط اإلخطار أو الحد األدىن
منها (أي فقط يف حالة تغيري يف مجلس
اإلدارة أو املمثلني القانونيني ملنظمة
املجتمع املدين)

تقارير معقدة جدا ً ومتك ّررة رضورية

بضع تقارير رضورية

تقارير أخرى معقدة جدا ً ومتك ّررة

3.3هل يجب عىل منظامت املجتمع املدين تقديم تقارير تقرير سنوي يتناسب مع حجم منظمة تقارير سنوية ع ّدة و/أو شاملة رضورية
دورية إىل الحكومة؟ ما هي هذه التقارير-مثالً تقارير عن املجتمع املدين
النشاطات أو تقارير مالية  -وكم مرة؟

4.4هل يجب عىل منظامت املجتمع املدين رفع تقارير دورية غياب/تدين التقارير األخرى
للحكومة ألسباب أخرى؟ ما هي األسباب وكم مرة ترفع
التقارير؟
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5.5هل تخضع منظامت املجتمع املدين لتدقيق أو تفتيش عمليات تدقيق سنوية؛ منظامت
املجتمع املدين الصغرية ُمعفاة منها
الحكومة؟ كم مرة وما هو نوع هذا التدقيق والتفتيش؟

عمليات تدقيق سنوية بغض النظر عن حجم
املنظمة؛ خطر تدقيق غري مرج ّو

عمليات تدقيق متك ّررة و/أو ترتكز عىل حوافز سياسية
(مثالً :أسامء كافة األعضاء)
القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤ ّرخ يف  7أوت
 2015املتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ت ّم
رصف الحذر» الواردة بالفصول 99
ذكر عبارة «قواعد التّ ّ
و 102و 106من قانون اإلرهاب .و تخ ّول هذه القواعد
لوزير املكلّف باملاليّة يف صورة مخالفتها إخضاع
الذّوات املعنويّة ،التي يُشتبه يف ارتباطها بأشخاص أو
تنظيامت أو أنشطة لها عالقة بالجرائم املعنيّة بهذا
القانون ،أو التي خالفت القواعد املتعلّقة بتمويلها
أو مبسك حساباتها ،إىل ترخيص مسبق فيام يتعلّق
أي تحويالت ماليّة واردة عليها من الخارج ،أو
بقبول ّ
املختص ترابيّا
أن يطلب من رئيس املحكمة االبتدائيّة
ّ
أن يأذن بإخضاع الذّات املعنويّة املشتبه بها إىل عمليّة
مختصني،
تدقيق خارجي بواسطة خبري أو ع ّدة خرباء
ّ
يت ّم تعيينهم مبقتىض إذن عىل العريضة

6.6ما هو نوع املعلومات الذي يجب عىل منظامت املجتمع غياب إجراءات إفصاح أخرى أو الحد بعض إجراءات إفصاح أخرى رضورية (مثل رواتب إجراءات إفصاح أخرى مستفيضة (مث ًال أسامء كافة
األعضاء)
األدىن منها (مثل استخدام املوارد املسؤولني الرئيسيني)
املدين اإلفصاح عنه؟
العامة)

7.7ما هي الرشوط اإلدارية التي تؤثر عىل عمليات منظامت حد أدىن من الرشوط اإلدارية الواضحة رشوط إدارية متعددة وغري واضحة مثل الشهادات رشوط إدارة متعددة وغامضة ،تزيد صعوبة االلتزام
بالقواعد
مثل املستندات األساسية ملنظمة من عدة مصادر
املجتمع املدين؟
مجتمع مدين ومعلومات االتصال
بالشخص املعني
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مواءمة غري رضورية
8.8هل تتمتع منظامت املجتمع املدين بتفويض ملواءمة
نشاطاتها مع األولويات الحكومية كام يرد يف خطط التنمية
الوطنية؟

الحل الطوعي
ال حدود عىل ّ

بعض املواءمة رضورية (مثالً :لبعض أنواع منظامت مواءمة كاملة رضورية و/أو فرض غرامة عىل عدم
املواءمة
املجتمع املدين)

الحل الطوعي
بعض الحدود عىل ّ

أنظمة /ترشيعات معلّقة تس ّهل عمل أنظمة /ترشيعات معلّقة قد تعيق عمل منظامت أنظمة /ترشيعات معلّقة سوف تعيق عمل منظامت
املجتمع املدين
منظامت املجتمع املدين
املجتمع املدين بحدةّ
هناك مبادرات نحو تنقيح املرسوم ملزيد إحكامالرقابة عىل الجمعيات قد يشكل حدا من حرية
التنظيم  ،خاصة بالنظر إىل رفع شعاراتا ملحاربة
اإلرهاب و اعتبار محاربة الجمعيات املمولة له
سندا للتنقيح
مع اإلشارة أنذه مل يعرض بعد عىل استشارة املجتمع
املدين

الحل الطوعي
منع ّ

9.9ما هي األسباب التي تسمح للحكومة قانوناً بإنهاء أعامل أو أُسس محدودة جدا ً إلنهاء أعامل أُسس متعددة وغامضة بعض اليشء إلنهاء أعامل أُسس مستفيضة وغامضة إلنهاء أعامل منظمة أو حلّها؛
ُ
ُ
ُ
حل منظمة مجتمع مدين؟ هل تتوفر فرصة استئناف هذا منظمة أو حلّها؛ فرصة كافة الستئناف منظمة أو حلّها؛ إمكانية محدودة الستئناف غري غياب وسائل استئناف غري منحاز
ّ
منحاز
غري منحاز
القرار؟

حل منظمة مجتمع مدين طوعياً؟
1010ما هي أسباب ّ

1111هل تتوفر مسودات قوانني أو أنظمة من شأن اعتامدها أن
يق ّوض أو يس ّهل عمل منظامت املجتمع املدين؟ إن كذلك،
الرجاء تلخيص محتوى األحكام الرئيسية وبأي مرحلة من
العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟

أسئلة مفرتضة

َعلَم أخرض

َعلَم أصفر

َعلَم أحمر

1.1ما هو مستوى اإلرشاف الذي متارسه الحكومة عىل منظامت خفيف ،مثالً تقرير سنوي رضوري متوسط ،مثل رشوط تقرير متكررة وتراخيص لبعض رشوط تقرير وتراخيص مستفيضة وفائضة وإرشاف
شبه مستمر
النشاطات و/أو تحقيق أو تدقيق متكرر
وإرشاف إضايف ُمربر ونادر
املجتمع املدين؟ هل هو مكثّف ،معتدل أو خفيف؟
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2.2عملياً ،هل تشكّل الرشوط القانونية واإلدارية املذكورة
أعاله عوائق أمام إنتاجية منظامت املجتمع املدين؟ أو هل
تساعد يف أداء العمليات اليومية للمنظامت؟

رشوط إدارية مبسطة (مثل وثائق
منطقية مرتبطة باملطالبة باملنافع
الرضيبية)

غياب تاريخ تضييق

ُ
3.3هل تتوفّر أسس غري قانونية تستخدمها الحكومة أو تذكرها غياب أُسس غري قانونية إلنهاء أعامل/
لحل أو إنهاء عمل منظمة غري حكومية؟ عملياً ،كيف تجري
ّ
حل منظمة
ّ
الحل هذه :مبوجب قانون أو خالفه؟
عمليات ّ

4.4هل هناك تاريخ تضييق حكومي عىل منظامت املجتمع
املدين لعدم التزامها بالرشوط اإلدارية و/أو القانونية؟ وهل
هناك تاريخ تضييق حكومي عىل منظامت املجتمع املدين
ألسباب أخرى أو بشكل عام؟

ال ُبعد  :3 #النفاذ إىل املوارد

a.aأسئلة عامة عن بيئة التمويل

أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

ال حدود عىل التمويل
1.1ما هي املوارد املالية التي تتمتع منظامت املجتمع املدين
بالنفاذ إليها :أموال الدولة ،الدخل املحقق ،الهبات ،التمويل
من املانحني الدوليني أو مصادر أخرى؟
كل مصدر غياب حواجز قانونية عىل التمويل
2.2ما هي الحواجز القانونية التي تعيق النفاذ إىل ّ
من مصادر التمويل املحتملة هذه؟

