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مقدمة
إذا كان للمشــرع دور أساســي فــي وضــع قواعــد االنتخابــات فــي جميــع املجــاالت وتوجيه
أحــكام القوانــن نحــو سياســة تشــريعية تنطــوي علــى تحقيــق أهــداف أمالهــا الدســتور أو
املعاهــدات الدوليــة التــي هــي مصــدر مــن مصــادر الشــرعية ،فــإن وقــع هــذه القواعــد فــي
املشــهد املنظــم لهــا ال يبــرز إال عبــر تأويــل فقــه قضائــي للجهــة القضائيــة التــي أوكل لهــا
القانون اختصاص النظر في النزاعات التي تنشــأ بمناســبة مختلف املســارات االنتخابية.
وألن النزاعــات االنتخابيــة جــزء ال يتجــزأ مــن البنــاء املؤسســاتي للدولــة باعتبارهــا مــن
يعطــي تأويــا للفاعلــن فــي مجــال االنتخابــات ملحتــوى النــص القانونــي اســتنادا إلــى
رؤيــة املشــرع ،كمــا أنّهــا عنــوان لألمــان القانونــي فــي صــورة توجــس مــن انتهــاك
للحقــوق والحريــات املضمونــة دســتوريا وقانونيــا وهــي بالطبــع لــب دور القضــاء
فــي جميــع املجــاالت مثلمــا اقتضــاه الفصــل  49مــن الدســتور وبصفــة خاصــة فــي
املجــال االنتخابــي باعتبــاره الضامــن لحــق االنتخــاب والترشــح والحــق فــي الحمــات
االنتخابيــة وواجــب احتــرام الصمــت االنتخابــي وحــق فــي االقتــراع والولــوج للقضــاء.
وبهــذا املفهــوم فــإن مجــرد التنصيــص علــى رقابــة العمليــة االنتخابيــة مــن القضــاء تُعــد
ضمانــة خاصــة إذا كان القضــاء املختــص بــه ضمانــات املحاكمــة العادلــة التــي تفتــرض
بداهــة االســتقالل ،ذلــك أنّــه مــن بــن ركائــز دولــة القانــون واملؤسســات أن تكــون كل
األعمــال والقــرارات خاضعــة لرقابــة جهــاز قضائــي مســتقل يضمــن إنفــاذ القانــون
وردع التجــاوزات .وبصــرف النظــر عــن الجهــة القضائيــة املختصــة ،فــإنّ إخضــاع
قــرارات إدارة االنتخابــات ســواء املتعلقــة بتنظيــم االنتخابــات أو االســتفتاءات وكذلــك
إخضــاع قراراتهــا املتعلقــة بجميــع مراحــل العمليــة اإلنتخابيــة ســواء كانــت رئاســية
أو تشــريعية أو جهويــة أو بلديــة أو أي عمليــة انتخابيــة أخــرى بمــا فــي ذلــك املجلــس
األعلــى للقضــاء بتونــس فيــه ضمانــة للناخبــن والناخبــات أصحــاب الســيادة .ويعــزز
القضــاء رقابــة شــرعية اإلنتخابــات ويضمــن قبــول الناخبــن واملترشــحني بنتائجهــا.1
 .1وتنقسم املراقبة املتصلة بالعملية اإلنتخابية إلى جزئني:
• نزاعــات إداريــة تتعلــق بمراجعــة قــرارات الهيئــة ومراقبــة مــدى احتــرام املتدخلــن فــي العمليــة اإلنتخابيــة للقانــون
وتكــون لهــا انعكاســات علــى نتائــج اإلنتخابــات :تســجيل الناخبــن ،الترشــح ،الحملــة اإلنتخابيــة ،النتائــج األوليــة...
• جرائــم انتخابيــة :تتعلــق باقتــراف أفعــال يج ّرمهــا القانــون اإلنتخابــي وهــي فــي األصــل مج ّرمــة بقوانــن عامــة،
إال أن ارتكابهــا بغايــة التأثيــر فــي حســن ســير العمليــة اإلنتخابيــة يجعلهــا بالضــرورة خاضعــة للعقوبــات الخاصــة
الــواردة بالقانــون اإلنتخابــي.
مــع اإلشــارة إلــى أنّ بعــض األفعــال غيــر الشــرعية قــد ترتكــب خــال املســار اإلنتخابــي ولهــا عالقــة باإلنتخابــات لكــن
لــم يقــع إدراجهــا كجرائــم ،و ال يمكــن فــي إطــار دولــة القانــون أن تبقــى دون عقــاب فــي صــورة ثبوتهــا ،لــذا يتــم الرجــوع
بخصوصهــا إلــى القانــون العــام العــادي .
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وتعكــس املبــادئ الدســتورية توجــه الدولــة بخصــوص شــرعية املجالــس املنتخبــة ومراكــز
القــرار فــي الدولــة ،إذ يمكــن أن تكــون:
• نصوصــا ذكوريــة بامتيــاز ال تســمح إال للرجــال باالنتخــاب أو الترشــح للمناصــب
واملجالــس املنتخبــة.
• نصوصــا محايــدة ال يخصــص أي جنــس باإلقصــاء أو االمتيــاز ويتــرك للفــرد حريــة
االنتخــاب والترشــح ،وفــي األغلــب يعكــس الحياد توجهــا نحو تكريس الواقــع االجتماعي
والثقافي في العمل السياســي وينتهي عادة بأغلبية ســاحقة للذكور على حســاب االناث.
• نصوصا قانونية يســعى من خاللها املشــرع إلى تعديل مشــهد سياســي أو مؤسســاتي
بضمــان تمثيليــة أوســع علــى مســتوى مراكــز القــرار مــن خــال اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة
لصالــح فئــة مــا ،وذلــك فــي إطــار تكريــس ملبــادئ دســتورية منها خاصــة تلــك القائمة على
الســعي نحــو إيجــاد ســبل لسـ ّد الفجــوة بــن النســاء والرجــال علــى مســتوى التمثيليــة
أو كذلــك لفئــات ال تجــد نفــاذا ســهال ملركــز القــرار مثــل الشــباب أو حاملــي اإلعاقــة.
وفــي هــذا االطــار كان خيــار املشــرع التونســي خاصــة بعــد ثــورة  17ديســمبر 2010
  14جانفــي  2011منضويــا باألســاس تحــت التوجــه التعديلــي بغايــة ضمــان تمثيليــةللنســاء فــي مختلــف مراكــز القــرار كلمــا تعلــق االمــر بالنفــاذ إليهــا عبــر آليــة االنتخابــات.
ويوزع اإلختصاص القضائي في املادة اإلنتخابية كما يلي:
القضاء اإلداري:
 أوكلــت لــه مهمــة النظــر فــي شــرعية القــرارات الترتيبيــة الصــادرة عــن إدارة اإلنتخابــات ،وذلــك بالطعــن فيهــاباإللغــاء ،أو طلــب تأجيــل تنفيذهــا أو توقيــف تنفيذهــا حســب قانــون املحكمــة اإلداريــة .
 نزاعات انتخابية .1النظــر اســتئنافيا فــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم اإلبتدائيــة العدليــة واملتعلقــة بالترشــحات ملجلــس نــواب
الشــعب
 .2النظرا ابتدائيا واستئنافيا في النزاعات املتعلقة بالترشحات للمجالس البلدية والجهوية
 .3النظر في النزاعات املتعلقة بالترشح لإلنتخابات الرئاسية
 .4النظر في النزاعات املتعلقة بالنتائج األولية لإلنتخابات
 .5النظر ابتدائيا واستئنافيا بالنزاعات املتعلقة بالترشح والنتائج األولية إلنتخابات املجلس األعلى للقضاء
القضاء العدلي:
 النظر في النزاعات املتعلقة بتسجيل الناخبني والناخبات النظر ابتدائيا في نزاعات الترشح ملجلس نواب الشعبـص عليهــا القانــون اإلنتخابــي والتــي تســقط حســب الفصــل  167مــن القانــون
 النظــر فــي الجرائــم اإلنتخابيــة التــي نـ ّاإلنتخابــي بالتقــادم إثــر انقضــاء ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابات.
 النظر في األفعال املتصلة باإلنتخابات والتي لم يج ّرمها القانون اإلنتخابي إال أنها تبقى تحت طائلة القانونالقضاء املالي:
يختــص بمراقبــة تمويــل الحملــة اإلنتخابيــة وتكــون رقابتــه عــادة بعــد التصريــح بالنتائــج النهائيــة غيــر أنّ مــا ينتهــي إليــه
مــن أحــكام قــد تــؤدي إلــى ســحب عضويــة مــن أحــد املترشــحني أو القائمــات املترشــحة .
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وكانــت أولــى إفــرازات هــذا التوجــه املرســوم عــدد  35لســنة  2011املــؤرخ فــي  10مــاي
 2011واملتعلــق بانتخــاب املجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي أقــر فــي فصلــه  19مبــدأي
التناصــف والتنــاوب فــي القائمــة املترشــحة .وفــي املقابــل فــإن هــذا املبــدأ أضحــى لــه إطــار
قانونــي مؤســس (الجــزء األول) وتــم التعاطــي معــه عبــر الطعــون املوجــه علــى أساســه أمــام
املحكمــة اإلداريــة ســواء علــى مســتوى القائمــات وكذلــك االفــراد (الجــزء الثانــي) وانطلــق
مــن هــذه التجربــة للتناصــف العمــودي كآليــة أوليــة ،ليواجــه الحقــا تأويــا ملبــدأ التناصــف
االفقــي فــي االنتخابــات املحليــة (الجــزء الثالــث) التــي أفــرزت وجهــات نظــر مختلفــة مــن
القضــاء اإلداري ،لكــن فــي املقابــل كانــت النزاعــات علــى االفــراد بالنســبة للمجلــس
األعلــى للقضــاء معبــرة عــن إنفــاذ مبــدأ التناصــف بطريقــة ســطحية (الجــزء الرابــع).

الجزء األول :التأسيس القانوني ملبدأ التناصف
الفقرة األولى :التناصف مبدأ ذو مرتبة دستورية
ال خــاف فــي أن البنــاء املؤسســاتي فــي تونــس جعــل مــن مبــدأ املســاواة بــن الجنســن
مبــدأ دســتوريا منــذ ســنة  ،1959ذلــك أ ّنــه لئــن لــم يتســن لنســاء تونــس انتخــاب أعضــاء
املجلــس القومــي التأسيســي ســنة  ،1956إ ّال أنّــه وعلــى إثــر أول انتخابــات بلديــة
شــهدتها الجمهوريــة التونســية تـ ّم اإلعتــراف لهــن بالحــق فــي اإلنتخــاب بمقتضــى األمــر
العلــي املــؤرخ فــي  13مــارس  1957املتعلــق بقانــون البلديــات ،إلــى أن تمــت
دســترة حــق املــرأة فــي اإلنتخــاب والترشــح بمقتضــى دســتور غــرة جــوان .1959
وأقـ ّر الفصــل  6مــن دســتور  1959مبــدأ املســاواة بــن املواطنني أمام القانــون وكان الحافظ
لحــق املــرأة فــي اإلنتخــاب والترشــح والضامــن لعــدم إقصائهــا ،1ثــم صــدر دســتور 27
جانفــي  2014الــذي كان أكثــر تحــررا فــي إقــرار حقــوق النســاء ودعــم مكاســبها .فلــم
يكتــف بتخصيــص فصــل ي ّنــص علــى املســاواة فــي الدســتور بــل تــم التنصيــص علــى هــذا
املبــدأ فــي التوطئــة ،باعتبارهــا اإلطــار العــام املحـ ّدد لهويــة الدولــة ملــا اقتضــى أن» تضمــن
الدولــة علويــة القانــون واحتــرام الحريــات وحقــوق اإلنســان واســتقاللية القضاء واملســاواة
 .1كان مبــدأ املســاواة املنصــوص عليــه فــي الدســتور أساســا بالنســبة للمحكمــة اإلداريــة فــي القضيــة عــدد
 14232الصــادر فيهــا الحكــم بتاريــخ  10مــارس  1998لدحــض اإلدعــاء بــأنّ نجــاح العنصــر النســائي فــي
مناظــرة عــدول اإلشــهاد يخالــف الشــريعة اإلســام ّية لعــدم تســاوي شــهادة املــرأة والرجــل باعتبــار أنّ نجــاح
العنصــر النســائي فــي هــذه املناظــرة هــو مطابــق ملبــدأ املســاواة بــن الجنســن الــوارد بالفصــل  6مــن الدســتور .
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فــي الحقــوق والواجبــات بــن جميــع املواطنــن واملواطنــات والعــدل بــن الجهــات.»1
ـص الفصــل  21مــن دســتور  27جانفــي  2014علــى هــذا املبدأ ملــا أقـ ّر أن« :املواطنون
كمــا نـ ّ
واملواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات ،وهــم ســواء أمــام القانون من غيــر تمييز.و
تضمــن الدولــة للمواطنــن واملواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعا ّمــة ،وتهيــئ لهــم
أســباب العيــش الكريــم ».وبقــراءة لغويــة لهــذا الفصل يتب ّيــن أنّه اعتمد التأنيــث في صياغة
الفصــل ليؤكـ ّد علــى املســاواة بــن الجنســن مــن جهــة وكذلــك فــي تحميــل الدولــة التزامات
بضمان التكافؤ في الحقوق والحريات على أســاس املســاواة وخاصة فيما يتعلق بالعيش
الكريــم الــذي يشــمل كل املجاالت بما فيهــا اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياســية.
ويع ـ ّد هــذا التنصيــص الدســتوري علــى مبــدأ املســاواة ضمانــة مه ّمــة تحجــب عــن كل
متدخــل فــي املنظومــة القانونيــة أيــة محاولــة لتجــاوز هــذا املبــدأ أو خرقــه أو تعديلــه
باعتبــار أنّ كل النصــوص ســواء كانــت ذات صبغــة تشــريعية أو ترتيبيــة وجــب
أن تحترمــه بمــا يتيــح الفرصــة للنســاء فــي املشــاركة فــي املجــال العــام والتدخــل
مباشــرة فــي صنــع القــرار ورســم السياســات الوطنيــة واملحليــة واملؤسســاتية.
ويبقــى التنصيــص علــى مبــدأ املســاواة على أهميته ،غير كاف إذا لــم يت ّدعم بتدابير خاصة
تضمن تكريســه على مســتوى الواقع ،باعتبار أن إقرار هذا املبدأ بالنســبة لوضعيات غير
متماثلــة مــن شــأنه أن يفــرغ املبــدأ من محتواه ألنّ املــرأة في وضعية اجتماعيــة واقتصادية
وثقافيــة وسياســية ال تســمح لهــا بممارســة فعليــة لحقوقهــا ،لــذا كان ال بـ ّد مــن تمكينهــا
مــن خــال إقــرار تدابيــر وقت ّيــة لتفعيــل مبــدأ عــدم التمييــز بــن الجنســن وتعديــل املشــهد
املجتمعــي وبالتالــي التعجيــل باملســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــن النســاء والرجــال.
وفــي هــذا اإلطــار يتنــزل مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن 2الــذي ينبنــي علــى ضمــان
املشــاركة الكاملة واملتكافئة للنســاء في مواقع القرار باعتبار أنّها كفيلة بتحقيق اإلنصاف
 .1تع ـ ّد التوطئــة جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور وهــي حســب الفصــل  145منــه جــزء ال يتجــزأ مــن الدســتور وبالتالــي
مصــدرا مــن مصــادر الشــرعية التــي يمكــن اإلســتناد إليهــا للمطالبــة بحقــوق النســاء بنــاء علــى مــا ورد بالتوطئــة
 .2يتجلــى تكريــس مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن خــال إقــرار املحاصصــة (الكوتــا) علــى إختــاف أشــكالها  .ويترتــب
عــن ذلــك توفيــر فــرص النجــاح للنســاء  .يتمثــل هــذا اإلجــراء فــي وضــع نســبة محــددة أو عــدد محــدد مــن املقاعــد
فــي هيئــة منتخبــة ،أو فــي قائمــات إنتخابيــة ســواء كانــت حزبيــة أو مســتقلة ،وتخصــص هــذه الحصــة ملمثلــي مجموعــة
محــددة ،قــد تعــرف علــى أســاس سياســي أو قومــي أو عرقــي أو طائفــي أو لغــوي أو اجتماعــي أو جغرافــي أو غيرهــا.
ُيحـَّـدد بموجــب املحاصصــة حـ ّدا أدنــى لترشــيح أو تمثيــل النســاء بهــدف مســاعدتهن للتغلــب علــى املوانــع التــي تحــد
مــن مشــاركتهن وتمثيلهــن.
وتمثــل الكوتــا النســائية شــك ً
ال مــن أشــكال التدخــل اإليجابــي ،بهــدف مســاعدة النســاء للتغلــب علــى العوائــق التــي
تحـ ّد مــن مشــاركتهن وتمثيلهــن فــي مواقــع صنــع القــرار ،كمــا يمكــن أن تعتمــد الكوتــا مقاربــة النــوع اإلجتماعــي لكــن
بــــــــــطريقة موضوعيــة ودون وضــع ح ـ ّد أدنــى ألحــد الجنســن بــل تقتصــر علــى أن يشــغل أحدهمــا نســبة معينــة.
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واملســاواة الفعلية بني النســاء والرجال ،إذ أنّ تج ّذر الالمســاواة الواقعية والتســويق داخل
املجتمع إلى أنّ ذلك مشروع بحكم الجنس من شأنه أن يق ّوض قدرة النساء على ممارسة
حقوقهــن املكفولــة بالقانــون ويضمــن املســاواة بــن الجنســن ومــن ذلــك تكافــؤ الفــرص.1
ـص الدســتور فــي فصلــه  46أنــه« :تضمــن ال ّدولــة تكافــؤ الفــرص بــن ال ّرجــل واملــرأة
ونـ ّ
فــي تح ّمــل مختلــف املســؤول ّيات وفــي جميــع املجــاالت» .ويترتــب عــن ذلــك اتخــاذ الدولــة
كل التدابيــر الالزمــة للتشــجيع علــى تواجــد املــرأة فــي مراكــز القــرار ،إمــا عــن طريــق
اإلنتخــاب أو عــن طريــق التعيــن مــن الســلطة السياســية أو اإلداريــة املختصــة .ويتدعــم
هــذا الفصــل بمــا جــاء بأحــكام الفصــل  34فــي فقرتــه األخيــرة ملــا أق ـ ّر صراحــة بــأن
«تعمــل الدولــة علــى ضمــان تمثيليــة املــرأة فــي املجالــس املنتخبــة» وبالتالــي فــإنّ وجــود
النســاء فــي املجالــس املنتخبــة أضحــى معطــى بديهيــا وجــب علــى املشــرع تكريســه
بصــرف النظــر عــن نســبة التمثيليــة املخصصــة لهــا .ويســتخلص مــن هــذا الفصــل أ ّنــه
وجــب أن يكــون هنــاك تمثيــل للنســاء فــي ّ
كل املجالــس املنتخبــة سياســية كانــت علميــة
أو مهن ّيــة أو نقابيــة .وعلــى املشــرع التونســي إعتمــاد هــذا املبــدأ بإدراجــه بالقوانــن
املنظمــة ملختلــف القطاعــات 2مــع إتخــاذ التدابيــر الالزمــة للوصــول إلــى هــذه التمثيليــة.3
وفــي نفــس الفلســفة الداعمــة لتكافــؤ الفــرص تمــت دســترة مبــدأ التناصــف (50
 %نســاء و % 50رجــال) فــي املجالــس كغايــة وهــدف تســعى الدولــة إلــى تحقيقــه ،إذ
جــاء بالفصــل  46أنــه« :تســعى ال ّدولــة إلــى تحقيــق التّناصــف بــن املــرأة وال ّرجــل فــي
املجالــس املنتخبــة ».وكانــت عبــارات الفصــل واضحــة وصريحــة وليســت الغايــة منــه
التناصــف فــي الترشــح لإلنتخابــات بــل تحقيــق التناصــف فــي املجالــس املنتخبــة.
ومــن خــال هــذا الفصــل فــإنّ الدولــة ولئــن كانــت غيــر ملزمــة بتحقيــق هــذه النتيجــة
حــا ّال ،إال أنّ إلتزامهــا يكمــن فــي اتخــاذ كل التدابيــر املمكنــة واملتاحــة والالزمــة لتحقيــق
هــذا الهــدف وكل تقصيــر مــن جانبهــا يكــون أساســا إلقــرار مســؤوليتها .وبخصــوص
إتخــاذ التدابيــر فــإنّ تقييــم جدواهــا يكــون حســب مــا يتــاح للدولــة مــن إمكانيــات.
 .1انظر دليل مالحظة مكانة النساء في املسار االنتخابي التونسي :رابطة الناخبات التونسيات.
1. Voir www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_04.pdf
rapport d’information : il faut sauver la parité , Michele André , délégations aux droits des femmes et àl’égalité des chances entre les hommes et femmes , N 552
Rapport d’information : Election des sénatrices et sénateurs : vers plus d’égalité , Laurence Cohen ,délégations aux droits des femmes N 533

