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 : تقديم

 من الوالدة العسيرة إلى معركة االستقاللية  :هيئة القضاء العدلي

 أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء

 ربما كان من المفارقات إنشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي ونحن على مشارف االنتهاء من مرحلة انتقالية

ن الفترة االنتقالية األولى قد ارتكزت على تأجيل أر ن نذك  أومن الضروري . تها الحرجةدخلت منذ مدة في فترا

 12عدد  م في المرسوموهو ما تجس   السلطتين التنفيذية والتشريعية إصالح القضاء رغم حرصها على تنظيم

 17ي فصله الذي نص ف تعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميةالم 2211مارس  23في المؤرخ  2211لسنة 

والتراتيب الجاري وفقا للقوانين  تنظم بمختلف أصنافها وتسير وتمارس صالحياتها" السلطة القضائيةعلى أن 

على المنوال السياسي الذي تم رسمه في الوضع القضائي ومواصلة إدارته  وقد سمح ذلك بتجميد" بها العمل

 ".ن القضاء مستقلأ"عن ترداد مقولة ن السياسيين لم يكفوا أظل النظام االستبدادي بالرغم من 

قد  -ممثلين في المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين  -وفي هذا الصدد أشير إلى أن القضاة 

يوما من الثورة إنشاء لجنة قضائية بصفة انتقالية تتكون  18اقترحوا  دون جدوى على وزير العدل آنذاك بعد 

في ضوء التوجه الرامي إلى رفع المظالم المقترفة في الفترة  ة النقل والترقياتحرك من قضاة منتخبين إلعداد

 (. 2211فيفري  2مذكرة مؤرخة في )السابقة باسم المجلس األعلى للقضاء 

ولم ينقطع القضاة في كل مناسبة عن المطالبة بحل المجالس العليا للقضاء بصيغتها الموروثة عن النظام السابق  

فتي رئيس ذكر للتاريخ باعتباري شاهدا على تلك الفترة بصأقضائية انتقالية على أنقاضها ووإنشاء مجالس 

خر مقابلة مع المكتب آقائد السبسي الوزير األول آنذاك لم يستجب في  جمعية القضاة التونسيين أن السيد الباجي

 -مع كامل األسف  -م لطلب إنشاء مجلس أعلى للقضاء انتقالي ولم يت 2211أوت  22التنفيذي بتاريخ 

االستجابة لدرس النقاط الواردة في المذكرة األخيرة المرفوعة للوزير األول قبل شهرين تقريبا من انتخابات 

العدلي  للقضاء بجميع أصنافهابضرورة تنظيم المجالس العليا "ق وخصوصا ما تعل 2211كتوبر أ 23

اختصاص تلك المجالس وتركيبتها خاصة تتعلق بالمالي بصفة انتقالية وذلك باقتراح نصوص و اإلداريو

لى حل إطرق انتخابها تحقيقا لمقتضيات اإلدارة الذاتية للقضاء كمظهر من مظاهر الحكم الرشيد بما سيؤدي و

القضاة في الفترة االنتقالية القادمة في الموروثة عن النظام االستبدادي وتنظيم شؤون القضاء والمجالس العليا 

 (.2211وت أ 27مذكرة مؤرخة في ")اإلصالحات التشريعية بصفة نهائية المبادئ الدستورية ونتظار إقرار ا

 13المؤرخ في  ي التنظيم المؤقت للسلط العموميةسبيله لإلعالن ف أن االقتراح قد وجد بصفة جزئيةورغم 

ضاء العدلي دون لإلشراف على الق لةُمَمث  الذي اقتضى ضمن برنامج طموح إنشاء هيئة وقتية  2211ديسمبر

لسنة  13تطبيقا للقانون األساسي عدد  -غيره تحل محل المجلس األعلى للقضاء إال أن بروز الهيئة الوقتية 

آمكن خاللها لوزارة  من عام ونصف لم يكتب له أن يتحقق إال بعد أكثر - 2213ماي  2المؤرخ في  2213

المشروعة وغير المشروعة كقرارات النقل  ق اآللياتسوا عن طريالعدل أن تغير مالمح القضاء العدلي نحو األ

 التعيينات في الوظائف القضائية العليا و التمديد ألصحابها الفردية الصادرة عن وزير العدل والترقيات و

الحركة و 2212-2211لحركة العامة للقضاة وإعداد ا قاضيا 71اإلعفاءات اإلدارية للقضاة التي شملت و

إحياء المجلس األعلى للقضاء للمصادقة عليهما في مباشرة من قبل وزارة العدل و 1322الجزئية في جانفي 

 .... ظروف تستعيد ممارسات النظام السابق الخ 
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ن المجلس الوطني التأسيسي الذي عجز ألسباب يطول شرحها عن تنفيذ البرنامج الذي وضعه أومن الواضح 

 بعد إسقاط مشروع أول -ومية  إلصالح القضاء قد نجح أخيرامن التنظيم المؤقت للسلط العم 22لنفسه بالفصل 

مع تجميد الوضع القانوني للمحكمة  -في إحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي  -لتنظيم الهيئة 

على أن تنتهي مهام الهيئة وتنحل آليا بوضع –اإلدارية ودائرة المحاسبات والسكوت عن القضاء العسكري 

 11الفصل )شرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة باإلشراف على القضاء العدلي لمهامهاالدستور ومبا

