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تقدٌم 

 2014ثئدساج انذمٕق انجٛئّٛخ ضًٍ دعزٕس انجًٕٓسّٚخ انثبَٛخ انصبدس عُخ 

دمٕق انجٛم انثبنث أعبعب دعزٕسّٚب ٔاضذب نطبنًب ثذث ػُّ ثٍٛ أعطش دعزٕس  دٔجذ

د نٓزِ انذمٕق يكبَخ يزًّٛضح رغزًذْب يٍ ػهّٕٚخ انذعزٕس ػهٗ ثمّٛخ ٔأصجخ. 1959

نى ٚمف ػُذ يجّشد ضًبٌ ْزِ انذمٕق ثم  2014خبّصخ ٔأٌ دعزٕس  ،انمٕاػذ انمبََّٕٛخ

ْٛئخ انزًُٛخ انًغزذايخ "ػهٗ   129ػٍ طشٚك انزُصٛص فٙ انفصم " رٓبطيأط"لبو ة

. "ٔدمٕق األجٛبل انمبديخ

ػشض يششٔع انمبٌَٕ األعبعٙ انًزؼهك ثٓزِ انٓٛئخ ػهٗ غٛش أٌ انزأخش فٙ  

٘ رًذ انًصبدلخ األخشٖ، انذيجهظ َٕاة انشؼت ثبنًمبسَخ يغ انٓٛئبد انذعزٕسٚخ 

 فمذ اَزظشَب. ال ٚؼكظ أًْٛخ ْزا انًكغت انذعزٕس٘ انجذٚذ ،ػهٗ انمٕاٍَٛ انخبصخ ثٓب

رّى  إر. رشكٛضْبششٚؼٙ لانذيغبس ال الَطالق ،ْٔٙ يّذح طٕٚهخ،عُٕاد  األسثغلشاثخ 

 9ثٓب ثًكزت ضجط يجهظ َٕاة انشؼت فٙ  قانًزؼم األعبعٙيششٔع انمبٌَٕ   إٚذاع

يٍ طشف انٕصاسح انًكهفخ ثبنؼاللبد يغ انٓٛئبد انذعزٕسٚخ ٔ انًجزًغ  2018 أكزٕثش

 لبو يكزت يجهظ َٕاة انشؼت  2018 أكزٕثش 25ٔثزبسٚخ .انًذَٙ ٔ دمٕق اإلَغبٌ 

 ٔ فٙ يشدهخ يٕانٛخجُخ رُظٛى اإلداسح ٔ شؤٌٔ انمٕاد انذبيهخ نهغالح لػهٗ  ثئدبنزّ

ٔ انجُٛخ األعبعٛخ ٔ انجٛئخ   ٔ انثشٔاد انطجٛؼٛخ  ثّ نجُخ انصُبػخ ٔ انطبلخ  درؼٓذ

ٔ  2018َٕفًجش 1ثطهت يٍ سئٛغٓب ٔ ثؼذ يٕافمخ يكزت انًجهظ فٙ لشاس صبدس فٙ 

 .انمبديخ فٙ ثٛئخ عهًٛخ األجٛبلدمٕق  يغزذايخ ٔرنك ثبنُظش نؼاللخ ْزِ انٓٛئخ ثبنزًُٛخ ال

  انصُبػخ ٔ انطبلخ مناقشة هذا المشروع صلب لجنة  على هذا األساس ٌعتبر إنطالقو 

مرحلة هامة و مفصلٌة نحو إرساء هذه ٔ انجُٛخ األعبعٛخ ٔ انجٛئخ   ٔ انثشٔاد انطجٛؼٛخ

-69مشروع القانون عدد  الهٌئة الدستورٌة المنتظرة  و من هنا تبرز أهمٌة دراسة

و المتعلق بهٌئة التنمٌة المستدامة و حقوق األجٌال القادمة فً عالقته  2018

-47مع القانون األساسً عدد  انسجامهبالمقتضٌات الدستورٌة من ناحٌة و بمدى 

و المتعلق باألحكام المشتركة للهٌئات  2017-08-07الصادر بتارٌخ  2017

أهداف التنمٌة المستدامة لٌل المشروع المذكور على محك الدستورٌة هذا إلى جانب تح

  .على وجه الخصوص 
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و تهدف هذه القراءة إلى جلب إنتباه اللجنة المكلفة بدراسة المشروع حول نقاط ضعف 

النص و إقتراح تعدٌالت فً شؤنها لتجاوز أهم نقائصه خاصة فً عالقة مع الدور 

. ة المستدامة الموكول للهٌئة فً مجال التنمًالمفصلً 

و ٌشمل هذا التقرٌر مالحظات تتعلق تباعا بشرح أسباب مشروع القانون و 

باإلشكالٌات الدستورٌة التً ٌطرحها و مدى تالإمه مع القانون المتعلق باإلحكام 

المشتركة و بغٌاب تعرٌف بعض المفاهٌم المحورٌة و غٌاب التنصٌص على 

لتنمٌة المستدامة و بالطابع التنظٌمً للهٌئة خصوصٌة المناخ بالبالد كـؤحد أساسٌات ا

.   و بتركٌبتها و هٌكلتها و أخٌرا مهامها 
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 األسباب حول شرح( 1 

ٌّة المالحظات حول شرح األسباب  :أهم

ًّ   أّن شرح األسباب سٌبقى على حالهمن الّرغم ب ة إإّ أّنه ببمكان اللجنة البرلمان

هذا الجزء الهام من المشروع  فً تقرٌرها النهائً  ي تشوبتفادي مختلف النقائص الت

مشارٌع القوانٌن وتقارٌر اللجان لوذلك نظرا للّدور الموكول لكّل من شرح األسباب 

ٌّة  عند تؤوٌل ل المشروع وذلك عدّ عٌنا أو أن تُم مُم  "فهما"التً لها أن تستبعد التشرٌع

ٌّة   .من قبل ممن له الّنظر  إحقا النصوص القانون

واضحة بٌن النص الدستوري الذي  معارقةبادئ ذي بدأ تسجٌل  ٌتجه :أوال 

ٌّة ومبادئ التنمٌة المُم  امة من خالل ستدوضع السقف عالٌا فً مجال الحقوق البٌئ

ٌّة للهٌئ 129بالرجوع إلى الفصل  استشارٌةوظٌفتها  ة ولو أنّ إعطاء مكانة دستور
1

 

وضع تصورا لٌس بالكفٌل م والذي كوالمشروع المعروض على مجلسمن الدستور 

ٌّة بتحقٌق  .التطلّعات الدستور

ٌّز شرح األسباب  داد النص من مشاورات لمراحل إع املّخص بكونهحٌث تم

ص والتعرٌف بالخٌارات تسبٌب النّ  وآراء فً حٌن أن وظٌفة شرح األسباب تتمثل فً

الضوابط  المبادئ الكبرى لتحدٌداستعراض وضع األسس وومبّرراتها و الكبرى

ٌّة فً المجاإت ذات العالقة ٌّة المستقبل فً صورة عدم احترام هذه الضوابط و .التشرٌع

للدستور مع المالحظة  أن القانون  وص التشرٌعٌة أو الترتٌبٌة خارقةعتبر النصتُم 

ٌّة القوانٌن امصدراألساسً بات  ٌُمعتبر  .لمراقبة دستور وهذا النوع من النصوص 

 .ه ٌستكمل التؤسٌس فً المجال المعنً بالّنصامتدادا للدستور ألن

ٌّة التنصٌص عن غٌاب  شرح األسباب من مفارقات:  ثانٌا ٌّة الدول المرجع

ٌّة خاصة  فً نّص الذي يللدستور  امتداداأنها وللتنمٌة المستدامة والتً تعتبر أساس

ٌّة وبمبادئ حقوق اإلنسان ال... تمّسك شعبنا" على  التوطئة ٌّة بالقٌم اإلنسان كون

ٌّةباو "التعاون مع شعوب العالم بو" ...السامٌة والمساهمة " "لكسب الحضاري لإلنسان

                                           
1
تستشار هٌئة التنمٌة المستدامة و حقوق األجٌال القادمة وجوبا فً مشارٌع القوانٌن المتعلقة بالمسائل اإلقتصادٌة و " ٌنص هذا الفصل   

تتكون الهٌئة من أعضاء . و للهٌئة أن تبدي رأٌها فً المسائل المتصلة بمجال إختصاصها. مخططات التنمٌة  اإلجتماعٌة و البٌئٌة و فً