حصــة أو نســبة معينــة للنســاء للفــوز
 .3مثــل اعتمــاد آليــة املحاصصــة (الكوتــا) واملتمثلــة فــي تخصيــص ّ
بهــا أو بتخصيــص عــدد مع ّيــن مــن املقاعــد للنســاء وذلــك بصــرف النظــر ع ّمــا ســتنتجه اإلنتخابــات التنافســية.
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الفقــرة الثانيــة :التكريــس املعاهدتــي للتدابيــر اإليجابيــة
وضمــان مبــدأ التناصــف
إنّ املعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن الســلطة التشــريعية هــي حســب الفصــل
 20مــن دســتور  2014أعلــى درجــة مــن القانــون وأقــل درجــة مــن الدســتور ،1لــذا فــإنّ
املعاهــدات جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة القانونيــة ،وبالتالــي تلــزم الدولــة التونســية وتحفــظ
بالتبعيــة حقــوق النســاء وتكــون أساســا ملطالبتهــن أمــام القضــاء بحقوقهــن.

 .1صادقت الدولة التونسية على أغلب االتفاقيات الدولية التي تخص حقوق اإلنسان للنساء نذكر منها:
 - 1اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لســنة 1979 :صادقــت الدولــة التونســية علــى
هــذه االتفاقيــة ســنة  1985م قبــل انعقــاد مؤتمــر نيروبــي (كينيــا) بمقتضــى القانــون عــدد  68املــؤرخ فــي 21
جويليــة 1985؛ لكــن بعــد أن قدمــت تحفظــات فيمــا يتعلــق بعــض الفصــول الخاصــة بالعائلــة ( 15و .)1تــم
رفــع هــذه التحفظــات بمقتضــى املرســوم عــدد  103لســنة  2011بتاريــخ  24أكتوبــر  2011يتعلــق بالترخيــص
فــي املصادقــة علــى ســحب بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد  68لســنة
 1985املــؤرخ فــي  12جويليــة  1985املتعلــق باملصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة املرســوم عــدد  103لســنة  2011بتاريــخ  24أكتوبــر  2011يتعلــق بالترخيــص فــي املصادقــة علــى
ســحب بيــان وتحفظــات صــادرة عــن الحكومــة التونســية وملحقــة بالقانــون عــدد  68لســنة  1985املــؤرخ
فــي  12جويليــة  1985املتعلــق باملصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
 - 2البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التمييز ضد النساء في  :2008يعتبر توقيع تونس على اتفاقية مناهضة
التمييــز ضــد النســاء  1985والبروتوكــول االختيــاري لهــذه االتفاقيــة فــي  2008تعبيــرا عــن التزامهــا تجــاه املســاواة
كقيمــة إنســانية وقــد قدمــت التقاريــر التــي عرضتهــا تونــس علــى نظــر لجنــة متابعــة تطبيــق االتفاقيــة شــاهدا علــى
ـجل فــي مجــال تطبيــق مقتضيــات هــذه االتفاقيــات الدوليــة رغــم تحفــظ تونــس عــن بعــض البنــود خاصــة
التقـ ّدم املسـ ّ
املتعلقــة بامليــراث ألن الدولــة تعتمــد الشــريعة االســامية فــي هــذا الخصــوص أما عن قانون الجنســية فقد تــم تعديله
 - 3التفاقيــة بشــأن الحقــوق السياســية للنســاء  :صادقــت الدولــة التونســية علــى هــذه االتفاقيــة بمقتضــى القانــون
 41 - 67املــؤرخ فــي  21نوفمبــر .1967
 - 4االتفاقيــة الخاصــة بجنســية املــرأة املتزوجــة  :وصادقــت تونــس أيضـ ًا علــى هــذه االتفاقيــة بمقتضــى القانــون
 41 - 67املــؤرخ فــي  21نوفمبــر .1967
 5االتفاقيــة املتعلقــة باملوافقــة علــى الــزواج وبإبــرام عقــود الــزواج وبتســجيل عقــود الــزواج :وصادقــتالدولــة التونســية أيضــ ًا علــى هــذه االتفاقيــة بمقتضــى القانــون  41 - 67املــؤرخ فــي  21نوفمبــر .1967
 - 6االتفاقية الدولية حول عمل املرأة الليلي في .1957
 - 7إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول املســاواة فــي األجــور عنــد القيــام بنفــس العمــل بــن اليــد العاملــة النســائية
والرجاليــة :صادقــت تونــس علــى هــذه االتفاقيــة ســنة .1968
 - 8االتفاقيــة الدوليــة للعمــل حــول املســاواة فــي املعاملــة ) الضمــان االجتماعــي( :صادقــت تونــس علــى هــذه
االتفاقيــة فــي .1967
املؤتمر العاملي املعني باملرأة املنعقد في بيجني خالل الفترة  4و  15سبتمبر 1995
 - 1قــرار مجلــس األمــن باألمــم املتحــدة رقــم  1325حــول املــرأة والســام واألمــن فــي  31أكتوبــر  2000وهــو قــرار
ملــزم للجمهوريــة التونســية عمــا بالفصــل الســابع :فيمــا يتخــذ مــن األعمــال فــي حــاالت تهديــد الســلم واإلخــال
بــه ووقــوع العــدوان مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.
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وجــاء باملــادة األولــى لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أنّــه« :يولــد النــاس أحــرارا
ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق» ،كمــا اقتضــت املــادة الثانيــة أ ّنــه« :لــكل إنســان حــق
التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املذكــورة فــي هــذا اإلعــان دونمــا تمييــز مــن أي نــوع».
ونصــت املــادة  3مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
أن« :الــدول األطــراف تتعهــد بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد».
أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية فيقــر ّكســابقه مبــدأ املســاواة فــي
املــادة  3إذ اقتضــى أن «تتعهــد الــدول األطــراف فــي العهــد بكفالــة تســاوي الرجال والنســاء
فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد».
كمــا يترتــب عــن التــزام الدولــة التونســية بمــا ورد بأحــكام الفصــل  2مــن اتفاقيــة القضــاء
علــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 1أن تنتهــج سياســة تســتهدف القضــاء علــى التمييــز
ضــد املــرأة بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر لصالحهــا قصــد تكريــس املســاواة الفعليــة
وتجنــب كل ممارســة أو عمــل تمييــزي ضدهــا.
وأقرت كل املعاهدات الدولية مبدأ املساواة بني النساء والرجال باعتباره أساسا في التمتع
بحقوق اإلنسان ألن كل الحقوق الكونية يتمتع بها الجميع دون تمييز .وكانت املادة  21من
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ترجمــة لهــذه الفلســفة األمميــة التــي انخرطــت فيهــا جـ ّـل
الدول في العالم والذي أق ّر الحق للنســاء والرجال في املشــاركة في االنتخاب والترشــح.2
 - 2املــادة  :2تشــجب الــدول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وتتفــق علــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل
املناســبة ودون إبطــاء ،سياســة تســتهدف القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ،وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يلــي:
(أ) إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها املناســبة األخــرى ،إذا لــم
يكــن هــذا املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن ،وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا املبــدأ مــن خــال التشــريع وغيــره
مــن الوســائل املناســبة.
(ب) اتخــاذ املناســب مــن التدابيــر ،تشــريعية وغيــر تشــريعية ،بمــا فــي ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات ،لحظــر
كل تمييــز ضــد املــرأة،
(ج) فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة ،عــن
طريــق املحاكــم ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى فــي البلــد ،مــن أي عمــل تمييزي،
(د) االمتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد املــرأة ،وكفالــة تصــرف الســلطات
واملؤسســات العامــة بمــا يتفــق وهــذا االلتــزام؛
(ه) اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو
مؤسســة،
(و) اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا ،لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانــن
واألنظمــة واألعــراف واملمارســات التــي تشــكل تمييــزا ضــد املــرأة.
(ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد املرأة.
 - 1لــكل فــرد الحــق فــي االشــتراك فــي إدارة الشــؤون العامــة لبــاده إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثلــن يختــارون
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ـص فــي فصلــه  25علــى ضــرورة
أ ّمــا العهــد الدولــي للحقــوق السياســية واملدنيــة ،فقــد نـ ّ
تجــاوز كل القيــود التــي تحــول دون مشــاركة النســاء فــي الشــأن العــام والتعبيــر الح ـ ّر
عــن إرادتهــن فــي اختيــار ممثليهــا فــي االنتخابــات وخاصــة فرصــة تقلدهــن لوظائــف
مؤثــرة فــي الشــأن العــام.1
• التدابيــر اإليجابيــة لصالــح النســاء :أقــرت إتفاقيــة مناهضــة كل أشــكال التمييــز
ضـ ّد املــرأة فــي فصلهــا  2هــذه التدابيــر االيجابيــة التــي تلْــزم الــدول املصادقــة عليهــا ومن
بينهــا تونــس ،بضــرورة اتخاذهــا لكــن وفــي املقابل تبقى هــذه التدابير وقت ّيــة ،ويبقى املعيار
املعتمــد للتخلــي عــن التدابيــر املؤقتــة هــو النجــاح فــي تكريــس املســاواة علــى مســتوى
الواقــع .وعلــى املســتوى السياســي جــاء الفصــل  7منهــا مك ّرســا لضــرورة املشــاركة
السياســية للنســاء مؤكــدا علــى ضــرورة اتخــاذ الدولــة جميــع التدابيــر أي كل مــا هــو
متــاح وليــس البعــض منهــا فقــط للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فــي املجال السياســي.2
كما جاء بـــإعالن ومنهاج عمل بيجني لسنة  ،1995ضرورة تمكني املرأة ومشاركتها الكاملة
على قدم املســاواة في جميع جوانب حياة املجتمع ،بما في ذلك املشــاركة في عملية صنع
القــرار وبلــوغ مواقــع الســلطة ،3وهــي مســائل أساســية لتحقيق املســاواة والتنمية والســلم.
اختيار ًا حر ًا.
 - 2لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد.
 - 3إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة ،ويعبــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري علــى
أســاس االقتــراع الســري وعلــى قــدم املســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت.
 .1يقتضــي هــذا الفصــل أن «يكــون لــكل مواطــن ،دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور فــي املــادة  ،2الحقــوق التالية،
التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيود غيــر معقولة:
أ .أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختارون في حرية،
ب .أن ينتخــب وينتخــب ،فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــن الناخبــن
وبالتصويــت الســري ،تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبــن،
ج .أن تتاح له ،على قدم املساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده».
ـص علــى أ ّنــه« :تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فــي الحيــاة
 .2عندمــا نـ ّ
السياســية والعامــة للبلــد ،وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة ،علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،الحــق في:
أ .التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة ،واألهليــة لالنتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب
أعضاؤهــا باالقتــراع العــام،
ب .املشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة ،وفــى شــغل الوظائــف العامــة ،وتأديــة
جميــع املهــام العامــة علــى جميــع املســتويات الحكوميــة،
ج .املشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
 .3أقــ ّر فــي هــذا الســياق «ضــرورة إلتــزام الحكومــات :بتحديــد هــدف التــوازن بــن الجنســن فــي
الهيئــات واللجــان الحكوميــة وفــي الكيانــات اإلداريــة العامــة وفــي النظــام القضائــي بمــا فــي ذلــك وضــع
أهــداف محــددة وتنفيــذ تدابيــر بمــا يحقــق زيــادة ملموســة فــي عــدد النســاء بغــرض الوصــول إلــي
متســاو بــن املــرأة والرجــل فــي كل املناصــب الحكوميــة واإلداريــة العامــة باتخــاذ تدابيــر إيجابيــة.
تمثيــل
ٍ
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كمــا انخرطــت تونــس فــي إطــار االلتــزام الدولــي بتنفيــذ أهداف أجنــدات التنمية املســتدامة
 2030 / 2016التــي تنــص فــي هدفهــا الخامــس علــى مبــدأ «تحقيــق املســاواة بــن الجنســن
وتمكــن كل النســاء والفتيــات كرافــد للقضــاء علــى الفقــر والتهميــش والتمييــز ودفــع
التنميــة الشــاملة».