 (.من القانون األساسي المذكور 

لى توازن داخلي إمن الجدال قد انتهت  وفرحولها الحظ األ التي تركز( عضوا 22) ويالحظ ان تركيبة الهيئة

قلية معينة لكنها نافذة من القضاة المعينين أو( عضاءأ 12) غلبية منتخبة من مختلف الرتب القضائيةأبين 

في مقابل تمثيل ( 11من 8)لى الرتبة الثالثة إلى حضور بارز للقضاة المنتسبين إضافة إ( عضاءأ 1)بالصفة

 .من بينهم محاميان لدى التعقيب ( عضاءأ 1)ساتذة الجامعيين في القانونمناسب لغير القضاة عن طريق األ

 2ساسي المؤرخ في ائه على عدد من االمتيازات غير المبررة لوزير العدل فقد اعترف القانون األبقإورغم 

للهيئة الوليدة بتسعة اختصاصات تقريرية تتعلق  بالمسار المهني للقضاة إضافة إلى االختصاصات  2213ماي 

 .االستشارية الخاصة بإبداء الرأي و تقديم االقتراحات في مجال إصالح القضاء 

وتشمل االختصاصات الرئيسية المحالة إلى الهيئة الوقتية تسمية الملحقين القضائيين وتسمية القضاة و ترقيتهم 

و نقلتهم وتأديبهم ورفع الحصانة عنهم والنظر في مطالب اإلحالة على التقاعد المبكر ومطالب االستقالة 

وبقطع النظر عن دائرة اختصاصها فان  .ظيفيةالنقلة والتسمية بالخطط الووالتظلمات من قرارات الترقية و 

للسلطة القضائية التي بقيت في ظل الحكم  –على األقل بصفة انتقالية  -أهمية الهيئة تكمن في رمزية تمثيلها 

 .االستبدادي مغيبة عن الوجود و معزولة عن أية تمثيلية هيكلية في مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية

ألقل  في عدم إمداد المجلس األعلى للقضاء بمقومات الوجود كهيكل مستقل عن وزارة العدل ويبرز ذلك على ا

سواء من حيث مقره أو إدارته أو طرق عمله واستعماله كواجهة سياسية في المناسبات االحتفالية كاالجتماعات 

لذا كان من . العدالة بتونسالدورية بقصر قرطاج عند إعالن الحركة القضائية أو افتتاح السنة القضائية بقصر 

الضروري أن يتم  بناء هيئة مستقلة تقطع مع تبعية القضاء للسلطة التنفيذية و تنتصب ممثلة لسلطة حقيقية من 

سلطات الدولة تختلف في طبيعتها عن تمثيلية القضاة لمصالحهم المادية أو المعنوية في إطار الجمعيات أو 

 .النقابات

يمر على أول اجتماع لها أكثر من أربعة أشهر فقد بدأت تصطدم في سياق أزمة سياسية ورغم أن تلك الهيئة لم 

خانقة بتحديات واقعية تتعلق بوجودها و ضمان استقاللها وإشرافها على القضاء العدلي بما في ذلك اإلشراف 

 .يذية ووزارة العدلالسلطة التنف على المسار المهني للقضاة إضافة إلى التحديات الخاصة بطبيعة عالقتها مع

ن حبيسة لمقر غير رسمي بمحكمة التعقيب و مقطوعة لى حد اآلإولعل الملفت لالنتباه ان الهيئة التي ال زالت 

عداد حركة قضائية إعلى  -ربما شعورا منها بالمسؤولية   -قدمت أدارية قد مكانيات المادية و اإلدنى اإلأعن 

ردا على انتقادات  -أكتوبر الجاري  1ول ندوة صحفية لها بتاريخ أفي ظروف غير محتملة  لكنها اعتبرت في 

نها واجهت عوائق مختلفة   تتعلق أوخصوصا من وزير العدل كما  أنها لم تتعرض إلى أي ضغوط -لها وجهت

داري وقاعدة بيانات محينة لكافة القضاة إطار إلى غياب إضافة باإل ميزانية قرارإوعدم  بعدم وجود مقرساسا أ

لكن  بقطع النظر عن ذلك يبدو أن الهيئة قد وجدت نفسها بعد (.2213 رأكتوب 1 –وكالة تونس إفريقيا لألنباء )

أسبوعين تحت وطأة ضغوط مباشرة من وزير العدل  اضطرت إلى إعالنها بعد تنحية اثنين من أعضائها 

و النوري القطيطي رئيس المحكمة  المعينين بالصفة وهما السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل

العقارية وتعويضهما بمن حل محلهما وتسديد الشغورات المترتبة عن ذلك برئاسة المحكمة االبتدائية بتونس 
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أكتوبر  12واإلدارة العامة لمركز الدراسات القانونية و القضائية وذلك بمقتضى مذكرات عمل صادرة بتاريخ 

2213. 

