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أستاذة محاضرة بكلٌة الحقوق بصفاقس

أستاذ بكلٌة الحقوق بصفاقس

قراءة فً مشروع القانون األساسً المتعلق بهٌئة التنمٌة
المستدامة وحقوق األجٌال القادمة (عدد)2018-69

جلسة إستماع
لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبٌعٌة والبنٌة األساسٌة والبٌئة
ٌوم الجمعة  01فٌفري 2019

تقدٌم
ثئدساج انحمٕق انجٛئّٛخ ضًٍ دعزٕس انجًٕٓسّٚخ انثبَٛخ انصبدس عُخ ٔ 2014جذد حمٕق انجٛم
ٔ .1959أصجحذ نٓزِ
انثبنث أعبعب دعزٕسّٚب ٔاضحب نطبنًب ثحث ػُّ ث ٍٛأعطش دعزٕس
 ،خبصّخ ٔأٌ
انحمٕق يكبَخ يزًّٛضح رغزًذْب يٍ ػهّٕٚخ انذعزٕس ػهٗ ثمّٛخ انمٕاػذ انمبََّٕٛخ
دعزٕس  2014نى ٚمف ػُذ يجشّد ضًبٌ ْزِ انحمٕق ثم لبو ة "يأططرٓب" ػٍ طشٚك انزُصٛص
ف ٙانفصم  129ػهٗ "ْٛئخ انزًُٛخ انًغزذايخ ٔحمٕق األجٛبل انمبديخ ".
غٛش أٌ انزأخش ف ٙػشض يششٔع انمبٌَٕ األعبع ٙانًزؼهك ثٓزِ انٓٛئخ ػهٗ يجهظ َٕاة
انشؼت ثبنًمبسَخ يغ انٓٛئبد انذعزٕسٚخ األخشٖ ،انذ٘ رًذ انًصبدلخ ػهٗ انمٕاَ ٍٛانخبصخ
ثٓب ،ال ٚؼكظ أًْٛخ ْزا انًكغت انذعزٕس٘ انجذٚذ  .فمذ اَزظشَب لشاثخ األسثغ عُٕاد  ْٙٔ،ي ّذح
طٕٚهخ ،الَطالق اليغبس انزششٚؼ ٙلرشكٛضْب .إر ر ّى إٚذاع يششٔع انمبٌَٕ األعبع ٙانًزؼمق ثٓب
ثًكزت ضجط يجهظ َٕاة انشؼت ف 9 ٙأكزٕثش  2018يٍ طشف انٕصاسح انًكهفخ ثبنؼاللبد يغ
انٓٛئبد انذعزٕسٚخ ٔ انًجزًغ انًذَ ٔ ٙحمٕق اإلَغبٌ ٔ.ثزبسٚخ  25أكزٕثش  2018لبو يكزت
يجهظ َٕاة انشؼت ثئحبنزّ ػهٗ نجُخ رُظٛى اإلداسح ٔ شؤٌٔ انمٕاد انحبيهخ نهغالح ٔ فٙ
يشحهخ يٕانٛخ رؼٓذد ثّ نجُخ انصُبػخ ٔ انطبلخ ٔ انثشٔاد انطجٛؼٛخ ٔ انجُٛخ األعبعٛخ ٔ
انجٛئخ ثطهت يٍ سئٛغٓب ٔ ثؼذ يٕافمخ يكزت انًجهظ ف ٙلشاس صبدس فَٕ1 ٙفًجش  ٔ 2018رنك
ثبنُظش نؼاللخ ْزِ انٓٛئخ ثبنزًُٛخ انًغزذايخ ٔ حمٕق األجٛبل انمبديخ ف ٙثٛئخ عهًٛخ.
و على هذا األساس ٌعتبر إنطالق مناقشة هذا المشروع صل ب لجنة انصُبػخ ٔ انطبلخ
انثشٔاد انطجٛؼٛخ ٔ انجُٛخ األعبعٛخ ٔ انجٛئخ مرحلة هامة و مفصلٌة نحو إرساء هذه الهٌبة
الدستورٌة المنتظرة و من هنا تبرز أهمٌة دراسة مشروع القانون عدد  2018-69و المتعلق
بهٌبة التنمٌة المستدامة و حقوق األجٌال القادمة فً عالقته بالمقتضٌات الدستورٌة من ناحٌة و
بمدى انسجامه مع القانون األساسً عدد  2017-47الصادر بتارٌخ  2017-08-07و المتعلق
باألحكام المشتركة للهٌبات الدستورٌة هذا إلى جانب تحلٌل المشروع المذكور على محك
أهداف التنمٌة المستدامة على وجه الخصوص .