الفقرة الثالثة :القوانني االنتخابية آلية لتحقيق التناصف
كهدف الدستوري
 .Iعلى مستوى القانون االنتخابي للمجالس السياسية املنتخبة
يتبــن بمراجعــة القانــون األساســي عــدد  16لســنة  2014مــؤرخ فــي  26مــاي
 2014املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون
األساســي عــدد  7لســنة  2017املــؤرخ فــي  14فيفــري  2017أنّــه مــن خــال
للنــص كان مبدئيــا وفيــا ملــا ورد بالدســتور واإلتفاقيــات
الصياغــة اللغويــة
ّ
الدوليــة بخصــوص إقــرار مبــدأ املســاواة لهذيــن النصــن األكثــر علويــة منــه.
واســتعمل القانــون اإلنتخابــي التأنيــث أو الجنــدرة علــى مســتوى بعــض الفصــول كمــا هــو
الشــأن بالنســبة للفصــل  5منــه ملــا اعتبــر أ ّنــه «يعـ ّد ناخبــا كل تونسـ ّية وتونســي مرســم
فــي ســجل الناخبــن (».)...
وحافــظ الفصــل  19علــى نفــس الصياغــة فيمــا يتّعلــق بالترشــح لعضويــة مجلــس
نــواب الشــعب مؤكــدا أنّــه حــق لــكل «ناخبــة أو ناخــب تونســي الجنســية
منــذ عشــر ســنوات علــى األقــل» .وفــي املقابــل فيمــا يتعلــق باإلنتخابــات البلديــة
والجهويــة لــم يتــم اعتمــاد التأنيــث إذ جــاء بالفصــل  49مكــرر أنّ «الترشــح
لعضويــة املجالــس البلديــة أو الجهويــة حــق لــكل ناخــب تونســي الجنســية».
تعتمــد اإلنتخابــات التشــريعية فــي تونــس علــى اإلقتــراع علــى القائمــات وليــس علــى
األفــراد ،أي أنّ الناخــب أوالناخبــة ال يختــار شــخص املترشــح مــن ضمــن قائمــة أو مــن
ضمــن قائمــات متعــددة بــل عليــه إختيــار قائمــة واحدة تتضمن عددا من املترشــحني مســاو
لعــدد املقاعــد بالدائــرة اإلنتخابيــة التــي أدلــى بهــا الناخــب أو الناخبــة بصوتــه/ا( ،وهي من
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القائمــات املغلقــة التــي ليــس للناخــب/ة فيهــا أي خيــار ال علــى الترتيــب أو األشــخاص).1
تجــدر املالحظــة أنــه ســبق فــي انتخابــات  2011أن تـ ّم اعتمــاد مبــدأي التناصــف والتنــاوب
العمــودي فــي القائمــات اإلنتخابيــة املترشــحة وتلتــزم بمقتضــى هــذه القاعــدة القائمــات
بــأن يكــون عــدد النســاء مســاو لعــدد الرجــال علــى نفــس القائمــة باســتثناء القائمــات
التــي يكــون عــدد املقاعــد فيهــا فرديــا ،ويتــم ترتيبهــم بالتنــاوب بــن النســاء والرجــال.
وقــد م ّكنــت هــذه القاعــدة مــن تمثيليــة للنســاء بلغــت فــي البدايــة  % 27وهــي نســبة أقل مما
هــو مأمــول وفــق املعاييــر الدوليــة ،إ ّال أن ّهــا تطــورت الحقــا بعــد اســتقالة عــدد مــن النــواب
الرجــال الذيــن ت ـ ّم تعويضهــم بالنســاء املترشــحات مباشــرة بعدهــم علــى نفــس القائمــة.
ويعـ ّد هــذا املبــدأ مــن ضمــن املكاســب التــي تحققــت للمــرأة فــي تونــس وكان لزامــا علــى
الدولة حســب الفصل  46من الدســتور تطويره ودعمه ،غير أنّ القانون اإلنتخابي الصادر
بمقتضى القانون عدد  16لســنة  2014لم يكن متماشــيا مع روح الدســتور وإكتفى بتكريس
نفس املبدأ دون اعتماد التناصف على مســتوى رؤســاء القائمات أو على األقل تدعيم مبدأ
التناصــف فــي الترشــح بضــرورة التنصيــص علــى تمثيل ّيــة للنســاء ال تقــل حســب املعاييــر
الدوليــة علــى  % 30فــي املجالــس املنتخبــة ،2وبالتالــي فــإنّ الدولــة لــم تبــذل العنايــة الكافية.
وتجــدر املالحظــة أ ّنــه بالنســبة لإلنتخابــات التشــريعية لســنة  2014فــإن عــدد النســاء بلــغ
بفضــل قاعــدة التناصــف والتنــاوب  68إمــرأة أي نســبة  % 31.3وهــي مــن أعلى النســب في
البرملانــات العربيــة وتعــززت هــذه النســبة بعــد تقلد نــواب من الرجال مناصــب في الحكومة
ليقــع تعويضهــم بنســاء ،ليصبــح هنــاك  139رجــا ( )% 64.9و 76امــرأة أي .% 35.19
أمــا بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية لســنة  ،2019فــإنّ عــدد النســاء لــم يتجــاوز  53امــرأة
أي نســبة  .% 23كمــا أنّ الدولــة لــم تســع إلــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة قصــد تحقيــق
التناصــف االفقــي علــى مســتوى املجالــس التشــريعية ،إذ اقتضــى الفصــل  24مــن القانون
االنتخابــي عــدد  16لســنة « :2014أ ّنــه تقـ ّدم الترشــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن
النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة وال تقبــل القائمــة التــي ال تحتــرم
هــذا املبــدأ إال فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر».
وعلــى الرغــم مــن أنّ الدســتور أقــر التــزام الدولــة بدعــم مكاســب املــرأة وتطويرهــا ،فــإنّ
 .1ال شــيء يمنــع املشــرع فــي انتخابــات علــى االفــراد مــن اعتبار البطاقة ملغــاة اذا لم تحترم كوتا معينة في عدد النســاء
أو احتــرام ميــدأ التناصــف كمــا هــو الحــال فــي القانــون التونســي املتعلــق بانتخــاب أعضــاء املحلــس األعلــى للقضــاء.
 .2علــى غــرار القانــون العضــوي رقــم  01 - 12املــؤرخ فــي  12جانفــي  2012الخــاص بنظــام اإلنتخــاب فــي الجزائــر
الــذي أقــ ّر فــي انتخابــات املجلــس الشــعبي الوطنــي نســبة  % 30فــي هــذا املجلــس لصالــح النســاء ،فارتفعــت
نســبة النســاء مــن  % 7.7خــال املــدة النيابيــة باملجلــس بــن  2012 - 2007إلــى  % 31.6خــال انتخابــات 2012
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الفصــل املذكــور لــم يدعــم التناصــف ،ولــم يكن مســايرا لروح الدســتور . 1غيــر أنّ اإلضافة
بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية هــي التنصيــص الصريــح علــى أن القائمــة التــي ال تحتــرم
ـص فــي املرســوم
مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب ال تقبــل ،وهــو مــا تجــاوز ســكوت النـ ّ
عــدد  35لســنة  2011الــذي اكتفــى بالتنصيــص علــى املبدأيــن دون اســتخالص النتائــج
املترتبــة عــن مخالفتهمــا .وكان فقــه قضــاء املحكمــة اإلداريــة هــو املوجــه للمشــرع ذلــك أ ّنــه
وفــي ســكوت النــص اعتبــر أ ّنــه ال يمكــن تصحيــح هــذا اإلجــراء باعتبــاره إجــراءا جوهريــا
إذ انتهــت إلــى أنّ  :إســقاط القائمــة التــي لــم تحتــرم قاعــدة التناصــف والتنــاوب إجــراء
غيــر قابــل للتصحيــح وال يمكــن كذلــك االحتجــاج بالعــدد الفــردي للمقاعــد بالدائــرة.2
وفــي قــراءة متكاملــة متجانســة للقانــون اإلنتخابــي ،يبــدو أنّ املشــرع رغــم تبنــي مبــدأ
املســاواة لــم يك ـ ّرس اآلليــات الضامنــة والكفيلــة بتحقيــق مســاواة فعليــة علــى مســتوى
التمثيليــة فــي املجالــس املنتخبــة  .اكتفــى القانــون االنتخابــي بإقــرار التناصــف والتنــاوب
فــي الترشــح الــذي جــاء بــه املرســوم عــدد  35لســنة  2011خــال الفتــرة اإلنتقاليــة
األولــى ،والحــال أنّ هــذا املبــدأ أضحــى مكســبا وجــب تطويــره فــي ظــل أحــكام الفصــل
 46مــن الدســتور 3ولــم يتخــذ املشــرع التدابيــر الكفيلــة بالوصــول إلــى التناصــف
علــى مســتوى املجالــس وذلــك مــن خــال إقــرار مبــدأ التناصــف األفقــي وذلــك علــى
مســتوى رؤســاء القائمــات خــال االنتخابــات التشــريعية لســنة  2014وكذلــك ســنة .2019
واقتصــر هــذا التدبيــر الخــاص علــى االنتخابــات املحليــة ال غيــر وتــم تكريســه عبــر
االنتخابــات البلديــة ،وانتهــت هــذه االنتخابــات إلــى تحقيــق نســبة  47باملائــة مــن النســاء
مستشــارات بلديــات وفــي املقابــل لــم يتجــاوز عــدد رئيســات البلديــات  20باملائــة.

 .IIفي قانون املجلس األعلى للقضاء
مــا يتم ّيــز بــه القانــون عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  28أفريــل  2016واملتعلــق باملجلــس
األعلــى للقضــاء أ ّنــه نقطــة التقــاء بــن مبــدأ اســتقالل القضــاء مــن جهــة ،ومبــدأ تكافــئ
 .1تــم الطعــن فــي الفصــل  24مــن الدســتور أمــام الهيئــة الوقتيــة ملراقبــة دســتورية القوانــن لعــدم احترامــه للدســتور
وانتهــت فــي قرارهــا الصــادر فــي القضيــة عــــدد  02 / 2014بتاريخ  23ماي  2014إلى أنّ الفصــل على حالته ليس مخالفا
للدســتور وأ ّنــه يمكــن اعتمــاد التناصــف األفقــي «وحيــث اعتبــر أنّ قاعــدة التناوب بينهــم داخل القائمة أمــر ضروري وهو
تكريــس ملبــدأ التناصــف العمــودي دون أن يكــون ذلــك عائقا علــى االعتماد على التناصف األفقــي إن اقتضى األمر ذلك»،
 .2اعتبرت املحكمة اإلدارية في حكمها االستئنافي الصادر في القضية عدد  28944الصادر بتاريخ  23سبتمبر . 2011
 .3الفصل  46تلتزم الدولة بحماية الحقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها
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الفــرص بــن الجنســن وتمثيليــة النســاء بهــذا املجلــس مــن جهــة أخــرى ،وعكــس القانــون
فلســفة تشــريعية دامجــة للمبدأيــن فــي توافــق تــام مــع املقاربــة الدســتورية القائمــة علــى
قــراءة توطئــة الدســتور وجميــع فصولــه قــراءة متكاملــة ومنســجمة .1ويســتخلص مــن
هــذا القانــون أ ّنــه تــم تفعيــل املبــادئ الدســتورية املكرســة ملبــدأ املســاواة بــن املواطنــن
واملواطنــات التــي وجــب أن تشــمل جميــع املجــاالت دون حصرهــا فــي مجالــس سياســية
أو مســائل نمط ّيــة (شــؤون املــرأة واألســرة واألطفــال واملســنني ،الصحــة اإلنجابيــة.)... ،
ويعــ ّد إقــرار تدابيــر إيجابيــة لصالــح النســاء فــي مجــال القضــاء رســالة مهمــة فــي
القطــع مــع ثقافــة اإلقصــاء فــي بعــض املجــاالت التــي كانــت حكــرا علــى الرجــال
ويفتــح الطريــق أمــام تمثيليــة أوســع للنســاء فــي كل املجالــس املنتخبــة مهمــا كان
مجــال اختصاصهــا ،عمــا بالقاعــدة األصوليــة بــأن مــن أمكنــه األكثــر أمكنــه األقــل.
وال يقتصــر الدفــع نحــو وصــول النســاء إلــى مراكــز صنــع القــرار فحســب علــى
املجــال السياســي علــى أهميتــه فــي رســم سياســات الدولــة وتوجهاتهــا ،بــل يجــب
أن تشــمل مقاربــة النــوع اإلجتماعــي 2جميــع املجــاالت فــي قطــع مــع الفكــر الــذي
يعتبــر حقــوق النســاء مــن القضايــا الجانبيــة الخصوصيــة وهــي حكــر علــى النســاء
وليســت شــأنا حقوقيــا شــامال يمــس كل القطاعــات واملؤسســات دون اســتثناء.
ورأى البعــض أنّ تخصيــص النســاء بتدابيــر خاصــة فــي املجلــس األعلــى للقضــاء فــي
غيــر طريقــه ألنّ كفاءتهــن مكنّتهــن مــن ممارســة القضــاء دون تدابيــر إيجابيــة وبالتالــي
فهــي ليــس فــي حاجــة لذلــك ،غيــر أنّ هــذا الــرأي ال يتماشــى مــع تواجــد النســاء باملجلــس
األعلــى للقضــاء ألنّ هــذا األخيــر ال يتعلــق بممارســة مهنــة القضــاء أو غيرهــا مــن املهــن
القضائيــة األخــرى التــي تســتوجب تكوينــا أكاديميــا معينــا يتــوج بانتــداب أو انتمــاء إلــى
مهنــة بــل تتعلــق بــإدارة الشــأن القضائــي واتخــاذ قــرارات مصيريــة فــي مجــال القضــاء.
ومــن هــذا املنطلــق فــإنّ املســاهمة في أخــذ القرار تع ّد مــن بني املخرجات امله ّمــة التي تؤدي
علــى املــدى املتوســط والبعيــد إلــى تحقيــق مســاواة فعليــة .وتعمــل هــذه الثقافــة الدامجــة
والشــاملة على تمكني النســاء من أن يواكنب وضع كل السياســيات املتعلقة بالقضاء ويكن
قــادرات علــى الضغــط واملناصــرة والتمكــن مــن آليات الفعل السياســي على هذا املســتوى.
 .1وتعــ ّد التوطئــة جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور وهــي حســب الفصــل  145جــزء ال يتجــزأ مــن الدســتور وبالتالــي
مصــدر مــن مصــادر الشــرعية التــي يمكــن اإلســتناد إليهــا للمطالبــة بحقــوق النســاء بنــاء علــى مــا ورد بالتوطئــة.
 .2مقاربــة النــوع اإلجتماعــي أو الجنــدر هــي أداة تحليليــة تميــز بــن البعــد البيولوجــى والبعــد الثقافــى
والجنــدر كلمــة تعنــى نــوع الجنــس بصــرف النظــر عــن كونــه امــرأة أو رجــل وتســتخدم هــذه األليــة لداللــة علــى
أنّ الجنســن متســاويني فــي االصــل ولكــن تنبــع عــدم مســاواتهم مــن عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة مكتســبة.
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ويتّضــح أنّ الرهانــات املتعلقــة باملجلــس مــن حيــث التركيبــة وطــرق الوصــول إلــى مركــز
القــرار بــه قــد ض ّمــت خاصــة آليــة اإلنتخــاب كوســيلة للتواجــد باملجلــس وهي اآلليــة األكثر
تمثيليــة ألنّ أكثــر مــن  73.30باملائــة ( 33عضــوا وعضــوة مــن بــن  )45مــن األعضــاء يعينون
عــن طريــق اإلنتخــاب وال يقتصــر االمــر علــى صنــف دون آخــر اذ يشــمل كل األصنــاف
(قضــاة ،محامــاة ،األســاتذة الجامعيــن ،الخبــراء املحاســبني ،عــدول التنفيذ) .أمــا القضاة
الذيــن يتــم تعيينهــم بصفتهــم ،فيغلــب عليهــم حاليا العنصــر الذكوري ( 12عضــو وعضوة).
يعتبــر قانــون املجلــس األعلــى للقضــاء مــن أولــى النصــوص التــي عرضــت علــى مجلــس
نــواب الشــعب وتضمنــت ممارســة مهمــة لترجمــة أحــكام الفصلــن  34و 46مــن الدســتور.