تم توجيهه مبدئيا إلى  2213أكتوبر  17هيئة سريعا في شكل بيان علني مؤرخ في وفي مواجهة ذلك كان رد ال

في صيغة غير معهودة من الجهات الرسمية للدولة وفي أسلوب لم يخل من ( أو هكذا يتراءى) الرأي العام

 .االحتجاج والمطلبية

اإلرادة السياسية في تمكينها من  غياب"وقد برز جليا من البيان المذكور الصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة 

التي حرص وزير العدل على وضعها أمام تلك الهيئة  وكذلك العراقيل" المقومات األساسية لوجودها الفعلي

ت المواجهة األخيرة بين السلطة التنفيذية من جهة وعموم القضاة من  وباألساس منازعة اختصاصها وقد أد 

مما ة أخرى إلى إصرار مراكز النفوذ السياسي على إلغاء دور الهيئة الصنف العدلي والهيئة الوقتية من جه

في سياق تحركات احتجاجية واسعة  تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب بصفة وقتيةاضطرها إلى 

 .بدعوة من ممثليهم القضاةخاضها 

ن ومهما كان من نتائج هذه المواجهة فإن مسار تكوين هذه الهيئة ونشأتها األ ولى وبداية تجربتها تستحق أن تدو 

 .ذلك عسى أن يحضى برضاء المهتمين وهو ما يبادر به المرصد التونسي الستقالل القضاء من توثيق

 

 6102نوفمبر 
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 :اإلشراف على االنتخابات (0

 :لوقتية للقضاء العدليات الهيئة الإلشراف على انتخاب تركيبة اللجنة المستقلة ( أ

 الصفة االسم واللقب

 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي أمال غويل  .0

 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي حنان ساسي .6

 قاض من الرتبة الثالثة سعيدة الشبيلي .2

 قاض من الرتبة الثانية سفيان العرابي .5

 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي سناء مرسني .4

 من الرتبة الثانية قاض الطاهر العبيدي .6

 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي عماد الحمامي .9

 (مقرر اللجنة) قاض من الرتبة االولى عمر الوسالتي  .8

 قاض من الرتبة الثالثة فهيمة القسنطيني .7

 قاض من الرتبة الثانية  لبنى الرقيق   .01

 قاض من الرتبة االولى محمد علي البرهومي .00

 (رئيس اللجنة)  لوطني التأسيسي نائب بالمجلس ا محمدة قحبيش .06

 قاض من الرتبة االولى نبيل الرازقي .02

 قاض من الرتبة الثالثة   هشام االسعد  .05

 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني  .04
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 اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدليبالغات  ( ب

 

 ـــة الجمهوريــــة التونسيــــــ

 اللجنـــة المستقلــة لإلشراف                                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 للقضــاء العدلـــــــــــــــــي 

 بــالغ

المتعلق بالتنظيم  المؤقت  2211ديسمبر  13المؤرخ في   2211 لسنة  3ام القانون التأسيسي عدد عمال بأحك

المتعلق  بإحداث هيئة  2213ماي  2مؤرخ في  2213لسنــة  13انون األساسي عدد للسلط العمومية والق

ات الهيئة الوقتية للقضاء عقدت اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخاب .وقتية لإلشراف على القضاء العدلي

 .اعضائها بالمجلس الوطني التأسيسي بكافة 2213جوان  13العدلي اجتماعا بتاريخ 

 :يلي قررت ماوبعد التداول 

لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة ولألساتذة الجامعيين  االعالن عن فتح باب الترشح: اوال

بدخول الغاية   2213جوان  22الى  2213جوان  17المختصين  في القانون  بداية من يوم االثنين الموافق ل 

 .لب الترشح مع اعتماد تاريخ البلوغ في احتساب االجال في قبول مطا

أن يكون ارسال مطالب الترشح وجوبا  بواسطة البريد السريع باسم رئيس اللجنة المستقلة لإلشراف على : ثانيا

 .1211شارع باب بنات تونس   31"انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك بمقرها  على العنوان التالي 

  :واحدى التنصيصات التالية" قتية للقضاء العدليمطلب ترشح لعضوية الهيئة الو"ويوضع على الظرف 

  الرتبة بالنسبة للقضاة. 

 استاذ جامعي في القانون. 

يجب على كل مترشح ان تتوفر فيه الشروط القانونية  وان يكون خلوا من موانع الترشح المنصوص : ثالثا

ق  بإحداث هيئة وقتية للقضاء المتعل 2213ماي  2المؤرخ في  2213لسنــة  13عليها بالقانون األساسي عدد 

 .العدلي بحسب صفة المترشح 

 :يحتوي  ملف الترشح على ما يلي    : رابعا

 مرقون ممضى من صاحبه باسم رئيس اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة  مطلب ترشح

 .الوقتية للقضاء العدلي 

 لسنــة  13لقانون األساسي عدد تصريح على الشرف بخط اليد ممضى من صاحبه  طبق مقتضيات ا

 .  المتعلق  بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي 2213ماي  2مؤرخ في  2213
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  تصريح على الشرف بالممتلكات ممضى من صاحبه. 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

يثبت توفر شرط االقدمية  او ما مختصين في القانون قرار االنتدابو يضاف بالنسبة لألساتذة الجامعيين ال

بخمسة عشر سنة وبالنسبة لألساتذة الجامعين المباشرين لمهنة المحاماة   ما يثبت االقدمية خمسة عشر سنة في 

 .التدريس و شرط االقدمية  لدى التعقيب المنصوص عليها بعشرة سنوات

   .كاملة وبالنسبة لقضاة الرتبة االولى تقديم ما يثبت االقدمية لمدة اربعة سنوات

 .  ويعتمد في احتساب  االقدمية  تاريخ تقديم المطلب 

 .تعتبر الغيه الملفات المنقوصة من اي من الوثائق المذكورة  بحسب الصنف 

على ان يقع تحديد مكانه في بالغ  2213جويلية  7انعقاد المؤتمر االنتخابي بتونس العاصمة يوم : خامسا