ٔ

و تهدف هذه القراءة إلى جلب إنتباه اللجنة المكلفة بدراسة المشروع حول نقاط ضعف النص و
إقتراح تعدٌالت فً شؤنها لتجاوز أهم نقابصه خاصة فً عالقة مع الدور المفصلً الموكول
للهٌبة فً مجال التنمٌة المستدامة .
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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 خصوصٌة المناخ بالبالد كـؤحد أساسٌات
التنمٌة المستدامة و بالطابع التنظٌمً للهٌبة و بتركٌبتها و هٌكلتها و أخٌرا مهامها .
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 )1حول شرح األسباب
أهمٌّة المالحظات حول شرح األسباب:
بالرّغم من أنّ شرح األسباب سٌبقى على حاله إال ّ أ ّنه بإمكان اللجنة البرلمانٌّة تفادي مختلف
النقابص التً تشوب هذا الجزء الهام من المشروع فً تقرٌرها النهابً وذلك نظرا لل ّدور
الموكول لك ّل من شرح األسباب لمشارٌع القوانٌن وتقارٌر اللجان التشرٌعٌّة التً لها أن تستبعد
"فهما" مُعٌنا أو أن ُتع ّدل المشروع وذلك عند تؤوٌل النصوص القانونٌّة الحقا من قبل ممن له
ال ّنظر.
أوال ٌ :تجه بادئ ذي بدأ تسجٌل مفارقة واضحة بٌن النص الدستوري الذي وضع السقف عالٌا
فً مجال الحقوق البٌبٌّة ومبادئ التنمٌة المُستدامة من خالل إعطاء مكانة دستورٌّة للهٌبة ولو
أنّ وظٌفتها استشارٌة بالرجوع إلى الفصل  1129من الدستور والمشروع المعروض على
مجلسكم والذي وضع تصورا لٌس بالكفٌل بتحقٌق التطلّعات الدستورٌّة.
حٌث تمٌّز شرح األسباب بكونه مل ّخصا لمراحل إعداد النص من مشاورات وآراء فً حٌن أن
وظٌفة شرح األسباب تتمثل فً تسبٌب ال ّنص والتعرٌف بالخٌارات الكبرى ومبرّراتها ووضع
األسس واستعراض المبادئ الكبرى لتحدٌد الضوابط التشرٌعٌّة المستقبلٌّة فً المج االت ذات
العالقة .وفً صورة عدم احترام هذه الضوابط ُتعتبر النصوص التشرٌعٌة أو الترتٌبٌة خارقة
للدستور مع المالحظة أن القانون األساسً بات مصدرا لمراقبة دستورٌّة القوانٌن  .وهذا النوع
من النصوص ٌُعتبر امتدادا للدستور ألنه ٌستكمل التؤسٌس فً المجال المعنً بالنّص.
ثانٌا  :من مفارقات شرح األسباب غٌاب التنصٌص عن المرجعٌّة الدولٌّة للتنمٌة المستدامة
التوطئة على " تمسّك
والتً تعتبر أساسٌّة خاصة وأنها امتدادا للدستور الذي ٌنصّ فً
شعبنا ...بالقٌم اإلنسانٌّة وبمبادئ حقوق اإلنسان الكونٌّة السامٌة  "...وبالتعاون مع شعوب العالم
" وبالكسب الحضاري لإلنسانٌّة" " والمساهمة فً سالمة المناخ والحفاظ على البٌبة السلٌمة بما
ٌضمن استدامة مواردنا " فضال عن تؤكٌد علوٌة المعاهدات المصادق علٌها على القوانٌن .
وانطالقا من التوطبة ،تبدو عالقة التشرٌع التونسً مع المرجعٌّة الدولٌّة للتنمٌة المست دامة
وطٌدة من خالل تب ّنً تونس لمبدأ التنمٌة المستدامة ضمن وثٌقة الدستور ومن خالل إقرار
ٌ 1نص هذا الفصل " تستشار هٌبة التنمٌة المستدامة و حقوق األجٌال القادمة وجوبا فً مشارٌع القوانٌن المتعلقة بالمسابل اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة و
البٌبٌة و فً مخططات التنمٌة  .و للهٌبة أن تبدي رأٌها فً المسابل المتصلة بمجال إختصاصها  .تتكون الهٌبة من أعضاء من ذوي الكفاءة و النزاهة
ٌباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات .
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أهداف األلفٌّة للتنمٌة وانخراطها مإ ّخرا فً المنظومة الدولٌّة من خالل مشاركتها فً أجندا
التنمٌة لما بعد سنة  2015وتب ّنٌها ألهداف التنمٌة المستدامة للمم الم ّتحدة التً ت ّم تكرٌسها فً
مخطط التنمٌة للخماسٌّة  2020-2015والذي ت ّم المصادقة علٌه بالقانون عدد  28لسنة 2017
بتارٌخ  25أفرٌل .2017
كما أنّ تكرٌس هذه المرجعٌّة الدولٌّة للتنمٌة المستدامة ضمن أعمال اللجنة البرلمانٌة وتقرٌرها
سٌكون له تؤثٌر مباشر على محتوى القانون إذ سٌُسا عد ال ّنص التشرٌعً على استٌعاب مختلف
التطورات الالحقة على المستوى ال ُّدولً دون ما حاجة إلى تنقٌح ذلك ال ّنص علما أنه الممٌزات
ّ
المطلوبة فً النص التشرٌعً ،وخاصة المتعلق بمجال مُتحرّك كالمجال التنموي ،قدرته على
استٌعاب المُتغٌرات.
وٌجدر اإلشارة إلى أنّ المرجعًّة الدولٌّة للتنمٌة المستدامة هً فً عالقة مباشرة مع دور الهٌبة
مع
األساسً المتمثل فً ضمان انسجام السٌاسات العا ّمة والقطاع ٌّة ومالئمة التشرٌعات
منهج التنمٌة المستدامة كما تب ّنت ُه االتفاقات الدولٌّة ذات الصلة.
لتعرٌف
ثالثا  :مما ٌسترعً االنتباه فً شرح األسباب وفً المشروع نفسه غٌاب اإلشارة
مفاهٌم جوهرٌة فً المجال وخاصة مفهومً التنمٌة المستدامة واألجٌال القادمة وكذلك طغٌان
الطابع الفنً على النصّ وعدم الحرص على تشبٌك األجهزة المتداخلة فً مٌدان التنمٌة
المستدامة من مإسسات ومن جماعات محلٌة سبق للمشرّع أن ألزمها بتحقٌق التنمٌة
المستدامة .ومن شؤن هذا التشبٌك والتنسٌق تمكٌن الهٌبة الدستورٌة من لعب دورها الشمولً
فً متابعة السٌاسات العامة لتستجٌب لمتطلبات التنمٌة المستدامة وفقا ألحكام الدستور مع
مراعاة الخصوصٌات المناخٌة التً لم ٌشر إلٌها المشروع  .ولم تكن مسؤلة النجاعة والتنسٌق
بٌن المتدخلٌن من أولوٌات المشروع المعروض وذلك فضال عن عدم التجانس مع المنظومة
القانونٌة للهٌبات الدستورٌة المستقلة وطرح بعض اإلشكالٌات الدستورٌة  .وٌكون من الوجٌه
أن ٌتعهّد البرلمان بإثراء ال ّنص وتدارك ما ٌشوبه من نقابص لٌست بالقلٌلة وفً مٌدان مُتحرّك
تتشابك فٌه المإثرات والمصالح.

 )2اإلشكال ٌّات الدستور ٌّة التً ٌطرحها مشروع القانون
 أوال ٌ :نص الفصل  3من المشروع " ٌضبط هذا القانون األساسً مهام الهٌبة وصالحٌّاتهاوتركٌبتها والتمثٌل فٌها وطرق انتخابها وتنظٌمها وسبل مساءلتها " .وهذا التنصٌص ال ٌتماشى
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مع ما تضمّنه الفصل  125من الدستور والذي ٌنصّ على أنّ القانون سٌضبط
الهٌئة) والتمثًل فٌها وطرق انتخابها وتنظٌمها وسبل مساءلتها ".

تركٌبة (

وبالرجوع للحكام الدستورٌة ٌتبٌّن أن الدستور لم ٌُفوّ ض القانون ضبط الصالحٌات ألي هٌبة
 .وتبعا لذلك ُتثٌر هذه
من الهٌبات الدستورٌة المستقلة ألن الدستور حدد تلك الصالحٌات
اإلضافة إشكاال من الناحٌة الدستورٌة خصوصا وأن األحكام المتعلقة باالختصاص تؤول تؤوٌال
ضٌّقا وال ٌجوز أن ٌسند المش ّر ُع لنفسه اختصاصا ٌتجاوز ما أق ّره الدستور خصوصا وأنه فً
فصول أخري تتعلق بمإسسات دستورٌة من غٌر الهٌبات ٌُسند الدستور صراحة للقانون ضبط
اختصاصات تلك السلط  .لذلك ٌنبغً تدقٌق المصطلح وال ّر جوع إلى النص الدستوري لتفادي
اإلشكالٌات الدستورٌة المحتملة.
 ثانٌا ٌ :نصّ الفصل الخامس من المشروع على أ ّنه " تسعى الهٌبة إلى إرساء دعابم التنمٌةالمستدامة وضمان احترام مقوّ ماتها على المستوى الوطنً و الجهوي والمحلً " .واستعمال
مصطلح " الجهوي والمحلً " ال ٌتناسب مع الباب السابع من الدستور حول السلطة المحل ٌّة
باإلضافة إلى الفصل  131منه الذي ٌنصّ على أنّ الالمركزٌّة تكرّس عبر جماعات محلٌّة
مكوّ نة من بلدٌّات وجهات وأقالٌم  .وعلى هذا األساس ،فإنّ الدستور ٌفرق بٌن الوطنً
والمحلً .وطبقا للدستور ٌشمل المحلً ك ّل ما هو بلدي و جهوي وإقلٌمً  .لذلك ٌتعٌنُ تدقٌق
 .وٌُقترح
المصطلح المُستعمل فً الفصل الخامس وجعلها متناغمة مع النص الدستوري
استعمال مصطلح " المحلًّ".
 ثالثا  :بالرّجوع للمشروع  ،نالحظ ابتعاده – ربما عن غٌر قصد -عن المعطى الدستوريفً ما ٌتعلق بمكونات التنمٌة المستد امة .إذ أنّ قراءة توطبة الدستور من ناحٌة والفصول
12و 42و 44و 45ال تجد لها صدى والحال أن هذه األحكام ٌمثل مصدرا للمشرع ومرجعٌة
ثرٌة على الهٌبة اعتمادها فً تقٌٌم مشارٌع النصوص واإلدالء بآراء حولها وكذلك عند تقٌٌم
السٌاسات المنتهجة  .كما أنّ المشروع غضّ ال ّنظر عن مكوّ نات أساسٌّة لهذا المفهوم تتشكل
من جملة من المبادئ من بٌنها مبدأ التضامن ومبدأ اإلنصاف داخل نفس الجٌل وبٌن األجٌال و
مبدأ المسإولٌّة و مبدأ االستدامة الذي ٌستوجب العمل على تحسٌن نوعٌّة الحٌاة .
 رابعا  :نصّ المشروع فً الباب الخامس منه والمخصّص لل حكام االنتقالٌّة والختامٌّة فًالفصل  43على " إلى حٌن صدور القوانٌن األساسٌّة المنظمة للقضاء اإلداري وفق مقتضٌات
الدستور تنطبق القوانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل المتعلّقة بضبط صالحٌّات المحكمة
اإلدارٌّة وتنظٌمها واإلجراءات الم ّتبعة لدٌها على األحكام المن صوص علٌها بهذا القانون " .إال ّ
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أنّ هذا التنصٌص ال ٌتماشى مع الفصل
الفصل كما ٌلً :

 116من الدستور  .2لذا ٌُقترح إعادة صٌاغة هذا

"إلى حٌن إحداث محاكم إدارٌة ابتدابٌة ومحاكم إدارٌة استبنافٌة طبقا ألحكام الفصل  116من الدستور ،
تنظر الدوابر االبتدابٌة بالمحكمة اإلدارٌة فً النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم اإلدارٌة
االبتدابٌة  ،وتختص الدوابر االستبنافٌة بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم اإلدارٌة االستبنافٌة.
إلى حٌن إحداث محكمة إدارٌة علٌا ٌقع استشارة المحكمة اإلدارٌة فً المجاالت المنصوص علٌها فً هذا
القانون طبقا لمقتضٌات القانون عدد  40المإرخ فً  1جوان  1972المتعلق بالمحكمة اإلدارٌة".