رشوط إدارية تعيق نوعاً ما عمل منظامت املجتمع
املدين (مثل طلبات معلومات إضافية بعد تقديم
التقارير الرضورية قانوناً؛ بريوقراطية بطيئة تعيق
نشاطات منظامت املجتمع املدين ،الخ ).و/أو
تخصيص أكرث من  20%من وقت املوظفني لشؤون
االمتثال

رشوط إدارية تعيق عمل منظامت املجتمع املدين
(مثالً تقارير مفصلة عن نشاطات منظامت املجتمع
املدين رضورية للحكومة؛ عمليات تدقيق مستمرة يف
سلسلة من األنظمة -مثل العمل والرضائب والضامن
االجتامعي ،الخ)؛ و/أو تخصيص أكرث من  50%من
وقت املوظفني لشؤون االمتثال

تضييق متكرر

عَلَم أحمر

غياب أُسس قانونية مثل توجيهات السياسة ،غياب أُ ُسس قانونية مثل اتخاذ إجراءات من دون تربير،
ُ
حل منظامت املجتمع
لحل /إنهاء أعامل منظامت املجتمع تُستخدم غالباً إلنهاء أعاملّ /
تُستخدم أحياناً ّ
املدين
املدين
بعض التضييق تاريخياً

َعلَم أصفر

بعض الحدود عىل التمويل (مثل رشوط قانونية
مرتبطة ببعض أنواع الدخل أو أحجام الدخل)

قيود مكثفة عىل التمويل (مثل العجز عن النفاذ إىل
مصادر التمويل الرئيسية ملنظامت املجتمع املدين)

بعض الحواجز القانونية عىل التمويل (مثالً :رضورة حواجز قانونية معقدة أمام التمويل (مثالً :قد
ال تحصل عىل التمويل األجنبي؛ قد ال تشارك يف
التسجيل للحصول عىل التمويل األجنبي؛ رضورة
نشاطات اقتصادية)
أي دخل)
تأسيس رشكة لتحقيق ّ
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منع واضح عىل توزيع األرباح واملنافع
الخاصة

3.3هل متنع األنظمة والقوانني منظامت املجتمع املدين عن
توزيع األرباح أو توزيع املنافع الخاصة غري املناسبة عىل
الضباط واملدراء أو مطلعني آخرين؟

حل املنظمة أو إنهاء نشاطاتها ،ماذا يحصل بأصول
4.4عند ّ
منظمة املجتمع املدين؟ ما هي القوانني و/أو األنظمة التي
حل املنظمة؟
ترعى توزيع األصول بعد ّ

َعلَم أخرض

أموال موثوق بها ومتوفرة

غياب حواجز غري قانونية وغري
حكومية تعيق النفاذ إىل التمويل

بعض األنظمة غري الواضحة لتوزيع األرباح أو
املنافع الخاصة
قوانني متعددة أو غري واضحة حول أصول
منظامت املجتمع املدين بعد إنهاء عملها /حلّها؛
إمكانية محدودة الستنسابية الحكومة بشأن
استخدام األصول

أنظمة غامضة لتوزيع األرباح واملنافع الخاصة

قوانني غائبة أو غامضة حول أصول منظامت املجتمع
املدين بعد إنهاء عملها/حلّها؛ إمكانية كربى الستنسابية
الحكومة بشأن استخدام األصول
أنظمة /قوانني معلّقة سوف تعيق نفاذ منظامت
املجتمع املدين إىل املوارد

بعض الحواجز غري القانونية و/أو غري الحكومية،
مثل نظام خدمات مرصفية غري متطور وافتقار
بعض املنظامت إىل قدرة جمع األموال
أموال غري موثوق بها وشبه غري متوفرة

َعلَم أحمر

حواجز غري قانونية و/أو غري حكومية معقدة مثل
القيود عىل التعامالت املالية وافتقار املنظامت إىل
قدرة جمع األموال
أموال غري موثوق بها إطالقاً ومحدودة جدا ً

َعلَم أصفر

أنظمة /قوانني معلّقة قد تعيق نفاذ منظامت
أنظمة /قوانني معلّقة سوف تس ّهل
املجتمع املدين إىل املوارد
نفاذ منظامت املجتمع املدين إىل
املوارد
مرشوع تنقيح األمر املتعلق بالتمويلالعمومي تتجه نحو تحييد اللجنة
الفنية املرشفة عىل إسناد التمويل و
تسهيل ولوج الجمعيات للتمويل.
ال يزال طور الدراسة يف رئاسة
الحكومة

قوانني قليلة وواضحة حول أصول
منظامت املجتمع املدين بعد إنهاء
أعاملها /حلّها

5.5هل تتوفر قوانني وأنظمة من شأن اعتامدها أن مينع
أو يس ّهل نفاذ املنظامت إىل املوارد؟ وإن كذلك ،الرجاء
تلخيص محتوى األحكام الرئيسية وبأي مرحلة من العملية
الترشيعية تتوفر حالياً؟

أسئلة مفرتضة

1.1ما هي الحواجز غري القانونية وغري الحكومية التي تعيق
النفاذ إىل مصادر التمويل املحتملة ملنظامت املجتمع
املدين؟

2.2إىل أي مدى ميكن االعتامد عىل نفاذ منظامت املجتمع
املدين إىل األموال املسموح بها؟ وإىل أي مدى تتوفر هذه
األموال بح ّرية؟
3.3إىل أي مدى تعتمد االستدامة املالية ملنظامت املجتمع
املدين عىل إرشاف الحكومة وموافقتها؟
إطالقاً (طاملا أن منظمة املجتمع املدين بعض اليشء (تتخذ الحكومة القرار يف املوافقة أو
التأثري عىل بعض املصادر املالية املتوفرة ملنظامت
متتثل إىل األنظمة املنطقية)
املجتمع املدين)
بشكل كامل (مثالً :تسيطر الحكومة عىل املوارد
الرئيسية ملنظامت املجتمع املدين؛ و/أو املوارد
ممنوعة)
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غياب الفعالية بشكل كامل ،فيعيق القانون النشاطات
الخريية أو مينع مامرسة هذه النشاطات الخريية
ال تتوفر هذه األموال أو تقترص عىل مجموعة صغرية
جدا ً من منظامت املجتمع املدين

فعالية محدودة ،مثالً تسمح القوانني بتقديم
الهبات ولكن ال تقدم حوافز لذلك
توفّر محدود لهذه األموال (مثالً :تتوفر من بعض
املانحني فقط أو لعدد محدود من منظامت
املجتمع املدين)

بفعالية ،مثالً تتخذ الحكومة إجراءات
لتشجيع النشاطات الخريية
نعم ،تتوفر هذه األموال بشكل عام

4.4إىل أي مدى يدعم اإلطار القانوين والسيايس حشد املوارد
املحلية بفعالية؟

5.5هل يدعم متويل الحكومة والجهات املانحة برامج
ونشاطات منظامت املجتمع املدين مبا فيها االبتكار وإعداد
السياسة واملدافعة؟
مصادر متويل متنوعة

مصادر متويل قليلة /غري مستدامة

6.6ما هو نوع مصدر التمويل الذي تعتمد عليه منظامت
املجتمع املدين؟

مصدر متويل واحدة أو ال مصدر

مصادر متويل متنوعة موثوق بها

7.7ما هي موثوقية مختلف مصادر التمويل؟ وما هي مصادر
التمويل األكرث موثوقية ملنظامت املجتمع املدين؟

مصادر متويل قليلة موثوق بها

بيئة التمويل تتحسن أو هي ممكّنة
أصالً ومن املحتمل أن تبقى كذلك

َعلَم أصفر

َعلَم أحمر

بيئة متويل متدهورة بشكل كبري

ال مصادر متويل موثوق بها

بيئة متويل متدهورة و/أو معرضة لخطر التدهور
بشكل كبري

8.8هل ترى أيّة تغيريات يف بيئة التمويل عىل املستوى
الوطني؟ ما هي تأثريات التغيريات عىل منظامت املجتمع
املدين؟

b.bالتمويل الحكومي
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض
متويل حكومي متوفر بعض اليشء (مثالً :من بعض عدم توفّر متويل حكومي
إدارات لبعض أنواع منظامت مجتمع مدين)