 .الحق

 .عالم المكتوبة والمسموعة والمرئية ويعمم على المحاكم   نشر هذا البالغ  بوسائل اال

 

  6102جوان  05تونس في 

 عن اللجنة رئيسها                                                                                                

 محمد قحبيش                                                                                                  
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 الجمهوريــــة التونسيـــــــــة 

 اللجنـــة المستقلــة لإلشراف                                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 للقضــاء العدلـــــــــــــــــي 

 بــالغ

ى انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أنه تبعا لتعطل عمل مصالح البريد تعلم اللجنة المستقلة لإلشراف عل

بدخول  2213جوان  23بعدة واليات بسبب اإلضراب قررت التمديد في اجل قبول مطالب الترشح إلي يوم 

شارع  31الغاية حتى الساعة السادسة مساء مع إمكانية تقديم مطالب الترشح بصفة مباشرة بمقر اللجنة الكائن 

 . حسب التوقيت اإلداري مقابل وصل في ذلك 1211باب بنات تونس 

  71131227لمزيد االسترشاد االتصال على رقم الهاتف

 .عن اللجنة المستقلة لتنظيم االنتخابات الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي

 

 رئيـس اللجنـة

 محمد قحبيش
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 ــــــة الجمهوريــــة التونسيـــ

 اللجنـــة المستقلــة لإلشراف                                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 للقضــاء العدلـــــــــــــــــي 

 بــالغ

تعلم اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المترشحين لعضوية الهيئة الوقتية 

دلي والناخبين من الرتب الثالثة ومراقبي المجتمع المدني والصحفيين أن عملية االقتراع ستكون يوم للقضاء الع

باردو  1132مارس  2بمقر وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية الكائن ب شارع  2213جويلية  7األحد 

ويتم فرز األصوات  ( 13:22لى إ 21:22) تونس  بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال 

 .مباشرة بعد انتهاء عملية االقتراع  واإلعالن عن النتائج  بعد انتهاء عملية الفرز 

شخصية عدى الحاالت االستثنائية بواسطة الوثائق و ةملية االقتراع تتم بصورة مباشروتالحظ  اللجنة أن ع 

ات وإعالم رئيس اللجنة أو مقررها بذلك قبل انطالق المثبتة للهوية ويمكن لكل مترشح تعيين مالحظ لالنتخاب

  .عملية االقتراع

 عن اللجنة المستقلة لتنظيم االنتخابات الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي

 

 رئيـس اللجنـة

 محمد قحبيش
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 الجمهوريــــة التونسيـــــــــة 

                        اللجنـــة المستقلــة لإلشراف             

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 للقضــاء العدلـــــــــــــــــي 

 بــالغ

تعلم اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انها توصلت الى ضبط القائمة النهائية 

دلي والسادة االساتذة الجامعيين الذين يمارسون مهنة للسادة القضاة المترشحين لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء الع

 :حاماة طبق القائمة االتيةالم

 الرتبة االولى

 تونس الرطيبي امير قوبعة

 خير الدين قاسمي حسين الحاج مبارك

 شكيب المالكي سفيان السليطي

 عواطف ونان عبد الحميد النوي

 ليلى االكحل فوزي معالوي

 عوديمراد مس محجوب الجبالي

 نادر قيدارة منية النفوطي

 وسام الجراية هيثم بوبكر

 يسرى حمدي وليد المالكي

 الرتبة الثانية

 برهان عزيزي ايمان الشرفي

 صابر العياري زهير الحسني

 عادل بن العربي صالح الدين بن حميدان

 علي البحري عبد هللا بودور

 كمال رقاز فلاير عزوز
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 صلزهر بوقار كمال كلثوم

 محمد الرمضاني محرز حواشي

 المختار لعوج محيي الدين تقتق

 منجي الصالحي مفيدة محجوب

 هشام عرفة نزار الشوك

 يوسف علية يوسف بوزاخر

 الرتبة الثالثة

 جمال سحابة التيجاني دمق

 خليفة الصيد خالد العياري

 سنية الدبابي رياض الموحلي

 سفاطمة الزهرة عبا فاطمة ابن دبوبة

 محمد الصالح السبري ليلى الزين

 مليكة المزاري مفيدة البوغانمي

 وسيلة الكعبي هالة بندريس

 االساتذة الجامعيون والمحامون

 سعاد موسى سامي الجربي

 عبد الرزاق المختار سنية العش

 مراد الكناني عبد القادر فتح هللا

  نعمان الرقيق

مذكورة اعاله عليها بمقر اللجنة مباشرة وبموقع بوابة وزارة العدل  وتذكر وتالحظ اللجنة انه يمكن االطالع ال

الى حدود الساعة الخامسة والنصف  2213جويلية  3اللجنة ان اخر اجل لقبول االعتراضات يوم االربعاء 

 .ونشرها بذات اليوم  2213جويلية  2بمقرها على ان يقع البت فيها يوم 

 على انتخابات عن اللجنة المستقلة لإلشراف 

 الهيئة الوقتية للقضاء العدلي 

 رئيسها السيد محمد قحبيش
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 الجمهوريــــة التونسيـــــــــة 