أ .إقرار مبدأ التناصف في بطاقة اإلقتراع
كانــت الســيناريوهات املقترحــة فــي هــذا املجــال هــي اعتمــاد املحاصصــة فــي النتائــج،
بمعنــى أن يقــع إمــا تفعيــل آليــة املقاعــد املحجــوزة لصالــح النســاء فــي املجلــس أو
اعتمــاد كوتــا للنســاء فــي املجلــس .وفــي هــذا اإلطــار لــم يكــن القانــون التونســي مجــرد
إقــرار لواقــع تواجــد النســاء فــي األصنــاف املعن ّيــة فــي املجلــس كمــا هــو الحــال مثــا
بالنســبة للقانــون املغربــي الــذي اعتمــد مبــدأ تمثيليــة النســاء القاضيــات مــن بــن
1
األعضــاء العشــرة املنتخبــن ،بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل الســلك القضائــي
مثلمــا نــص علــى ذلــك الظهيــر الشــريف رقــم  1 - 16 - 40صــادر فــي  24مــارس 2016
املتعلــق بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم  100 - 13املتعلــق باملجلــس األعلــى للســلطة
القضائيــة .وتطبيقــا لهــذا املبــدأ اقتضــى الفصــل  23مــن القانــون املغربــي اعتمــاد
آليــة املقاعــد املخصصــة (املحجــوزة) للنســاء القاضيــات ،مــن بــن األعضــاء العشــرة
 .1الفصــل  6مــن القانــون املغربــي املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء  :تطبيقــا ألحــكام الفصــل  115مــن الدســتور،
يتألــف املجلــس مــن:
 الرئيس األول ملحكمة النقض ،رئيسا منتدبا؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض؛ أربعة ممثلني لقضاة محاكم االستئناف ،ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلني لقضاة محاكم أول درجة ،ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم؛ويجــب ضمــان تمثيليــة النســاء القاضيــات مــن بــن األعضــاء العشــرة املنتخبــن ،بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل
الســلك القضائــي ،وفــق مقتضيــات املادتــن  23و 45مــن هــذا القانــون التنظيمــي.
 الوسيط؛ رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ خمــس شــخصيات يعينهــا امللــك ،مشــهود لهــا بالكفــاءة والتجــرد والنزاهــة ،والعطــاء املتميــز فــي ســبيلاســتقالل القضــاء وســيادة القانــون ؛ مــن بينهــم عضــو يقترحــه األمــن العــام للمجلــس العلمــي األعلــى.
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املنتخبــن ،بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل الســلك القضائــي بالنســبة لــكل هيئــة.
وخالفــا لهــذا التوجــه ،اتجهــت فلســفة التشــريع التونســي نحــو جعــل القانــون قاطــرة نحــو
تغييــر الواقــع وذلــك بوضــع تحفيــز تشــريعي يعطــي للنســاء مكانــة فــي املجلس قــد تتجاوز
نســبة تواجدهــا فــي األصنــاف املعن ّيــة باإلنتخــاب فــي املجلــس وذلــك فــي إطــار التنافســية
اإلنتخابيــة .وبالتالــي ســعى إلــى وصولهــن إلــى مركــز القــرار غيــر املتناســب وحقيقــة
الواقــع باملهــن املعنيــة .1وعلــى هــذا األســاس تـ ّم إقــرار آليــة فريدة مــن نوعها فــي انتخابات
املجلــس وهــي التناصــف فــي بطاقــة اإلقتــراع .إذ جــاء بالفصــل  26مــن قانــون املجلــس
األعلــى للقضــاء الصــادر تحــت عــدد  34لســنة  2016أ ّنــه« :تعتبــر ملغــاة كل ورقــة غير مع ّدة
للغرض أو تحتوي أكثر من العدد املقرر لكل رتبة أو صنف ،أو ال تعبر بوضوح عن إرادة
الناخــب ،أو تتعــارض مــع مبــادئ ســرية أو حريــة االقتــراع .كمــا تعتبــر ملغــاة كل ورقــة ال
تحتــرم مبــدأ التناصــف فــي عــدد املترشــحني الذيــن يختارهــم الناخــب لــكل صنــف ،وذلــك
فــي حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي مــن املقاعــد املخصصــة لكل صنــف ورتبة ،ويســتثنى
مــن ذلــك الحــاالت التــي ال يترشــح فيهــا عــدد كاف مــن املترشــحني مــن أحــد الجنســن».
ويســتخلص مــن التنصيــص علــى مبــدأ التناصــف فــي اإلقتراع احتــرام للنص الدســتوري
الــذي ترجــم الســعي إلــى تحقيــق التناصــف فــي املجالــس املنتخبــة إلــى تدابيــر قانونيــة
وإجرائيــة الغايــة منهــا الوصــول إلــى تحقيــق املناصفــة .وقطــع هــذا القانــون مــع التأويــل
بــأن «الســعي» ال يعنــي اتخــاذ تدابيــر للوصــول إلــى النتيجــة علــى مســتوى الواقــع.
وحفـ ّز التنصيــص علــى التناصــف النســاء علــى الترشــح ألنّه وفــي كل الحــاالت الناخب(ة)
ملزم بالتصويت لهن ،ألنه ورغم التوجه الســلطة القضائية نحو تواجد محترم للنســاء غير
أنهــن بقــن علــى مســتوى القاعدة والعمل القضائي ال غيــر دون الوصول إلى مركز القرار.

ب .كيفية تطبيق مبدأ التناصف
يقتضــي تطبيــق مبــدأ التناصــف أن تكــون املقاعــد املتنافــس عليهــا مقعديــن أو أكثــر،
وبالتالــي إذا كان هنــاك تنافــس علــى مقعــد واحــد فــا مجــال إلعمــال التناصــف (مثــال
 .1احصائيات  .2016املصدر رابطة الناخبات التونسيات« :مالحظة انتخابات املجلس األعلى للقضاء»
نسبة النساء في القضاء ال تتجاوز  42باملائة
نسبة املحاميات في املحاماة ال تتجاوز  42 . 25باملائة
نسبة النساء في صنف عدول التنفيذ ال تتجاوز  25.99باملائة
نسبة النساء في الخبراء املحاسبني ال تتجاوز  12.79باملائة
نسبة النساء في أساتذة الجامعيني  67.79ال تتجاوز باملائة
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مقعــد وحيــد :عــدول التنفيــذ فــي القضــاء العدلــي واملدرســون الباحثــون فــي املاليــة
العموميــة والجبايــة برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي وأســتاذ محاضــر فــي القضــاء املالــي).
ويفتــرض تطبيــق هــذا املبــدأ كذلــك وجــود ترشــحات مــن الجنســن ملقعديــن أو ثالثــة
بمعنــى أنّ القانــون ال يرتــب عــن عــدم ترشــح النســاء اإللغــاء ألنّ اإلنتخابــات علــى
األفــراد وليســت علــى القائمــات وهــي بالتالــي رهينــة إرادة األطــراف املعنيــة بالترشــح.
يقتضــي اعمــال املبــدأ وجــود عــدد كاف مــن أحــد الجنســن مــن ذلــك مثــا أنّ مجــرد
تقــدم مترشــح واحــد عــن أحــد الجنســن ســيفضي بالضــرورة إلــى فــوزه بمقعــد
.بمعنــى أنّ ترشــح امــرأة وحيــدة مــع أكثــر مــن مترشــح مــن الرجــال أوترشــح
رجــل وحيــد مــع عديــد املترشــحات مــن النســاء يمكــن معــه تطبيــق التناصــف.

الجزء الثاني :إنفاذ التناصف في النزاعات االنتخابية
الفقرة األولى :التناصف في القائمات االصلية لالنتخاب
املجالس السياسية
تنفيــذا ألحــكام القانــون االنتخابــي تٌقــدم مطالــب الترشــح أمــام الهيئــة الفرعيــة
املســتقلة لإلنتخابــات مــن قبــل أحــد أعضــاء القائمــة 1ويجــب أن تحتــرم الشــروط
مثلمــا تضمنّهــا القانــون اإلنتخابــي واملتعلقــة بشــخص املترشــح ثــم بالقائمــة.
ّ
بــكل
ويكــون مبــدأ التناصــف فــي إطــار قائمــة مغلقــة يكــون فيهــا عــدد املترشــحني
 1الفصل  21ـ يتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
• أسماء املترشحني وترتيبهم داخل القائمة،
• تصريحا ممضى من كافة املترشحني،
• نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،
تسمية القائمة،
• رمز الحزب أو القائمة االئتالفية أو املستقلة،
• تعيني ممثل عن القائمة من بني املترشحني،
• قائمــة تكميليــة ال يقــل عــدد املترشــحني فيهــا عــن اثنــن ،وال يزيــد فــي كل األحــوال عــن عــدد املترشــحني فــي القائمــة
األصليــة ،مــع مراعــاة أحــكام الفصــول  24و،25
• ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة املنقضية.
وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح.

20

مبدأ التناصف في االنتخابات بني إقرار النص وتأويل غير مستقر في النزاعات االنتخابية

املخصصــة للدائــرة املعن ّيــة (يمكــن للهيئــة أن
قائمــة مســاويا لعــدد املقاعــد
ّ
تضبــط كيفيــة التعويــض أوالتصحيــح) .وعلــى هــذا األســاس -يجــب أن تكــون القائمــة
املترشــحة محترمــة ملبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال (نصفهــا نســاء
ونصفهــا رجــال ،لكــن يمكــن الحيــاد عــن هــذه القاعــدة إذا كان عــدد املقاعــد بالدائــرة
اإلنتخابيــة فرديــا ،مثــا  7يكــون الترتيــب  4نســاء و 3جــال أو العكــس) ويجــب خاصــة
اعتمــاد التنــاوب بــن املترشــحني واملترشــحات فــي الترتيــب أي إمــرأة  /رجــل أو
العكــس .وفــي صــورة عــدم احتــرام هذيــن املبدأيــن يكــون مــآل القائمــة هــو الرفــض.

 .Iنزاعــات الترشــح والتأصيــل الدســتوري ملبــدأ التناصــف بــن
اإللزاميــة والخيــار
انتهــت املحكمــة عنــد التأســيس ملبــدأ التناصــف وإلزاميتــه فــي أحــكام مبدئيــة إلــى قــراءة
متجانســة بــن أحــكام القانون االنتخابي ودســتور  2014واستشــرفت الغايــة من وضع آلية
التناصــف فــي الترشــح باعتبارهــا تمكــن من الوصــول إلى مبتغى الفصل  46من الدســتور
وهــو التناصــف فــي املجالــس إذ جــاء بحيثياتهــا أنّ «الغايــة مــن إقــرار مبــدأ التناصف بني
املــرأة والرجــل صلــب الفصــل  46مــن الدســتور ال تتحقــق فــي ظــل نظــام اقتــراع يعتمــد
علــى التمثيــل النســبي ،إال بإعمــال قاعــدة التنــاوب عنــد ترتيــب املترشــحني ضمــن القائمــة
املترشحة .»1وزاوجت املحكمة بني الفصل  21من القانون االنتخابي والفصل  46املتضمن
أنّ « :تســعى ال ّدولــة إلــى تحقيــق التّناصــف بــن املــرأة وال ّرجــل فــي املجالــس املنتخبــة».
أمــا أحــكام الفصــل  34مــن الدســتور الــذي تضمــن صراحــة أن« :تعمــل الدولــة
علــى ضمــان تمثيليــة املــرأة فــي املجالــس املنتخبــة ».فلــم تكــن أساســا للمحكمــة
فــي اعتبــار مبــدأ التناصــف هــو االليــة القانونيــة لتحقيــق هــذا االلتــزام مــن الدولــة.
ولكــن تعاطــي املحكمــة مــع هــذه املســألة اتصــف فــي بداياتــه وخاصــة مــع انتخابــات 2011
بوجــود رؤيــة واضحــة بخصــوص عــدم قابليــة املبــدأ للتصحيــح واســتقر عليهــا الــرأي
فــي عديــد النزاعــات لكــن الحقــا وخاصــة ســنة  2018لــم يتــم تأكيــده .لــذا مــن الغريــب
ان تتجــه املحكمــة وفــي غيــاب نــص واضــح وصريــح ينــص علــى عــدم قابليــة شــرط
التناصــف للتصحيــح إلــى فرضــه كمــا كان الحــال بالنســبة للفصــل  19مــن املرســوم
عــدد  35لســنة  2011الــذي نــص علــى ضــرورة احتــرام التناصــف والتنــاوب فــي القائمــات
 .1الحكم اســتئنافي عدد  20140056بتاريخ  20ســبتمبر  2014الهيئة الفرعية لالنتخابات القيروان  /حزب تونس العزيزة
الحكم اســتئنافي عدد  20140057بتاريخ  20ســبتمبر  2014الهيئة الفرعية لالنتخابات القيروان  /حزب العمل التونســي
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املترشــحة ،إ ّال أ ّنــه لــم ير ّتــب صراحــة علــى مخالفتــه أي جــزاء بصريــح النــص ،معتبــرة
فــي فقــه قضائهــا حينهــا أن شــرطي التنــاوب والتناصــف ليــس فقــط إلزاميــن بــل وأيضــا
غيــر قابلــن للتصحيــح باعتبارهمــا مبدأيــن جوهريــن مثلمــا أقــرت ذلــك فــي أحــكام
متعــددة .1وتــم تبنــي فقــه قضــاء املحكمــة مــن املشــرع إذ تــم التنصيــص عليــه صراحــة
بالقانــون وأيضــا بالقــرار الترتيبــي للهيئــة .علــى أن مبــدأ التناصــف غيــر قابــل للتصحيــح.
وأصبــح فقــه القضــاء فــي هــذا املجــال مســتقرا الــذي اعتمدتــه املحكمــة اإلداريــة خــال
انتخابــات املجلــس الوطنــي التأسيســي  2011واالنتخابات التشــريعية  2014وانتخابــات .2019
ولكــن نجــد أن احــدى الدوائــر االســتئنافية انتهجــت تأويــا مخالفــا باســتبعاد مــا ورد
بصريــح النــص اتجهــت املحكمــة فــي احــدى أحكامهــا الصــادرة بمناســبة النظــر فــي
االنتخابــات البلديــة 2الــى اعتبــار أن مبــدأ التناصــف العمــودي قابــل للتصحيــح مؤسســة
حكمهــا علــى اعــاء الحــق فــي الترشــح كمبــدأ دســتوري علــى التناصــف الــذي نــص عليــه
القانــون معتبــرة أنــه مــن حــق املــرأة التــي عوضــت الرجــل فــي القائمــة يضمــن تعدديــة
الترشــح ،وكأن للقائمــة إمكانيــة ملخالفــة هــذا الشــرط واتجهــت مــن تلقــاء نفســها ودون
إثــارة مــن األطــراف إلــى النظــر فــي مــدى دســتورية القــرار الترتيبي للهيئــة العليا املســتقلة
لالنتخابــات وخاصــة الفصــل  21منــه 3املنظم للمســائل غير القابلة للتصحيــح .واعتبرت أنّ
هــذا الفصــل الــذي تضمــن أن مبــدأ التناصــف العمــودي غيــر قابــل للتصحيــح« :يتعــارض
مــع مقتضيــات الدســتور والقانــون باعتبارهــا تنــال بالخصــوص مــن حــق املــرأة والشــباب
فــي الترشــح لالنتخابــات ،ذلــك أنــه بــدل فــرض ترتيبهم وفق مــا يقتضيه القانــون عن طريق
 .1الحكــم اســتئنافي عــدد  20140078بتاريــخ  20ســبتمبر  2014رئيــس قائمــة حــزب التكتــل بالدائــرة االنتخابيــة بباجــة
 /الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بباجــة
الحكــم اســتئنافي عــدد  20140005بتاريــخ  17ســبتمبر  2014رئيــس قائمــة حــزب الريــادة بالعلــم والعمــل بالدائــرة
االنتخابيــة نابــل  / 2الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات نابــل 2
 .2انظــر القض ّيـــة عـــدد 20182001 .نــزاع انتخابــي .بتاريــخ  23مــارس  2018عبــد الحميــد طعــم اهلل  /الهيئــة الفرعيــة
بســيدي بوزيــد
تبــت الهيئــات الفرعيــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن
 .3الفصــل  21ـ
ّ
البــت طلــب تصحيــح مطالــب الترشــح.
تاريــخ ختــم الترشــحات .ويمكــن للهيئــة الفرعيــة خــال أجــل
ّ
وال يقبل التصحيح:
ّ
املترشحني في القائمة األصل ّية والقائمة التكميل ّية،
ـ املطلب الذي ال يتض ّمن العدد املشترط من
ّ
للمترشــحني وترتيبهــم وإمضاءاتهــم مع ّر ًفــا عليهــا باإلمضــاء فــي القائمــة
ـ املطلــب الــذي ال يتض ّمــن األســماء الكاملــة
املترشــحة طبــق الشــروط املنصــوص عليهــا أعــاه،
ـ املطلــب الــذي ال يحتــرم مبــدأ التناصــف داخــل القائمة األصلية وفي حدود العدد األدنى املطلوب في القائمة التكميلية،
ـ املطلــب الــذي ال تتضمــن فيــه القائمــة التكميليــة مترشــحا أو مترشــحة علــى األقــل ال يزيــد سـنّه عــن  35ســنة يــوم
تقديــم مطلــب الترشــح،
ّ
مترشــح
ـ كل حالــة تــؤ ّدي إلــى نقــص فــي العــدد املشــترط مــن املترشــحني فــي القائمــة األصليــة ،أو إلــى اســتبدال
مــن خــارج القائمــة التكميل ّيــة.
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قبــول مطالــب التصحيــح فهــي تنتهــي إلى عكس ذلك ،والحال أنه ال مانــع يحول دون ذلك».
ولئــن بــدى تأويــل املحكمــة فــي هــذا املجــال متماشــيا فــي الظاهــر مــع تمثيليــة النســاء
بتمكينهــن عنــد التغاضــي عــن احتــرام تمثليتهــن بالقائمــة مــن التصحيــح ،إال أنّــه
وفــي الواقــع ســيؤدي هــذا التغافــل عــن شــرط التناصــف العمــودي كشــرط غيــر قابــل
للتصحيــح إلــى التســاهل معــه وعــدم فرضــه كأولويــة للقائمــات املترشــحة واعتبــاره ثانويــا
مقارنــة بشــروط أخــرى ،لــذا فــإن فقــه القضــاء الســابق للمحكمــة يبــدو أكثــر تماهيــا
مــع الغايــة مــن فــرض التناصــف الــذي باعتبــاره شــرطا غيــر قابــل للتصحيــح يقصــي
كل قائمــة مترشــحة ال تؤمــن بهــذا املبــدأ وتجعــل مــن ضمــن أولوياتهــا عنــد إعــداد
القائمــة .فضــا عــن أن عــدم قابليتــه للتصحيــح ســيجعل مــن األحــزاب والقائمــات أكثــر
اســتقطابا للنســاء ،ولــن يقتصــر دورهــم علــى اســتجالبهن فقــط فــي املناســبات االنتخابية.