 .من ذوي الكفاءة و النزاهة ٌباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات
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فضال عن " فً سالمة المناخ والحفاظ على البٌئة السلٌمة بما ٌضمن استدامة مواردنا

التوطئة، تبدو وانطالقا من  .تؤكٌد علوٌة المعاهدات المصادق علٌها على القوانٌن

ٌّة  نسًالتشرٌع التو عالقة ٌّة للتنمٌة المستدامة مع المرجع من خالل تبّنً  وطٌدةالدول

ٌّة ن خالل إقرار مضمن وثٌقة الدستور والتنمٌة المستدامة  لمبدأتونس  أهداف األلف

ٌّة من خالل مشاركتها فً أجندا التنمٌة  للتنمٌة وانخراطها مإّخرا فً المنظومة الدول

تنمٌة المستدامة لألمم المّتحدة التً تّم تكرٌسها وتبّنٌها ألهداف ال 2015لما بعد سنة 

ٌّة   28عدد والذي تّم المصادقة علٌه بالقانون  2020-2015فً مخطط التنمٌة للخماس

 .2017أفرٌل  25بتارٌخ  2017لسنة 

ٌّة للتنمٌة المستدامة كما أّن تكرٌس  ٌّة الدول أعمال اللجنة ضمن هذه المرجع

ًُم تؤثٌر مباشر على محتوى القانون  سٌكون لهالبرلمانٌة وتقرٌرها  ص ساعد النّ إذ س

رات استٌعاب التشرٌعً على   ما ولً دونمستوى الدُّد على ال الالحقةمختلا التطوّم

، وخاصة ص علما أنه الممٌزات المطلوبة فً النص التشرٌعًحاجة إلى تنقٌح ذلك النّ 

 .تغٌراتمُم قدرته على استٌعاب ال المتعلق بمجال مُمتحّرك كالمجال التنموي،

ٌّة للتنمٌة المستدامة هً فً عالقة مبا أنّ  وٌجدر اإلشارة إلى ٌّة الدول شرة المرجع

ٌّمة  فًة األساسً المتمثل ئمع دور الهً ة والقطا  ضمان انسجاه السٌاسات العامّم

ٌّة ذات الصلة اإتفاقات تهُم تبنّ  مع منهج التنمٌة المستدامة كماومالئمة التشرٌعات    .الدول

غٌاب  نفسهالمشروع شرح األسباب وفً مما ٌسترعً اإنتباه فً  :ثالثا 

فً المجال وخاصة مفهومً التنمٌة المستدامة  تعرٌا معا ٌه جو رٌةلاإلشارة 

وعدم الحرص على تشبٌك  واألجٌال القادمة وكذلك طغٌان الطابع الفنً على النصّ 

من جماعات محلٌة سبق من مإسسات واألجهزة المتداخلة فً مٌدان التنمٌة المستدامة 

تمكٌن ومن شؤن هذا التشبٌك والتنسٌق . ع أن ألزمها بتحقٌق التنمٌة المستدامةللمشرّ 

متابعة السٌاسات العامة لتستجٌب فً  دور ا الشمولًٌة من لعب الهٌئة الدستور

 الخصوصٌات المناخٌةمع مراعاة  وفقا ألحكام الدستورلمتطلبات التنمٌة المستدامة 

ولم تكن مسؤلة النجاعة والتنسٌق بٌن المتدخلٌن من . شر إلٌها المشروعالتً لم ي

أولوٌات المشروع المعروض وذلك فضال عن عدم التجانس مع المنظومة القانونٌة 

وٌكون من الوجٌه . للهٌئات الدستورٌة المستقلة وطرح بعض اإلشكالٌات الدستورٌة

وفً مٌدان  به من نقائص لٌست بالقلٌلةص وتدارك ما ٌشود البرلمان ببثراء النّ أن ٌتعهّ 

.  تتشابك فٌه المإثرات والمصالح تحّركمُم 



 

 

6 

 

ة التً ٌطرحها مشروع القانون( 2 ٌّم ات الدستور ٌّم  اإلشكال

ٌضبط هذا القانون األساسً مهام الهٌئة " من المشروع  3ٌنص الفصل :   أوال -

ٌّاتها وتركٌبتها والتمثٌل فٌها وطرق انتخابها وتنظٌمه وهذا ". ا وسبل مساءلتهاوصالح

والذي ٌنّص على أّن  من الدستور 125نه  الفصل التنصٌص إ ٌتماشى مع ما تضمّ 

والتمثٌل فٌها وطرق انتخابها وتنظٌمها وسبل  (الهٌئة ) تركٌبةالقانون سٌضبط  

".  امساءلت

ٌّن أن الدستور لألحكام الدستورٌة  وبالرجوع ض القانون ضبط فوّ لم يُم ٌتب

ألي هٌئة من الهٌئات الدستورٌة المستقلة ألن الدستور حدد تلك  الصالحٌات

ثٌر هذه اإلضافة إشكاإ من الناحٌة الدستورٌة خصوصا وأن وتبعا لذلك تُم . الصالحٌات

ٌّقا وإ ٌجوز أن ٌسند المشّرعُم لنفسه  األحكام المتعلقة باإختصاص تؤول تؤوٌال ض

ه فً فصول أخري تتعلق بمإسسات ه الدستور خصوصا وأناختصاصا ٌتجاوز ما أقرّ 

ٌُمسند الدستور صراحة للقانون ضبط اختصاصات تلك من غٌر الهٌئات دستورٌة 

لذلك ٌنبغً تدقٌق المصطلح والّرجوع إلى النص الدستوري لتفادي اإلشكالٌات . السلط

  .الدستورٌة المحتملة

إلى إرساء  تسعى الهٌئة" ٌنّص الفصل الخامس من المشروع على أّنه  :ثانٌا  -

الجهوي  و دعائم التنمٌة المستدامة وضمان احترام مقّوماتها على المستوى الوطنً

إ ٌتناسب مع الباب السابع من " الجهوي والمحلً" واستعمال مصطلح ". والمحلً

ٌّمةالدستور حول  منه الذي ٌنّص على أّن  131باإلضافة إلى الفصل  السلطة المحل

ٌّة تكّرس عبر جما ٌّات وجهات وأقالٌمالالمركز ٌّة مكّونة من بلد وعلى هذا . عات محل

كّل  المحلًوطبقا للدستور ٌشمل . األساس، فبّن الدستور ٌفرق بٌن الوطنً والمحلً

لذلك ٌتعٌنُم تدقٌق المصطلح المُمستعمل فً الفصل . ما هو بلدي و جهوي وإقلٌمً

ٌُمقترح استعمال. الخامس وجعلها متناغمة مع النص الدستوري ". يالمحلّ " مصطلح  و

عن  -ربما عن غٌر قصد –بالّرجوع للمشروع ، نالحظ ابتعاده  :ثالثا  -

إذ أّن قراءة توطئة . المعطى الدستوري فً ما ٌتعلق بمكونات التنمٌة المستدامة

إ تجد لها صدى والحال أن هذه  45و 44و 42و12الدستور من ناحٌة والفصول 

عٌة ثرٌة على الهٌئة اعتمادها فً تقٌٌم مشارٌع األحكام ٌمثل مصدرا للمشرع ومرج

كما أّن . دإء بآراء حولها وكذلك عند تقٌٌم السٌاسات المنتهجةاإلالنصوص و

ٌّة لهذا المفهوم  تتشكل من جملة من المبادئ  المشروع غّض الّنظر عن مكّونات أساس
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و مبدأ  داخل نفس الجٌل وبٌن األجٌال اإلنصااومبدأ  التضامنمن بٌنها مبدأ 

ٌّة و مبدأ اإستدامة الذي ي ٌّة الحٌاةستوجب الالمسإول .  عمل على تحسٌن نوع

ٌّة  :رابعا  - نّص المشروع فً الباب الخامس منه والمخّصص لألحكام اإنتقال

ٌّة فً الفصل  ٌّة المنظمة للقضاء " على  43والختام إلى حٌن صدور القوانٌن األساس

نطبق القوانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل المتعّلقة اإلداري وفق مقتضٌات الدستور ت

ٌّة وتنظٌمها واإلجراءات المّتبعة لدٌها على األحكام  ٌّات المحكمة اإلدار بضبط صالح

من  116إإّ أّن هذا التنصٌص إ ٌتماشى مع الفصل ". المنصوص علٌها بهذا القانون

الدستور
2

ٌُمقترح إعادة صٌاغة هذا الفصل كما ٌلً.  :   لذا 

 116طبقا ألحكام الفصل  استئنافٌةإلى حٌن إحداث محاكم إدارٌة ابتدائٌة ومحاكم إدارٌة "