 اللجنـــة المستقلــة لإلشراف                                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 للقضــاء العدلـــــــــــــــــي 

 بــالغ

لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي السيدات والسادة القضاة أن  تعلم اللجنة المستقلة

قائمة الناخبين تم إدراجها بموقع بوابة وزارة العدل لالطالع عليها وإبداء االعتراضات إن كانت ولتبليغها يمكن 

على الرقم  بمقرر اللجنة السيد عمر الوسالتيأو االتصال  71131283إرسالها عن طريق الفاكس 

 .جويلية على الساعة منتصف النهار 3على أن يكون ذلك في اجل أقصاه يوم األربعاء  23323832

  

 رئيـس اللجنـة

 محمد قحبيش
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 الجمهورية التونسية                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية اللجنة المستقلة لألشراف

 للقضاء العدلي 

 بــالغ

جويلية  2لجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انها تولت اليوم الخميس تعلم ال

البت في االعتراضات التي وردت عليها وبعد دراستها والبت فيها ضبطت القائمة النهائية  للمترشحين  2213

 . النهائية التالية بالنسبة للسادة القضاة واألساتذة الجامعيين

 رتبة االولىال .0

 الرتبة االولى

 قيس صباحي محجوب الجبالي

 نفخة شفرود خير الدين قاسمي 

 عواطف ونان  حسين الحاج مبارك

 ليلى االكحل  عبد الحميد النوي 

 وليد المالكي  سفيان السليطي 

 فوزي معالوي  يسرى حمدي 

 مراد مسعودي  شكيب المالكي

 وسام الجراية  نادر قيدارة

 امير قوبعة  م بوبكرهيث

  منية النفوطي

 . تونس الرطيبي  سحبت ترشحها: مالحظة  

 الرتبة الثانية .6

  الرتبة الثانية 

 فاخر بركات يوسف بوزاخر  

 هشام عرفة  مفيدة محجوب
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 محيي الدين تقتق محمد الرمضاني

 كمال كلثوم منجي الصالحي

 يوسف علية  برهان عزيزي

 البحريعلي  المختار لعوج

 زهير الحسني صابر العياري

 كمال رقاز محرز حواشي

 فلاير عزوز  نزار الشوك

 عادل بن العربي  صالح الدين بن حميدان

 لزهر بوقارص عبد هللا بودور

  ايمان الشرفي 

 الرتبة الثالثة .2

 الرتبة الثالثة

 هالة بندريس سنية الدبابي 

 خالد العياري جمال سحابة

 خليفة الصيد  زاريمليكة الم

 وسيلة الكعبي فاطمة الزهرة عباس

 رياض الموحلي مفيدة البوغانمي 

 محمد الصالح السبري ليلى الزين 

 التيجاني دمق فاطمة ابن دبوبة 

  جمال الحاجي
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 االساتذة الجامعيون والمحامون .5

 االساتذة الجامعيون والمحامون

 تاذة جامعيةسنية العش اس سعاد موسى  استاذة جامعية

 عبد القادر فتح هللا استاذ جامعي عبد الرزاق المختار استاذ جامعي

 مراد الكناني  استاذ جامعي ومحامي  نعمان الرقيق 

  سامي الجربي استاذ جامعي ومحام

 

شارع باب بنات  31بمقرها الكائن ب على القائمة النهائية للمترشحين وتالحظ اللجنة انه يمكن االطالع

 .س  وبموقع بوابة وزارة العدل وتعلم ان عملية االقتراع شخصية وتتم بواسطة كل وثيقة مثبة  للهويةتون

 

 عن اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات 

 الهيئة الوقتية للقضاء العدلي                                                                    

 رئيسها السيد محمد قحبي                                                                                
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 الجمهوريــــة التونسيـــــــــة 

 اللجنـــة المستقلــة لإلشراف                                    

 على انتخابات الهيئة الوقتية

 ـــيللقضــاء العدلــــــــــــــ 

 بــالغ

تعلم اللجنة المستقلة لإلشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كافة السادة القضاة انه تقرر 

 2بمقر وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية الكائن بشارع  2213جويلية  7عقد المؤتمر االنتخابي يوم 

 .باردو تونس 1132مارس 

 

 عن رئيــس اللجنــة 

 محمد قحبيش                                                                   
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 :بات الهيئةالترشحات النتخا (6

 :لمترشحيناالولية لقائمة ال ( أ

 قضاة الرتبة االولى

 محجوب الجبالي .2 تونس الرطيبي .1

 حسين الحاج مبارك .2 خير الدين القاسمي .3

 طيسفيان السلي .3 عبد الحميد النوي .1

 يسرى حمدي .8 فيصل الغابري .7

 نادر قيدارة .12 شكيب المالكي .1

 منية النفوطي .12 هيثم بوبكر .11

 ليلى االكحل .12 عواطف ونان .13

 فوزي المعالوي .13 وليد المالكي .11

 وسام الجراية .18 مراد المسعودي .17

  امير قوبعة .11

 قضاة الرتبة الثانية

 يوسف بوزاخر .21 صالح الشيحاوي .22

 محمد الرمضاني .23 مفيدة محجوب .22

 برهان عزيز .21 لحيمنجي الصا .22

 صابر العياري .27 المختار لعوج .23

 نزار الشوك .21 محرز الحواشي .28

 عبد هللا بودور .31 صالح الدين بن حميدان .32

 محيي الدين تقتق .33 هشام عرفة .32

 يوسف علية .31 كمال كلثوم .32

 زهير الحسني .37 علي البحري .33

 فلاير عزوز .31 كمال ارقاز .38
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 لزهر بوقارص .21 عادل بلعربي .22