 .IIنزاعات الترشح والتأصيل التشريعي والترتيبي ملبدأ التناصف
انتهــت املحكمــة إلــى ضــرورة تكريــس هذيــن الشــرطني ال فقــط فــي القائمــة
األصليــة بــل أيضــا فــي القائمــة التكميليــة إذ« :يؤخــذ مــن قــراءة الفصلــن ( 21و24
مــن القانــون اإلنتخابــي) وخاصــة فــي صيغــة الوجــوب التــي أوردهــا الفصــل 21
ومــن إحالتــه إلــى الفصــل  24إلــى القائمــة األصليــة والقائمــة التكميليــة تخضعــان
إلــى نفــس النظــام القانونــي وينطبــق علــى كلتيهمــا شــرطا التناصــف والتنــاوب.1
وتماهيــا مــع الفصــل  24مــن القانــون االنتخابــي الــذي أكد بصريــح عباراته علــى «أنّ تق ّدم
الترشــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم
داخــل القائمــة وال تقبــل القائمــة التــي ال تحتــرم هــذا املبــدأ إال فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد
الفــردي للمقاعــد املخصصــة لبعــض الدوائــر» .مارســت الهيئــة العليا املســتقلة لالنتخابات
لســلطتها الترتيبيــة فــي احتــرام تــام لــروح النــص وكذلــك لفقــة قضــاء املحكمــة وذلــك فــي
قرارها الصادر تحت عدد  16لسنة  2014واملتعلق بشروط الترشح لالنتخابات التشريعية
معتبــرة أنّ هذيــن الشــرطني غيــر قابل ْيــن للتصحيــح ،بمعنــى أ ّنــه فــي صــورة إغفــال القائمة
عنهمــا وتقديــم ترشــحها دون احترامهمــا ســواء فــي القائمــة األصليــة أو التكميليــة فــإنّ
الهيئــة ال تكــون ملزمــة بالتنبيــه علــى القائمــة فــي أجــل  48ســاعة لكــي تصحــح قائمتهــا.2
 .1انظر الحكم االستئنافي  20140076بتاريخ  20سبتمبر  2014رئيس قائمة وفاء بسوسة  /الهيئة الفرعية بسوسة
ّ
املترشحة لتصحيح املطلب أو استكماله.
 .2جاء بالفصل  13أنه :ـ يمكن للهيئة الفرعية إعالم القائمة
ّ
الترشحات طلب التصحيح أو االستكمال في الحاالت التالية:
وال يمكن خالل أجل البت في
ّ
املترشحني في القائمة األصل ّية والقائمة التكميلية،
ـ كل مطلب ال يتض ّمن العدد املشترط من
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ومــن خــال مــا تــم بيانــه ،فــإنّ فتــح إمكانيــة التصحيــح بالتعامــل بمرونــة قــد
تــؤدي إلــى االســتخفاف بهــذا املبــدأي ويمكــن أن تجعــل مــن إمكانيــة االســتغناء
عنــه واردة الحقــا بدعــوى مثــا عــدم توفــر نســاء يمكنهــا الترشــح وحينهــا
نفتــح البــاب لالســتثناءات التــي قــد تــؤدي إلــى إفــراغ املبــدأ مــن جــدواه.
وفــي هــذا االطار اســتندت املحكمة مباشــرة إلــى مزاوجة النص القانوني الــوارد بالفصلني
 21و 24مــن القانــون االنتخابــي مــع القــرار الترتيبــي للهيئــة لتنهــي 1إلــى أنهــا مق ّيــدة بقرار
الهيئــة الــذي« :ضبــط الفصــل  13مــن قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد 16
لســنة  2014بصفــة حصريــة الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا طلــب التصحيــح أو االســتكمال
خــال فتــرة البــت فــي الترشــحات بمــا فــي ذلــك خاصــة الخلــل املتعلــق بعدم احترام شــرط
التناصــف والتنــاوب »...إذ جــاء بالحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد  100024بتاريــخ 18
ســبتمبر  2014أن إمكانيــة التصحيــح واردة إســتنادا إلــى الفصــل  13مــن قــرار الهيئة عدد
 16املــؤرخ فــي  1أوت  2014املتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لإلنتخابــات التشــريعية.
وتواصــل فقــه قضــاء املحكمــة فــي االغلــب فــي اســتقرار بخصــوص عــدم قابليــة
مبــدأ التناصــف للتصحيــح خــال انتخابــات  2019ملــا أقــ ّر فــي عديــد االحــكام
أنّ عــدم احتــرام مبــدأ التناصــف ال يمكــن تداركــه بعــد غلــق بــاب الترشــحات
باعتبــار أن الهيئــة ليســت مدعــوة لطلــب تصحيحــه علــى خــاف إخــاالت أخــرى.2

الفقرة الثانية :مبدأ التناصف بخصوص القائمة التكميلية
كان إلســهام املحكمــة اإلداريــة دور فــي تطويــر النــص القانونــي الــذي صــدر
رتــب صراحــة علــى عــدم احتــرام مبــدأي التناصــف والتنــاوب -
الحقــا والــذي
ّ
ال فقــط فــي القائمــة األصليــة بــل أيضــا فــي القائمــة التكميليــة  -عــدم قبــول القائمــة.
وأقــ ّرت املحكمــة اإلداريــة إلزاميــة الشــرطني كذلــك فــي القائمــة التكميليــة وأقــرت فــي
ّ
ّ
املترشــحني فــي القائمــة األصليــة
املترشــحني وترتيبهــم داخــل القائمــة وإمضــاء
ـ كل مطلــب ال يتض ّمــن أســماء
والتكميليــة طبــق الشــروط املنصــوص عليهــا بالفصــل  8أعــاه،
ـ كل مطلب ال يحترم مبدأ التناصف إال في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر،
ّ
مترشح من خارج القائمة التكميل ّية.
ـ كل تصحيح أو استكمال يؤ ّدي إلى استبدال
 .1الحكــم اســتئنافي عــدد  201410100بتاريــخ  22ســبتمبر  2014رئيــس قائمــة مســتقلة «أحبــك يــا شــعب»  /الهيئــة
الفرعيــة لالنتخابــات بــن عــروس
 .2انظر حكم استئنافي عدد  10078بتاريخ  20سبتمبر .2019حكم استئنافي عدد  2021بتاريخ  27اوت 2019
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هــذا املجــال توجــه الهيئــة الفرعيــة لإلنتخابــات بسوســة ملــا أســقطت قائمــة حركــة
«وفــاء» التــي لــم تحتــرم مبــدأ النتاصــف فــي القائمــة التكميليــة 1مؤكــدة علــى أنّــه:
«يستشــف مــن أحــكام القانــون االنتخابــي وخاصــة صيغــة الوجــوب الــواردة بالفصــل
 21ومــن إحالتــه إلــى الفصــل  24أنّ القائمــة االصليــة والقائمــة التكميليــة تخضعــان
إلــى نفــس النظــام القانونــي وينطبــق علــى كلتيهمــا شــرط التناصــف والتنــاوب
بــن النســاء والرجــال علــى أســاس أنــه مبــدأ عــام يكــرس بصفــة صريحــة التســاوي
بــن الجنســن فــي املــادة االنتخابيــة ويكــون جــزاء عــدم احترامــه عــدم قبــول القائمــة
املترشــحة لالنتخابــات ».ومــن خــال هــذا الحكــم يتضــح أن القاضــي اعتمــد مبــدأ
التناصــف علــى إطالقيتــه ولــم يفــرق بــن الزاميتــه فــي القائمــة االصليــة أو التكميليــة.
وهــذا التوجــه الــوارد بالحكــم ســالف الذكــر لــم يكــن ذاتــه فــي القضيــة عــدد 201400067
بتاريخ  20سبتمبر  2014والتي ارتأت في قراءتها لذات الفصول سالفة الذكر أنّ « :القائمة
التكميليــة لهــا صبغــة احتياطيــة باألســاس وأن العبــرة بالقائمة االصليــة وبالتالي فإن لجوء
الهيئــة إلــى تصحيــح القائمــة التكميليــة ينــدرج صلــب صالحيتهــا املخولــة لها وفــق الفصل
 43مــن القانــون االنتخابــي وكذلــك الفقــرة األخيــرة مــن الفصــل  21مــن نفــس القانــون».
ويستشــف ممــا ســبق أن مســألة قابليــة مبــدأ التناصــف للتصحيــح ســواء علبــى مســتوى
القائمــة االصليــة أو التكميليــة لــم يكــن موحــدا رغــم ســعي الهيئــة إلــى إنــزال مقتضيــات
القانــون منــذ القــرار عــدد  16لســنة  2014املؤ ّرخ فــي  1أوت  2014املتع ّلق بقواعد وإجراءات
ّ
الترشــح لالنتخابــات التشــريعية .إلــى بالقــرار الترتيبــي للهيئــة العليا املســتق ّلة لالنتخابات
عدد  17لسنة  2019املؤ ّرخ في  14جوان  2019واملتع ّلق بتنقيح وإتمام القرار عدد  16لسنة
ّ
الترشــح لالنتخابات التشــريعية.2
 2014املــؤ ّرخ فــي  1أوت  2014املتع ّلــق بقواعــد وإجراءات
 .1الحكــم اســتئنافي عــدد  0140076بتاريــخ  20ســبتمبر  2014رئيــس قائمــة حــزب وفــاء سوســة  /الهيئــة الفرعيــة
لالنتخابــات سوســة
الحكم استئنافي عدد  20140103بتاريخ  22سبتمبر  2014رئيس قائمة حزب البناء والتمية إيطاليا  /الهيئة العليا لالنتخابات
الحكم اســتئنافي عدد  20140089بتاريخ  20ســبتمبر  2014الهيئة الفرعية لالنتخابات تونس  / 2رئيس قائمة الحزب التونســي
الحكــم اســتئنافي عــدد  20140042بتاريــخ  22ســبتمبر  2014الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات القصريــن  /رئيــس قائمــة
حركــة الجمهوريــة
الحكــم اســتئنافي عــدد  20140003و 20140016بتاريــخ  17ســبتمبر  2014رئيســة قائمــة حــزب األمــان  /قائمــة حركــة
نــداء تونــس دائــرة نابــل 2
الحكم استئنافي عدد  20140057بتاريخ  20سبتمبر  2014الهيئة الفرعية لالنتخابات القيروان  /حزب العمل التونسي
 .2جــاء بالفصــل ( 13جديــد) مــن قــرار الهيئــة العليــا املســتق ّلة لالنتخابــات عــدد  17لســنة  2019مــؤ ّرخ فــي  14جــوان
ّ
الترشــح
 2019واملتع ّلــق بتنقيــح وإتمــام القــرار عــدد  16لســنة  2014املــؤ ّرخ فــي  1أوت  2014املتع ّلــق بقواعــد وإجــراءات
لالنتخابــات التشــريعية:
ّ
الترشح .وال َيق َب ُل التصحيح:
البت طلب تصحيح مطالب
يمكن للهيئة الفرع ّية خالل أجل ّ
ّ
املترشحني،
ـ املطلب الذي ال يتض ّمن العدد األدنى املشترط من
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أمــا فيمــا يتعلــق باالنتخابــات البلديــة فــإن الهيئــة اعتبــرت أنّ مبــدأ التناصــف
غيــر قابــل للتصحيــح بعــد غلــق بــاب الترشــحات وذلــك مثلمــا ورد بقرارهــا عــدد
قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  10لســنة  2017مــؤرخ فــي 20
جويليــة  2017يتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات البلديــة والجهويــة.
ويســتخلص ممــا ســبق بيانــه أنــه وفــي الغالــب لعبــت املحكمــة اإلداريــة دورا أساســيا
مــع الفاعلــن فــي الشــأن االنتخابــي بتأكيدهــا علــى ضــرورة إقــرار األهــداف
الدســتورية وذلــك باعتمــاد دورهــا التوجيهــي التشــديد بخصــوص احتــرام هذيــن
املبدئــن ألهميتهمــا فــي تكريــس أحــكام الدســتور ضــرورة أن القــول بأنهمــا قابلــن
للتصحيــح مــن شــأنها أن يحيــل علــى رســالة ســلبية بالتغاضــي عنهمــا ربمــا الحقــا.

الجزء الثالث :التناصف االفقي بني الهدف الدستوري
والتطبيق الفقه قضائي
الفقرة األولى :مفهوم التناصف االفقي في االنتخابات املحلية
عــرف القانــون االنتخابــي تطــورا ملحوظــا فيمــا يتعلــق بتجســيد الســعي إلــى تحقيــق
التناصــف فــي املجالــس البلديــة والجهويــة (االنتخابــات املحليــة) مــن خــال إدراج مبــدأ
التناصــف األفقــي باإلضافــة إلــى التناصــف العمــودي وقاعــدة التنــاوب بــن الجنســن.
ويفــرض هــذا املبــدأ احتــرام التناصف على مســتوى رئاســة القائمات بالنســبة لألحزاب أو
القائمــات االئتالفيــة أو املســتقلة التــي تتقــدم فــي أكثــر من دائــرة إنتخابية بلديــة أو جهوية.
وجــاء بالفصــل الفصــل  49تاســعا مــن املجلــة االنتخابيــة أ ّنــه« :تقـ ّدم الترشــحات لعضويــة
ّ
للمترشــحني وإمضاءاتهــم وفــق أحــكام الفصــل  8أعــاه ،وذلــك فــي حــدود
ـ املطلــب الــذي ال يتض ّمــن األســماء الكاملــة
ّ
املترشــحني،
العــدد األدنــى املشــترط من
ّ
املترشحني،
ـ املطلب الذي ال يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد األدنى املشترط من
ّ
ّ
مترشــح
املترشــحني فــي القائمــة األصل ّيــة أو إلــى اســتبدال
ـ كل حالــة تــؤ ّدي إلــى نقــص فــي العــدد املشــترط مــن
مــن خــارج القائمــة التكميل ّيــة.
ّ
املترشــحني باعتماد األســماء الــواردة في القائمــة األصل ّية والقائمــة التكميل ّية معا.
و ُيحتســب العــدد األدنــى املُشــترط مــن
الفصــل  2ـ تُضــاف إلــى القــرار عــدد  16لســنة  2014املشــار إليــه أعــاه ّ
مطــة سادســة للفصــل  4ومطــة ســابعة للفصــل
نصهــا:
 5وفقــرة ثالثــة للفصــل  7فيمــا يلــي ّ
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املجالــس البلديــة والجهويــة علــى أســاس مبــدأ التناصــف بــن النســاء والرجــال وقاعــدة
التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة.
وال تقبل القائمات التي ال تحترم هذه القاعدة.
كمــا تقـ ّدم الترشــحات لعضويــة املجالــس البلديــة والجهويــة علــى أســاس مبــدأ التناصــف
بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة القائمــات الحزبيــة واالئتالفيــة التــي تترشــح فــي أكثــر
مــن دائــرة انتخابيــة.
وال تقبــل قائمــات األحــزاب أو االئتالفــات التــي ال تحتــرم هــذه القاعــدة فــي
حــدود عــدد القائمــات املخالفــة مــا لــم يقــع تصحيحهــا فــي اآلجــال القانونيــة التــي
تحددهــا الهيئــة للتصحيــح وفقــا لإلجــراءات املبينــة بالفصــل  49سادســا من هــذا القانون.
وفــي حالــة عــدم التصحيــح تضبــط الهيئــة القائمــات امللغــاة باعتماد األســبقية
فــي تقديــم الترشــح .ويعتــد فــي تحديــد األســبقية بتاريــخ تقديــم مطلــب الترشــح أو
تحيينــه خــال فتــرة تقديــم مطالــب الترشــح».
ويســتنتج مــن الفصــل املذكــور أ ّنــه يترتــب عــن عــدم احتــرام التناصــف فــي القائمــات
إلغاؤهــا فــي حــدود القائمــات التــي لــم تحتــرم التناصــف األفقــي .فمثــا إن تقدمــت قائمــة
فــي  100دائــرة انتخابيــة وترأســت النســاء  40قائمــة انتخابيــة فيمــا تــرأس الرجــال 60
قائمــة انتخابيــة فإ ّنــه:
• يطلــب مــن القائمــة وفــق إجــراءات وآجــال تضبطهــا الهيئــة العليــا
املســتقلة لإلنتخابــات املعنيــة تصحيــح هــذا الخــرق ملبــدأ التناصــف األفقــي.
فــي صــورة عــدم تصحيــح اإلجــراء خــال األجــل املعنــي فــإنّ الهيئــة تلغــي القائمــات
فــي حــدود تلــك التــي لــم تحتــرم التناصــف أي وحســب املثــال ســابق الذكــر تلغــي 20
قائمــة متبقيــة ،ذلــك أ ّنــه تــم احتــرام التناصــف فــي حــدود  40قائمــة يترأســها نســاء و40
يترأســها رجــال .ويتــم اســقاط القائمــات حســب األســبقية فــي تقديــم الترشــح أو تحيينــه
أي أنــه مــن بــن  60قائمــة التــي يترأســها الرجــال يتــم اإلبقــاء علــى  40قائمــة التــي
ُرســمت أوال وفــق مطالــب الترشــح فــي الدوائــر االنتخابيــة الفرعيــة فيمــا تســقط القائمــات
الــــــــــــــــعشرين األخيــرة فــي الترتيــب الزمنــي  .وإلنفــاذ هــذه القاعــدة نصــت الهيئــة
العليــا املســتقلة فــي قرارهــا عــدد  10الصــادر فــي  20جويليــة  2017فــي فصلــه  19أن
تمســك الهيئــة ســجال يتضمــن وجوبــا توقيــت تقديــم املطلــب بالســاعة والدقيقــة.
وعلــى خــاف التناصــف العمــودي الــذي ينجــر عــن عــدم احترامــه عــدم قبــول القائمــة،
فــإن القانــون قــد أقــ ّر إمكانيــة التصحيــح بالنســبة للتناصــف االفقــي وهــو تصحيــح
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منطقــي لألســباب التاليــة:
• بالنســبة للتناصــف العمــودي ،فــإن احتــرام املبــدأ يرجــع للمترشــحني دون غيرهــم
فــي الدائــرة ،كمــا أنّ تقديــر احتــرام املبــدأ يرجــع إلــى الهيئــة الفرعيــة املختصــة ترابيــا.
• بالنســبة للتناصــف االفقــي ،فــإن تقييــم ومتابعــة احترامــه ال يتــم إال بعــد اســتنفاذ
قبــول القائمــات املترشــحة عــن نفــس الحــزب أو االئتــاف أو القائمــات املســتقلة،
وبصفتهــا تلــك يرجــع النظــر فيهــا ال إلــى الهيئــات الفرعيــة بــل إلــى الهيئــة املركزيــة
التــي تجتمــع لديهــا إحصائيــات علــى املســتوى الوطنــي ،وبالتالــي مــن املنطقــي أن
يكــون التناصــف االفقــي الحقــا الســتكمال كل اإلجــراءات املتعلقــة بالقبــول املبدئــي
للقائمــات حتــى يتــم اعتمادهــا فــي إحصــاء احتــرام مبــدأ التناصــف االفقــي .ولئــن
كان مــن املنطقــي أن يكــون الحــزب أو االئتــاف أو القائمــة املســتقلة تمتلــك هــذه
االحصائيــات اذ أنهــا تبقــى رهينــة قبولهــا مــن طــرف الهيئــات الفرعيــة املختصــة.
• معيــار إســقاط القائمــات التــي لــم تحتــرم مبــدأ التناصــف وهــي االســبقية فــي
تقديــم القائمــات ويتــم تجميعهــا ومقارنتهــا علــى املســتوى املركــزي ،لــذا فــإن مركزيــة
التجميــع واملتابعــة والتقييــم تجعــل بالضــرورة مــن الحســم فــي احتــرام هــذا املبــدأ
ال يكــون إال بصفــة مــا بعديــة والحقــة الســتكمال بقيــة الشــروط املتعلقــة باملترشــح/ة
والقائمــة .وعلــى هــذا األســاس تقــدم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بطلــب
تصحيــح مــن ممثلــي القائمــات املخالفــة للتناصــف االفقــي قصــد احترامــه فــي أجــل
التصحيــح وذلــك علــى خــاف التناصــف العمــودي الــذي هــو غيــر قابــل للتصحيــح.
التناصــف االفقــي والعــدد الفردي للقائمات املترشــحة :اعتبــرت املحكمة أن احترام
قاعــدة التناصــف االفقــي وجــب أن تنطلــق مــن عــدد القائمــات املقدمــة أمــام الهيئــة فــي
كل الدوائــر االنتخابيــة البلديــة ،وان تطبيــق هــذه القاعــدة يقتضــي احتــرام العــدد الفــردي
الــذي يمكــن القائمــات فــي بعــض الحــاالت مــن أن يتجــاوز تطبيــق مبــدأ التناصــف االفقي.
وخالفــا للقانــون االنتخابــي الــذي لــم يتطــرق إلــى منطلــق احتســاب املطالــب املقدمــة
مــن القائمــات املترشــحة وعددهــا تاريــخ تقديــم القائمــات ،فــإن القــرار الترتيبــي
الصــادر عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  10لســنة  2017مــؤرخ فــي 20
جويليــة  2017واملتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح لالنتخابــات البلديــة والجهويــة
فــي فصلــه  8أنّ « :تُقــ ّدم علــى أســاس التناصــف بــن النســاء والرجــال فــي رئاســة
القائمــات التــي تترشــح فــي أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة بالنســبة إلــى القائمــات املنتميــة
لنفــس الحــزب أو االئتــاف ،مــع مراعــاة العــدد الفــردي للقائمــات املترشــحة».
ولــم تثــر هــذه املســألة أمــام القضــاء أي تحفــظ أو دفــع بمــدى مالئمتهــا للنــص القانونــي،
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وكان االتجــاه فــي تطبيــق هــذه القاعــدة باإلضافــة إلــى العــدد املنتاصــف للقائمــات
دائمــا هــو إضافــة قائمــة يترأســها رجــل ،1وتــم إلغــاء قــرار الهيئــات الفرعيــة التــي
تعتمــد عــددا متســاو بــن القائمــات التــي تترأســها النســاء والقائمــات التــي يترأســها
الرجــال بإضافــة قائمــة إضافيــة يترأســها رجــل فمثــا اعتبــرت املحكمــة أن تقديــم
ائتــاف لــــــــــــــــــ  37قائمــة علــى املســتوى الوطنــي يجــب أن ال ينتهــي بالهيئــة إلبــى
الوقــوف علــى  34قائمــة فقــط بحســاب  17قائمــة يترأســها نســاء وكذلــك  17يترأســها
رجــال واعتبــرت أن هــذا االئتــاف يجــب أن يتحصــل علــى عــدد فــردي مــن القائمــات
لــذا تمــت إضافــة قائمــة يترأســها رجــل ليصبــح عــدد القائمــات املقبولــة  35واعتبــرت
الدوائــر االســتئنافية أن إقــرار العــدد الفــردي ال يتعــارض مــع إرادة املشــرع.2