، تنظر الدوائر اإبتدائٌة بالمحكمة اإلدارٌة فً النزاعات الراجعة بمقتضى هذا  من الدستور

الراجعة ستئنافٌة بالمحكمة بالنزاعات وتختص الدوائر اإ ، القانون للمحاكم اإلدارٌة اإبتدائٌة

.  ستئنافٌةللمحاكم اإلدارٌة اإ

فً المجاإت  إلى حٌن إحداث محكمة إدارٌة علٌا ٌقع استشارة المحكمة اإلدارٌة

 1972جوان  1المإرخ فً  40طبقا لمقتضٌات القانون عدد  المنصوص علٌها فً هذا القانون

  ".المتعلق بالمحكمة اإلدارٌة

 لّمق باألحكاه المشتركة فً تالؤه المشروع مع القانون المت( 3

 

ٌّات فً عالقة بانسجامه مع القانون عدد  : أوال ٌتضمن المشروع بعض اإلشكال

ٌّة الّصادر بتارٌخ  47 2017أوت  7المتعلّق باألحكام المشتركة للهٌئات الدستور
3

إذ  

 بضبطٌنطبق على الهٌئة التشرٌع المتعلق : "ٌنّص الفصل الثانً من المشروع على 

فً " لمشتركة بٌن الهٌئات الدستورٌة المستقلة وأحكام هذا القانون األساسًاألحكام ا

باألحكاه المشتركة بٌن الهٌئات الدستورٌة "حٌن أن النص المشار إلٌه ٌتعلق 

وللتذكٌر فبّن هذا القانون ٌحّدد األحكام . لذلك ٌقترح تدقٌق عنوان النص" المستقلة

ٌّة إإّ أّنه ٌترك المجال مفتوحا المشتركة التً ستنطبق على مختلف الهٌئ ات الدستور

و فً حالة وجود تعارض بٌن النص العام . لتحدٌد األحكام الخاّصة لكّل هٌئة منها

                                           
2
 "ٌة إستئنافٌة و محاكم إدارٌة إبتدائٌة ٌتكون القضاء اإلداري من محكمة إدارٌة علٌا و محاكم إدار" ٌنص هذا الفصل فً فقرته األولى   

3
ٌّة    و ٌتضمن أحكاما عامة و قواعد تنظٌمها و تسٌٌرها ٌضبط هذا القانون األحكام المشتركة التً ستنطبق على مختلف الهٌئات الدستور

. تهاو قواعد متعلقة بالمٌزانٌة و المحاسبة و قواعد متعلقة بالحوكمة و الشفافٌة و قواعد متعلقة بمسائل
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 بمبدأ التناصاغٌر أنه فً ما ٌتعلّق .  والخاص فبّن الّنص الخاص ٌعلو على العام

المجلس من مشروع القانون على التنصٌص على احترام تركٌبة  17اكتفى الفصل 

، وهذا التنصٌص إ ٌنسجم مع الفصل السادس من "كّلما أمكن ذلك" لمبدأ التناصف 

" . ٌُملتزم بمبدأ التناصف بٌن المرأة والرجل" قانون األحكام المشتركة والذي ٌنّص 

 46و 34أكثر تالإم مع مقتضٌات الفصلٌن  من قانون األحكام المشتركة وهذا الفصل

. إشكاإ دستورٌا جدٌامن الدستور مما قد ٌثٌر 

سكت مشروع النص المعروض حول مسؤلة حٌادٌة أعضاء مجلس الهٌئة  :ثانٌا 

من الدستور الذي لم ٌشترط الحٌادٌة فً أعضاء الهٌئة  129تماشٌا مع أحكام الفصل 

بٌد أن هذا . فً حٌن اشترط الحٌادٌة بالنسبة لبقٌة الهٌئات الدستورٌة المستقلة األخرى

. األسباب إ ٌفرض نفسه من الناحٌة الدستورٌة نفسها ر به شرحُم لذي ذكّ اإستبعاد ا

من الدستور لم ٌشترط الحٌادٌة لكن هذا الفصل أّكد على  129صحٌح أن الفصل 

الذي ٌضاف لشرط استقاللٌة الهٌئة وهو ما ٌثٌر التساإل عن وجاهة  النزا ةشرط 

ا مُمسلّم بها دستورٌا ألنه فً اإلشارة صلب شرح األسباب إستبعاد الحٌادٌة وكؤنه

غٌاب الحٌادٌة ٌكون من الصعب توفر اإستقاللٌة والنزاهة فً حسم المسائل 

وبالرغم من سكوت . المطروحة على نظر الهٌئة فً مجال ٌحتاج إلى الحٌادٌة

األحزاب  تجاه األحزاب السٌاسٌة ولو كانت من فٌئه)الدستور فبن اشتراط الحٌادٌة 

ٌُممّكنُم من استٌفاء ( بٌئةعن ال افعةالمد من طرف المشّرع فً أعضاء مجلس الهٌئة 

فً حسم ما هو معروض على الهٌئة المفترضان دستورٌا شرطً اإستقاللٌة والنزاهة 

فارقات أن الٌمٌن ومن المُم  .كسب هذه األخٌرة المصداقٌة التً تحتاجهاويُم من مسائل 

من المشروع ٌتضمن  20الفصل الذي ٌإدٌه أعضاء مجلس الهٌئة والمنصوص علٌه ب

. اإلتزام بالحٌاد فً حٌن لم ٌشترط المشروع الحٌاد كشرط لعضوٌة مجلس الهٌئة

التً سنعود لتناولها ٌتعٌن أن تبقى مفتوحة المنتدى  بة لعضوٌةوأما بالنس 

للسٌاسٌٌن شرٌطة أن ٌكون المنتدى فضاء لعرض الدراسات والمواقف وتبادل اآلراء 

حات التً ٌستفٌد منها مجلس الهٌئة وكل العناصر الفاعلة فً مجال وتقدٌم المقتر

       .  التنمٌة المستدامة

 المحورٌة  المعا ٌهغٌاب تعرٌا بعض ( 4

غٌاب تعرٌف كّل من التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة من أهّم  ٌعتبر

ى عمل الهٌؤة ككل نقائص المشروع إذ من شؤن هذا الخٌار التشرٌعً التؤثٌر سلبا عل
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ٌّة باختالف درجاتها وهٌئاتهاونجاعتها كهٌكل مكلف بضمان   احترام السلط العموم

 .والعمل على تحقٌق أهدافها لمقتضٌات التنمٌة المستدامة

أن التنمٌة كما هو سائد حالٌا  انطباعاهذه المفاهٌم تدقٌق لمثل غٌاب ٌترك  و

ستبقى مجّرد شعارات  خضرواإقتصاد األ ألجٌال القادمة والبٌئةالمستدامة وحقوق ا

د إ غٌر بالنظر لعدم تضمٌن هذه المفاهٌم بمحتوى قانونً تترتب عنه آثار أي تردّ 

 المتداولة فً النصوص مختلف هذه المفاهٌم وتبعا لذلك ستبقى. التزامات وجزاء

فً حٌن  ة على خطاب من ٌلجؤ لهاظاهريّ " مشروعٌة"عامة إلضفاء إشارات  مجّرد

أل مال الهٌئة قانونٌة  مرجعٌةله مضمون ُملزه لٌصبح ٌكون ن النص ٌحتاج ألأن 

 . عند النظر فً النزاعات القضاءكذلك والمشرع و

ٌّن على المُم   على أن ٌحرص  -ولو أن المهمة لٌست سهلة بالمّرة –شّرع لذلك ٌتع

ٌّةلتكون لها ال ملموسا تدقٌق المفاهٌم و إكساب المصطلحات محتوى ٌّة بما  فاعل القانون