1.1هل يتوفر التمويل الحكومي حالياً ملنظامت املجتمع املدين؟ متويل الحكومة متوفر بشكل عام
إن حصل ،هل يتوفر ألي نوع من أنواع منظامت املجتمع
املدين أو هل هناك أنواع منظامت معينة تدعمها الحكومة؟
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َعلَم أحمر

إطار قانوين معقد للتمويل الحكومي؛ حواجز قانونية
وغري قانونية قمعية للدعم الحكومي الشفاف (مثل
معايري صارمة بشكل غري عادل لتأهل منظامت املجتمع
املدين للحصول عىل الدعم؛ استنسابية عالية يف اتخاذ
القرارات)

خيارات متويل حكومي محدودة بعض اليشء؛ تتوفر شكل واحد أو ال شكل من أشكال التمويل الحكومي
2.2بأي شكل وبأي مستوى يتوفّر التمويل الحكومي؟ مثالً :هل مجموعة من خيارات التمويل
أي مستوى
تتوفر املنح والهبات واإلعانات والدعم املؤسيس (األسايس) الحكومي عىل املستوى املركزي
أمثلة عن مامرسات جيدة ولكنها ليست منترشة؛ عىل ّ
تلكؤ املستوى املركزي أو املحيل
عىل املستوى املركزي و/أو املستوى املحيل؟ هل تتوفر آليات واملحيل
متويل خاصة (مثل صندوق متويل) لدعم منظامت املجتمع
املدين؟ هل تتوفر أمثلة عن تعاقد منظامت مجتمع مدين
مع الحكومة؟
قوانني /قواعد /سياسات متعددة وغري واضحة قوانني /قواعد /سياسات متعددة و/أو غامضة للتمويل
3.3ما هي القوانني واألحكام والسياسات التي ترعى حالياً قوانني /قواعد /سياسات قليلة
بعض اليشء للتمويل الحكومي؛ قواعد املشرتيات الحكومي؛ قواعد صارمة جدا ً أو غياب قواعد واضح
وواضحة للتمويل الحكومة ،مبا يف
الهبات واإلعانات الحكومية ملنظامت املجتمع املدين؟
ملنع األموال العامة ملنظامت املجتمع املدين
العامة تُطبق عىل منظامت املجتمع املدين
ذلك تلك التي تضمن الشفافية يف
تقديم الهبات أو منح العقود ملنظامت
املجتمع املدين

أسئلة مفرتضة

َعلَم أخرض

َعلَم أصفر

إطار قانوين يحفز بعض اليشء عىل التمويل
1.1إىل أي مدى يرعى اإلطار القانوين متويل الحكومة ملنظامت اإلطار القانوين يحفز التمويل
املجتمع املدين؟ ما هي الحواجز القانونية وغري القانونية الحكومي؛ غياب حواجز قانونية أو غري الحكومي؛ بعض الحواجز القانونية و/أو غياب
حواجز قانونية للدعم الحكومي الشفاف (مثالً:
قانونية مهمة أمام الدعم الحكومي
املحددة لدعم أكرب وأكرث فعالية وشفافية من الحكومة؟
قانون يسمح بتمويل منظامت املجتمع املدين
الشفاف
ولكن تغيب آليات تنفيذ واضحة؛ أو :طلبات تقديم
عروض ال تلبي أولويات منظامت املجتمع املدين)
 تعقيدات إدارية للحصول عىل متويل عموميتخصيص و بصفة دامئة متويل عمومي دوريللجمعيات تعمل لصالح األعوان و املوظفني مثل
الوداديات و ال تخصص نفس املبالغ للجمعيات
الناشطة يف الشأن العام

2.2هل يُعترب رصف األموال الحكومية أمرا ً متوقعاً وشفافاً وسهل نعم بشكل عام
الفهم وغري ُمنحاز؟

يعترب توزيع األموال الحكومية غري قابل للتوقع يُعترب توزيع األموال الحكومية غري قابل للتوقّع إطالقاً
وغامض ومربك و/أو ُمنحاز
وغامض ومربك و/أو ُمنحاز
انحياز لصالح الجمعيات الرياضية و ووداديات
اإلدارة
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دعم حكومي مرتاجع؛ من املتوقع أن يستمر بالرتاجع
(أو شبه غائب)

3.3هل زادت الحكومة أو خفضت دعمها يف السنوات املاضية؟ دعم حكومي مستقر أو متزايد؛ يتوقّع دعم حكومي مل يزدد مؤخرا ً؛ ليست من املتوقع
ُ
ّ
أن يتزايد
أن يستمر بالتزايد
ما املتوقّع يف السنوات املقبلة؟
الحظت الوزارة أ ّن عدد الجمعيّات
املتمتّعة بالتّمويل العمومي يف ارتفاع
وأ ّن عديد الجمعيّات تعتمد كليّا
الصنف من
يف مداخيلها عىل هذا ّ
التّمويل ،عىل عكس الهياكل ال ّرياضيّة
تتحصل عىل متويالت أجنبيّة
التي
ّ
ضخمة متأتيّة من ال ّرابطات الرياضيّة
الدوليّة مماّ يحقّق لها استقرار مايل
غري أ ّن ذلك يضعف تعاملها وتعاونها
مع سلط اإلرشاف الوطنيّة رغم أنّها
أحدثت أساسا لتسيري مرفق عام ذو
صبغة رياضيّة

c.cالتمويل الدويل
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

َعلَم أصفر

بعض الحواجز القانونية أمام التمويل األجنبي
(مثالً :رشوط اإلخطار)

حواجز قانونية معقدة أمام التمويل األجنبي (مثالً:
رشوط موافقة وتقرير مكلفة)

َعلَم أحمر

معايري /رشوط إضافية معقدة للتمويل األجنبي (مثالً:
الحاجة إىل مواءمة النشاطات مع الخطط الحكومية)

1.1هل تختلف معايري/متطلبات النفاذ إىل مصادر التمويل غياب معايري /رشوط إضافية للتمويل بعض املعايري /الرشوط اإلضافية للتمويل األجنبي
(مثالً :رشوط تسجيل منفصلة)
األجنبي
الخارجية مقابل مصادر التمويل املحلية؟
ال تفرض رشوط قانونية إضافية عىلالجمعية للتمويل األجنبي

2.2ما هي الحواجز القانونية للنفاذ إىل املوارد األجنبية غياب حواجز قانونية للنفاذ إىل
واستخدامها من ِقبل منظمة غري حكومية ،إن وج َدت؟ مثالً :التمويل األجنبي
ُ
َ
هل يتوفّر إخطار و/أو إرشاف حكومي رضوري للحصول عىل
متويل أجنبي؟ هل تتوفّر رشوط تقرير إضافية عند استخدام
متويل أجنبي؟
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غياب اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ،أو غيابها
بالكامل ،بشأن التمويل األجنبي

قلّة اتفاقات ثنائية و/أو متعددة األطراف متعلقة
بالتمويل األجنبي

َعلَم أخرض

3.3هل تم اعتامد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تؤثر عىل اتفاقات ثنائية و/أو متعددة األطراف
قدرة الجهات املانحة األجنبية عىل تقديم الهبات وتأسيس لتسهيل النفاذ إىل التمويل األجنبي
صح ذلك ،ما هي
رشاكات مع منظامت مجتمع مدين؟ إن ّ
هذه االتفاقات (بيانات التزام متوسط إىل طويل املدى
بعالقة ،إطار متويل ،الخ).