الفقرة الثانية :مبدأ التناصف االفقي بني إقرار القانون
وتح ّيل القائمات املترشحة في االنتخابات البلدية
 .Iالتخلــي عــن رئاســة القائمــات بعــد اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة
وغيــاب نزاعــات فــي الغرض
بــرزت ممارســات فــي املجــال السياســي أخــذت بعــن االعتبــار وقــع مبــدأ التناصــف علــى
الفاعلــن السياســن مــن خــال متابعــة النزاعات املتعلقة بالترشــح على مســتوى االنتخابات
البلديــة ،إذ وجــد تطبيــق القاعــدة تصــد خاصــة مــن الرجــال ويرجــع ذلــك إلــى ســببني:
• أولهمــا أن القاعــدة االنتخابيــة لبعــض القائمــات ال تمكنهــا فــي أفضــل الحــاالت
مــن الفــوز بأكثــر مــن مقعــد وحيــد ســواء مــن خــال الحاصــل االنتخابــي أو
أفضــل البقايــا وبالتالــي يعمــل الرجــال املنضويــن تحــت هــذه القائمــة علــى
تصدرهــا لضمــان النجــاح فــي االنتخابــات والعضويــة باملجالــس البلديــة.
• ثانيهمــا هــو الرهــان السياســي الالحــق واملتمثــل باألســاس فــي أنّ الترشــح لرئاســة
البلديــات ال يجــوز إال لرؤســاء ورئيســات القائمــات ومــا يســتتبعه مــن امتيــازات اعتــاء
 .1القضية عدد  20181003بتاريخ  9مارس  2018رئيس ائتالف االتحاد املدني تونس / 1الهيئة الفرعية لالنتخابات تونس 1
 .2القضيــة عــدد  20182006بتاريــخ  26مــارس  2018الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات تونــس  / 1رئيــس ائتــاف االتحــاد
املدنــي تونــس  1ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي منــزل تميــم ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي ســيدي بوزيــد والهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة الفرعيــة نابــل 1
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مركز القرار كرئيس لإلدارة وصالحية الضبط اإلداري واالختصاصات العمرانية التي
يمارســها ،فضــا عــن الراتــب الــذي يتحصل عليــه مقابل عمله كرئيس أو رئيســة بلدية.
وكانــت غايــة املشــرع مــن التناصــف األفقــي هــو تشــجيع الفاعليــن السياســيني علــى
الدفــع نحــو خلــق طبقــة سياســية يكــون للنســاء فيهــا مركــز قيــادة خاصــة بعــد أن
اقتــرن الترشــح للرئاســة البلديــة بتــرأس قائمــة .ورغــم املرونــة التــي اعتمدهــا املشــرع
لتــدارك األخــال بمبــدأ التناصــف االفقــي ،1فإنــه فــي االغلــب لــم يتــم اســتعمالها.
ويبقــى التح ّيــل علــى هــذه القاعــدة قائمــا باعتبــار أنّ رقابــة املحكمــة على املســار االنتخابي
تنتهــي بعــد نــزاع الترشــحات وفــي أفضــل الحــاالت بانتهــاء نزاعــات النتائــج .و مــن خالل
مالحظــة العمــل البلــدي يتضــح أنّ بعــض القائمــات أجبــرت رئيســة القائمــة علــى تقديــم
اســتقالتها علــى إثــر اإلعــان النهائــي عــن النتائــج فــي االنتخابــات البلديــة ،وتــم فــي
إطــار الفــراغ التشــريعي الــذي لــم يعالــج هــذه املســألة تعويضهــا بمــن يليهــا فــي القائمــة
وهــو بالضــرورة رجــل والحــال أنّ التطبيــق الســليم للمبــدأ والغايــة مــن إقــراره يكــون
بتعويــض املتخليــة أو املســتقيلة باملــرأة التــي تحتــل املرتبــة الثالثــة فــي القائمــة حتــى يتــم
ضمــان وصــول النســاء إلــى مراكــز القــرار وال يســلط كذلــك علــى النســاء عنــف سياســي
قائــم علــى أســاس التمييــز بــن الجنســن مثلمــا جــاء بالفصــل الثالــث مــن القانــون عــدد
 58لســنة  2017املــؤرخ فــي  11أوت  2017املتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة.
وفــي هــذا االطــار تــم التســويق إلــى أنّ هــذا التخلــي أو االســتقالة مشــروع ولــم يتــم
الطعــن أمــام املحكمــة اإلداريــة فــي هــذه االســتقاالت وتولــي الرجــل الــذي يلــي املســتقيلة
تقديــم ترشــحه لرئاســة البلديــة عوضــا عنهــا  .ويبــدو أنــه وحتــى ان تــم الطعــن فــي
هــذا القــرار امــام املحكمــة اإلداريــة لرقابــة مــدى احتــرام هــذا اإلجــراء ملبــدأ التناصــف
وفــي غيــاب نــص صريــح فــي الغــرض ،فإنــه باإلمــكان ان تنتهــي املحكمــة إلــى أن:
• التناصــف يكــون عنــد الترشــح ال غيــر وأن التعويــض بمــن يلــي فــي قائمــة هــو مبــدأ
معمــول بــه وفــق التشــريع الجــاري بــه العمــل.
• التعويــض برجــل للترشــح لرئاســة القائمــة فيــه افــراغ ملبــدأ التناصــف مــن محتــواه
وغايتــه ،وذلــك إذا كان للقاضــي املتعهــد قــراءة جندريــة للغايــة مــن التناصــف االفقــي.

 .1ذلــك أنــه يكفــي أن تقــوم القائمــة املخالفــة باســتبدال الثانيــة فــي القائمــة باألول ليتم احتــرام التناصــف االفقي ،خاصة
وأنهــا لــن تكــون فــي حاجــة إلــى اســتجالب مترشــحني أو مترشــحات جــدد ألن القائمــة هــي فــي كل االنتخابــات البلديــة
تتكــون مــن أرقــام زوجيــة وليســت فرديــة( .ذلــك أنه في حالــة القائمة الفردية ســيتم في هذه الحالة ،عمــا بمبدأ التناصف
العمــودي وقاعــدة التنــاوب ،التخلــي عــن مترشــح مــن الرجــال أو تعويضــه بامــرأة ذا أصبحــت امــرأة علــى رأس قائمــة

30

مبدأ التناصف في االنتخابات بني إقرار النص وتأويل غير مستقر في النزاعات االنتخابية

 .IIالسياحة داخل القائمات األولية املترشحة من صنف إلى آخر
وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه القاعــدة املتعلقــة بالتناصــف األفقــي يبقــى لألحــزاب
والقائمــات املســتقلة ح ّيــز مــن الســلطة التقديريــة قــد تــؤدي إلــى افتعــال قائمــات فــي
بعــض الدوائــر تترأســها نســاء والحــال أن ليــس لهــم فيهــا قاعــدة انتخابيــة مهمــة.
وشــهد املشــهد السياســي نوعــا مــن الســياحة داخــل ذات الحــزب أو القائمــة،
وذلــك بتغييــر صنــف القائمــة مــن حزبيــة إلــى مســتقلة أو العكــس ليتــم اإلفــات
مــن قاعــدة التناصــف االفقــي ،اذ رفــض العديــد مــن رؤســاء القائمــات مــن
الرجــال التنــازل عــن رئاســة القائمــة وخيــروا املحافظــة علــى نفــس أســماء
املترشــحني بافتعــال تصنيــف يكفــل لهــم عــدم الخضــوع إلــى هــذه القاعــدة.
ومــا يعــزز هــذا التوجــه أن نســبة تــرأس النســاء للقائمــات البلديــة لــم تتجــاوز رغــم أهميــة
هــذه القاعــدة  30باملائــة مــن مجمــوع القائمــات املترشــحة.
واختلفــت املعالجــة الفقــه قضائيــة ملســألة الســياحة مــن قائمــة حزبيــة إلى قائمة مســتقلة أو
العكــس بالعكــس واعتبــرت املحكمــة خــال الطــور االبتدائــي أن قيــام قائمــة حزبيــة ،تقدمت
بترشــح عــن دائــرة عقــارب وتــم رفضهــا لترأســها مــن قبــل رجــل عوضــا عــن امــرأة فقــام
رئيــس القائمــة الحزبيــة بتقديــم مطلــب فــي تغييــر صبغــة القائمــة مــن حزبيــة إلــى مســتقلة
دون أنّ يردفهــا بتصريــح جديــد ال يســتقيم ذلــك أن عليــه« :تقديــم مطلــب ممضــى مــن كافــة
1
املترشــحني يتضمــن مصادقتهــم علــى البيانــات الجديــدة وفقــا ملــا اقتضــاه القانــون».
وانتهــت إلــى أنّ قــرار الهيئــة الفرعيــة املطعــون فــي شــرع ّيته هــو مؤســس واقعــا وقانــون
طاملــا أنّ املمثــل القانونــي للمدعيــة لــم يتقــدم إلــى الهيئــة بتصريــح جديــد ممضــى مــن كافة
املترشحني يتضمن مصادقتهم على تغيير صبغة القائمة املترشحة من حزبية إلى مستقلة
وتغييــر تســميتها واقتصــر علــى تقديــم تصريــح ممضــى من طرفــه ،باعتبــار أن خالف ذلك
ســيؤدي إلــى االســتخفاف بهــذا املبــدأ والتشــجيع علــى اإلفالت من هــذه القاعدة بســهولة.
ولئــن غــاب عــن هــذا الحكــم معاينــة االلتفــاف حــول املبــدأ ،إال أنّ مــا انتهــى إليــه مــن
ضــرورة تقديــم تصريــح جديــد ممضــى مــن كافــة املترشــحني يتضمــن مصادقتهــم علــى
تغييــر صبغــة القائمــة املترشــحة مــن حزبيــة إلــى مســتقلة وتغييــر تســميتها القائمــة يعــد
 .1انظــر القض ّيـــة عـــدد 2018 / 07900002 :نــزاع انتخابــي .بتاريــخ  14مــارس  2018القائمــة املســتقلة "مشــروعنا" /
الهيئــة الفرعيــة بصفاقــس
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مكســبا فقــه قضائــي لعــدم االســتهانة فــي بعــدم التصحيــح بوضــع امــرأة علــى رأس
القائمــة وتمســكه بترأســها ،اذ ال يمكــن مجــاراة مــن التفــوا حــول املبــدأ باعتمــاد املرونــة
باالكتفــاء فقــط بإبــدال الرمــز وتقديــم مطلــب فــي تغييــر الصبغــة دون اعتبــاره مطلبــا جديــدا
يســتوجب إعــادة احتــرام كل التنصيصــات املســتوجبة بالقانــون لتقديم هــذا املطلب الجديد.
وفــي املقابــل وعنــد اســتئناف هــذا الحكــم ارتــأت الدائــرة املتعهــدة فــي القضيــة عــدد
 20182014بتاريــخ  2أفريــل  2018بــأنّ طلــب الهيئــة الفرعيــة مــن القائمــة التــي غ ّيــرت
صبغتهــا مــن حزبيــة إلــى مســتقلة بتقديــم تصريــح جديــد مــن قبــل« :اســتجالب شــرط
التعريــف باالمضــاء مــن كافــة املترشــحني املســتوجب عنــد إيــداع مطلــب الترشــح
هــو اســتحداث لشــرط لــم ينــص عليــه صراحــة» الفصــل  49مــن القانــون االنتخابــي
والفصــل  26مــن قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات عــدد  10لســنة ».2017
وشــرعت املحكمــة فــي هــذا الطــور إلــى أن تحويــل صبغــة القائمــة هــو مخــرج للقائمــات
املترشــحة فــي إطــار التصحيــح الــذي فرضتــه الهيئــة علــى األحــزاب .تطبيقــا ملبــدأ
التناصــف االفقــي.
وهــذا التوجــه فــي الحقيقــة والقصــد الــذي أفتــى لألحــزاب بإمكانيــة الحفــاظ علــى ذات
املترشــحني الذيــن هــم فــي االغلــب مــن املنخرطــن فــي االحــزاب بمجــرد تقديــم رئيــس
القائمــة ملطلــب فــي تغييــر صبغــة القائمــة مــن حزبــي إلــى مســتقل فيــه اســتخفاف وتمييــع
ملبــدأ التناصــف االفقــي وتشــجيع لألحــزاب علــى خرقه .كمــا أن في هذه املرونــة خرق ملبدأ
جوهــري وهــو حريــة الناخــب في االقتراع ،ضــرورة أنّ الناخب الذي ينتخب قائمة مســتقلة
علــى أســاس مقاطعــة األحــزاب ســيجد نفســه فــي النهايــة مغــرر بــه نتيجــة هــذا التوجــه.