ٌُمعطًو .النجاعة المطلوبة بالخصوص ةهٌئضفً على عمل اليُم من شؤنه أن  هذا  س

ٌّةص الدستوري للنّ التدقٌق  من خالل تعرٌف  لتنزٌله فً أرض الواقع حقٌقٌة قابل

 .ختلف الفاعلٌن فً المجال البٌئًمُم  كاهل لىاإلتزامات الموكولة عوتحدٌد 

وغٌر  "مفتوحا"كان التعرٌف تعرٌف ولو  اقتراح نمن الوجاهة بمكا لذلك ٌبدو 

ٌّمةمع المالحظ أّن  و تفّرعاتهامغلق للتنمٌة المستدامة  تعّرف  المعا ٌه القانون

ٌّة  ٌّة نُمظمها القانون .  اآلثار المترتبة عنها قانوناأي بخصوص

وحماٌتها بواسطة  تقنٌن التنمٌة المستدامةوسٌمثل التعرٌف خطوة مُمهمة نحو  

تضطر تلحق أضرارا فادحة وم من درجة قانون أساسً من التجاوزات التً أحكا

 .الثقٌلة كما هو الشؤن لما حصل فً كل من صفاقس وقابس االمجتمع تحمل تبعاته

عن  وترتٌب جزاء من شحن التنمٌة المستدامة بمضمون قانونً سٌمكن هذا التعرٌفو

ٌّة شرط من شٌعتبر الجزاء إذ  اإعتبارعدم أخذه بعٌن   .النصوإنفاذ روط فعال

ٌّة على اهم تعرٌف مصطلح التنمٌة المستدامة فً كما ٌس ٌّة ومصداق إضفاء فاعل

وعملها بالرغم من طابعها اإستشاري ضرورة أنه سٌتحتم اعتماد مقاٌٌس الهٌئة 

مشارٌع القوانٌن المعروضة علٌها تقٌٌم الهٌئة على أساسها  ىومإشرات تتولّ 

ٌّةالمختلفة التً تُم  والمخططات والوثائق  المؤشراتهذه و .حٌلها مختلف الهٌاكل العموم

وتختلف من بلد  وتتغٌر بحكم المتغٌرات المتسارعة التً تطول المجال البٌئً متداولة

أن تستحث الجهات بواسطة آرائها وٌمكن للهٌئة . إلى آخر بحكم الخصوصٌات المحلٌة
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التً   داا التنمٌة المستدامةألى ضوء ذات النظر على مراجعتها وتحٌٌنها ع

بواسطة هٌاكلها ومإتمراتها الدورٌة تسهر ألمم المتحدة مما جعل ا أه القضاٌاأصبحت 

  .استجابة لقانون التطّور فً السٌاسات وتحٌٌنها عتبارعلى أخذها بعٌن اإ

السٌاسة " أساسٌات"وٌتجه التؤكٌد على ضرورة تضمٌن هذا القانون األساسً 

تدامة المتداولة دولٌا والتً تضع فً اعتبارها الخصوصٌة المناخٌة للبالد التنمٌة المس

لعمل المُمشّرع نفسه ولعمل الهٌئة ومُمختلف العناصر المُمتدخلة  كمرجعٌةالتونسٌة وذلك 

ٌُمصبح   تتبناها الدولة طبقا للدستور "سٌاسة التنمٌة المستدامة"فً ما ٌجب أن 

ات المحلٌة بتحقٌق التنمٌة المستدامة على خصوصا وأنه سبق للمشرع إلزام الجماع

.    من مجلة الجماعات المحلٌة 109المستوى المحلً من خالل الفصلٌن األول و 

قترح إضافة فصل لتعرٌف كّل من مفهومً التنمٌة المستدامة ولهذا الغرض، يُم 

مع )  باعتبارهما مفهومٌن محورٌٌن بالنسبة لعمل اللّجنة وحقوق األجٌال القادمة

المالحظ أن هذه التعارٌف هً من إجتهاد محرري هذا التقرٌر باإلستناد إلى المراجع 

الدولٌة
4

و بعض النصوص القانونٌة التونسٌة 
5

 ) .

 ":التنمٌة المستدامة"

-ٌقصد بالتنمٌة المستدامة على معنى هذا القانون األساسً التنمٌة التً تعتمد " 

د البٌئٌة واإقتصادٌة واإجتماعٌة والثقافٌة على إدماج األبعا -بواسطة مناهج تشاركٌة

والعمل على التوازن واإنسجام بٌنها ضمن السٌاسات الترابٌة والعمرانٌة ومختلف 

اإستثمارات العامة والخاصة على أساس العدل والتضامن بٌن أألجٌال والفئات 

رث والبلدان قصد ضمان جودة الحٌاة ودعم قدرات التوّقً من الهّزات والكوا

واستدامة الثروات الطبٌعٌة وتنوعها والتؤقلم مع المتغٌرات المناخٌة استجابة لحاجٌات 

     ."الحاضر دون ارتهان حاجٌات المستقبل

": حقوق األجٌال القادمة"

                                           
4
 1992و قمة ري ودي جانارو حول الببٌئة و التنمٌة لسنة  1987من ذلك تقرٌر اللجنة الدولٌة لألمم المتحدة حول البٌئة و التنمٌة لسنة   

التً تتعرض  2002و القمة الدولٌة للتنمٌة المستدامة بجوهانزبورق  1995و القمة الدولٌة حول التنمٌة اإلجتماعٌة ب كوبنهاقن لسنة 

مصطلح التنمٌة المستدامة من خالل التكامل بٌن البعد اإلقتصادي و اإلجتماعً و البٌئً و الثقافً مع المالحظ أن هذه المكونات عرفت ل

...  تطورا من خالل قمم أممٌة أخرى التً أنتجت معاهدات دولٌة اقحمت أو دققت مكونات أخرى كسالمة المناخ و مفهوم التؤقلم 

5
المحدث لللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة و الذي ٌتعرض فً فصله الثانً و الثالث إلى بعض مكونات  1993كتوبر أ 11و منها أمر   

و المتعلق ببصدار مجلة التهٌئة و التعمٌر الذي ٌتعلق فً فصله األول إلى مكونات المنمٌة  1994نوفمبر  28التنمٌة المستدامة أو قانون 

      .بٌن التنمٌة اإلقتصادٌة و التنمٌة اإلجتماعٌة و التوازنات البٌئٌة ئمة المستدامة من خالل المال
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ٌقصد بحقوق األجٌال القادمة الحقوق المشروعة فً بٌئة سلٌمة ومتوازنة " 

ا وعلى الموروث الثقافً قصد ضمان تحافظ على استدامة الموارد الطبٌعٌة ودعمه

ٌُملزم كل جٌل باإستغالل الرشٌد للثروات  ٌّدة لكل األجٌال بما  شروط الحٌاة اآلمنة والج

    ."واستدامتها على أساس العدل واإلنصاف والتضامن والمسإولٌة

ٌّمة المناخ بالبالد ( 5 كأحد أساسٌات التنمٌة  غٌاب التنصٌص  لى خصوص

  المستدامة     

ٌّة  من مفارقات هذا النص أّنه ٌترك انطباعا أّنه لم ٌؤخذ بعٌن اإعتبار خصوص

ٌّة إذ لم ٌشر النّ  ٌّة مقتضٌات مقتضٌات التنمٌة المستدامة بالبالد التونس ص إلى خصوص

ٌّة الذي ٌجمع تناقضات  ٌّة المناخ بالبالد التونس التنمٌة المستدامة فً عالقتها بخصوص

رابات المناخٌة من شدة الجفاف والفٌضانات وشدة الحرارة شدٌدة تشهد علٌها اإضط

. وشدة البرد وخطر الّتصّحر الذي ٌهدد المنطقة بالرغم من صغر حجم اإلقلٌم الترابً

ٌّة تترتب عنها انعكاسات مباشرة على  وكل ذلك ٌدل بصورة جلٌة على هشاشة بٌئ

 ق بٌن مقتضٌات التنمٌةالتوفًالنمّو اإقتصادي واإجتماعً مما ٌفرض على الدولة 

إذ أن الكلفة اإقتصادٌة واحتواء اآلثار السلبٌة التً تفرزها المستدامة الثالث 

ابس ڤاإعتبار ٌنتج عنه ما نتج فً كّل من مدٌنتً  أخذ البٌئة بعٌنواإجتماعٌة لعدم 

و صفاقس مثال من تلوث خطٌر والذي تتطلب معالجة آثاره المتعددة تكالٌف باهظة 

اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة تجاوز صعوبات تتطلب ها المجموعة الوطنٌة وتتحمل

 .بصفاقس" السٌاب"كما هو الشؤن بالنسبة لمسؤلة غلق معمل  متشابكة

 المشروع نص لى للهٌئة  طابع التنظٌمًالطغٌان ( 6

ص المعروض طغٌان الطابع التنظٌمً على الهٌئة خاصٌات النّ من  :أوال 

صفحة لكامل  15صفحات من بٌن  5احتلت لمنتدى لة خصٌص أحكام مطووت

ًّ . المشروع ة ككل ئالموكول للهً دوربال زت األحكام المتعلقةوفً المقابل تم

لواضعً الدستور  كمشغل أساسً التنمٌة المستدامة مسألةباإقتضاب إذ لم تنل 

هذه  تضطلع حّتىالتً تستحقها ولمختلف المدافعٌن عن البٌئة داخلٌا وخارجٌا األهمٌة 

وأهدافها المتفق علٌها لمقتضٌات التنمٌة المستدامة بدورها وفقا  المإسسة الدستورٌة

ة المركزٌة للهٌئعلى من التؤكٌد  إذ إ بدّ دولٌا   ٌة نحووالتنمالبرامج توجٌه فً  ةالمهمّم