أسئلة مفرتضة

1.1ما هي الحواجز غري القانونية للحصول عىل متويل أجنبي؟

d.dالنشاطات الخريية
أسئلة واقعية
َعلَم أخرض

َعلَم أصفر

َعلَم أصفر

غياب حواجز غري قانونية للنفاذ إىل
التمويل األجنبي

2.2هل أث ّر وضع الحوكمة وحكم القانون بشكل عام يف الدولة حوكمة عامة وحكم قانون يش ّجع
عىل مساهمة الجهات املانحة يف منظامت املجتمع املدين؟ الجهات املانحة
وكيف؟

1.1ما هي القوانني و/أو األنظمة التي تتط ّرق إىل مسألة قلّة أنظمة /قوانني واضحة لتشجيع
النشاطات الخريية
النشاطات الخريية؟

َعلَم أصفر

ال

َعلَم أحمر

ال -منع الهبات و/أو التطوع (بالقانون أو املامرسة)
(مثالً :غياب الترشيعات يؤدي حكامً إىل املنع)

قيود معقدة عىل منظامت املجتمع املدين كمتلقٍ
للمساعدات الخريية التي تقدمها رشكات و/أو أفراد
(مثالً :إعادة التسجيل السنوي ملنظمة خريية للتأهل
للحصول عىل املساعدات)

َعلَم أحمر

َعلَم أحمر
بعض الحواجز غري القانونية للنفاذ إىل التمويل
األجنبي (مثالً :طلبات وإجراءات تقرير معقدة)
حوكمة عامة وحكم قانون مبثابة تهديد للجهات
املانحة

قوانني /أنظمة متعددة وغري واضحة بشأن
النشاطات الخريية
إعفاءات رضيبية محدودة متوفرة

2.2هل تستفيد املنظامت التي تقدم نشاطات خريية من اإلعفاءات الرضيبية متوفرة بسهولة
إعفاءات رضيبية؟

3.3هل يُسمح ملنظامت املجتمع املدين أن تكون متلقية نعم ،مبوجب معايري منطقية (مث ًال
أهداف خريية)
للنشاطات الخريية الفردية والخاصة بالرشكات؟

َعلَم أخرض

نعم -تُعتمد قوانني أساسية لتقديم
املنافع الرضيبية للهبات ،خيارات
تأسيس مؤسسات وصناديق والتط ّوع
نعم

نوعاً ما -مثالً :يُسمح بتقديم الهبات والتط ّوع
ولكن ال تتوفر حوافز أو اإلجراءات معقدة وغري
واضحة
نوعاً ما

حواجز غري قانونية قمعية للنفاذ إىل التمويل األجنبي
(مثالً :إجراءات طلبات وتقرير معقدة؛ انخفاض كبري
يف متويل الجهات املانحة)
حوكمة عامة وحكم قانون قمعي للجهات املانحة

قوانني /أنظمة متعددة و/أو غامضة بشأن النشاطات
الخريية
غياب إعفاءات رضيبية

بعض القيود غري املنطقية أو غري املحبذة عىل
منظامت املجتمع املدين كمتلقي للمساعدات
الخريية التي تق ّدمها رشكات و/أو أفراد (مثالً:
كل جهة مانحة)
يجب رفع تقرير إىل ّ

أسئلة مفرتضة

1.1هل يشجع اإلطار القانوين والتنظيمي النشاطات الخريية؟
ّ
وكيف؟

2.2هل هناك تقليد بالقيام بنشاطات خريية؟ ما الذي يش ّجع
التقليد أو يثني عنه؟
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نعم -مثالً ،تتوفر مامرسات ُمعتمدة
3.3هل تقوم منظامت املجتمع املدين بجمع األموال من
الرشكات املحلية أو املؤسسات العامة؟ هل تتمتع املنظامت أو أمثلة معروفة عن جمع األموال
املحيل ،وتتأىت نسبة متزايدة من دخل
بالقدرة عىل جمع األموال أو بالقدرة عىل تنويع مصادر
منظامت املجتمع املدين عن مصادر
متويلها؟
التمويل الخريية
نعم -مثالً :يقوم الناس بالت ّربع لعدد
4.4هل يقوم األفراد بالت ّربع دورياً ملنظامت املجتمع املدين؟
من منظامت املجتمع املدين أو
عىل األقل يحصل قسم واسع منها
عىل هذه الهبات (مثالً :املؤسسات
اإلنسانية ،األطفال ،الخ)
5.5هل تقوم الرشكات بالت ّربع دورياً ملنظامت املجتمع املدين؟ نعم -مثالً ،تتربع الرشكات باستمرار
بأشكال مختلفة (األموال ،تربعات
عينية ،تقديم الخربة) إىل مجموعة من
منظامت املجتمع املدين

ال ُبعد  :4#التعبري
أسئلة واقعية
َعلَم أخرض

نوعاً ما -هناك وعي متزايد عن أهمية جمع
األموال املحيل ،بعض املنظامت «الرائدة» والربامج
الناجحة ط ّورت قدرة منظامت املجتمع املدين

ال -مثالً :غالبية منظامت املجتمع املدين ال يحق لها
تغض النظر عنها
إجراء نشاطات جمع األموال أو ّ

َعلَم أحمر

أي من املعاهدات الدولية
املصادقة عىل قلّة أو ّ
وغياب احتامل املصادقة عليها يف املستقبل القريب

قيود صارمة عىل حرية تعبري منظامت املجتمع املدين؛
انتهاك واضح للمعايري الدولية

ال -هبات الرشكات ال تستحوذ عىل نسبة كبرية من
دخل منظامت املجتمع املدين

نوعاً ما -مثالً :هناك منط متزايد يف تقديم الهبات ال -الهبات املستمرة ال تستحوذ عىل نسبة كبرية من
إىل منظامت املجتمع املدين مع الرتكيز عىل القضايا دخل منظامت املجتمع املدين
«الرائجة»
نوعاً ما -مثالً :هناك مجموعة من الرشكات
اعتمدت برامج هبات

َعلَم أصفر

بعض القيود عىل حرية تعبري منظامت املجتمع
املدين

1.1ما هي القوانني التي تؤثر عىل قدرة منظامت املجتمع
املدين عىل التعبري عن رأيها بحرية؟ ما هي الحقوق التي
يضمنها اإلطار القانوين الحايل ،مبا يف ذلك الدستور بشأن
حرية التعبري والنفاذ إىل االنرتنت؟

قيود غري موجودة /متدنية عىل حرية
تعبري منظامت املجتمع املدين ،قيود
وفقاً للمعايري الدولية.
متت املصادقة عىل كافة أو غالبية املعاهدات ذات
الصلة أو ستتم يف املستقبل القريب

بعض القيود عىل الزمان والتاريخ واألسلوب

قيود قاسية /قمعية عىل الزمان والتاريخ واألسلوب

ع ّدة و/أو بعض القوانني الغامضة التي تنظّم حرية عدة قوانني غامضة تقمع حرية التعبري
التعبري

2.2ما هي االتفاقات الدولية التي تم توقيعها والتي تؤثر عىل املصادقة عىل كافة املعاهدات ذات
الصلة (اإلعالن العاملي لحقوق
حرية التعبري؟ ما هي االتفاقات التي جرى توقيعها والتي
اإلنسان ،العهد الدويل للحقوق املدنية
تؤثر عىل حق النفاذ إىل االنرتنت؟
والسياسية ،اتفاقات حقوق اإلنسان
اإلقليمية)
3.3ما هي القوانني و/أو األنظمة التي تنظّم محتوى التعبري؟ ما قلّة قوانني واضحة تنظّم حرية التعبري
وفقاً للمعايري الدولية
هي القيود املفروضة عىل هذا املحتوى (أي القيود لألمن
القومي والخطاب الخصامي والخطاب التجاري أو القدح
والذم)؟
4.4هل تتوفر قيود زمنية ومكانية وإجرائية عىل حرية التعبري؟ ال قيود أو قيود متدنية عىل الزمان
والتاريخ واألسلوب
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5.5ما هي الحواجز القانونية ،التي إن ُوجدت ،تؤثر عىل قدرة
منظامت املجتمع املدين عىل التعبري بحرية عن رأيها وال
سيام يف شؤون السياسات الحكومية الهامة؟

َعلَم أصفر

قوانني /أنظمة قد تعرقل حرية تعبري منظامت
املجتمع املدين

ال حواجز قانونية أو تدين الحواجز أمام بعض الحواجز القانونية عىل حرية التعبري
حرية التعبري

َعلَم أخرض

6.6هل تتوفر مسودات قوانني أو أنظمة من شأن اعتامدها أن قوانني /أنظمة معلقة من شأنها
يق ّوض أو يس ّهل حرية التعبري ملنظامت املجتمع املدين؟ إن تسهيل حرية تعبري منظامت املجتمع
كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام الرئيسية وبأي مرحلة املدين
من العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟

أسئلة مفرتضة

1.1ما هي الحواجز غري القانونية التي تعيق قدرة منظامت
املجتمع املدين عىل التعبري عن رأيها بانفتاح؟

ال حواجز غري قانونية عىل حرية
التعبري

2.2هل االنتقاد العام لسياسات ومامرسات الحكومة مقبول؟ ما تقبل االنتقاد العام
ّ
هو نوع االنتقاد غري املقبول؟ وتاريخياً ،ما كانت ردة فعل
الحكومة تجاه هذا االنتقاد؟

حواجز قمعية /قاسية تعيق جدا ً حرية التعبري

قوانني /أنظمة سوف تعيق جدا ً حرية تعبري منظامت
املجتمع املدين

َعلَم أحمر

َعلَم أحمر

عدة قوانني غامضة ترعى التجمع السلمي؛ عدم
التوقيع واملصادقة عىل ع ّدة اتفاقات ذات صلة

عدد قليل من األفراد ومنظامت املجتمع املدين يعون
حقوقهم؛ الثقافة السياسية تعيق حرية التعبري

متنع الحكومة االنتقاد العام وإذا حصل ،تنتقم مبارشة

حواجز قاسية /قمعية غري قانونية عىل حرية التعبري
بعض الحواجز غري القانونية عىل حرية التعبري
(مثالً :عدد محدود من وسائل اإلعالم التي تخصص (مثالً :وسائل إعالم وانرتنت خاضع بالكامل لسيطرة
الحكومة)
مساحة ملنظامت املجتمع املدين)
إدانة الحكومة لالنتقاد العام و/أو االنتقام أحياناً

يعي العديد من األفراد ومنظامت املجتمع املدين
حقوقهم؛ الثقافة السياسية ال تحبذ حرية التعبري

3.3هل يعي األفراد ومنظامت املجتمع املدين حقوقهم املتعلقة يعي األفراد ومنظامت املجتمع املدين
بحرية التعبري؟ وهل تدعم الثقافة السياسية هذه الحقوق؟ حقوقهم؛ تدعم الثقافة السياسية
حرية التعبري
أو هل تقمعها بغض النظر عن الحامية القانونية؟

البُعد  :5#التجمع السلمي
أسئلة واقعية
َعلَم أخرض

1.1ما هي القوانني التي تتطرق إىل حقوق التجمع السلمي ،مبا
فيها األنظمة /الترشيعات املحلية واملعاهدات الدولية التي
وقعتها الدولة؟

2.2هل تُفرض قيود عىل األطراف التي يحق لها التج ّمع؟ هل
تمُ نع املجموعات التي تتمتع بأجندات أو توجهات معينة
ّ
من التج ّمع؟

َعلَم أصفر

عدد قليل من القوانني الواضحة التي قوانني متعددة وغري واضحة نوعاً ما للتجمع
تسمح بالتجمع السلمي؛ متت املصادقة السلمي؛ متت الصادقة والتوقيع عىل بعض
االتفاقات ذات الصلة
عىل كافة االتفاقات ذات الصلة
قيود غائبة أو متدنية عىل األطراف
التي يحق لها التجمع؛ حدود تتامىش
مع املعايري الدولية

بعض القيود عىل األطراف التي يحق لها التج ّمع؛
قد تكون القيود غري منطقية وغامضة أو
استنسابية من قبل الحكومة

قيود قمعية عىل األطراف التي ميكنها التجمع (مثالً:
ال يحق للمجموعات التي تر ّوج لبعض املسائل أو
االنتامءات بالتجمع)؛ انتهاك واضح للمعايري الدولية
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4.4هل هناك قيود عىل الوقت واملكان والطريقة التي ميكن
للمجموعات أو األفراد اعتامدها للتجمع أو التظاهر أو
اإلرضاب أو التعبري عن رأيهم علناً (وسلمياً)؟

5.5كيف يتم التعامل مع املتظاهرين العنيفني /العدائيني
بحسب القانون وعملياً؟

املوافقة رضورية

غياب أو حد أدىن من القيود عىل زمان بعض القيود عىل زمان ومكان وطريقة التجمع؛
القيود غري منطقية وغامضة وتسمح باستنسابية
ومكان وطريقة التجمع
الحكومة
يتم تفادي العنف واحتواءه؛ االستجابة عدم احتواء العنف جيدا ً إطالقاً؛ االستجابة األمنية
غري مناسبة بالرضورة
األمنية مناسبة

6.6هل تتوفر مسودات قوانني أو أنظمة من شأن اعتامدها أن
يق ّوض أو يس ّهل حق منظامت املجتمع املدين يف التظاهر
السلمي؟ إن كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام
الرئيسية وبأي مرحلة من العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟

ال موافقات أو إخطار مسبق رضوري ،اإلخطار املسبق مطلوب دامئاً و/أو يجب تقدميه
3.3هل ينبغي عىل األفراد أو منظامت املجتمع املدين الذين
يخططون إلرضاب /تظاهرة طلب املوافقة أو إعالم الحكومة باستثناء اإلخطار املنطقي املسبق لعدة سلطات معنية؛ ال تُسمح التجمعات العفوية
للسلطات املحلية ،مثالً :إن كانت
مسبقاً؟
التظاهرة ستعيق حركة السري أو
املواكبة األمنية رضورية؛ ولكن ،ت ُسمح
التجمعات العفوية

قيود قمعية عىل زمان ومكان وطريقة التجمع

تتفاقم حدة العنف؛ االستجابة األمنية غري مناسبة
قوانني /أنظمة معلقة ستفرض عوائق صارمة عىل
حرية التجمع السلمي

قوانني /أنظمة معلّقة ستس ّهل (كثريا ً) قوانني /أنظمة معلّقة قد تعيق حرية التجمع
حرية التجمع السلمي .هناك حاليا السلمي
مبادرة ترشيعية من رئاسة الحكومة تم
إعدادها بوزارة الداخلية الهدف منها
إلغاء العمل بالقانون عدد  4لسنة 1969
الذي يحد من حرية التجمع السلمي ،
لكن هذا املرشوع مل يتم نرشه لإلطالع
عليه .الرسالة الوحيدة من املبادرة هو
مالمئة الحق يف التجمع السلمي مع
الدستور و املعاهدات الدولية

أسئلة مفرتضة
غياب تاريخ عنف أو اعتداءات

َعلَم أخرض
تاريخ بسيط يف العنف أو االعتداءات

االنتقاد والتظاهر مقبول

َعلَم أصفر

حاالت عنف واعتداءات متكررة

االنتقاد والتظاهر ُمدان

َعلَم أحمر

االنتقاد والتظاهر مقموع

1.1هل هناك تاريخ عنف أو اعتداءات حكومية ضد
املتظاهرين ،الناشطني و/أو املعارضني السلميني؟
2.2عملياً ،هل املجموعات التي تجتمع علناً النتقاد الحكومة
عرب التظاهرات أو اإلرضاب أو غريها من أشكال التظاهر
مقبولة؟
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البُعد  :6#العالقات بني الحكومة ومنظامت املجتمع املدين
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

األبعاد االختيارية
َعلَم أصفر

1.1إىل أي مدى يُسمح ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف
العملية السياسية (االنتخابية)؟ مثالً :هل يحق لها تعيني
مرشحني ملناصب عامة؟ أيحق لها دعم أو معارضة أحزاب/
مرشحني سياسيني؟ أو هل يحق لها حشد األموال ألحزاب/
صح ،فام هي الرشوط؟
مرشحني سياسيني؟ إن ّ

َعلَم أحمر
يُسمح عادة ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف
العملية السياسية ولكن تتوفر ع ّدة قوانني غري
واضحة ترعى منظامت املجتمع املدين والعملية
السياسية وتسمح باستنسابية الحكومة

يُسمح عادة ملنظامت املجتمع املدين
املشاركة يف العملية السياسية؛ ترعى
قلّة قوانني ممكنة وواضحة منظامت
املجتمع املدين والعملية السياسية،
التي تفرض حدودا ً منطقية (مثالً :قد
ال تكون املنظامت مؤهلة لالستفادة
من املنافع الرضيبية يف حال شاركت
يف العملية السياسية؛ أو يجب عليها
اإلفصاح عن التمويل املق ّدم إىل حزب
سيايس)