 )3فً تالؤم المشروع مع القانون المتعلّق باألحكام المشتركة
أوال ٌ :تضمن المشروع بعض اإلشكالٌّات فً عالقة بانسجامه مع القانون عدد  47المتعلّق
باألحكام المشتركة للهٌبات الدستورٌّة الصّادر بتارٌخ  7أوت  32017إذ ٌنصّ الفصل الثانً
من المشروع على ٌ" :نطبق على الهٌبة التشرٌع المتعلق بضبط األحكام المشتركة بٌن الهٌبات
الدستورٌة المستقلة وأحكام هذا القانون األساسً " فً حٌن أن النص المشار إلٌه ٌتعلق
"باألحكام المشتركة بٌن الهٌئات الدستورٌة المستقلة " لذلك ٌقترح تدقٌق عنوان النص .
وللتذكٌر فإنّ هذا القانون ٌح ّدد األحكام المشتركة التً ستنطبق على مختلف الهٌبات الدستورٌّة
إال ّ أ ّنه ٌترك ا لمجال مفتوحا لتحدٌد األحكام الخاصّة لك ّل هٌبة منها  .و فً حالة وجود تعارض
بٌن النص العام والخاص فإنّ ال ّنص الخاص ٌعلو على العام  .غٌر أنه فً ما ٌتعلّق بمبدأ
التناصف اكتفى الفصل  17من مشروع القانون على التنصٌص على احترام تركٌبة المجلس
لمبدأ التناصف " كلّما أ مكن ذلك " ،وهذا التنصٌص ال ٌنسجم مع الفصل السادس من قانون
األحكام المشتركة والذي ٌنصّ " ٌُلتزم بمبدأ التناصف بٌن المرأة والرجل "  .وهذا الفصل من
قانون األحكام المشتركة أكثر تالإم مع مقتضٌات الفصلٌن  34و 46من الدستور مما قد ٌثٌر
إشكاال دستورٌا جدٌا.
ثانٌا  :سكت مشروع النص المعروض حول مسؤلة حٌادٌة أعضاء مجلس الهٌبة تماشٌا مع
أحكام الفصل  129من الدستور الذي لم ٌشترط الحٌادٌة فً أعضاء الهٌبة فً حٌن اشترط
الحٌادٌة بالنسبة لبقٌة الهٌبات الدستورٌة المستقلة األخرى  .بٌد أن هذا االستبعاد الذي ذ ّكر به
ٌ 2نص هذا الفصل فً فقرته األولى " ٌتكون القضاء اإلداري من محكمة إدارٌة علٌا و محاكم إدارٌة إستبنافٌة و محاكم إدارٌة إبتدابٌة "
ٌ 3ضبط هذا القانون األحكام المشتركة التً ستنطبق على مختلف الهٌبات الدستورٌّة و ٌتضمن أحكاما عامة و قواعد تنظٌمها و تسٌٌرها و قواعد
متعلقة بالمٌزانٌة و المحاسبة و قواعد متعلقة بالحوكمة و الشفافٌة و قواعد متعلقة بمسابلتها .
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شر ُح األسباب ال ٌفرض نفسه من الناحٌة الدستورٌة نفسها  .صحٌح أن الفصل  129من
النزاهة الذي ٌضاف لشرط
الدستور لم ٌشترط الحٌادٌة لكن هذا الفصل أ ّكد على شرط
استقاللٌة الهٌبة وهو ما ٌثٌر التساإل عن وجاهة اإلشارة صلب شرح األسباب الستبعاد
الحٌادٌة وكؤنها مُسلّم بها دستورٌا ألنه فً غ ٌاب الحٌادٌة ٌكون من الصعب توفر االستقاللٌة
والنزاهة فً حسم المسابل المطروحة على نظر الهٌبة فً مجال ٌحتاج إلى الحٌادٌة  .وبالرغم
من سكوت الدستور فإن اشتراط الحٌادٌة (تجاه األحزاب السٌاسٌة ولو كانت من فٌبه األحزاب
المدافعة عن البٌبة ) من طرف المشرّع فً أعضاء مجلس الهٌبة ٌُم ّكنُ من استٌفاء شرطً
االستقاللٌة والنزاهة المفترضان دستورٌا فً حسم ما هو معروض على الهٌبة من مسابل
وٌُكسب هذه األخٌرة المصداقٌة التً تحتاجها  .ومن المُفارقات أن الٌمٌن الذي ٌإدٌه أعضاء
مجلس الهٌبة والمنصوص علٌه بالفصل  20من المشروع ٌتضمن االلتزام بالحٌاد فً حٌن لم
ٌشترط المشروع الحٌاد كشرط لعضوٌة مجلس الهٌبة .
وأما بالنسبة لعضوٌة المنتدى التً سنعود لتناولها ٌتعٌن أن تبقى مفتوحة للسٌاسٌٌن شرٌطة أن
ٌكون المنتدى فضاء لعرض الدراسات والمواقف وتبادل اآلراء وتقدٌم المقترحات التً ٌستفٌد
منها مجلس الهًبة وكل العناصر الفاعلة فً مجال التنمٌة المستدامة.
 )4غٌاب تعرٌف بعض المفاهٌم المحورٌة
ٌعتبر غٌاب تعرٌف ك ّل من التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة من أه ّم نقابص المشروع
مكلف
إذ من شؤن هذا الخٌار التشرٌعً التؤثٌر سلبا على عمل الهٌؤة ككل ونجاعتها كهٌكل
بضمان احترام السلط العمومٌّة باختالف درجاتها وهٌباتها لمقتضٌات التنمٌة المستدامة والعمل
على تحقٌق أهدافها.
و ٌترك غٌاب تدقٌق لمثل هذه المفاهٌم انطباعا كما هو سابد حالٌا أن التنمٌة المستدامة وحقوق
األجٌال القادمة والبٌبة واالقتصاد األخضر ستبقى مجرّد شع ارات تر ّدد ال غٌر بالنظر لعدم
تضمٌن هذه المفاهٌم بمحتوى قانونً تترتب عنه آثار أي التزامات وجزاء  .وتبعا لذلك ستبقى
مختلف هذه المفاهٌم المتداولة فً النصوص مجرّد إشارات عامة إلضفاء "مشروعٌة" ظاهرٌّة
على خطاب من ٌلجؤ لها فً حٌن أن النص ٌحتاج ألن ٌكون له مضمون ُملزم لٌصبح مرجعٌة
قانونٌة ألعمال الهٌئة والمشرع وكذلك القضاء عند النظر فً النزاعات.
لذلك ٌتعٌّن على المُشرّع – ولو أن المهمة لٌست سهلة بالم ّرة -أن ٌحرص على تدقٌق
المفاهٌم و إكساب المصطلحات محتوى ملموسا لتكون لها الفاعلٌّة القانونٌّة بما من شؤنه أن
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ٌُضفً على عمل الهٌبة بالخصوص النجاعة المطلوبة  .وسٌُعطً هذا التدقٌق لل ّنص الدستوري
قابلٌّة حقٌقٌة لتنزٌله فً أرض الواقع من خالل تعرٌف وتحدٌد االلتزامات الموكولة على
كاهل مُختلف الفاعلٌن فً المجال البٌبً.
لذلك ٌبدو من الوجاهة بمكان اقتراح تعرٌف ولو كان التعرٌف "مفتوحا" وغٌر مغلق للتنمٌة
المستدامة و تفرّعاتها مع المالحظ أنّ المفاهٌم القانون ٌّة تعرّف بخصوصٌّة ُنظمها القانونٌّة أي
اآلثار المترتبة عنها قانونا.
وسٌمثل التعرٌف خطوة مُهمة نحو تقنٌن التنمٌة المستدامة وحماٌتها بواسطة أحكام من
درجة قانون أساسً من التجاوز ات التً تلحق أضرارا فادحة وتضطر المجتمع تحمل تبعاتها
الثقٌلة كما هو الشؤن لما حصل فً كل من صفاقس وقابس  .وسٌمكن هذا التعرٌف من شحن
التنمٌة المستدامة بمضمون قانونً وترتٌب جزاء عن عدم أخذه بعٌن االعتبار إذ ٌعتبر الجزاء
شرط من شروط فعالٌّة وإنفاذ النص.
كما ٌسا هم تعرٌف مصطلح التنمٌة المستدامة فً إضفاء فاعلٌّة ومصداقٌّة على الهٌبة وعملها
بالرغم من طابعها االستشاري ضرورة أنه سٌتحتم اعتماد مقاٌٌس ومإشرات تتولّى الهٌبة
على أساسها تقٌٌم مشارٌع القوانٌن المعروضة علٌها والمخططات والوثابق المختلفة التً
ُتحٌلها مختلف اله ٌاكل العمومٌّة  .وهذه المؤشرات متداولة وتتغٌر بحكم المتغٌرات المتسارعة
التً تطول المجال البٌبً وتختلف من بلد إلى آخر بحكم الخصوصٌات المحلٌة  .وٌمكن للهٌبة
أهداف
بواسطة آرابها أن تستحث الجهات ذات النظر على مراجعتها وتحٌٌنها على ضوء
التنمٌة المستدامة التً أصبحت أم القضاٌا مما جعل األمم المتحدة بواسطة هٌاكلها
ومإتمراتها الدورٌة تسهر على أخذها بعٌن االعتبار فً السٌاسات وتحٌٌنها استجابة لقانون
التطوّ ر.
"أساسٌات" السٌاسة التنمٌة
وٌتجه التؤكٌد على ضرورة تضمٌن هذا القانون األساسً
المستدامة المتداولة دولٌا والتً تضع فً اعتبارها الخصوصٌة المناخٌة للبالد التونسٌة وذلك
كمرجعٌة لعمل المُشرّع نفسه ولعمل الهٌبة ومُختلف العناصر المُتدخلة فً ما ٌجب أن ٌُصبح
"سٌاسة التنمٌة المستدامة " تتبناها الدولة طبقا للدستور خصوصا وأنه سبق للمشرع إلزام
الجماعات المحلٌة بتحقٌق التنمٌة المستدامة على المستوى المحلً من خالل الفصلٌن األول و
 109من مجلة الجماعات المحلٌة.
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ولهذا الغرضٌُ ،قترح إضافة فصل لتعرٌف ك ّل من مفهومً التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال
القادمة باعتبارهما مفهومٌن محورٌٌن بالنسبة لعمل اللّجنة ( مع المالحظ أن هذه التعاريف هً
من إجتهاد محرري هذا التقرٌر باإلستناد إلى المراجع الدولٌة  4و بعض النصوص القانونٌة
التونسٌة.) 5
"التنمٌة المستدامة":
" ٌقصد بالتنمٌة المستدامة على معنى هذا القانون األساسً التنمٌة التً تعتمد  -بواسطة مناهج
تشاركٌة -على إدماج األبعاد البٌبٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعمل على التوازن