  ايمان الشرفي .22

 الثةقضاة الرتبة الث

 خالد العياري .22 سنية الدبابي .23

 خليفة الصيد .23 جمال سحابه .21

 وسيلة الكعبي .28 مليكة مزاري .27

 علي كحلون .12 فاطمة الزهراء عباس .21

 رياض الموحلي .12 مفيدة البوغانمي .11

 محمد الصالح السبري .12 ليلى الزين .13

 التيجاني دمق .13 فاطمة بندبوبة .11

  هالة بندريس .17

 األساتذة الجامعيين

 يسامي الجرب .11 سعاد موسى .18

 عبد القادر فتح هللا .31 سنية العش .32

 نعمان الرقيق .33 عبد الرزاق المختار .32

  مراد الكناني .32

 :لمترشحينالنهائية لقائمة ال ( ب

 قضاة الرتبة االولى

 وليد المالكي  .2 قيس صباحي .1

 فوزي معالوي  .2 نفخة شفرود .3

 مراد مسعودي  .3 عواطف ونان  .1

 وسام الجراية  .8 ليلى االكحل  .7

 النوي  عبد الحميد .12 امير قوبعة  .1

 سفيان السليطي  .12 محجوب الجبالي .11
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 يسرى حمدي  .12 خير الدين قاسمي  .13

 شكيب المالكي .13 حسين الحاج مبارك .11

 منية النفوطي .18 نادر قيدارة .17

  هيثم بوبكر .11

 قضاة الرتبة الثانية

 يوسف بوزاخر .2 فاخر بركات .1

 مفيدة محجوب .2 هشام عرفة  .3

 محمد الرمضاني .3 محيي الدين تقتق .1

 صالحيمنجي ال .8 كمال كلثوم .7

 برهان عزيزي .12 يوسف علية  .1

 المختار لعوج .12 علي البحري .11

 صابر العياري .12 زهير الحسني .13

 محرز حواشي .13 كمال رقاز .11

 نزار الشوك .18 فلاير عزوز  .17

 صالح الدين بن حميدان .22 عادل بن العربي  .11

 عبد هللا بودور .22 لزهر بوقارص .21

  ايمان الشرفي  .23

 قضاة الرتبة الثالثة

 سنية الدبابي  .2 جمال الحاجي .1

 جمال سحابة .2 هالة بندريس .3

 مليكة المزاري .3 خالد العياري .1

 فاطمة الزهرة عباس .8 خليفة الصيد  .7

 مفيدة البوغانمي  .12 وسيلة الكعبي .1

 ليلى الزين  .12 رياض الموحلي .11

 فاطمة ابن دبوبة  .12 محمد الصالح السبري .13

  التيجاني دمق .11
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 :للهيئة النتائج االنتخابية (2

 :انتخابات القضاة ( أ

 نسب المشاركة: 

 الرتبة االولى   0المكتب عدد 

 728 العدد الجملي للمسجلين

 282 عدد المقترعين

 21 عدد األوراق البيضاء

 22 عدد األوراق الملغاة

 282 العدد الجملي لألصوات المعب ر عنها

 283 العدد الجملي لألصوات الصحيحة

 817 عدد األوراق المسلمة

 133 عدد األوراق غير المستعملة

 الرتبة الثانية  6مكتب عدد ال

 122 العدد الجملي للمسجلين

 212 عدد المقترعين

 22 عدد األوراق البيضاء

 21 عدد األوراق الملغاة

 221 العدد الجملي لألصوات المعب ر عنها

 221 العدد الجملي لألصوات الصحيحة

 122 عدد األوراق المسلمة

 372 عدد األوراق غير المستعملة

 الرتبة الثالثة  2ب عدد المكت

 327 العدد الجملي للمسجلين

 273 عدد المقترعين
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 22 عدد األوراق البيضاء

 22 عدد األوراق الملغاة

 23 عدد األوراق المتلفة

 273 العدد الجملي لألصوات المعب ر عنها

 272 العدد الجملي لألصوات الصحيحة

 122 عدد األوراق المسلمة

 323 المستعملة عدد األوراق غير

 (0)نتائج انتخاب قضاة الرتبة االولى 

 عدد االصوات المصرح بها  االسم واللقب 

 صوت  112 فوزي معالوي

 صوت  11 يسرى حمدي

 صوت  17 وليد المالكي

 صوت  83 سفيان السليطي 

 (6)قضاة الرتبة الثانية  نتائج انتخاب 

 عدد االصوات المصرح بها  االسم واللقب 

 صوت  118 د الرمضانيمحم

 صوت  11 مفيدة محجوب 

 صوت 12 يوسف بوزاخر

  (2)نتائج انتخاب قضاة الرتبة الثالثة 

 عدد االصوات المصرح بها  االسم واللقب 

 صوت  131 خالد العياري

 صوت  121 وسيلة الكعبي 

 صوت 127 ليلى الزين 
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 التركيبة
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 سنية العش   استاذة جامعية  .13