بٌن المقتضٌات اإقتصادٌة  التوازن ضمنالتً ت المستدامةمقاربات التنمٌة 

العدالة والتضامن بٌن األجٌال وحقهه فً  إلرساء المقتضٌات البٌئٌةوواإجتماعٌة 
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تهااستهتضمن بٌئة سلٌمة  ٌّم ٌّمة الحٌاة ونو   حماٌة الطبٌعة وتحرص  لى رار

ضمن هذا المفروض أن يومن  .ملموسةمن خالل قوانٌن وإجراءات  وتوازناتها

مٌة المستدامة للدولة بلورة مكونات وشروط قٌام سٌاسة متكاملة للتنالقانون األساسً 

   . التونسٌة وإ ٌقتصر على تنظٌم الهٌئة

على محٌطها إذ  الدستورٌة ةالهٌئ انفتاحالتنمٌة المستدامة  ٌتطلب تحقٌق :ثانٌا 

وٌقتضً  كّوناتأّن مجال التنمٌة المستدامة مجال مترامً األطراف ٌشمل عدٌد المُم 

ًّ . حوكمة مإسساتٌة ٌّة د على العالقات بٌن الهٌئيكّ التؤ على المشّرع نلذلك ٌتع ة وبق

ٌّة المتدخلٌن العمومٌٌن فً مجال التنمٌة المستدامة وخاّصة م ع الهٌئات الدستور

إرساء قصد مكافحة الفساد األخرى كهٌئة حقوق اإلنسان وهٌئة الحوكمة الرشٌدة و

ًُم  .بٌن الهٌئات الدستورٌة تكامل األدوار ة الهٌئمن تدعٌم دور  اإنفتاحن هذا مكّ وس

حا فسادا واضعندما ٌتعلق األمر بخروقات بٌئٌة تمثل نٌال من حقوق اإلنسان أو 

فهل ستبقى الهٌئة ذات الدور  .للهٌئةة فً غٌاب دور تقرٌري أو تعدٌلً خاصّ 

  اإستشاري إ محالة مكتوفة األٌدي عند كوارث بٌئٌة أو طبٌعٌة ؟ 

د له المشروع ٌالحظ أن :ثالثا  ونشر أهداف ة فً إدماج على دور الهٌئ ٌؤكّم

األهداف فً البرامج هذه إدراج من خالل  فً النسٌج اإجتماعًالتنمٌة المستدامة 

ٌّة  مع مختلف المصالح والمإسسات الهٌئةات عالقومن خالل توثٌق  لتعلٌمٌةا العموم

والدواوٌن  الوزارات ومصالحها الترابٌة)البٌئً المتدخلة فً المجال التابعة للدولة و

فً مجال التنمٌة  ومحوري دور مركزيبلهٌئة ل اإعترافمن خالل ( والوكاإت

دورٌة بتقدٌم تقارٌر المصالح والمإسسات المعنٌة  مطالبة حقها فًالمستدامة وبالتالً 

مسألة حول  أو فً مجال التنمٌة المستدامة وبرامجها منجزاتهاحول أو ظرفٌة 

دامة لدى التنمٌة المست مقتضٌاتاستبطان و م مسارمّما سٌساهم فً تعمً مطروحة

والمالحظ أن المشروع منحها حق  .على الوجه األفضل مختلف الهٌاكل وفً حوكمتها

اقتراح إصالحات على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمجلس األعلى للجماعات 

  .ت بتقارٌروهو توجه إٌجابً ٌتعٌن تدعٌمه بحق الهٌئة فً مطالبة السلطا المحلٌة

تشرٌك الجماعات المحلٌة فً المجهود اإلشارة لالمشروع لم ٌتولى  :رابعا  

كّل لزم الوطنً إلرساء التنمٌة المستدامة فً حٌن أن مجلة الجماعات المحلٌة تُم 

 الهٌئة حال علىمن المفروض أن تُم  ببعداد تقارٌر سنوٌة 124الجماعات فً فصلها 

كل المتدخلٌن فً مجال التنمٌة المستدامة وخاصة  للمتابعة باعتبار ترابط أعمال

وتعتبر الجماعات المحلٌة الخالٌا . الساهرٌن على وضع السٌاسات العامة وتنفٌذها
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ما ٌتعٌن أن  ه من أوكدالقاعدٌة فً مجال التنمٌة المستدامة وتنزٌل مقتضٌاتها لذلك فبن

من  تتحقق عملٌا إّإ إ نظرة شمولٌةاعتماد القانون األساسً للهٌئة  ٌحرص علٌه

على النطاق  خالل إشراك كل الفاعلٌن والساهرٌن على تحقٌق التنمٌة المستدامة

ف هذه الجماعات المحلٌة ٌكلّ مجلة أن الفصل األول من  وٌتجه التذكٌر. القاعدي

وتكامل عمل  تناسق التشرٌعاألخٌرة بتحقٌق التنمٌة المستدامة وبالتالً فبن 

مسإولٌته فً ضبط وتنفٌذ السٌاسات لتحمٌل كل طرف  ة شاملةرإيالمإسسات ٌتطلب 

إذا توفر هذا  –التً ٌصبح  ر اٌة  ذه الهٌئة الدستورٌة المستقلةالعامة البٌئٌة تحت 

ومإسسة على استشارات وجٌهة لمختلف السلط العمومٌة م أن تقد ببمكانها -الشرط 

وذلك بناء على  المستدامةالمتعلقة بالتنمٌة  حول مشارٌع النصوص شاملة معطٌات

شاملة تكاملة ومُم  "سٌاسة"ٌكون للدولة التونسٌة سوبالتالً  .تقٌٌم موضوعً وشمولً

إذ تجعل من  سٌاسٌا واقتصادٌاٌمكن استغاللها تجانسة فً مجال التنمٌة المستدامة مُم و

 .  تونس عنصرا فاعال فً الّساحة الدولٌة فً المٌدان

 ةتركٌبة و ٌكلة الهٌئ( 7

من المشروع على أّن الهٌئة تتكّون من مجلس الهٌئة ومنتدى  12لفصل ا ٌنصّ 

 عددا من المالحظات وجهاز إداري وتستدعً هذه الهندسة التً ٌمكن اعتمادهاة الهٌئ

المغٌبة فً مجلس الهٌئة  بالتمثٌلٌةفٌما ٌتعلق لجعلها تتالءم مع المقتضٌات الدستورٌة 

على غرار بقٌة حول اآلراء التً تدلً بها الهٌئة  لًالجهاز التداوي ٌتعٌن أن ٌكون الذ

 :الهٌئات الدستورٌة المستقلة 

 ةبخصوص مجلس الهٌئ: أوال 

وهو  .فقط أعضاء 3المشروع تركٌبة المجلس على اقتصر  :المجلس تركٌبة

بالنظر إلى المهّمة الموكولة لهذا بقٌة الهٌئات الدستورٌة وجدا مقارنة مع عدد ضئٌل 

ٌّة الجهاز من فهو المجلس التداولً وهو الذي سٌّتخذ القرارات  .الناحٌة الكمٌة والكٌف

النقص العددي فً أعضاء  سٌإثر و. فً مجال التسٌٌر وهو الذي ٌصدر اإستشارات

بتركٌبة ثالثٌة لمجلسها فً حٌن  وإفراد الهٌئة .ةسلبا على نجاعة عمل الهٌئ المجلس

  ٌئة ثانوٌةبتسعة أعضاء ٌوحً بؤنها  أن كل مجالس الهٌئات الدستورٌة حددت

وهذا التباٌن فً التركٌبة . فً عصرنا الحاضر بأه القضاٌادة تعهّ والحال أنها هٌئة مُم 

التً تستوجب مقاربات  غٌر مبرر وإ ٌدل على اهتمام كبٌر بمسؤلة التنمٌة المستدامة

. من زواٌا ألصحاب اختصاصات متعددة مختلفة
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من  125اه التمثٌلٌة التً اقتضا ا العصل لت دون احترحاكما أن هذه التركٌبة 