واالنسجام بٌنها ضمن السٌاسات الترابٌة والعمرانٌة ومختلف االستثمارات العامة والخاصة
على أساس العدل والتضامن بٌن أألجٌال والفبات والبلدان قصد ضمان جودة الحٌاة ودعم
طبٌعٌة وتنوعها والتؤقلم مع
قدرات التوقًّ من اله ّزات والكوارث واستدامة الثروات ال
المتغٌرات المناخٌة استجابة لحاجٌات الحاضر دون ارتهان حاجٌات المستقبل ".
"حقوق األجٌال القادمة":
" ٌقصد بحقوق األجٌال القادمة الحقوق المشروعة فً بٌبة سلٌمة ومتوازنة تحافظ على
استدامة الموارد الطبٌعٌة ودعمها وعلى الموروث الثقافً قصد ضمان شروط الحٌاة اآلمنة
والجٌّدة لكل األجٌال بما ٌُلزم كل جٌل باالستغالل الرشٌد للثروات واستدامتها على أساس
العدل واإلنصاف والتضامن والمسإولٌة".
 )5غٌاب التنصٌص على خصوص ٌّة المناخ بالبالد كأحد أساسٌات التنمٌة المستدامة
من مفارقات هذا النص أ ّنه ٌت رك انطباعا أ ّنه لم ٌؤخذ بعٌن االعتبار خصوصٌّة مقتضٌات
التنمٌة المستدامة بالبالد التونسٌّة إذ لم ٌشر ال ّنص إلى خصوصٌّة مقتضٌات التنمٌة المستدامة
فً عالقتها بخصوصٌّة المناخ بالبالد التونسٌّة الذي ٌجمع تناقضات شدٌدة تشهد علٌها
االضطرابات المناخٌة من شدة الجفا ف والفٌضانات وشدة الحرارة وشدة البرد وخطر ال ّتصحّر
 4من ذلك تقرٌر اللجنة الدولٌة للمم المتحدة حول البٌبة و التنمٌة لسنة  1987و قمة ري ودي جانارو حول الببٌبة و التنمٌة لسنة  1992و القمة
الدولٌة حول التنمٌة اإلجتماعٌة ب كوبنهاقن لسنة  1995و القمة الدولٌة للتنمٌة المستدامة بجوهانزبورق  2002التً تتعرض لمصطلح التنمٌة
المستدامة من خالل التكامل بٌن البعد اإلقتصادي و اإلجتماعً و البٌبً و الثقافً مع المالحظ أن هذه المكونات عرفت تطورا من خالل قمم أممٌة
أخرى التً أنتجت معاهدات دولٌة اقحمت أو دققت مكونات أخرى كسالمة المناخ و مفهوم التؤقلم ...
 5و منها أمر  11أكتوبر  1993المحدث لللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة و الذي ٌتعرض فً فصله الثانً و الثالث إلى بعض مكونات التنمٌة
المستدامة أو قانون  28نوفمبر  1994و المتعلق بإصدار مجلة التهٌبة و التعمٌر الذي ٌتعلق فً فصله األول إلى مكونات المنمٌة المستدامة من خالل
المالبمة بٌن التنمٌة اإلقتصادٌة و التنمٌة اإلجتماعٌة و التوازنات البٌبٌة .
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الذي ٌهدد المنطقة بالرغم من صغر حجم اإلقلٌم الترابً  .وكل ذلك ٌدل بصورة جلٌة على
هشاشة بٌبٌّة تترتب عنها انعكاسات مباشرة على النموّ االقتصادي واالجتماعً مما ٌفرض
على الدولة التوفٌق بٌن مقتضٌات التنمٌة المستدامة الثالث واحتواء اآلثار السلبٌة التً
تفرزها إذ أن الكلفة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعدم أخذ البٌئة بعٌن االعتبار ٌنتج عنه ما نتج فً
ابس و صفاقس مثال من تلوث خطٌر والذي تتطلب معالجة آثاره المتعددة
ك ّل من مدٌنتً ڤ
تجاوز صعوبات اجتماعٌة واقتصادٌة
تكالٌف باهظة تتحملها المجموعة الوطنٌة وتتطلب
وسٌاسٌة متشابكة كما هو الشؤن بالنسبة لمسؤلة غلق معمل "السٌاب" بصفاقس.
 )6طغٌان الطابع التنظٌمً للهٌئة على نص المشروع
أوال  :من خاصٌات ال ّنص المعروض طغٌان الطابع التنظٌمً على الهٌبة وتخصٌص أحكام
مطولة لمنتدى احتلت  5صفحات من بٌن  15صفحة لكامل المشروع  .وفً المقابل تمٌّزت
األحكام المتعلقة بالدور الموكول للهٌبة ككل باالقتضاب إذ لم تنل مسألة التنمٌة المستدامة
كمشغل أساسً لواضعً الدستور ولمختلف المدافعٌن عن البٌبة داخلٌا وخارجٌا األهمٌة التً
بدورها وفقا لمقتضٌات التنمٌة المستدامة
تستحقها ح ّتى تضطلع هذه المإسسة الدستورٌة
وأهدافها المتفق علٌها دولٌا إذ ال ب ّد من التؤكٌد على المه ّمة المركزٌة للهٌئة فً توجٌه البرامج
التنموٌة نحو مقاربات التنمٌة المستدامة التً تضمن التوازن بٌن المقتضٌات االقتصادٌة
واالجتماعٌة والمقتضٌات البٌبٌة إلرساء العدالة والتضامن بٌن األجٌال وحقهم فً بٌئة سلٌمة
تضمن استمرار ٌّة الحٌاة ونوع ٌّتها وتحرص على حماٌة الطبٌعة وتوازناتها من خالل قوانٌن
وإجراءات ملموسة  .ومن المفروض أن ٌضمن هذا القانون األساسً بلورة مكونات وشروط
قٌام سٌاسة متكاملة للتنمٌة المستدامة للدولة التونسٌة وال ٌقتصر على تنظٌم الهٌبة .
ثانٌا ٌ :تطلب تحقٌق التنمٌة المستدامة انفتاح الهٌبة الدستورٌة على محٌطها إذ أنّ مجال التنمٌة
المستدامة مجال مترامً األطراف ٌشمل عدٌد المُكوّ نات وٌقتضً حوكمة مإسساتٌة  .لذلك
ٌتعٌّن على المشرّع التؤ ّكٌد على العالقات بٌن الهٌا ة وبقٌّة المتدخلٌن العمومٌٌن فً مجال
التنمٌة المستدامة وخاصّة مع الهٌبات الدستورٌّة األخرى كهٌبة حقوق اإلنسان وهٌبة الحوكمة
الرشٌدة ومكافحة الفساد قصد إرساء تكامل األدوار بٌن الهٌبات الدستورٌة  .وسٌُم ّكن هذا
االنفتاح من تدعٌم دور الهٌبة عندما ٌتعلق األمر بخ روقات بٌبٌة تمثل نٌال من حقوق اإلنسان
أو فسادا واضحا خاصّة فً غٌاب دور تقرٌري أو تعدٌلً للهٌبة  .فهل ستبقى الهٌبة ذات الدور
االستشاري ال محالة مكتوفة األٌدي عند كوارث بٌبٌة أو طبٌعٌة ؟
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ثالثا ٌ :الحظ أن المشروع لم ٌؤ ّكد على دور الهٌبة فً إدماج ونشر أهداف التنمٌة المستدامة
فً النسٌج االجتماعً من خالل إدراج هذه األهداف فً البرامج ا لتعلٌمٌة ومن خالل توثٌق
عالقات الهٌئة مع مختلف المصالح والمإسسات العمومٌّة التابعة للدولة والمتدخلة فً المجال
البٌبً (الوزارات ومصالحها الترابٌة والدواوٌن والوكاالت ) من خالل االعتراف للهٌبة بدور
مركزي ومحوري فً مجال التنمٌة المستدامة وبالتالً حقها فً مطالبة المصالح والمإسسات
المعنٌة بتقدٌم تقارٌر دورٌة أو ظرفٌة حول منجزاتها وبرامجها فً مجال التنمٌة المستدامة أو
حول مسألة مطروحة ممّا سٌساهم فً تعمًم مسار واستبطان مقتضٌات التنمٌة المستدامة لدى
مختلف الهٌاكل وفً حوكمتها على الوجه األفضل  .والمالحظ أن المشروع منحها حق اقتراح
إصالحات على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمجلس األعلى للجماعات المحلٌة وهو توجه
إٌجابً ٌتعٌن تدعٌمه بحق الهٌبة فً مطالبة السلطا ت بتقارٌر.
رابعا  :لم ٌتولى المشروع اإلشارة لتشرٌك الجماعات المحلٌة فً المجهود الوطنً إلرساء
124
التنمٌة المستدامة فً حٌن أن مجلة الجماعات المحلٌة ُتلزم ك ّل الجماعات فً فصلها
بإعداد تقارٌر سنوٌة من المفروض أن ُتحال على الهٌئة للمتابعة باعتبار ترابط أعمال كل
المتدخلٌن فً مجال التنمٌة المستدامة وخاصة الساهرٌن على وضع السٌاسات العامة وتنفٌذها .
وتعتبر الجماعات المحلٌة الخالٌا القاعدٌة فً مجال التنمٌة المستدامة وتنزٌل مقتضٌاتها لذلك
فإنه من أوكد ما ٌتعٌن أن ٌحرص علٌه القانون األساسً للهٌبة اعتماد نظرة شمولٌة ال تتحقق
عملٌا ّإال من خالل إشراك كل الفاعلٌن والساهرٌن على تحقٌق التنمٌة المستدامة على النطاق
القاعدي .وٌتجه التذكٌر أن الفصل األول من مجلة الجماعات المحلٌة ٌكلّف هذه األخٌرة
بتحقٌق التنمٌة المستدامة وبالتالً فإن تناسق التشرٌع وتكامل عمل المإسسات ٌتطلب رإية
شاملة لتحمٌل كل طرف مسإولٌته فً ضبط وتنفٌذ السٌاسات العامة البٌبٌة تحت رعاٌة هذه
الهٌئة الدستورٌة المستقلة التً ٌصبح – إذا توفر هذا الشرط  -بإمكانها أن تقدم لمختلف
السلط العمومٌة استشارات وجٌهة ومإسسة على معطٌات شاملة حول مشارٌع النصوص
المتعلقة بالتنمٌة المستدامة وذلك بناء على تقٌٌم موضوعً وشمولً  .وبالتالً سٌكون للدولة
التونسٌة "سٌاسة" مُتكاملة وشاملة ومُتجانسة فً مجال التنمٌة المستدامة ٌمكن استغاللها
سٌاسٌا واقتصادٌا إذ تجعل من تونس عنصرا فاعال فً السّاحة الدولٌة فً المٌدان.