2.2إىل أي مدى يُسمح ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف
نشاطات السياسة العامة؟ هل يُسمح لها باملدافعة (إطالق
حمالت) وحشد الدعم ألنظمة ما؟ وما هي الرشوط؟

تمُ نع منظامت املجتمع املدين من املشاركة يف العملية
السياسية؛ أو هناك غياب كامل وتعدد وغموض
القوانني التي ترعى منظامت املجتمع املدين والعملية
السياسية نتيجة لقمع موجود

تمُ نع منظامت املجتمع املدين ،أو قسامً كبريا ً منها،
من املشاركة يف نشاطات السياسة العامة مبا يف ذلك
املدافعة وحشد الدعم

يُسمح ملنظامت املجتمع املدين جزئياً باملشاركة يف
نشاطات السياسة العامة؛ تسمح قوانني غامضة
باستنسابية الحكومة؛ وهناك بعض القيود غري
املنطقية عىل نشاطات املدافعة وحشد الدعم
(مثالً :يجب الحصول عىل موافقة الحكومة قبل
تنظيم نشاط)

يُسمح ملنظامت املجتمع املدين
املشاركة يف نشاطات السياسة العامة؛
ظل
يُسمح باملدافعة وحشد الدعم يف ّ
قيود قليلة أو ال قيود إطالقاً (مثالً:
يجب عىل منظامت املجتمع املدين
اإلفصاح عن جهود املدافعة التي تقوم
بها)

3.3ما هي الفُرص القانونية /املؤسسية ملشاركة منظامت املجتمع
املدين يف عملية صنع القرار؟ مثالً ،هل تجري جلسات استامع
عامة واستشارات أو مجموعات عمل متعددة األطراف؟

غياب فرص أو فرص محدودة قانونية /مؤسسية
ملشاركة منظامت املجتمع املدين يف إجراءات صنع
القرارات

4.4ما هي االتفاقات وضباط االرتباط واللجان أو آليات أخرى
مشابهة املتوفرة للرتويج للتعاون والتواصل بني الحكومة
واملجتمع املدين؟

غياب آلية لتعزيز التعاون والتواصل بني الحكومة
واملجتمع املدين

فرص قانونية /مؤسسية محدودة ملشاركة منظامت
توفّر عدة فرص قانونية /مؤسسية
ملنظامت املجتمع املدين للمشاركة يف املجتمع املدين يف إجراءات صنع القرارات (مثالً:
إجراءات صنع القرارات بشكل مستم ّر دائرة واحدة فقط تنظّم هذه املنتديات؛ يُسمح
ملنظامت املجتمع املدين التي تتمتع بعضوية
واسعة فقط املشاركة يف هذه املنتديات ،الخ)
آلية واحدة عىل األقل متوفرة لتعزيز تُدرس آلية واحدة عىل األقل متوفرة لتعزيز
َ
التعاون والتواصل بني الحكومة واملجتمع املدين ،أو
التعاون والتواصل بني الحكومة
تتوفر مع بعض التحديات يف تنفيذها
واملجتمع املدين
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قوانني /أنظمة معلقة قد تعيق العالقات بني
5.5هل تتوفر مسودات قوانني أو أنظمة من شأن اعتامدها أن قوانني /أنظمة معلقة من شأنها أن
الحكومة ومنظامت املجتمع املدين
يق ّوض أو يس ّهل العالقة بني الحكومة ومنظامت املجتمع تس ّهل (كثريا ً) العالقات بني الحكومة
املدين؟ إن كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام الرئيسية ومنظامت املجتمع املدين
هناك أمر حكومي عدد  465لسنةوبأي مرحلة من العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟
 2016مؤرخ يف  11أفريل 2016
يتعلق بإحداث وزارة العالقة مع
الهيئات الدستورية واملجتمع املدين
وحقوق اإلنسان وضبط اختصاصاتها
وصالحياتها و التي من بني مهامها
األساسية املساهمة يف تكريس التحاور
املتواصل بني الحكومة واملجتمع املدين
يف إطار إرساء قواعد الدميقراطية
التشاركية.

أسئلة مفرتضة

َعلَم أخرض

قوانني /أنظمة معلقة ستقيد جدا ً العالقات بني
الحكومة ومنظامت املجتمع املدين

1.1بشكل عام ،ما هي طبيعة العالقة بني الحكومة ومنظامت عالقة حرة ومتناغمة بني الحكومة
ومنظامت املجتمع املدين
املجتمع املدين؟ هل هي جدلية ،متناغمة أو بني االثنني؟

2.2هل هناك تواصل مستمر بني منظامت املجتمع املدين تواصل مستمر وب ّناء بني منظامت
والحكومة؟ وكيف ميكن وصف جودة الحوار بني الحكومة املجتمع املدين والحكومة
ومنظامت املجتمع املدين؟
3.3هل تؤخذ آراء منظامت املجتمع املدين يف االعتبار عند صياغة تؤخذ آراء منظامت املجتمع املدين
ذات الصلة يف االعتبار
األنظمة أو بأي مرحلة من مراحل العملية الترشيعية؟

َعلَم أصفر

عالقة متوترة بعض اليشء بني الحكومة ومنظامت
املجتمع املدين
تواصل محدود وغري فعال بني منظامت املجتمع
املدين والحكومة
تؤخذ أراء منظامت املجتمع املدين أحياناً يف
االعتبار
أحياناً

َعلَم أحمر

عالقة عدائية بني الحكومة ومنظامت املجتمع املدين
حد أدىن من التواصل غري الفعال بني منظامت
املجتمع املدين والحكومة
قلّام تؤخذ آراء منظامت املجتمع املدين يف االعتبار أو
ال تؤخذ إطالقاً
قليالً أو إطالقاً
تدين ومحدودية الشفافية واملحاسبة

4.4هل تجري استشارات مع منظامت املجتمع املدين يف الوقت نعم
املناسب للسامح لها بالتأثري عىل قرارات الحكومة؟
5.5هل تُعتمد الشفافية واملحاسبة يف وضع األولويات نعم ،تتوفر عملية تشاركية لتطوير
هذه الشفافية واملحاسبة
واالسرتاتيجيات والخطط واإلجراءات من ِقبَل الحكومة؟
تتوفر بعض الشفافية واملحاسبة (مثالً :تنرش بعض
اإلدارات البيانات)
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6.6هل تعتمد منظامت املجتمع املدين آلية ملناقشة أو استئناف نعم ،تتوفر عدة آليات مشابهة
بعض القرارات الحكومية عىل املستوى املركزي أو املحيل؟ وبرهنت آلية واحدة عىل األقل عن
وهل هذه اآللية موثوق بها ،حقيقية وفعالة تسمح ملنظامت نجاحها
املجتمع املدين بالتعبري عن رفضها ومعارضتها لبعض القرارات
الحكومية؟ عملياً ،هل نجحت منظامت املجتمع املدين يف
استعامل هذه اآللية لتحقيق نتيجة أكرث عدالة؟
7.7هل ترى الحكومة منظامت املجتمع املدين رشيكاً وحليفاً يف تُعترب منظامت املجتمع املدين رشيكاً
للحكومة
عملها أو تهديدا ً محتمالً ألجندتها؟

8.8هل تستطيع منظامت املجتمع املدين املشاركة يف مبادرات حد أدىن أو غياب للحواجز غري
ونشاطات السياسة العامة ،أو هل يقترص نشاطها عىل القانونية أمام مشاركة املنظامت يف
السياسة العامة (مثالً :تندد الحكومة
مروحة ضيقة من النشاطات؟
باملنظمة ولكن ال متنعها من املشاركة)

غالباً ما تعترب الحكومة منظامت املجتمع املدين
رشيكاً وأحياناً تهديدا ً أو تنكرها بشكل عام

ال تعتمد منظامت املجتمع املدين آليات استئناف ،أو
تتمتع منظامت املجتمع املدين بآليات استئناف
محدودة؛ ال ميكن االعتامد عىل هذه اآلليات وغالباً مل تحقق هذه اآلليات أيّة نتائج إطالقاً
ما ال تنجح منظامت املجتمع املدين