صلب مجلس الهٌئة فالتمثٌلٌة  .بالنسبة لكل الهٌئات الدستورٌة المستقلة الدستور

العناصر لقطاعات واع لكل من المشرّ وٌضمنها دها ٌجب أن ٌحدّ مقتضى دستوري 

ة الذي اعتمده وخٌار التركٌبة الثالثً. لمرأة من خالل احترام التناصفالفاعلة وا

تعطل يي ٌمكن أن لهٌئة الذمجلس االمشرع لٌس بالعملً وإ ٌضمن نجاعة العمل ل

مما سٌجعل مجلس الهٌئة ٌتركب من  24علٌه الفصل  حصول شغور نصّ  بمجرد

شخصٌن لمدة قد تطول بالنظر للصعبات التً أفرزتها الممارسة بالبرلمان فً تعٌٌن 

ٌئة متركبة من عضوٌن ٌجب تصور اتخاذ وعندما تكون اله. أعضاء الهٌئات

كما أنه ستطرح . القرارات التً ٌمكن أن تصبح انفرادٌة من قبل رئٌس الهٌئة

ٌّة اّتخاذ القرارات خاّصة أّن الفصل  ٌّة  22إشكالٌات فٌما ٌتعلّق بكٌف ٌشترط األغلب

ٌّة تساوي األصوات  ٌكون صوت الّرئٌس مرّجحا مّما ٌعطً سوٌقر أنه فً وضع

غٌر طبٌعٌة إذ ٌكفً أن ٌمتنع عضو عن التصوٌت لٌصبح  ٌس المجلس مكانةلرئ

  .تداولٌااتخاذ القرار انفرادٌا ولٌس 

لهٌئة بالتركٌبة الثالثٌة إحكام التصرف أو تسٌٌر اللجان التً مجلس اوإ ٌمكن ل

أما إذا . ون تنسٌق وإشراف من أعضاء مجلس الهٌئةستتكون من أعضاء المنتدى د

ففضال عن تدعٌم  –مشرع تركٌبة مماثلة لبقٌة الهٌئات الدستورٌة المستقلة اعتمد ال

فبنه ٌمكن إقرار تصور ٌتم بمقتضاه أن ٌعهد  -الطابع الجماعً والتداولً لعمل الهٌئة

جان إلحكام العمل ومتابعته من قبل المجلس لٌكون ألعضاء المجلس برئاسة كل اللّ 

. ى ٌتم أخذه بعٌن اإعتبار فً ضبط الرإىلعمل اللجان صدى لدى مجلس الهٌئة حت

 كما أن مجلس الهٌئة سٌكون ببمكانه اإستجابة لطلبات اإستشارة الوارد على الهٌئة 

      .فً أجل معقول

   با تبار ا مقتضى دستوريالتمثٌلٌة من ناحٌة : ثانٌا 

ٌّات المختلفة التً ٌطرحها هذا العدد الضئٌل  فً ٌمكن التساإل حول اإلشكال

 14ضمان تركٌبة متوازنة لهذا المجلس خاّصة إذا ما اعتبرنا ما نّص علٌه الفصل 

الخبرة " من المشروع بخصوص الشروط الواجب توفّرها فً أعضاء المجلس ومنها 

ٌّة اإجتماعٌةأو العلوم  اإقتصادفً مجال القانون أو  فهذه أربع  ".أو اإلنسان

من طرف ثالثة أعضاء ومن ناحٌة أخرى أٌن اختصاصات إ ٌمكن من ناحٌة تمثٌلها 

المختصون فً العلوم البٌولوجٌة والهندسٌة ذات الصلة بالمناخ وبالطبٌعة وممن لهم 

وٌمكن دراٌة فنٌة وتقنٌة تحتاجها الهٌئة لتقٌٌم مشارٌع القوانٌن والسٌاسات ؟  
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مختصٌن فً اإقتصار على مجاإت القانون واإقتصاد والعلوم اإجتماعٌة مع إضافة 

كما للمشرع التنصٌص  .علوم البٌولوجٌا والهندسة والمناخ وممثل عن المجتمع المدنً

على ضرورة أن ٌكون ثلث األعضاء غلى األقل من داخل الجمهورٌة لمراعاة 

وٌقترح  .الخصائص الترابٌة الداخلٌة فضال عن العمل على إقرار مبدأ التناصف

ٌكون رئٌس المجلس " لهٌئة بالتنصٌص على أن تكرٌس هذا المبدأ فً رئاسة مجلس ا

  ".ونائبه من جنسٌن مختلعٌن

والتً ستإثر على دور الهٌئة والصعوبات  اإعتباراتونظرا لمختلف هذه 

مختلف قبل من  التنمٌة المستدامة وضمان العمل على تحقٌقهاومكانتها فً تكرٌس 

ٌّة الهٌئابمجالس على غرار  الهٌئة مجلس ٌتركبأن  قترحالسلط، ي ٌّة ق من ت الدستور

وأن ٌتم العمل على تمثٌلٌة المنظمات الفاعلة وخاصة نقابات العمال  أعضاء 9

وا ترشٌح أشخاص من ذوي هم أن ٌتولّ واألعراف ومنظمة الفالحٌن الذٌن من المُم 

  .من ٌراهم الكفاءات ٌنتخب المجلس النٌابً من بٌنهم

 

 :اء المجلسالشروط الواجب توفّمر ا فً أ ض: ثالثا 

تسوٌة من بٌن الشروط  لم ٌتعرض المشروع إلى الوضعٌة الجبائٌة لألعضاء إذ

ٌّة للمت ٌّة الجبائ من القانون األساسً  29الفصل رشحٌن وهو شرط تّم تكرٌسه بالوضع

 المنظم لهٌئة حقوق اإلنسان 2018أكتوبر  29والمإّرخ فً  2018لسنة  51عدد 

 .هذه الوظائف وٌكون من الوجٌه تعمٌمه على كل

منتدى الهٌئة  حول: رابعا 

ٌّة إحداث  5لئن خّول الفصل  هٌاكل خاّصة من قانون األحكام المشتركة إمكان

ٌّة كل هٌئ مٌة المستدامة ببحداث ة التنروع قانون هٌئة، فبّن انفراد مشنظرا لخصوص

" ةمإسس"القاضً بجعله ة ٌستدعً إبداء عدة مالحظات من حٌث التصور منتدى الهٌئ

 .والكلفة والتركٌبة والتسٌٌر

حوالً  )ألعضاء المنتدى  نظرا للعدد الكبٌر:  من حٌث تركٌبة المنتدى -1

ة ككل إذ الهٌئعمل على نجاعة  العدد مدى تؤثٌر ذلكعن ٌمكن التساإل ( عضو100

واختالف  ت صلب هذا الهٌكل نظرا لتباٌن أعضائهٌمكن أن ٌإدي ذلك إلى صراعا

ٌّاتهم ٌّا بخصوص مقرّ كما أن هذا العدد . ماءاتهموانت مرجع جمع  ٌطرح إشكاإ لوجست
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من المشروع  31الفصل بانتظام فضال عن التبعات المالٌة بما أن  كّل هإإء األعضاء

  .ألعضاء المنتدى منحة حضورٌنّص على تخصٌص 

 اإختصاصالمنتدى إلى لجان قارة حسب  28ٌقسم الفصل وفضال عن ذلك 

إشكاإ  لجان مختصة قارةبٌن  ٌموٌطرح هذا التقس". و ظرفٌةخاصة أ"ولجان 

بٌن  بطابعه الشمولً القائم على تالزم التنمٌة المستدامة والذي ٌتمٌزبخصوص مفهوم 

إ بّد أن ٌكون التقٌٌم متالئما مع موضوع المسؤلة ناته وإ ٌقبل التجزئة إذ مختلف مكوّ 

لس المنتخبة لدراسة مسائل قطاعٌة ولٌس تختص بها المجا ةالقارّم واللجان  .المطروحة

ولشمولٌة  الهٌئات المستقلة الساهرة على مقومات الدٌمقراطٌة والتً تحتاج للمرونة

. الرإٌا

تكوٌن لجان خاصة ٌرأسها ل فتح المجال لمجلس الهٌئة وٌتجه اإقتصار على

على  تهافً مختلف أبعادها وامتدادا عضو بمجلس الهٌئة تتعهد بدراسة مسائل معٌنة

فً  لالستعادة منها نفسه و على مجلس الهٌئةعلى المنتدى أ نتائج الدراسة عرضتُم أن 

تمثلة فً رعاٌة سٌاسة التنمٌة المستدٌمة إلنارة البرلمان والّسلط المُم  أداء وظٌعتها