 )7تركٌبة وهٌكلة الهٌئة
ٌنصّ الفصل  12من المشروع على أنّ الهٌبة تتكوّ ن من مجلس الهٌبة ومنتدى الهٌبة وجهاز
إداري وتستدعً هذه الهندسة التً ٌمكن اعتمادها عددا من المالحظات لجعلها تتالءم مع
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المقتضٌات الدستورٌة فٌما ٌتعلق بالتمثٌلٌة المغٌبة فً مجلس الهٌبة الذي ٌتعٌن أن ٌكون
الجهاز التداولً حول اآلراء التً تدلً بها الهٌبة على غرار بقٌة الهٌبات الدستورٌة المستقلة :

أوال  :بخصوص مجلس الهٌئة
تركٌبة المجلس  :اقتصر المشروع تركٌبة المجلس على  3أعضاء فقط  .وهو عدد ضبٌل جدا
مقارنة مع بقٌة الهٌبات الدستورٌة وبالنظر إلى المهمّة الموكولة لهذا الجهاز من الناحٌة الكمٌة
والكٌفٌّة .فهو المجلس التداولً وهو الذي سٌ ّتخذ القرارات فً مجال التسٌٌر وهو الذي ٌصدر
.
االستشارات .و سٌإثر النقص العددي فً أعضاء المجلس سلبا على نجاعة عمل الهٌبة
وإفراد الهٌبة بتركٌبة ثالثٌة لمجلسها فً حٌن أن كل مجالس الهٌبات الدستورٌة حددت بتسعة
أعضاء ٌوحً بؤنها هٌئة ثانوٌة والحال أنها هٌبة مُتعهّدة بأم القضاٌا فً عصرنا الحاضر .
وهذا التباٌن فً التركٌبة غ ٌر مبرر وال ٌدل على اهتمام كبٌر بمسؤلة التنمٌة المستدامة التً
تستوجب مقاربات من زواٌا ألصحاب اختصاصات متعددة مختلفة .
كما أن هذه التركٌبة حالت دون احترام التمثٌلٌة التً اقتضاها الفصل  125من الدستور
بالنسبة لكل الهٌبات الدستورٌة المستقلة  .فالتمثٌلٌة صلب مجلس الهٌبة مقتضى دستوري ٌجب
أن ٌح ّددها وٌضمنها المشرّع لكل من القطاعات والعناصر الفاعلة والمرأة من خالل احترام
التناصف .وخٌار التركٌبة الثالثٌة الذي اعتمده المشرع لٌس بالعملً وال ٌضمن نجاعة العمل
لمجلس الهٌبة الذي ٌمكن أن ٌتعطل بمجرد حصول شغور نصّ علٌه الفصل  24مما سٌجعل
مجلس الهٌبة ٌتركب من شخصٌن لمدة قد تطول بالنظر للصعبات التً أفرزتها الممارسة
بالبرلمان فً تعٌٌن أعضاء الهٌبات  .وعندما تكون الهٌبة متركبة من عضوٌن ٌجب تصور
اتخاذ القرارات التً ٌمكن أن تصبح انفرادٌة من قبل ربٌس الهٌبة  .كما أنه ستطرح إشكالٌات
فٌم ا ٌتعلّق بكٌفٌّة ا ّتخاذ القرارات خاصّة أنّ الفصل ٌ 22شترط األغلبٌّة وٌقر أنه فً وضعٌّة
تساوي األصوات سٌكون صوت الرّبٌس مرجّحا ممّا ٌعطً لربٌس المجلس مكانة غٌر طبٌعٌة
إذ ٌكفً أن ٌمتنع عضو عن التصوٌت لٌصبح اتخاذ القرار انفرادٌا ولٌس تداولٌا.
وال ٌمكن لمجلس الهٌبة بالتركٌبة الثالثٌة إحكام التصرف أو تسٌٌر اللجان التً ستتكون من
أعضاء المنتدى دون تنسٌق وإشراف من أعضاء مجلس الهٌبة  .أما إذا اعتمد المشرع تركٌبة
مماثلة لبقٌة الهٌبات الدستورٌة المستقلة – ففضال عن تدعٌم الطابع الجماعً والتداولً لعمل
الهٌبة -فإنه ٌمكن إقرار تصور ٌتم بمقتضاه أن ٌعهد ألعضاء المجلس برباسة كل اللّجان
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إلحكام العمل ومتابعته من قبل المجلس لٌكون لعمل اللجان صدى لدى مجلس الهٌبة حتى ٌتم
أخذه بعٌن االعتبار فً ضبط الرإى  .كما أن مجلس الهٌبة سٌكون بإمكانه االستجابة لطلبات
االستشارة الوارد على الهٌبة فً أجل معقول.