الفقرة الثالثة :عدم تناسق في القراءات بني الطور االبتدائي
والطور االستئنافي في تأويل مبدأ التناصف االفقي
لئــن كان االختــاف فــي املواقــف الفقــه قضائيــة يشــكل مدعــاة للثــراء والتنــوع بخصــوص
عديــد املواقــف التــي جابهــت القاضــي/ة وتعاطــى مــع البعــض منهــا بصفــة مرنــة وأحيانــا
أخرى بصفة محافظة أو متشــددة من ذلك مثال تأويل مجال الحق في الدفاع أو شــكليات
القيــام ،إال أنــه يمكــن أن يتحــول هــذا التنــوع إلــى ضــرب ملبــدأ املســاواة أمــام القضــاء.
ومــن هــذا املنطلــق كان لزامــا علــى قضــاة وقاضيــات املحكمــة اإلداريــة قبــل تنــاول
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مســألة التناصــف االفقــي وفــي وجــود فــراغ تشــريعي بخصــوص اإلجــراءات
املالئمــة إلنفــاذ هــذا املبــدأ ،تعميــق نظرهــم فيهــا وخاصــة أهدافــه حتــى ال يكــون
التأويــل االجرائــي للنــص القانونــي مدعــاة إلفــراغ التناصــف االفقــي مــن محتــواه.
واتضــح أنّــه عندمــا ُوضــع مبــدأ التناصــف االفقــي علــى محــك تجربــة فقــه القضــاء
اإلداري تبايــن تأويــل املبــدأ ال فقــط بعالقــة بمنتهــاه وغايتــه بــل امتــد إلــى اختــاف فــي
تأويــل ســلطات القاضــي االنتخابــي بــن مــن يــرى أنهــا تســمح بالحلــول محــل الهيئــة
وبالتالــي ال تقتصــر علــى اإللغــاء وبــن مــن يــرى أنهــا ســلطات محــدودة بطلبــات األطــراف
ال غيــر فضــا عــن أن هــذا املبــدأ فــرض علــى قاضــي البدايــة تجــاوز اختصاصــه الترابــي
والحكمــي باســتعمال آليــات تحقيــق لــم يؤيدهــا فــي الغالــب القاضــي االســتئنافي.

 .Iتناقض على مستوى تأويل قواعد االختصاص الترابي
ال خــاف فــي أن ادراج مبــدأ التناصــف االفقــي ســنة  2017كمبــدأ مســتجد لــم يرافقــه
مواءمــة لإلجــراءات القضائيــة املالزمــة ،إذ وجــدت محكمــة البدايــة نفســها فــي مواجهــة
معادلــة صعبــة وهــي أنّ إنفــاذ مبــدأ التناصــف االفقــي يقتضــي بداهــة توجيــه الدعــوى ضد
الهيئــة املركزيــة لالنتخابــات وليســت الهيئــات الفرعيــة ،خاصــة وأن الفصــل الفصــل 49
تاســعا أكــد علــى أنّ هــذه األخيــرة هــي التــي تطلــب التصحيــح بالنســبة لقائمــات األحــزاب
أو االئتالفــات التــي ال تحتــرم مبــدأ التناصــف فــي حــدود عــدد القائمــات املخالفــة مــا
لــم يقــع تصحيحهــا فــي اآلجــال القانونيــة التــي تحددهــا الهيئــة للتصحيــح وهــي التــي
تضبــط القائمــات امللغــاة باعتمــاد األســبقية فــي تقديــم الترشــح فــي حالــة عــدم التصحيــح.
وفــي املقابــل لــم يلجــأ املشــرع إلــى مالءمــة اإلجــراءات املتعلقــة بتفعيــل هــذا املبــدأ إذ
أن الفصــل  49ســابع عشــر 1أقــر اختصــاص الدوائــر الجهويــة بالنظــر فــي نزاعــات
الترشــح للقائمــات التــي تقدمــت بمجالهــم الترابــي مثلمــا ورد باألمــر عــدد  620لســنة
 .1الفصل  49سابع عشر:
يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة فيمــا يتعلــق بالترشــحات مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا
القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس الدائــرة االنتخابيــة أمــام محاكــم إداريــة ابتدائيــة.
ويتــم الطعــن فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــام بالقــرار أو التعليــق ويرفــع الطعــن بمقتضــى
عريضــة كتابيــة معللــة مصحوبــة باملؤيــدات وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن
بواســطة عــدل تنفيــذ ويجــب أن يتضمــن محضــر التبليــغ مــا يفيــد التنبيــه علــى املعنيــن بــه بضــرورة تقديــم
ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة.
وال تكون إنابة املحامي وجوبية.
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 2017املــؤرخ فــي  25مــاي  2017واملتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن املحكمــة
اإلداريــة بالجهــات وضبــط اختصاصهــا الترابــي .ولــم يمتــد نظــر القاضــي إلــى غيرهــا
مــن القائمــات والحــال أن تنفيــذ مبــدأ التناصــف فــي صــورة قبــول طعــن احــدى القائمــات
التــي تــم اســتبعادها يقتضــي بالضــرورة اســتبعاد قائمــة تــم قبولهــا فــي دائــرة انتخابيــة
أخــرى ال ترجــع إلــى املحكمــة املتعهــدة بالنظــر  .وفــي املقابــل فــإن اكتفــاء الدائــرة
املختصــة بالنــزاع عنــد قبــول طعــن القائمــة املترشــحة بدائرتهــا ســيكون مــن آثــاره
خــرق مبــدأ التناصــف األفقــي بإضافــة قائمــة جديــدة علــى العــدد املحتــرم للتناصــف.
واملالحــظ أن أغلــب الدوائــر الجهويــة كان لديهــا وعــي تــام بحــدود اختصاصهــا الترابــي
ولكــن رغــم ذلــك قامــت بإعــاء املبــدأ القانونــي املتعلــق بإنفــاذ مبــدأ التناصــف االفقــي
علــى مبــدأ االختصــاص الترابــي مبينــة أنّ تحديــد مرجــع النظــر الترابــي بموجــب االمــر
ســالف الذكــر« :ال يحــول دون بتهــا فــي مــدى احتــرام القائمــات املترشــحة ملبــدأ التناصــف
االفقــي باعتبــار أن هــذا االمــر يقــرر علــى املســتوى الوطنــي مــن طــرف الهيئــة العليــا
املســتقلة لإلنتخابــات وأن ســلطات الهيئــات الفرعيــة تبقــى مقيــدة بضــرورة اتبــاع قــرار
الهيئــة العليــا» 1مؤكــدا علــى أن االكتفــاء باالختصــاص الترابــي ســيؤدي إلــى تعقيــد
شــديد ملهمــة قاضــي النتائــج وســيؤدي إلــى اخــال خطيــر بمهمــة الرقابــة القضائيــة.2
وأمــام هــذه االكراهــات الراجعــة للغمــوض علــى املســتوى االجرائــي تعهــد قضــاة البدايــة
ســواء علــى املســتوى املركــزي أو الجهــوي بالنزاعــات التــي تــم فيهــا اســقاط قائمــات لعــدم
احترامها ملبدأ التناصف االفقي والتي كانت في جميع الحاالت على رأسها جميعا رجال.
وفــي املقابــل انتهــت ّ
جــل الدوائــر االســتئنافية إلــى أن تعهــد الدوائــر الجهويــة بنــزاع
الترشــحات يفتــرض «التقيــد بقواعــد مرجــع النظــر الترابي» معتبــرة أنّه ينجر عــن خرق هذه
القاعــدة «اربــاك العمليــة االنتخابيــة بمجملهــا» 3وأن تحــاوز الدائــرة االبتدائيــة الختصاصهــا
ال يســتقيم «مــن الناحيتــن القانونيــة والواقعيــة» وســيؤدي إلــى تضــارب االحــكام.

 .1الحكــم االبتدائــي عــدد  03900005بتاريــخ  15مــارس  2018رئيــس قائمــة حركــة مشــروع تونــس اوتيــك /
الهيئــة الفرعيــة لإلنتخابــات بنــزرت – رئيــس قائمــة حركــة تونــس نابــل  2الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات
 .2الحكــم االبتدائــي عــدد  03900001بتاريــخ  14مــارس  2018رئيــس قائمــة الجبهــة الشــعبية باجــة  /الهيئــة
الفرعيــة لإلنتخابــات بنــزرت – رئيــس قائمــة الجبهــة الشــعبية القصريــن الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات
 .3الحكــم اســتئنافي عــدد  20182010و 20182017بتاريــخ  2أفريــل  2018رئيــس قائمــة حــزب حركــة
مشــروع تونــس ســليمان  /ا رئيــس قائمــة حــزب حركــة مشــروع تونــس أوتيــك لهيئــة الفرعيــة
لالنتخابــات بنــزرت والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات :أقــرت املحكمــة الحكــم االبتدائــي فــي إلغــاء
قــرار الهيئــة بخصــوص القائمــة الطاعنــة ونقــض مــا قضــت بــه مــن تشــطيب علــى قائمــات أخــرى.
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ويعتبــر هــذا التأويــل مــن قبــل محكمــة الدرجــة الثانيــة لفقــه قضــاء الدوائــر االبتدائيــة
قاصــرا خاصــة أنهــم قامــوا بإدخــال القائمــات املعنيــة باآلثــار املترتبــة عــن قضائهــم.

 .IIاختالف بخصوص مسألة االدخال والتقاضي على درجتني
اعتمــدت بعــض الدوائــر الجهويــة نظــرة شــمولية ملبــدأ التناصــف االفقــي وخولــت
لنفســها انطالقــا مــن الغايــة مــن وراء إنفــاذه إلــى التلبــس بصالحيــات تضمــن مــن
جهــة مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن بالنســبة للقائمــات املقبولــة والتــي يمكــن أن يتــم
املســاس مــن حقوقهــا فــي صــورة إعــادة ترتيــب القائمــات وفــق معيــار االســبقية.
كمــا تــم إدخــال الهيئــة العليــا لالنتخابــات علــى املســتوى املركــزي باعتبارهــا الجهــة التــي
تختــص واقعــا وقانونــا بتنفيــذ مبــدأ التناصــف االفقــي ألن حــدود تدخــل الهيئــات الفرعيــة
تقتصــر علــى قبــول القائمــات مــن عدمهــا ،وهــو مــا قامــت بــه علــى ســبيل املثــال الدائــرة
االبتدائيــة ببنــزرت .1وهــذا التوجــه لــم يشــمل جميــع الدوائــر فــي الطــور االبتدائــي ،اذ
اختلــف التعاطــي فمنهــا مــن اكتفــى بطرفــي النــزاع أي القائمــة الطاعنــة والهيئــة الفرعيــة
لإلنتخابــات املعنيــة 2واقتصــر علــى حــدود الطلبــات املثــارة أمامهــا والراميــة إلــى إلغــاء
قــرار الهيئــة الفرعيــة القاضــي بإســقاط القائمــة الطاعنــة دون أن تمتــد رقابتهــا وســلطتها
إلــى القائمــة التــي تــم قبولهــا رغــم أن القائمــة الطاعنــة هــي األســبق فــي التســجيل.
وعلى مســتوى االســتئنافي اعتبرت احدى الدوائر أنّ عدم توجيه الطعن ضد الهيئة العليا
املســتقلة لالنتخابــات والقائمــات املعنيــة بالرفــض ال يعيــب القيــام أمــام الدائــرة االبتدائية.3
فيما اعتبرت دوائر أخرى أنّ إدخال الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات املركزية والقائمات
املعنيــة بالرفــض يعــد تعـ ٍـد علــى االختصــاص الترابــي للدائــرة املصــدرة للحكــم فــي املجال
االنتخابــي والتــي يقتصــر نظرها فحســب علــى القائمة الراجعة إليها بالنظــر ترابيا ال غير.

 .1الحكــم االبتدائــي عــدد  03900005بتاريــخ  15مــارس  2018رئيــس قائمــة حركــة مشــروع تونــس اوتيــك /
الهيئــة الفرعيــة لإلنتخابــات بنــزرت – رئيــس قائمــة حركــة تونــس نابــل  2الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات
 .2الحكم االبتدائي عدد  201810003بتاريخ  9مارس 2018
 .3الحكــم االســتئنافي عــدد  20182006بتاريــخ  26مــارس  2018الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات تونــس  / 1رئيــس
ائتــاف االتحــاد املدنــي تونــس  1ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي منــزل تميــم ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي
ســيدي بوزيــد والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة الفرعيــة نابــل ( 1إقــرار توجــه الدوائــر االبتدائيــة الجهويــة)
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 .IIIاختالف في تحديد سلطات قاضي الترشحات
خــال الطــور االبتدائــي لــم تكتــف بعــض الدوائــر املتعهــدة بإلغــاء قــرار الهيئــة
العليــا بإســقاط القائمــة الطاعنــة بــل تجاوزتــه إلــى ترتيــب األثــر القانونــي عــن قبــول
هــذه القائمــة بإســقاط القائمــة التــي تــم قبولهــا والتــي حلــت محلهــا الطاعنــة.
واعتبــرت أن لديهــا ســلطة واســعة مبينــة أن النظــر فــي النزاعــات االنتخابيــة ال يتوقــف
علــى االلغــاء فحســب بــل« :يتطلــب صالحيــات أوســع تخــول للقاضــي إعــادة النظــر فــي
صحــة الترشــح القائمــات املقبولــة ومــدى احترامهــا للشــروط واإلجــراءات املضمنــة
بالنصــوص القانونيــة التــي تنظــم العمليــة االنتخابيــة وإلغــاء ومراجعــة القائمــات
1
املترشــحة املصــرح بقبولهــا وبإعــادة ترتيبهــا أو حــذف البعــض منهــا عنــد االقتضــاء»
واتجــاه آخــر اكتفــى قاضــي البدايــة فــي أحــكام أخــرى إلــى االحتــكام إلــى معيــار
االســبقية فــي الترشــح وأعــاد ترتيــب القائمــات املعنيــة ليستشــف منهــا فقــط أن
القائمــة الطاعنــة أمامــه مقبولــة ودون أن يواصــل النظــر فــي قائمــات أخــرى .ولئــن
كان تمشــي الدائــرة فــي هــذا املجــال فــي حــدود التعهــد املســموح بــه قانونــا إلــى
أن منتهاهــا هــو إضافــة قائمــة بإحــدى الدوائــر لالنتــاف املعنــي بدعــوى خــرق
مبــدأ التناصــف االفقــي غيــر أنهــا أدت مــن حيــث النتيجــة إلــى خرقــه ألن عــدد
القائمــات التــي يترأســها رجــال ســتفوق عــدد القائمــات التــي تترأســها نســاء.
وبخصــوص الطــور االســتئنافي كان التوجــه هــو الحــ ّد مــن صالحيــات القاضــي
االنتخابــي واعتبــار أنهــا ال تتجــاوز رقابــة شــرعية القــرارات الهيئــة وفــي حــدود الطلبــات
املثــارة مــن قبــل األطــراف بمــا ال يخــول لهــا الحكــم بأكثــر ممــا يطلبــه الخصــوم ،وهــذا
فــي إشــارة إلــى مــا انتهــى إليــه قاضــي البدايــة مــن إعــادة ترتيــب القائمــات املترشــحة
عــن نفــس الحــزب أو االئتــاف أو القائمــات املســتقلة وإســقاط قائمــات تــم قبولهــا.
ويعتبــر مــن الناحيــة العمليــة توجــه القاضــي إلــى اســقاط قائمــة مقبولــة وعــدم
تمثيلهــا فــي النــزاع وتمكينهــا مــن الدفــاع عــن نفســها خرقــا ملبــدأ التقاضــي
علــى درجتــن وكذلــك لألمــان القانونــي باعتبــار أن هــذه األخيــرة لــم تكــن لتطعــن
أمــام القضــاء ووضعيتهــا مســتقرة وهــي غيــر متضــررة مبدئيــا مــن اعمــال مبــدأ
التناصــف االفقــي ،خاصــة وأن قبولهــا قــد تحصــن بفــوات اجــال الطعــن فيهــا.