  . العمومٌة إتخاذ أنجع التدابٌر لخدمة هذا الهدف الذي أقره الدستور

له صلب الهٌئة إذ ٌقدمه المشروع على أّنه الهٌكل الموكولة  حٌث الوظٌعةمن 

ٌّة المطلقة)المكلف بمناقشة المسائل المعروضة على الهٌئة وإبداء الرأي  فً ( باألغلب

وبالتالً جعل المشروع المنتدى جهازا تداولٌا فً . جمٌع المسائل الّراجعة للنظر للهٌئة

على أن تتم مراجعة  لهٌئةالوظٌعة التداولٌة تكون من متعلقات مجلس احٌن أن 

حتى إ تتعطل مصالح الدولة إذ أن عرض مشارٌع النصوص  وظٌفة و سٌر المنتدى

فضال عن الصعوبات التً  على المنتدى سٌتطلب مدة طوٌلة بحكم تباعد دوراته

لإلدإء كفضاء  بهذا الحجم وذلك بالرغم من أهمٌته القصوى ٌطرحها سٌر هٌاكل

  .  قها ونشر ثقافة التنمٌة المستدامةباآلراء وتبادلها وتعمً

عن المجلس األعلى  ٌناإلبقاء على تركٌبة المنتدى مع توسٌعها لممثل مكني -أ

ٌّا للجم ٌّا وتمثٌل ٌّة باعتباره هٌكال دستور ٌّة للجماعات المحل ٌّة مع إمكان اعات المحل

ات عمل ورقتقدٌم قصد ذلك كّل مكّونات المجتمع المدنً التً تطلب حضور أشغاله 

من الناحٌة غٌر أنه  .ةفعها المنتدى بعد ذلك لمجلس الهٌئٌرطرح قضاٌا اقتراحات وو

من الضروري تعادي ذكر أسماء منظمات و ٌاكل غٌر ٌبقى الدستورٌة والقانونٌة 

غٌر  مومٌة ألن ذلك ٌمثل تقنٌنا غٌر وجٌه لتنظٌمات  تلك المتعر ة  ن الدولة
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كما أن ذكر مؤسسات  مومٌة بقانون أساسً  .رٌمكن أن تتغٌر تسمٌتها أو تندث

ٌمكن أن ٌطرح إشكاال  ند حذفها أو تعوٌضها بنصوص ترتٌبٌة لذلك ٌقترح إدراج 

رئٌس ل لعمومٌة ذات االختصاص وترك التعٌٌنممثلً المؤسسات اأقصى ل دد 

  .اقتراحات سلطة اإلشراا لتلك المؤسساتمجلس الهٌئة بناء  لى 

حول  وتبادل اآلراءلتقدٌم الدراسات فضاء جعله ّمة المنتدى وهمُم  تدقٌقٌتجه  -ب 

 .مجانٌة المشاركة فً دوراته و  ضوٌته على أن تكون قضاٌا التنمٌة المستدامة

وهً   -نةفً السّ  مرة ثالث مرات  أن ٌجتمع المنتدى كون من الوجٌهي -ج 

نتظم أشغاله فً ة على أن تالهٌئمجلس من ة بدعوة وكلّما دعت الحاج -مناسبة كبرى

                      . ورشات لمناقشة ورقات عمل وإلعداد وثائق ترفع لمجلس الهٌئةجلسة عامة و شكل 

  مشروعالباب الثانً من المالحظات حول ( 8

ص لتعلّقه بالمهام من المشروع من أهّم أجزاء الن الباب الثانًٌعتبر  : أوال

ٌّة وتكرٌسهاة وفً صمٌم وظٌفتها االموكولة للهٌئ إإّ أّن هذا الباب ٌعانً من  .لدستور

 وأهداف ة عاّمة وعلى تكرٌس مقتضٌاتئص لها تؤثٌر مباشر على دور الهٌئعّدة نقا

.  التنمٌة المستدامة

ومما ٌتجه التؤكٌد ضرورة التخلً على عنوان القسم الثانً من هذا الباب 

شؤن بالنسبة للهٌئات الدستورٌة المتعلق بالصالحٌات التً ضبطها الدستور كما هو ال

األخرى مع التؤكٌد مجددا أن الدستور لم ٌفوض القانون ضبط الصالحٌات لمختلف 

أمر مقبول وٌمكن وأما استعراض المشروع لدور الهٌئة فهو . الهٌئات الدستورٌة

  .صلب هذا الباب والتخلً عن التقسٌم الداخلً" مهام الهٌئة"بالتالً عنونة الباب 

على دور الهٌئة فً دعم الدٌمقراطٌة التشاركٌة   الفصل الرابع ٌإكد : اثانً 

الحال أن التشاركٌة ولئن هً قاسم مشترك فة بالدٌمقراطٌة التشاركٌة وكؤنها هٌئة مكلّ و

والجماعات المحلٌة  (من الدستور 125الفصل )الدستورٌة المستقلة  الهٌئاتكل بٌن 

العمل  لى تحقٌق مقتضٌات وأ داا التنمٌة  طالب بجعلذاتها فبن هذا المشروع مُم 

من صمٌم مهّمة الهٌئة وأولوٌتها المطلقة بانتهاج  المستدامة وحقوق األجٌال القادمة

من المشروع وتقدٌم  4وبالتالً إ بد من تغٌٌر األولوٌات صلب الفصل  .التشاركٌة

الذي  5لفصل تتضمن محتوى ا وذلك بصٌاغة جدٌدة التنمٌة المستدامة كمشغل للهٌئة

لتخلٌصه من بعض المعا ٌه القدٌمة والتً له تعد  ٌتعٌن تقدٌمه بعد إعادة صٌاغته
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لٌشمل و (إذ أن الجهوي أصبح دستورٌا جزءا من المحلً)تتالءه مع الدستور 

باعتبارها مكونا ومبررا للحدٌث عن  مسألة حقوق األجٌال القادمة بالخصوص 

ولٌس من الوجٌه الحدٌث فً نص تشرٌعً  .للمستقبلألن اإستدامة  التنمٌة المستدامة

بل ٌتجه  إ نعرف هذه التطلعاتألننا قد ( 6الفصل ) " تطلعات األجٌال القادمة"عن 

وغٌر  االستغالل المعرطالتؤكٌد على حقوق األجٌال القادمة وضرورة حماٌتها من 

إحتكام لمبادئ المسإول من قبل األجٌال الحالٌة مما ٌوجب على الجمٌع اإتزان وا

.  فً اإستغالل لكبح الرغبةاإلنصاف والعدالة والتضامن 

لتطلعات  ومتذبذبة من المشروع بصورة عرضٌة 6قد أشار الفصل ل :ثالثا 

العدالة ٌتعٌن أن تتؤسس على مبادئ  األجٌال القادمة فً حٌن أن األمر ٌتعلق بحقوق

من كونها مبادئ قانونٌة التً غابت عن المشروع بالرغم  واإلنصاا والتضامن

ٌقترح  لذا .محورٌة فً التصور العام لمسؤلة التنمٌة المستدامة والتضامن بٌن األجٌال

لجعله ٌإسس رإٌة المُمشّرع الشمُمولٌة التً ستمّثل مرجعٌة  إعادة صٌاغة هذا الفصل

جوبً لتحقٌق أهداف التنمٌة  للهٌئة و للّسلط المختلفة وللفاعلٌن فً تمّشٌهم الوُم

 لمستدامة وما ٌستوجب ذلك من تحٌٌن وفقا لمقتضٌات كونٌة ومبادئ ومحاذٌر هادفةا

  .ٌتعٌن تغلٌبها

ٌّة التّ المخصص ل 4محتوى الفصل  كما ٌقترح تؤخٌر ٌّة ثّم محتوى لدٌمقراط شارك

  مع إضافة)نشر ثقافة التنمٌة المستدامة ة فً حول مهّمة الهٌئ 5من الفصل  2قرة الف

ٌّة لمختلف مراحل التعلٌمإعداد البرامج ا فً فصلٌن متالحقٌن بعد وذلك ( لتعلٌم

بمحتوى منفصل تعرٌف المهمة الرئٌسٌة للهٌئة كما سبق اإلشارة إلٌه ضمن فصل 

 .مختلف عن ذلك الوارد بالمشروع

ٌُمقترح إعادة ترتٌبوبناء  وصٌاغة الباب الثانً من مشروع  على ما تقّدم، 

: كاآلتً" ام الهٌئةمه"القانون والذي ٌحمل عنوان 

تعمل الهٌئة على ضمان أهداف التنمٌة المستدامة على المستوى  :4العصل 

 اإقتصادٌةي من خالل ضمان احترام التوازن بٌن المقتضٌات الوطنً والمحلّ 

ٌّة إلرساء العدالة والتضامن بٌن األجٌال والثقافٌة  واإجتماعٌة والمقتضٌات البٌئ

ٌّتها وتحرص ع استمرارٌةن وحقّهم فً بٌئة سلٌمة تضم لى حماٌة الطبٌعة الحٌاة ونوع

سٌاسة إرساء مكّونات وشروط وتقٌٌم وتحٌٌن بلورة  وتوازناتها قصد المساهمة فً

ٌّة . متكاملة للتنمٌة المستدامة للدولة التونس
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ٌّة بواسطة آلٌات تساهم الهٌئة  : 5 العصل ٌّة التشارك فً إثراء التشاور الدٌمقراط