غالباً ما تعترب الحكومة منظامت املجتمع املدين
تهديدا ً
حواجز غري قانونية صارمة أمام مشاركة املنظامت
يف السياسة العامة (مثالً :مداهمة مكاتب املنظمة،
تضييق عىل قادتها وأعضائها أو سجنهم ،افتقار
املنظامت إىل القدرات األساسية للمشاركة)

األحداث والتطورات الدولية تركت تأثريا ً سلبياً عىل
العالقات بني الدولة واملجتمع املدين (مثالً :تم اعتامد
قانون قمعي عىل التمويل األجنبي يف إطار مبادرة
مكافحة اإلرهاب)

العالقات بني املجتمع املدين والحكومة تدهورت كثريا ً
يف السنتني املنرصمتني

بعض الحواجز غري القانونية ملشاركة املنظامت يف
السياسة العامة بحسب نوع النشاط أو املسألة
السياسية املعنية (مثالً :آليات املشاركة متوفرة
فقط يف املجاالت «األقل حساسية» مثل املساعدات
اإلنسانية ورفاه األطفال؛ و/أو منظامت املجتمع
املدين ليست منظّمة كفاية للمشاركة)

9.9هل حدثت أية تغيريات مهمة يف العالقات بني املجتمع العالقات بني املجتمع املدين والحكومة العالقات بني املجتمع املدين والحكومة تدهورت
بعض اليشء يف السنتني املنرصمتني
تحسنت يف السنتني املنرصمتني
املدين والحكومة يف دولتك خالل السنتني املنرصمتني؟ إن
ّ
حصلت ،الرجاء وصفها.
1010هل أث ّرت أيّة أحداث عاملية يف السنتني املنرصمتني عىل األحداث والتطورات العاملية أثرت األحداث والتطورات العاملية مل تؤثر عىل العالقة
العالقات بني الدولة واملجتمع املدين عىل املستوى الوطني إيجابياً عىل العالقة بني الدولة بني الدولة واملجتمع املدين؛ أو تركت تأثريا ً مثريا ً
واملجتمع املدين (مثالً :قامت الحكومة للجدل (مثالً القضاء عىل مسودة قانون القمع)
(مثالً :الحوار بشأن فعالية املساعدة ،الخ).
مبشاركة منظامت املجتمع املدين يف
تخطيط التطوير)

1111ما هي الرشوط التي يجب وضعها لتأسيس عالقة جيدة
وفعالة بني الدولة واملجتمع املدين؟
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البُعد  :7#حرية االنرتنت
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

1.1ما هي القوانني التي ،إن ُوج َدت ،تحمي حرية اإلنرتنت؟ وما قوانني قليلة وواضحة حول حرية
هي القيود التي تُفرض عىل النفاذ إىل الشبكة اإللكرتونية؟ االنرتنت؛ ال قيود عىل القدرة عىل
النفاذ إىل االنرتنت

َعلَم أصفر
ع ّدة قوانني غري واضحة تحكم النفاذ إىل االنرتنت؛
بعض القيود عىل النفاذ إىل االنرتنت
بعض الحواجز الفنية عىل النفاذ إىل االنرتنت

َعلَم أحمر
قوانني متعددة وغامضة ترعى النفاذ إىل االنرتنت؛
قيود قاسية عىل النفاذ إىل االنرتنت
حواجز قمعية عىل النفاذ إىل االنرتنت

3.3هل هناك حواجز فنية (مثالً بنية تحتية مركزية ،احتكار ال حواجز فنية عىل النفاذ إىل الهاتف
من الدولة ،سيطرة من الدولة عىل شبكة األلياف البرصية الجوال
والنحاسية) للنفاذ إىل الهواتف الجوالة؟

2.2هل هناك حواجز فنية (مثالً بنية تحتية مركزية ،احتكار ال حواجز فنية عىل النفاذ إىل االنرتنت
من الدولة ،سيطرة من الدولة عىل شبكة األلياف البرصية
والنحاسية) للنفاذ إىل االنرتنت؟

بعض الحواجز الفنية عىل النفاذ إىل الهاتف الجوال حواجز قمعية عىل النفاذ إىل الهاتف الجوال

حجب الدولة لبعض املحتوى (حجب محتوى
مرفوض أخالقياً أو سياسياً)

تفرض الدولة قيودا ً صارمة عىل النفاذ إىل املحتوى
عىل االنرتنت (مثالً حجب املعارضة أو املامرسات
االجتامعية غري التقليدية)

ألي محتوى أو
4.4هل تفرض الدولة قيودا ً عىل محتوى االنرتنت مبنع النفاذ عدم حجب الدولة ّ
إىل املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت بشأن مشاكل اجتامعية لنسبة صغرية فقط (مثالً :املواد
اإلباحية الخاصة باألطفال ،نوع آخر
وسياسية؟
من املحتوى الجرمي)

5.5خالل األزمات السياسية ،هل انقطع النفاذ إىل االنرتنت أو
الهاتف الجوال؟

مل تقطع الدولة إطالقاً النفاذ إىل
االنرتنت والهاتف الجوال

قطعت الدولة النفاذ إىل االنرتنت والهاتف الجوال مرة
واحدة أو أكرث

هددت الدولة أو حاولت قطع النفاذ إىل االنرتنت
والهاتف الجوال؛ اقترص القطع عىل بعض املواقع
فقط

َعلَم أحمر

ترشيعات /أنظمة معلقة قد تعيق جدا ً حرية االنرتنت

َعلَم أصفر

قبول مستوى متوسط لحرية االنرتنت
يُستخدم االنرتنت أحياناً للمدافعة والحشد

حرية االنرتنت محدودة جدا ً
قلّام يُستخدم االنرتنت للمدافعة والحشد

6.6هل تتوفر مسودات قوانني وأنظمة من شأن اعتامدها أن ترشيعات /أنظمة معلّقة من شأنها أن ترشيعات /أنظمة معلقة قد تعيق حرية االنرتنت
يق ّوض أو يس ّهل النفاذ إىل االنرتنت؟ وإن كذلك ،الرجاء تسهل (كثريا ً) حرية االنرتنت
ّ
تلخيص محتوى األحكام الرئيسية وبأي مرحلة من العملية
الترشيعية تتوفر حالياً؟

أسئلة مفرتضة

َعلَم أخرض

قبول مستوى مرتفع لحرية االنرتنت
1.1عملياً ،ما هو مستوى حرية االنرتنت املقبول يف الدولة؟
2.2هل يشكّل االنرتنت -والربيد اإللكرتوين وأدوات وسائل يُستخدم االنرتنت عادة للمدافعة
التواصل االجتامعي -أداة ت ُستخدم عادة من ِقبل منظامت والحشد
املجتمع املدين واملواطنني ألهداف املدافعة والحشد؟
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البُعد  :8#التحالف والتعاون بني منظامت املجتمع املدين
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

َعلَم أصفر

بعض القيود عىل الرشاكات الدولية (مثالً :رضورة
إخطار الحكومة)

1.1هل تنظّم القوانني التي ترعى منظامت املجتمع املدين أيضاً عدد قليل من القوانني الواضحة التي مينع القانون التحالفات (مثالً :فرص املشاركة
تحالفات املنظامت التي تعمل سوياً؟ هل يجيز القانون أو تس ّهل التحالفات؛ أو القانون ال يتط ّرق مفتوحة فقط أمام املنظامت الفردية وليس
مينع هذه التجمعات؟ هل يشجع أو يعيق هذه التجمعات إىل التحالفات دون طرح عوائق أمام التحالفات)
تأسيسها
بطريقة غري مبارشة؟

2.2هل يحق ملنظامت املجتمع املحيل الرشاكة مع منظامت الرشاكات الدولية مقبولة أو سهلة
دولية؟ وإالّ ،فام هي رشوط التعاون؟ ما هو مستوى
اإلرشاف /اإلخطار الحكومي الرضوري لهذه التحالفات؟