ثانٌا  :من ناحٌة التمثٌلٌة باعتبارها مقتضى دستوري
ٌمكن التساإل حول اإلشكالٌّات المختلفة التً ٌطرحها هذا العدد الضبٌل فً ضمان تركٌبة
متوازنة لهذا المجلس خاصّة إذا ما اعتبرنا ما نصّ علٌه الفصل  14من المشروع بخصوص
الشروط الواجب توفّرها فً أعضاء المجلس ومنها " الخبرة فً مجال القانون أو االقتصاد أو
العلوم االجتماعٌة أو اإلنسانٌّة " .فهذه أربع اختصاصات ال ٌمكن من ناحٌة تمثٌلها من طرف
ثالثة أعضاء ومن ناحٌة أخرى أٌن المختصون فً العلوم البٌولوجٌة والهندسٌة ذات الصلة
بالمناخ وبالطبٌعة وممن لهم د راٌة فنٌة وتقنٌة تحتاجها الهٌبة ل تقٌٌم مشارٌع القوانٌن
والسٌاسات؟ وٌمكن االقتصار على مجاالت القانون واالقتصاد والعلوم االجتماعٌة مع إضافة
 .كما للمشرع
مختصٌن فً علوم البٌولوجٌا والهندسة والمناخ وممثل عن المجتمع المدنً
التنصٌص على ضرورة أن ٌكون ثلث األعضاء غلى األقل من داخل الجمهورٌة لمراعاة
الخصابص الترابٌة الداخلٌة فضال عن العمل على إقرار مبدأ التناصف  .وٌقترح تكرٌس هذا
المبدأ فً رباسة مجلس الهٌبة بالتنصٌص على أن " ٌكون رئٌس المجلس ونائبه من جنسٌن
مختلفٌن".
ونظرا لمختلف هذه االعتبارات والصعوبات والتً ستإثر على دور الهٌبة ومكانتها فً
تكرٌس التنمٌة المستدامة وضمان العمل على تحقٌقها من قبل مختلف السلطٌ ،قترح أن ٌتركب
مجلس الهٌبة على غرار مجالس بقٌّة الهٌبات الدستورٌّة من  9أعضاء وأن ٌتم العمل على
تمثٌلٌة المنظما ت الفاعلة وخاصة نقابات العمال واألعراف ومنظمة الفالحٌن الذٌن من المُهم
أن ٌتولّوا ترشٌح أشخاص من ذوي الكفاءات ٌنتخب المجلس النٌابً من بٌنهم من ٌراهم .
ثالثا  :الشروط الواجب تو ّفرها فً أعضاء المجلس:
لم ٌتعرض المشروع إلى الوضعٌة الجبابٌة للعضاء إذ من بٌن ال شروط تسوٌة الوضعٌّة
الجبابٌّة للمترشحٌن وهو شرط ت ّم تكرٌسه بالفصل  29من القانون األساسً عدد  51لسنة
 2018والمإرّخ فً  29أكتوبر  2018المنظم لهٌبة حقوق اإلنسان وٌكون من الوجٌه تعمٌمه
على كل هذه الوظابف.
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رابعا  :حول منتدى الهٌئة
لبن خوّ ل الفصل  5من قانون األحكام المشتركة إمكانٌّة إحداث هٌاكل خاصّة نظرا لخصوصٌّة
كل هٌبة ،فإنّ انفراد مشروع قانون هٌبة التنمٌة المستدامة بإحداث منتدى الهٌبة ٌستدعً إبداء
عدة مالحظات من حٌث التصور القاضً بجعله "مإسسة" والتركٌبة والتسٌٌر والكلفة .
 -1من حٌث تركٌبة المنتدى  :نظرا للعدد الكبٌر ألعضاء المنتدى (حوالً 100عضو) ٌمكن
التساإل عن مدى تؤثٌر ذلك العدد على نجاعة عمل الهٌبة ككل إذ ٌمكن أن ٌإدي ذلك إلى
صراعات صلب هذا الهٌكل نظرا لتباٌن أعضابه واختالف مرجعٌّاتهم وانتماءاتهم  .كما أن هذا
ء األعضاء بانتظام فضال عن
العدد ٌطرح إشكاال لوجستٌّا بخصوص مق ّر جمع ك ّل هإال
التبعات المالٌة بما أن الفصل  31من المشروع ٌنصّ على تخصٌص منحة حضور ألعضاء
المنتدى.
وفضال عن ذلك ٌقسم الفصل  28المنتدى إلى لجان قارة حسب االختصاص ولجان "خاصة أو
ظرفٌة" .وٌطرح هذا التقسٌم بٌن لجان مختصة قارة إشكاال بخصوص مفهوم التنمٌة المستدامة
والذي ٌتمٌز بطابعه الشمولً القابم على تالزم بٌن مختلف مكوّ ناته وال ٌقبل التجزبة إذ ال ب ّد
القارة تختص بها المجالس
أن ٌكون التقٌٌم متالبما مع موضوع المسؤلة المطروحة  .واللجان
ّ
المنتخبة لدراسة مسابل قطاعٌة ولٌس الهٌبات المستقلة الساهرة على مقومات الدٌمقراطٌة
والتً تحتاج للمرونة ولشمولٌة الرإٌا .
وٌتجه االقتصار على فتح المجال لمجلس الهٌبة لتكوٌن لجان خاصة ٌرأسها عضو بمجلس
الهٌبة تتعهد بدراسة مسابل معٌنة فً مختلف أ بعادها وامتداداتها على أن ُتعرض نتابج الدراسة
على المنتدى أو على مجلس الهٌبة نفسه لالستفادة منها فً أداء وظٌفتها المُتمثلة فً رعاٌة
سٌاسة التنمٌة المستدٌمة إلنارة البرلمان والسّلط العمومٌة التخاذ أنجع التدابٌر لخدمة هذا
الهدف الذي أقره الدستور.
من حٌث الوظٌفة الموكولة له صلب الهٌبة إذ ٌقدمه المشروع على أ ّنه الهٌكل المكلف بمناقشة
المسابل المعروضة على الهٌبة وإبداء الرأي (باألغلبٌّة المطلقة ) فً جمٌع المسابل ال ّراجعة
الوظٌفة التداولٌة
للنظر للهٌبة  .وبالتالً جعل المشروع المنتدى جهازا تداولٌا فً حٌن أن
تكون من متعلقات مجلس الهٌئة على أن تتم مراجعة وظٌفة و سٌر المنتدى حتى ال تتعطل
مصالح الدولة إذ أن عرض مشارٌع النصوص على المنتدى سٌتطلب مدة طوٌلة بحكم تباعد
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دوراته فضال عن الصعوبات التً ٌطرحها سٌر هٌاكل بهذا الحجم وذلك بالرغم من أهمٌته
القصوى كفضاء لإلدالء باآلراء وتبادلها وتعمٌقها ونشر ثقافة التنمٌة المستدامة .
أٌ -مكن اإلبقاء على تركٌبة المنتدى مع توسٌعها لممثلٌن عن المجلس األعلى للجماعات
المحلٌّة باعتباره هٌكال دستورٌّا وتمثٌلٌّا للجماعات المحلٌّة مع إمكانٌّة حضور أشغاله ك ّل
مكوّ نات المجتمع المدنً التً تطلب ذل ك قصد تقدٌم ورقات عمل واقتراحات وطرح قضاٌا
ٌرفعها المنتدى بعد ذلك لمجلس الهٌبة  .غٌر أنه من الناحٌة الدستورٌة والقانونٌة ٌبقى من
الضروري تفادي ذكر أسماء منظمات وهٌاكل غٌر تلك المتفرعة عن الدولة ألن ذلك ٌمثل
تسمٌتها أو تندثر  .كما أن ذكر
تقنٌنا غٌر وجٌه لتنظٌمات غٌر عمومٌة ٌمكن أن تتغٌر
مؤسسات عمومٌة بقانون أساسً ٌمكن أن ٌطرح إشكاال عند حذفها أو تعوٌضها بنصوص
ترتٌبٌة لذلك ٌقترح إدراج عدد أقصى لممثلً المؤسسات العمومٌة ذات االختصاص وترك
التعٌٌن لرئٌس مجلس الهٌئة بناء على اقتراحات سلطة اإلشراف لتلك المؤسسات .
بٌ -تجه تدقٌق مُهمّة المنتدى وجعله فضاء لتقدٌم الدراسات وتبادل اآلراء حول قضاٌا التنمٌة
المستدامة على أن تكون عضوٌته و المشاركة فً دوراته مجانٌة.
جٌ -كون من الوجٌه أن ٌجتمع المنتدى ثالث مرات مرة فً السّنة  -وهً مناسبة كبرى-
وكلّما دعت الحاجة بدعوة من مجلس الهٌبة على أن تنتظم أشغاله فً شكل جلسة عامة و
ورشات لمناقشة ورقات عمل وإلعداد وثابق ترفع لمجلس الهٌبة .
 )8مالحظات حول الباب الثانً من المشروع