مختلف التنظٌمات تعلّقة بمجال اختصاصها مع فً المسائل المُم  لمجتمعًوالحوار ا

ٌّة اإجتماعٌة والسٌاسٌة  ممثلً مع ووالمإسسات العامة والخاصة والهٌئات المهن

ٌّة  التنمٌة المستدامة وإدراجها فً السٌاسات  استبطان مقتضٌاتلغاٌة الجماعات المحل

ٌّات التنمٌة ٌّة ومخططات واستراتٌج . العموم

ٌّات من أجل تشرٌك واسع لألطراف تضع الهٌئة فً إطار ممارسة مهامها  آل

ٌّة وللمجتمع المدنً  بما فً على البٌئة الكبٌر والمإسسات اإقتصادٌة ذات التؤثٌر المعن

ٌّة وحواراتورشات تكوٌن متخصصة ونظٌم تالعمل على ذلك  حول  استشارات وطن

   .ّنظرالّراجعة لها بالو المسائل ذات األهمٌة

تعمل الهٌئة على نشر وترسٌخ وتعمٌم ثقافة التنمٌة المستدامة بٌن  :6العصل 

ٌّة وذلك من خالل الشرائح اإجتماعٌة ومختلف  إدراج فً  ساهمةمالاألطراف المعن

ٌّة لمقتضٌاتها فً  ومن خالل التعرٌف والتكوٌن  مختلف مراحل التعلٌمالبرامج التعلٌم

لفة المتواصل بمخاطر  . تطلبات التنمٌة المستدامةجاهل مُم توكُم

ٌّة الوُم  اإستشارةنّص المشروع على من الدستور  129طبقا للفصل  :رابعا  جوب

ٌّة وعلى اإستشارة ضاف النص حاإت تتمّتع فٌها وتدعٌما لهذا الّدور أ .اإختٌار

ع النص الدستوري لم ٌمن باعتبار أن استشارة بناء على تعّهد تلقائً( تمارس)ة الهٌئ

فً مجال التنمٌة  لدعم المهّمة الموكولة للهٌئةإضافة هاّمة  وٌمثل التعهد الذاتً .ذلك

 .المستدامة وحماٌة حقوق األجٌال القادمة

 لهااثقوإبٌد أن المشروع ٌحتاج إلى بعض التدقٌقات حتى إ ٌتم إغراق الهٌئة 

المتعّلقة مشارٌع القوانٌن  " لى أن الهٌئة تستشار وجوبا حولن التنصٌص عأل

ٌّة واإجتماعٌة اإقتصادٌةبالمسائل  لذلك  ٌشمل كل النصوص التشرٌعٌة تقرٌبا "والبٌئ

مشارٌع القوانٌن المتعّلقة بالمسائل  -:  ٌقترح إضافة تدقٌق لتصبح المّطة كما ٌلً

ٌّة وحقوق  بالتنمٌة المستدامة المباشرة ذات العالقة اإقتصادٌة واإجتماعٌة والبٌئ

 ".األجٌال

ٌّة مطلقة ن هذا التدقٌق صاحب مشروع القانون من سلطة تقدمكّ وحّتى إ يُم  ٌر

 (إ ٌتعلّق بالتنمٌة المستدامةقد  إعتبار أّن المشروع ) من عدمه ةطلب رأي الهٌئل

ٌّة لّ  بدا ما فً صورة" :  ٌقترح إضافة فقرة ثانٌة لهذا الفصل تنصّ  لجنة البرلمان
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وحقوق  التنمٌة المستدامةة دعً طلب رأي هٌئمشروع القانون ٌستالمختّصة أن 

  ".ة مباشرةالهٌئ استشارةفبّنها ٌمكنها طلب  األجٌال القادمة

على استشارة الهٌئة ٌتجه  التً تعرض فٌما ٌتعلق بمخططات التنمٌة: خامسا 

 7الثانٌة للفصل  ةلمطّ ببضافة ل وذلكالتنسٌق مع ما تضمنته مجلة الجماعات المحلٌة 

ٌّة"  عمن المشرو ٌّة تنصّ " مخططات التنمٌة اإلقلٌم  خاّصة أّن مجلة الجماعات المحل

ٌّة والتنمٌة" على  115فً فصلها  ٌّن أن تكون مستدامة " أمثلة التهٌئة التراب والتً ٌتع

أمثلة التهٌئة " من نفس المجلة ٌعتمد مصالح  358هذا باإلضافة إلى أّن الفصل 

ٌّة المستدامة لإلقلٌم ة طبٌعً بل وضروري الهٌئ اختصاصما ٌجعل  وهو" التراب

ٌّمة إخضاع ٌقترح إضافة كما .بالنسبة لهذه الوثٌقة المنصوص  مخططات التنمٌة المحل

ٌّة 106علٌها فً الفصل  أخذ بعٌن إستشارة الهٌئة  والتً ت من مجلة الجماعات المحل

ٌّة  اقتصادٌةإلى جانب مقتضٌات " مقتضٌات التنمٌة المستدامة"  اإعتبار واجتماع

تمثل مكّونات للتنمٌة المستدامة كمقاومة الفقر، المساواة وتكافإ الفرص بٌن الجنسٌن، 

ٌّة على  اإقتصار ة ٌمكنإثقال كاهل الهٌئ ولتفادي .والتوازن بٌن مناطق الجماعة المحل

ٌّة ٌّة واإلقلٌم ومخططات البلدٌات الكبرى التً ٌتجاوز عدد  مخططات التنمٌة الجهو

 .سقفا معٌنا سكانها

الهٌئة  ٌكون من الوجٌه تمكٌنفً خصوص االستشارة االختٌارٌة : سادسا 

الهٌاكل العاّمة من  ةطالبضمن الفصل الثامن من مشروع القانون من إمكانٌة م

ٌّة ذات اإختصاص ٌّة أو منشآت عموم  وزارات وجماعات محلٌة أو مإسسات عموم

مٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة وحول إعداد تقارٌر حول منجزاتها فً مجال التن

أن  ة لهٌئمن أنه ل 8وٌكون ذلك تتّمة لما تضمنه الفصل . برامجها فً هذا المجال

ٌّة تقترح  ٌّة وعلى المجلس األعلى للجماعات المحل ٌّة والتنفٌذ على السلطة التشرٌع

مة وحقوق اإلصالحات التً تراها مالئمة لمزٌد إدماج مقتضٌات التنمٌة المستدا

  .األجٌال القادمة فً أعمالها وبرامجها

كما ٌمكن " وٌقترح إفراد اإستشارة اإختٌارٌة بفصل خاص ٌكون كما ٌلً 

ٌّات استشارة الهٌئ ٌّة فمخططات ولة فً مشارٌع اللبلد ٌّة أو الفرد ي القرارات الترتٌب

 ".ذات انعكاس سلبً على البٌئة

أي حول: سابعا  بخصوص ) شهربٌن أجل  7الفصل  ٌفرق أجل إبداء الرّم

ٌّة الوثائق)وأجل ثالثة أشهر ( مشارٌع القوانٌن وهذه اآلجال إ تتماشى  (.بالنسبة لبق
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مع تمكٌن المنتدى من الصالحٌة التداولٌة التً نإكد على ضرورة أن ٌعهد بها لمجلس 

. لهٌئةإلسناد صالحٌة إبداء الرأي لمجلس ا 21ٌتجه مراجعة الفصل الهٌئة وبالتالً 

ٌّة طلب استعجال النظر كما  وإمكانٌة طلب أجل  (ٌوم 15أجل )ٌقترح إضافة إمكان

. إضافً من قبل الهٌئة

 

 