 .1الحكــم االبتدائــي عــدد  03900005بتاريــخ  15مــارس  2018رئيــس قائمــة حركــة مشــروع تونــس اوتيــك /
الهيئــة الفرعيــة لإلنتخابــات بنــزرت – رئيــس قائمــة حركــة تونــس نابــل  2الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات
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وفــي املقابــل فــإن االكتفــاء بحــدود املجــال الترابــي ســيؤدي كذلــك إلــى خــرق مبــدأ
التناصــف االفقــي خاصــة أن الوقــوف علــى عــدم شــرعية قــرار االســقاط يســتوجب
اســتبدال قائمــة بقائمــة أخــرى.
ولــم يجــاري الطــور الثانــي مــن نزاعــات الترشــح اجتهــاد قاضــي البدايــة فــي
العمــل علــى إنفــاذ مبــدأ التناصــف األفقــي وكل تداعياتــه علــى الحــزب أو
االئتــاف املعنــي بــه .ولئــن تــم االعتــراف للقاضــي االنتخابــي بســلطات إعــادة
الترتيــب والتثبــت مــن معيــار االســبقية فــي الترشــح ،اال أنــه لــم يكفــل لــه إمكانيــة
اســتخالص النتائــج وترتيــب االثــار القانونيــة بخصــوص قائمــات تــم قبــول ترشــحها.
واســتندت الدائــرة االســتئنافية املتعهــدة 1فــي ذلــك إلــى أن« :قاضــي الترشــحات يبقــى
مقيــدا مــن جهــة أولــى بطلبــات األطــراف وال يمكنــه القضــاء بأكثــر ممــا طلــب منــه ومــن
جهــة ثانيــة بحــدود اختصاصــه الترابــي ،...وذلــك ضمانــا لحســن ســير القضــاء وتفاديــا
لصــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة يصعــب تنفيذهــا ،هــذا عــاوة عــن انقضــاء أجــل الطعن
فــي ذلــك القــرار مــن القائمــات األخــرى املعنيــة بالترتيــب» واملثيــر لالنتبــاه أن الدائــرة
االســتئنافية املتعهــدة بحكــم ابتدائــي انتهــت إلــى نقــض حكــم البدايــة لكــن منطوقهــا أعــاد
القائمــة الطاعنــة ابتدائيــا إلــى القائمــات املقبولــة وهــي قائمــة باجــة ولــم يقبــل إســقاط
قائمــة الجبهــة الشــعبية بالقصريــن وأرجعهــا كذلــك إلــى الســباق االنتخابــي البلــدي.
ومــن خــال مــا انتهــى إليــه النــزاع االنتخابي في مرحلة الترشــح وأخذا بعــن االعتبار مآل
االحــكام النهائيــة ،يتبــن أنــه بقصــد او عــن غيــر قصــد قامت املحكمــة اإلدارية بخــرق مبدأ
التناصــف األفقــي وذلــك بإضافــة قائمــة يترأســها رجــل دون أن يتم تعويــض قائمة بأخرى،
مؤكديــن فــي هــذا املجــال على أنّ الخلل في احترام مبدأ التناصف الفقي ال تتحمله القائمة
الطاعنــة فــي قــرار رفــض ترشــحها كمــا أنهــا ال تتحمــل تبعــات عــدم شــرعية قــرار الهيئة.2

 .1الحكــم االســتئنافي عــدد  20182012بتاريــخ  2أفريــل  2018الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بباجــة /
رئيــس ائتــاف الجبهــة الشــعبية باجــة تونــس  1ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي منــزل تميــم ورئيــس
ائتــاف االتحــاد املدنــي ســيدي بوزيــد والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة الفرعيــة نابــل 1
 .2الحكــم االســتئنافي عــدد  20182006بتاريــخ  26مــارس  2018الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات تونــس
 / 1رئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي تونــس  1ورئيــس ائتــاف االتحــاد املدنــي منــزل تميــم ورئيــس
ائتــاف االتحــاد املدنــي ســيدي بوزيــد والهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات والهيئــة الفرعيــة نابــل 1
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الجزء الرابع :نزاعات التناصف على االفراد في
النتائج بني إقرار املبدأ وسطحية التعاطي معه
علــى خــاف االنتخابــات السياســية املتعلقــة باملجلــس الوطنــي التأسيســي واالنتخابــات
التشــريعية والبلديــة ،فــإن مســألة التناصــف لــم تطــرح أثنــاء تقديــم الترشــحات النتخابــات
املجلــس األعلــى للقضــاء ،ولــم يكــن واردا أن يتــم الطعــن فــي أحــد املترشــحني أو املترشــحات
اســتنادا إلــى هــذا املبــدأ باعتبــار أنّ الترشــح كان فرديــا وأن مراقبة احترامه تتــم عند اإلعالن
عــن النتائــج بالنســبة لــكل صنــف ،وبالتالــي فــإن نزاعــات الترشــح امتــدت فقــط إلــى شــروط
الترشــح كيفمــا ضبطهــا القانــون عــدد  34لســنة  2016املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء.
وفــي املقابــل أثيــرت الطعــون القائمــة علــى مبــدأ التناصــف بعــد االعــان عــن النتائــج
األوليــة .وانتهــت املحكمــة خــال الطــور االبتدائــي 1إلــى إقــرار تمشــي هيئــة االنتخابــات
بخصــوص إعمــال هــذا املبــدأ ،غيــر أنّ الحكمــن لــم يعتمــدا نقــس املقاربــة للتأســيس
إلــى أن مبــدأ التناصــف كشــرط لصحــة االنتخــاب وعــدم إلغــاء بطاقــة االقتــراع.
وتـ ّم الطعــن أمــام الدائــرة اإلبتدائيــة الثامنة باملحكمة اإلدارية في القضيــة عدد / 20163002
انتخابي الصادر فيها الحكم في  3نوفمبر  2016قصد إلغاء النتائج األول ّية النتخابات
نزاع
ّ
ّ
املجلــس األعلــى للقضــاء املصـ ّرح بهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بتاريخ
املالي.
 24أكتوبــر  ،2016وذلــك بصفــة جزئ ّيــة فيمــا يتعلــق بنتائج انتخابات مجلــس القضاء
ّ
واســتند املدعــون إلــى أنّ تطبيــق مبــدأ التّناصــف يتــ ّم فــي مرحلــة اختيــار املترشــح
املخصصــة لـ ّ
ـكل صنــف ورتبــة
وليــس عنــد احتســاب النّتائــج وذلــك فــي حــدود املقاعــد
ّ
فــإذا كان عــدد املقاعــد ثالثــة فعلــى النّاخــب اختيــار رجلــن وامــرأة أو امرأتــن ورجــل
أو رجــل وامــرأة ،والحــال أنّ هــذا التّأويــل ال يمكــن اعتمــاده ملخالفتــه القانــون واملبــادئ
العا ّمــة لالنتخابــات .فضــا عــن أنّ التّناصــف املعتمــد ينطــوي علــى انتهــاك خطيــر للمبــادئ
املك ّرســة بال ّدســتور بفصلــه  34علــى غــرار تلــك املتع ّلقــة بحر ّيــة النّاخــب وباملســاواة بــن
ّ
املترشــحني والتــي تنــدرج ضمــن قائمــة املبــادئ الدول ّيــة فــي مــادة االنتخابــات وذلــك خالفــا
ّ
ـتوري وفــق الفصــل  34والتــي اقتضــت أن
لقاعــدة التّناصــف التــي تمثــل مجـ ّرد هــدف دسـ ّ
«الفصــل  – 34حقــوق االنتخابــات واالقتــراع والترشــح مضمونــة طبــق ما يضبطــه القانون.
تعمــل الدولــة علــى ضمــان تمثيل ّيــة املــرأة فــي املجالــس املنتخبــة» ،وتبعــا لذلــك فإنّــه
 .1ت ّم رفض اإلستئناف شكال املوجه ض ّد الحكمني اإلبتدائني لتقديمه خارج األجال القانونية.
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بــأي شــكل مــن األشــكال مــن نطــاق املبــادئ املذكــورة.
ال يمكــن للتناصــف أن يحــ ّد ّ
وجوابــا علــى هــذا املطعــن لــم تناقــش املحكمــة تأويلهــا ملبــدأ التناصــف مكتفيــة بالرجــوع
إلــى وقائــع القضيــة أ ّنــه تــم تســجيل ترشــح خمــس ( )5رجــال وامرأتــن ( )2للتنافــس علــى
مقعديــن عــن صنــف املحامــن وهــو فــي صــورة الحــال عــدد كاف يم ّكــن مــن تطبيــق مبــدأ
التناصــف وال يــؤول إلــى اســتبعاده بالنظــر إلــى عــدد املقاعــد املتنافــس عليهــا وإلــى عــدد
املترشــحني .ويســتخلص بصفــة ضمنيــة أنّ الدائــرة املتعهــدة تفتــرض ضــرورة وجــود عــدد
كاف أي أكثــر مــن مترشــحة مــع مقارنتهــا بعــدد الرجــال املترشــحني لضمــان كفايــة العدد.
كمــا لــم تجــب املحكمــة عــن جوهــر الطعــن الــذي أثيــر والــذي تعلــق بالتضــارب بــن املبــادئ
الدســتورية املتعلقــة بحريــة الناخــب واملســاواة بــن املترشــحني وإقــرار القانــون ملبــدأ
ـس مــن هذيــن املبدئــن.
التناصــف الــذي أقــر تدابيــر فرضهــا علــى الناخــب أو الناخبــة تمـ ّ
وتعليقــا علــى مــا ســبق بيانــه ،فإ ّنــه لئــن أمكــن ،مــن الناحيــة النظريــة ،ملبــدأ التناصــف
أن يكــون ســببا فــي إقصــاء النســاء إذا كان هنــاك مترشــح وحيــد مــن الرجــال ،فإنّــه
ومــن الناحيــة الواقعيــة كان دائمــا املتمســكون بضــرورة اســتبعاد هــذا املبــدأ هــم مــن
املدعــن مــن جنــس الذكــور ،باعتبــار هــذا املبــدأ يعــد إكراهــا للناخــب الــذي ولئــن لــم
يؤمــن بــه فهــو مضطــر حتــى ال تلغــى بطاقتــه إلــى انتخــاب امــرأة مــن قائمــة املترشــحني.
وكان تفاعل املحكمة مع هذا الطعن باالكتفاء بالنظر في شرعية القائمة املترشحة وتطابقها
مــع الفصــل  26مــن القانــون املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء قاصــرا مــن جهــة التعليــل.
وفــي املقابــل انتهجــت الدائــرة الخامســة منحــى أكثــر انفتاحــا بمناســبة تعهدهــا فــي
القضيــة عــدد  / 2016001نــزاع انتخابــي والتــي صــدر فيهــا الحكــم بتاريــخ  3نوفمبــر
 2016بطلــب إلغــاء النّتائــج األوليــة النتخابــات مجالــس القضــاء العدلــي واإلداري
واملالــي عــن صنــف املحامــن لــدى التعقيــب املصــ ّرح بهــا بتاريــخ  24أكتوبــر .2016
واســتند املدعــون إلــى أنّ تطبيــق مبــدأ التناصــف فــي عــدد املترشــحني املخ ـ ّول للناخــب
اختيارهــم أ ّثــرت ســلبا علــى نتائــج االنتخابــات لعــدم تكافــؤ الفــرص بــن املترشــحني
ّ
واملترشــحات مــن املحامــن لــدى التعقيــب وخالفــت بذلــك مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن
الفصــل  26مــن القانــون األساســي عــدد  34لســنة  2016املــؤرخ فــي  24أفريــل 2016
املتعلــق باملجلــس األعلــى للقضــاء التــي تكـ ّرس اســتثناء ملبــدأ التناصــف فــي حالــة عــدم
ّ
ّ
املترشــحات مــن
ترشــح عــدد كاف مــن املترشــحني مــن أحــد الجنســن ذلــك أنّ عــدد
املحامــن لــدى التعقيــب بالنســبة ملجلــس القضــاء العدلــي لــم يكــن كافيــا مقارنــة بعــدد
ّ
مترشــحا.
املترشــحني مــن الصنــف ذاتــه إذ بلــغ عــدد املترشــحات  4مــن جملــة 19
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وفــي تأســيس املحكمــة لقضائهــا لــم تناقــش إن كانــت ترشــحات النســاء كافيــة أو غيــر
ّ
املترشــحني
كافيــة مقارنــة بترشــح الرجــال ،بــل اعتبــرت أن تأويــل عبــارة العــدد الكافي من
املنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل  26مــن القانــون املتعلــق باملجلــس األعلــى
للقضــاء يكــون فــي إطــار احتــرام أحــكام الفصلــن  34و 46مــن الدســتور التــي ك ّرســت
مبــدأ التناصــف وضمــان تمثيليــة املــرأة فــي املجالــس املنتخبــة ،ومــن ث ّمــة فــإنّ املقصــود
املترشــحني مــن ّ
ّ
كل جنــس يســمح بتطبيــق مبــدأ التناصــف،
بتلــك العبــارة أن يكــون عــدد
منتهيــة إلــى أنّ ترشــح امــرأة وحيــدة كاف إلعمــال التناصــف فــي مقعديــن أو أكثــر.

الخـاتمة
مــن خــال عــرض نزاعــات االنتخابــات ومبــدأ التناصــف تبــن أن املحكمــة اإلداريــة
لــم تكــن حاملــة لسياســة فقــه قضائيــة متجانســة حــول تطبيــق هــذا املبــدأ ،وأن تأويــل
النصــوص التــي أرســته ســواء ذات الصبغــة الدســتورية أو التشــريعية أوالترتيبيــة
لــم تحمــل تشــبعا مســبق بمقاربــة حقوقيــة معمقــة ملبــدأ املســاواة وتكافــئ الفــرص
بــن الجنســن .وبــرز هــذا النقــص فــي وجــود اختــاف ب ّيــن بــن الدرجــة األولــى مــن
التقاضــي التــي تتضمــن قضــاة وقاضيــات ممــن كانــوا أكثــر انفتاحــا بموجــب ربمــا
املشــاركة فــي ملتقيــات والنشــاط الجمعياتــي ،واالســتئناف الــذي تغلــب عليــه الفكــر
املحافــظ التقنــي الــذي يــؤول القاعــدة طبــق املعاييــر املتعــارف عليهــا فــي فقــه القضــاء فــي
مجــاالت تختلــف عــن تلــك املتعلقــة باالنتخابــات والتدابيــر اإليجابيــة التــي نصــت عليهــا.
وفــي هــذا االطــار ولتحقيــق الهــدف الدســتوري والوصــول إلــى مجالــس منتخبــة
ومتناصفــة مــن جهــة النتائــج وليــس فقــط الترشــح فإنــه مــن املتجــه أن يلعــب القضــاء
اإلداري دوره كقاطــرة للتغييــر ليــس فقــط فــي املقاربــة الحقوقيــة بــل خاصــة فــي اعتبــار
أن حقــوق النســاء هــي جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق االنســان ومــن املقاربــة الحقوقيــة.
ولتحقيــق هــذا الهــدف فإ ّنــه ال بــد مــن املبــادرة بإصالحــات علــى مســتوى املحكمــة اإلدارية
وكذلــك علــى مســتوى القوانــن الناظمــة وذلــك عبــر مــا يلي:
 .1ضرورة تكوين قضاة وقاضيات املحكمة اإلدارية في مجال:
• القانون الدستوري
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• الحقوق اإلنسانية للنساء مثلما تضبطها املعاهدات الدولية والقوانني الوطنية
• مقاربة النوع االجتماعي
 .2ضرورة تنقيح إجراءات التقاضي أمام املحكمة اإلدارية وذلك بــــــ:
• إفــراد نــزاع الترشــحات حــول القائمــات بروزنامــة مســتقلة عــن روزنامــة التناصــف
ـس
االفقــي لفصــل املســارات ذلــك أن قبــول أو التشــطيب علــى قائمــة مــن شــأنه أن يمـ ّ
1
مــن بقيــة القائمــات املترشــحة عــن ذات الحــزب أو االئتــاف أو القائمــات املســتقلة .
• التنصيــص صراحــة علــى أن النزاعــات املتعلقــة بالتناصــف االفقــي توجــه ضــد الهيئــة
العليــا املســتقلة لالنتخابــات دون غيرهــا
• اعتمــاد آليــة االدخــال لــكل القائمــات املعنيــة منــذ الطــور االبتدائــي وتمكينهــا مــن الحــق
فــي الدفاع
• إسناد اختصاص النظر في نزاعات التناصف االفقي إلى الدوائر االبتدائية بالعاصمة
• التنصيــص علــى أنــه فــي صــورة اســتقالة امــرأة رئيســة قائمــة مــن منصبهــا وقبــل
انتخــاب رئيــس البلديــة تعــوض بالثالثــة فــي القائمــة وليــس الرجــل الــذي يليهــا.

 .1تضمــن القانــون اإلنتخابــي البلــدي مبــادئ جديــدة لــم يتضمنهــا القانــون االنتخابــي التشــريعي
وذلــك بعالقــة بــإدراج مبــدأ التناصــف األفقــي الــذي لــم يكــن مضمنــا بالقانــون اإلنتخابــي لســنة 2014
.و لــم تأخــذ الهيئــة فــي روزنامتهــا االنتخابيــة بهــذا املعطــى املهــم فــي الرزنامــة رغــم أن القانــون
حملهــا مســؤولية إجــراء انتخابــات تحتــرم مبــدأ التناصــف األفقــي عنــد اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة.
تبــن مــن خــال الرزنامــة املصــادق عليهــا أن الهيئــة قــد أدمجــت مراقبتهــا الحتــرام مبــدا التناصــف األفقــي فــي
نفــس الفتــرة التــي شــملت التثبــت مــن صحــة القائمــات والحــال أنّ التثبــت مــن احتــرام التناصــف األفقــي ال
يكــون إال بعــد التثبــت مــن صحــة القائمــات املترشــحة .و فــي محصلــة اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة يتضــح أن
هنــاك قائمــات مترشــحة لــم تحتــرم مبــدأ التناصــف االفقــي ألنّ هنــاك قائمــات مترشــحة تــم إســقاطها مــن قبــل
الهيئــة العليــا املســتقلة لإلنتخابــات ولــم يتــم احتســابها فــي مجمــوع القائمــات املقبولــة التــي ســيتم علــى أســاس
التثبــت مــن مــدى احترامهــا ملبــدأ التناصــف االفقــي ،وهــو مــا انجــر عنــه خــرق لهــذا املبــدأ أل ّنــه عنــد طعــن بعــض
القائمــات أمــام املحكمــة اإلداريــة فــي قــرارات رفــض تــم إرجاعهــم إلــى التنافــس فــي الدوائــر االنتخابيــة املعنيــة .
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