أوال ٌ :عتبر الباب الثانً من المشروع من أه ّم أجزاء النص لتعلّقه بالمهام الموكولة للهٌبة
وفً صمٌم وظٌفتها الدستورٌّة وتكرٌسها  .إال ّ أنّ هذا الباب ٌعانً من ع ّدة نقابص لها تؤثٌر
مباشر على دور الهٌبة عامّة وعلى تكرٌس مقتضٌات وأهداف التنمٌة المستدامة .
ومما ٌتجه التؤكٌد ضرورة التخلً على عنوان القسم الثانً من هذا الباب المتعلق بالصالحٌات
التً ضبطها الدستور كما هو الشؤن بالنسبة للهٌبات الدستورٌة األخرى مع التؤكٌد مجددا أن
الدستور لم ٌفوض القانون ضبط الصالحٌات لمختلف الهٌبات الدستورٌة  .وأما استعراض
المشروع لدور الهٌبة فهو أمر مقبول وٌمكن بالتالً عنونة الباب "مهام الهٌبة " والتخلً عن
التقسٌم الداخلً صلب هذا الباب.
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ثانٌا ٌ :إكد الفصل الرابع على دور الهٌبة فً دعم الدٌمقراطٌة التشاركٌة وكؤنها هٌبة مكلّفة
بالدٌمقراطٌة التشاركٌة والحال أن التشاركٌة ولبن هً قاسم مشترك بٌن كل الهٌبات الدستورٌة
المستقلة (الفصل  125من الدستور) والجماعات المحلٌة ذاتها فإن هذا المشروع مُطالب بجعل
العمل على تحقٌق مقتضٌات وأهداف التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة من صمٌم
مهمّة الهٌبة وأولوٌتها المطلقة بانتهاج التشاركٌة  .وبالتالً ال بد من تغٌٌر األولوٌات صلب
الفصل  4من المشروع وتقدٌم التنمٌة المستدامة كمشغل للهٌبة وذلك بصٌاغة جدٌدة تتضمن
محتوى الفصل  5الذي ٌتعٌن تقدٌمه بعد إعادة صٌاغته لتخلٌصه من بعض المفاهٌم القدٌمة
والتً لم تعد تتالءم مع الدستور (إذ أن الجهوي أصبح دستورٌا جزءا من المحلً ) ولٌشمل
بالخصوص مسألة حقوق األجٌال القادمة باعتبارها مكونا ومبررا للحدٌث عن التنمٌة
المستدامة ألن االستدامة للمستقبل  .ولٌس من الوجٌه الحدٌث فً نص تشرٌعً عن "تطلعات
األجٌال القادمة " ( الفصل  )6ألننا قد ال نعرف هذه التطلعات بل ٌتجه التؤكٌد على حقوق
األجٌال القادمة وضرورة حماٌتها من االستغالل المفرط وغٌر المسإول من قبل األجٌال
الحالٌة مما ٌوجب على الج مٌع االتزان واالحتكام لمبادئ اإلنصاف والعدالة والتضامن لكبح
الرغبة فً االستغالل.
ثالثا  :لقد أشار الفصل  6من المشروع بصورة عرضٌة ومتذبذبة لتطلعات األجٌال القادمة فً
حٌن أن األمر ٌتعلق بحقوق ٌتعٌن أن تتؤسس على مبادئ العدالة واإلنصاف والتضامن التً
غابت عن ا لمشروع بالرغم من كونها مبادئ قانونٌة محورٌة فً التصور العام لمسؤلة التنمٌة
المستدامة والتضامن بٌن األجٌال  .لذا ٌقترح إعادة صٌاغة هذا الفصل لجعله ٌإسس رإٌة
ّ
ستمثل مرجعٌة للهٌبة و للسّلط المختلفة وللفاعلٌن فً تم ّ
شٌهم الوُ جوبً
المُشرّع الشمُولٌة التً
لتحقٌق أ هداف التنمٌة المستدامة وما ٌستوجب ذلك من تحٌٌن وفقا لمقتضٌات كونٌة ومبادئ
ومحاذٌر هادفة ٌتعٌن تغلٌبها .
كما ٌقترح تؤخٌر محتوى الفصل  4المخصص للدٌمقراطٌّة ال ّتشاركٌّة ث ّم محتوى الفقرة  2من
الفصل  5حول مهمّة الهٌبة فً نشر ثقافة التنمٌة المستدامة (مع إضافة إعداد البرامج التعلٌمٌّة
لمختلف مراحل التعلٌم ) وذلك فً فصلٌن متالحقٌن بعد تعرٌف المهمة الربٌسٌة للهٌبة كما
سبق اإلشارة إلٌه ضمن فصل منفصل بمحتوى مختلف عن ذلك الوارد بالمشروع .
وبناء على ما تق ّدمٌُ ،قترح إعادة ترتٌب وصٌاغة الباب الثانً من مشروع القانون والذي ٌحمل
عنوان "مهام الهٌبة" كاآلتً:
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الفصل  :4تعمل الهٌبة على ضمان أهداف التنمٌة المستدامة على المستوى الوطنً والمحلًّ
من خالل ضمان احترام التوازن بٌن المقتضٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
بٌبة سلٌمة تضمن
والمقتضٌات البٌبٌّة إلرساء العدالة والتضامن بٌن األجٌال وحقّهم فً
استمرارٌة الحٌاة ونوعٌّتها وتحرص على حماٌة الطبٌعة وتوازناتها قصد المساهمة فً بلورة
وتحٌٌن وتقٌٌم مكوّ نات وشروط إرساء سٌاسة متكاملة للتنمٌة المستدامة للدولة التونسٌّة .
الفصل  : 5تساهم الهٌبة بواسطة آلٌات الدٌمقراطٌّة التشاركٌّة فً إثراء الت شاور والحوار
المجتمعً فً المسابل المُتعلّقة بمجال اختصاصها مع مختلف التنظٌمات االجتماعٌة والسٌاسٌة
والهٌبات المهنٌّة والمإسسات العامة والخاصة ومع ممثلً الجماعات المحلٌّة لغاٌة استبطان
ٌجٌّات
مقتضٌات التنمٌة المستدامة وإدراجها فً السٌاسات العمومٌّة ومخططات واسترات
التنمٌة.
تضع الهٌبة فً إطار ممارسة مهامها آلٌّات من أجل تشرٌك واسع للطراف المعنٌّة وللمجتمع
المدنً والمإسسات االقتصادٌة ذات التؤثٌر الكبٌر على البٌبة بما فً ذلك العمل على تنظٌم
ورشات تكوٌن متخصصة واستشارات وطنٌّة وحوارات حول المسابل ذات األهمٌة وال ّراجعة
لها بال ّنظر.
الفصل  :6تعمل الهٌبة على نشر وترسٌخ وتعمٌم ثقافة التنمٌة المستدامة بٌن مختلف الشرابح
االجتماعٌة واألطراف المعنٌّة وذلك من خالل المساهمة فً إدراج مقتضٌاتها فً البرامج
مخاطر و ُكلفة
التعلٌمٌّة لمختلف مراحل التعلٌم والتكوٌن ومن خالل التعرٌف المتواصل ب
تجاهل مُتطلبات التنمٌة المستدامة .
رابعا  :طبقا للفصل  129من الدستور نصّ المشروع على االستشارة الوُ جوبٌّة وعلى
(تمارس)
االستشارة االختٌارٌّة  .وتدعٌما لهذا ال ّدور أضاف النص حاالت تتم ّتع فٌها الهٌبة
استشارة بناء على تعهّد تلقابً باعتبار أن النص ا لدستوري لم ٌمنع ذلك  .وٌمثل التعهد الذاتً
إضافة هامّة لدعم المهمّة الموكولة للهٌبة فً مجال التنمٌة المستدامة وحماٌة حقوق األجٌال
القادمة.
بٌد أن المشروع ٌحتاج إلى بعض التدقٌقات حتى ال ٌتم إغراق الهٌبة وإثقالها ألن التنصٌص
" مشارٌع القوانٌن المتعلّقة بالمسابل االقتصادٌة
على أن الهٌبة تستشار وجوبا حول
واالجتماعٌة والبٌبٌّة " ٌشمل كل النصوص التشرٌعٌة تقرٌبا لذلك ٌقترح إضافة تدقٌق لتصبح
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ّ
المطة كما ٌلً  - :مشارٌع القوانٌن المتعلّقة بالمسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌّة
العالقة المباشرة بالتنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال".