 مختار  استاذ جامعي عبد الرزاق ال .17
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 وبيانات الهيئةبالغات  (1

 الجمهــــورية التونسية

 ضاء العدليالهيئة الوقتية المشرفة على الق

 6102جويلية  67تونس في، 

 

 بــــــــــالغ

 

، جلسة ثانية للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، بحضور تسعة 2213جويلية  21التأمت بتاريخ اليوم 

عشر عضوا، وتم التداول في النقاط المدرجة بجدول األعمال والتي تمحورت حول متابعة تقدم أعمال اللجان 

، وبعد عرض 2213جويلية  11بمقتضى القرار المنبثق عن أشغال الجلسة األولى المنعقدة بتاريخ المحدثة 

 :أعمال اللجان الثالث تقرر مايلي

 2213لسنة  13توجيه مكاتبة إلى رئاسة الحكومة بخصوص تفعيل مقتضيات القانون األساسي عدد   -1

ة لإلشراف على القضاء العدلي، بخصوص تمكين والمتعلق بإحداث الهيئة الوقتي 2213ماي  2المؤرخ في 

الهيئة من مقر خاص بها، والعمل على توفير الحاجيات المادية واإلمكانيات البشرية التي يقتضيها سير عملها 

 والتي تولت ضبطها لجنة تركيز الهيئة،

مشروع النظام  موعدا للجلسة القادمة والمخصصة لمناقشة 2213تحديد يوم الخميس الموافق لغرة أوت  -2

 .الداخلي المعد من قبل اللجنة المكلفة بمقتضى قرار الجلسة األولى

تاريخا لمناقشة نتيجة أعمال لجنة اإلعداد المادي  2213تحديد يوم اإلثنين الموافق للخامس من أوت  -3

  للحركة،

 

 عن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

 لناطقة الرسميةا                             

 السيدة وسيلة الكعـــــبي                            
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 الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

 بـــــالغ
 

إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كأول هيئة ذات أغلبية منتخبة أسندت لها مهمة اإلشراف على القضاء العدلي 

دا لمبدأ اإلدارة الذاتية للقضاء وكأول هيكل يشرف على المسار ألول مرة في تاريخ القضاء التونسي تجسي

وبعد اإلعالن . المهني للقضاة يوفر الحد األدنى من الضمانات الكفيلة بالشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة

قاضيا من مختلف الرتب وكانت ثمرة  781التي شملت  13/21/2213عن الحركة القضائية األخيرة يوم 

ر نحو شهرين دون انقطاع ورغم الصعوبات المادية المتعلقة بافتقار الهيئة لمقر خاص و لإلمكانيات عمل إستم

ها أن تالحظ ما يلي  :المادية فيهم 

وجود نقص في عدد القضاة السيما المؤهلين لتحمل الخطط الوظيفية بالرتبة األولى والثانية مما أضطر  :أوال

ه الوظائف رغم أن هذه اآللية من شأنها أن ال تأخذ بعين االعتبار المعايير الهيئة للجوء إلى آلية التكليف لهذ

واجهت الهيئة صعوبات كبيرة في تسمية القضاة بالمحاكم الداخلية لعدم توفر : ثانيا. الدولية الستقالل القضاء

  .ق بمثل هذه األماكنوهو ما يستدعي التفكير جديا في تحفيز مالي للقضاة لاللتحا, اإلطار القضائي الالزم لذلك

عزوف القضاة عن تحمل المسؤوليات الحساسة السيما النيابة العمومية أو التحقيق بالنظر للضغوطات  :ثالثا

 .التي يتعرضون لها

  .غياب منظومة معلوماتية محي نة تتضمن معطيات عن جميع القضاة من شأنها تسهيل عمل الهيئة :رابعا

لهيئة توصلت إلى إعداد وإقرار حركة قضائية اختلفت عما سبقها من حركات ورغم الصعوبات المذكورة فإن ا

 :عبر ما يلي

تفعيل مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه ولو في إطار ترقية مع استثناء حاالت في نقلة بعض القضاة  :أوال

 .ط على عمل القاضياستجابة لمصلحة العمل السيما بالمحاكم الداخلية وتم بذلك القطع مع النقلة كوسيلة ضغ

بجدول الكفاءة  173وبالرتبة الثانية وعددهم  133إقرار ترسيم جميع المترشحين بالرتبة الثالثة وعددهم  :ثانيا

 .2213لسنة 

ترقية كل القضاة اللذين قضوا إحدى عشرة سنة فما فوق بالرتبة األولى إلى الرتبة الثانية بصورة آلية  :ثالثا

ممن باشرالقضاء مدة عشرة أعوام فقط بالرتبة األولى لسد  1بعض القضاة وعددهم  قاضيا كترقية 83وعددهم 

 .وبصورة إستثنائية(قفصه، القصرين، الكاف)شغورات بالمحاكم الداخلية 

ترقية كل من قضى سبع سنوات فما فوق من العمل الفعلي في الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بصورة  :رابعا

 .آلية

د الخطط الوظيفية بناء على معايير مفاضلة موضوعية بين القضاة تتعلق باألقدمية والكفاءة كما إسنا :خامسا

 .تمت تسوية وضعية بعض القضاة الذين اعتبرتهم كانوا محل مظلمة

ولذلك تمت . اعتمدت الهيئة عند نظرها في النقل العامل الجغرافي وتوزيع المحاكم حسب المسافات  :سادسا