َعلَم أحمر
مينع القانون التحالفات بشكل مبارش أو غري مبارش
(مثالً :ال يُسمح للهيئات القانونية تأسيس مؤسسة؛
التسجيل القرسي للمجموعات /الخ)؛ أو يفرض
التحالفات (مثالً :يفرض منظمة مجتمع مدين وطنية
تتبع لها كافة املنظامت)
قيود معقدة عىل الرشاكات الدولية (مثل رضورة توفري
موافقة أو حضور الحكومة)

َعلَم أحمر

ترشيعات /أنظمة معلّقة من شأنها أن تعيق بش ّدة
التعاون وبناء التحالفات

التحالفات نادرة وغري فعالة أحياناً
التحالفات نادرة و/أو غري فعالة
3.3هل التحالفات ،املنصات أو املجموعات املتطوعة األخرى التحالفات منترشة وفعالة
ملنظامت املجتمع املدين أمر شائع؟ وهل تتوفر هذه
التحالفات يف العمل عىل أجندة مشرتكة؟
التنظيم الذايت ملنظامت املجتمع املدين ليس طوعياً غياب تنظيم ذايت ملنظامت املجتمع املدين
أي وسيلة لتنظيم اعتمدت منظامت املجتمع املدين
4.4هل اعتمدت منظامت املجتمع املدين ّ
نفسها تلقائياً؟ 2وإن حصل لك ،الرجاء وصفها بشكل مخترص .وسائل واضحة وممكّنة وفعالة لتنظيم (مثالً :يجري لتلبية توقعات الحكومة) و/أو ليس
نفسها تلقائياً؛ أو هي حالياً تقوم بذلك فعاالً (مثالً :تم اعتامد املبادئ ولكن ال يتم االمتثال
إليها)
من خالل عملية واسعة وتشاركية

َعلَم أصفر

تتوفّر بعض األمثلة عن التعاون ولكنها ما زالت
تطرح ٍ
تحد بشكل عام؛ تنعزل القطاعات املنظّمة
عن املنظامت األخرى

5.5هل تتوفر مسودات قوانني وأنظمة من شأن اعتامدها أن ترشيعات /أنظمة معلقة من شأنها أن ترشيعات /أنظمة معلّقة من شأنها أن تعيق
التعاون وبناء التحالفات
يق ّوض أو يس ّهل التعاون أو التحالف بني منظامت املجتمع تس ّهل التعاون وبناء التحالفات
املدين؟ وإن كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام الرئيسية
وبأي مرحلة من العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟

أسئلة مفرتضة

َعلَم أخرض

1.1ما هي طبيعة العالقة بني منظامت املجتمع املدين وداخلها؟ منظامت املجتمع املدين ُمتعاوِنة
عىل هي قادرة ومستعدة للتعاون مع بعضها البعض؟ هل بشكل عام؛ تق ّدم بعض القطاعات
ينطبق ذلك عىل قطاعات معينة أكرث من غريها (مثل البيئة منوذجاً جيدا ً تسعى قطاعات أخرى
التباعه
والنساء وحقوق اإلنسان ،الخ)؟

التعاون نادر بني منظامت املجتمع املدين؛ تتوفر
عوامل من شأنها أن تعيق التعاون بش ّدة (مثالً:
الوضع األمني ،التضييق الحكومة)؛ و/أو هناك
انقسامات عميقة يف القطاع تعيق التعاون
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البُعد  :9#الرضائب
أسئلة واقعية

َعلَم أخرض

1.1ما هي الرضائب املفروضة عىل دخل منظامت املجتمع عدد قليل من القوانني الرضيبية
املدين؟ هل تؤثر عىل األرباح املحققة والهبات واالستثامرات الواضحة التي تقدم إعفاءات عىل
ّ
الدخل غري االقتصادي ملنظامت
أو السلع والخدمات التي تشرتيها؟
املجتمع املدين (مثالً :الهبات ،املنح
ورسوم االشرتاك غري خاضعة للرضيبة)

َعلَم أصفر

َعلَم أحمر

قوانني رضيبية متعددة وغري واضحة؛ ميكن فرض قوانني وأنظمة رضيبية متعددة وغامضة؛ يخضع دخل
رضائب عىل الدخل غري االقتصادي -تسمح األنظمة منظامت املجتمع املدين للرضيبة بغض النظر عن
ّ
مصدره أو هدفه
باستنسابية الحكومة يف تحديد الدخل الخاضع
للرضائب

قد ال تقوم منظامت املجتمع املدين يف نشاطات
اقتصادية؛ أو تتوفّر ع ّدة قوانني /أنظمة رضيبية
غامضة حول النشاطات االقتصادية ملنظامت املجتمع
املدين

تخضع منظامت املجتمع املدين إىل رضائب رادعة
نعم؛ الرضائب غري واضحة تسمح باستنسابية
2.2هل تخضع منظامت املجتمع املدين للرضيبة عىل القيمة كال؛ أو مبوجب معايري واضحة
(مثالً :عليها أن تدفع الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل
ومنطقية (مثالً :تخضع عادة للرضائب الحكومة
املضافة والرضائب الجمركية؟
هبة ال تدخل ضمن نفقات الجهة املانحة)
الجمركية ولكن الهبات الخريية
ت ُستثنى)
يُفرض عىل منظامت املجتمع املدين بعض الرضائب تواجه منظامت املجتمع املدين رضائب محلية رادعة
3.3هل تخضع منظامت املجتمع املدين لرضائب ورسوم أو أعباء تُعفى منظامت املجتمع املدين
إىل جانب الرضائب االتحادية؛ أيّة معايري أو
محلية إىل جانب الرضائب الفدرالية؟ هل تُفرض رضائب عادة من الرضائب ،أو تكون مؤهلة
إجراءات إعفاء ليست واضحة وتسمح بقد ٍر من
للحصول عىل اإلعفاءات الرضيبية
أخرى (إقليمية أو خاصة بالوالية عىل سبيل املثال)؟
(مثالً تلك التي تقوم بنشاطات خريية) االستنسابية
قوانني/أنظمة رضائب متعددة وغري واضحة نسبياً
حول النشاطات االقتصادية ملنظامت املجتمع
املدين؛ تُفرض رضائب عادة عىل النشاطات
االقتصادية بحد أدىن من اإلعفاءات

4.4ما هي الرشوط الرضيبية والتنظيمية التي تلتزم بها منظامت عدد قليل من القوانني /األنظمة
الرضيبية الواضحة لتمكني منظامت
املجتمع املدين التي تقوم بنشاطات اقتصادية؟
املجتمع املدين من املشاركة يف
النشاطات االقتصادية عرب اإلعفاءات
الجزئية

5.5هل تمُ َنح منظامت املجتمع املدين إعفاءات رضيبية؟ أو هل تتوفر اإلعفاءات ملنظامت املجتمع
تُعطى فئات معينة من منظامت املجتمع املدين إعفاءات املدين كلها أو لتلك ذات املصلحة
العامة (الخريية)؛ تتوفّر معايري
رضيبية؟
وإجراءات واضحة للحصول عىل
اإلعفاءات الرضيبية

ال تتوفر اإلعفاءات الرضيبية أو تتوفّر لعدد محدود
جدا ً من منظامت املجتمع املدين (مثالً :املنظامت
الدولية فقط)؛ اإلعفاءات الرضيبية ترتكز عىل
استنسابية الحكومة فقط

ترشيعات /أنظمة معلقة قد تزيد العبء الرضيبي ترشيعات /أنظمة معلقة ستزيد بح ّدة العبء
الرضيبي عىل منظامت املجتمع املدين
عىل منظامت املجتمع املدين

تتوفّر اإلعفاءات لنوع معني من منظامت املجتمع
املدين (مثالً :للمنظامت اإلنسانية وليس ملنظامت
حقوق اإلنسان)؛ عدم وضوح /استنسابية يف
إجراءات االستثناءات

6.6هل تتوفر مسودات قوانني وأنظمة من شأن اعتامدها أن ترشيعات /أنظمة معلّقة تس ّهل
يؤثر عىل الرضائب املفروضة عىل منظامت املجتمع املدين؟ العبء الرضيبي عىل منظامت
وإن كذلك ،الرجاء تلخيص محتوى األحكام الرئيسية وبأي املجتمع املحيل
مرحلة من العملية الترشيعية تتوفر حالياً؟