ذات

وح ّتى ال ٌُم ّكن هذا التدقٌق صاحب مشروع القانون من سلطة تقدٌرٌّة مطلقة لطلب رأي الهٌبة
من عدمه (العتبار أنّ المشروع قد ال ٌتعلّق بالتنمٌة المستدامة ) ٌقترح إضافة فقرة ثانٌة لهذا
الفصل تنصّ  " :فً صورة ما بدا لّلجنة البرلمانٌّة المختصّة أن مشر وع القانون ٌستدعً طلب
رأي هٌبة التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة فإ ّنها ٌمكنها طلب استشارة الهٌبة مباشرة ".
خامسا  :فٌما ٌتعلق بمخططات التنمٌة التً تعرض على استشارة الهٌبة ٌتجه التنسٌق مع ما
ّ
للمطة الثانٌة للف صل  7من المشروع "
تضمنته مجلة الجماعات المحلٌة وذلك بإضافة
مخططات التنمٌة اإلقلٌمٌّة " خاصّة أنّ مجلة الجماعات المحلٌّة تنصّ فً فصلها  115على "
أمثلة التهٌبة الترابٌّة والتنمٌة " والتً ٌتعٌّن أن تكون مستدامة هذا باإلضافة إلى أنّ الفصل
 358من نفس المجلة ٌعتمد مصالح " أمثلة التهٌبة الترابٌّة المستدام ة لإلقلٌم " وهو ما ٌجعل
 .كما ٌقترح إضافة إخضاع
اختصاص الهٌبة طبٌعً بل وضروري بالنسبة لهذه الوثٌقة
مخططات التنمٌة المحل ٌّة المنصوص علٌها فً الفصل  106من مجلة الجماعات المحلٌّة
الستشارة الهٌبة والتً تؤخذ بعٌن االعتبار "مقتضٌات التنمٌة المستدامة " إلى جانب مقتضٌات
اقتصادٌة واجتماعٌّة تمثل مكوّ نات للتنمٌة المستدامة كمقاومة الفقر ،المساواة وتكافإ الفرص
 .ولتفادي إثقال كاهل الهٌبة ٌمكن
بٌن الجنسٌن ،والتوازن بٌن مناطق الجماعة المحلٌّة
االقتصار على مخططات التنمٌة الجهوٌّة واإلقلٌمٌّة ومخططات البلدٌات الكبرى التً ٌتج اوز
عدد سكانها سقفا معٌنا.
سادسا  :فً خصوص االستشارة االختٌارٌة ٌكون من الوجٌه تمكٌن الهٌبة ضمن الفصل
الثامن من مشروع القانون من إمكانٌة مطالبة الهٌاكل العامّة من وزارات وجماعات محلٌة أو
مإسسات عمومٌّة أو منشآت عمومٌّة ذات االختصاص إعداد تقارٌر حول منجزاته ا فً مجال
التنمٌة المستدامة وحقوق األجٌال القادمة وحول برامجها فً هذا المجال  .وٌكون ذلك تتمّة لما
تضمنه الفصل  8من أنه للهٌبة أن تقترح على السلطة التشرٌعٌّة والتنفٌذٌّة وعلى المجلس
لتنمٌة
األعلى للجماعات المحلٌّة اإلصالحات التً تراها مالبمة لمزٌد إدماج مقتضٌات ا
المستدامة وحقوق األجٌال القادمة فً أعمالها وبرامجها .
وٌقترح إفراد االستشارة االختٌارٌة بفصل خاص ٌكون كما ٌلً " كما ٌمكن للبلدٌّات استشارة
الهٌبة فً مشارٌع المخططات وفً القرارات الترتٌبٌّة أو الفردٌّة ذات انعكاس سلبً على
البٌبة".
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الرأي ٌفرق الفصل  7بٌن أجل شهر (بخصوص مشارٌع القوانٌن )
سابعا  :حول أجل إبداء ّ
وأجل ثالثة أشهر (بالنسبة لبقٌّة الوثابق ) .وهذه اآلجال ال تتماشى مع تمكٌن المنتدى من
الصالحٌة التداولٌة التً نإكد على ضرورة أن ٌعهد بها لمجلس الهٌبة وبالتالً ٌتجه مراجعة
الفصل  21إلسناد صالحٌة إبداء الرأي لمجلس الهٌبة  .كما ٌقترح إضافة إمكانٌّة طلب
استعجال النظر (أجل ٌ 15وم) وإمكانٌة طلب أجل إضافً من قبل الهٌبة .
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