لة قضاة قضوا سنتين بدوائر محاكم استئناف مدنين وقفصة وقابس والكاف أو ثالث سنوات ببقية االستجابة لنق

الدوائر اإلستئنافية مع اإلستجابة لحاالت استثنائية متعلقة بتقريب األزواج والحاالت الصحية واالجتماعية 
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تماعية والسن بالنسبة لبعض المحاكم كما تولت الهيئة المفاضلة بين طالبي النقل طبق معايير الحالة االج. الملحة

 .حتى ال يتعطل السير العادي لعمل هذه المحاكم( القصرين وتوزر)

تسمية الملحقين القضائيين مرتبين ترتيبا تفاضليا حسبما تحصلوا عليه من أعداد تقييميه كما تم إقرار  :سابعا

ولتسديد الشغورات الحاصلة , ليها من جهة عدم تعيينهم في محاكم تونس الكبرى لفسح المجال لطالبي النقلة إ

بالمحاكم الداخلية من جهة أخرى و تم تقسيم الملحقين القضائيين إلى ثالث مجموعات تضم األولى الخمسين 

وتضم المجموعة الثانية خمسين ( عدى محاكم تونس الكبرى)األول مع االستجابة إلى إحدى طلباتهم الستة 

وتقرر تسميتهم حسب حاجيات المحاكم مع مراعاة مراكز إقامتهم  122إلى  11 قاضيا الموالين لمن سبقهم من

والمجموعة الثالثة تضم الخمسين األخيرين في الترتيب وقررت تعيينهم باعتبار مصلحة العمل والحاجيات 

 21/21/1173المؤرخ في  1173لسنة  233وال يفوت الهيئة أن تشير إلى أن األمر عدد . الملحة للمحاكم

يا في سبيل توسيع قاعدة تمتيع ا لمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي مث ـل عائقا جد 

القضاة بالخطط الوظيفية وترتيبا عليه فستعمل الهيئة على تقديم المقترحات المالئمة لمراجعته طبق المعايير 

م لتقييم القاضي يختلف عن الطريقة الحالية التي كما أوصت بالتفكير في إرساء نظا. الدولية الستقالل القضاء

 . تطغى عليها االنطباعية

و تدعو الهيئة األطراف المعنية إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لها من مقر وجميع الوسائل المادية التي تخول 

 .لها القيام بالمهام المنوطة بعهدتها وليتسنى لها مواصلة عملية إصالح المؤسسة القضائية

 

 عن الهيئــة الناطق الرسمي

 السيدة وسيلــة الكعبــي
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 الجمهورية التونسية

 الهيئة الوقتية للقضاء العدلي 

 ،6102أكتوبر  09تونس في 

 

 بيـــــــــــان

ت للنظر في تداعيا 2213أكتوبر  17إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلسة طارئة اليوم الخميس 

 ،2213أكتوبر  12مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 

وبعد التذكير بالصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة غياب اإلرادة السياسية في تمكينها من المقومات األساسية 

لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية يرجع لها اإلشراف على القضاء العدلي والمساهمة في إصالح منظومة 

لعدالة، وخاصة من خالل التسويف في توفير مقر خاص بالهيئة وتمكينها من ميزانية وإطار إداري على غرار ا

مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاولة لتغييبها عن المشهد العام وتحجيم دورها في ضمان الحد 

 األدنى من استقالل القضاء،

لعدل بجلسة االستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ وبعد الوقوف على تصريحات السيد وزير ا

بالبناء "ووصف قانون الهيئة " بالجسم األجنبي عن القضاء"والتي وصف فيها الهيئة  2213سبتمبر  11

ودعوته لمراجعته كخيار تأسيسي وتصريحه بأن وزارة العدل غير ملزمة بتوفير اإلمكانيات " الفوضوي

 هيئة باعتبارها هيئة مستقلة،الالزمة لعمل ال

وبعد الوقوف على موقف السيد وزير العدل الرامي إلى إخراج اختصاص التعيين بالوظائف القضائية بمركز 

الدراسات القانونية والقضائية عن والية الهيئة والمعبر عنه بموجب المكتوب الموجه للسيد رئيس الهيئة 

 13في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون األساسي عدد  2212-3221بمناسبة إعداد الحركة القضائية لسنة 

  المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي، 2213ماي  2المؤرخ في  2213لسنة 

والتي تم  2213أكتوبر  12وبعد الوقوف على فحوى المذكرات الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 

ملت سبعة قضاة من ضمنهم عضوي الهيئة السيد المتفقد العام والسيد رئيس بمقتضاها إجراء حركة جزئية ش

 .المحكمة العقارية خارج أي سياق قانوني

 :فإن الهيئة

تنبه أن هذه القرارات وفضال عما أدخلته من مراجعة للحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في : أوال 

ن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وما ينطوي عليه ذلك والتي لم يقع نشرها لحد اآل 2213سبتمبر  13

من سعي لتهميش الهيئة، فإنها طالت تركيبة الهيئة بإنهاء مهام عضوين منها واستبدالهما بغيرهما للتأثير على 

 .التوازنات داخلها وتسليط ضغوط على بقية األعضاء

الواقع من خالل غصب اختصاص التعيين في  تؤكد أن هذه القرارات قامت على سياسة فرض األمر: ثانيا

من  12الوظائف السامية وباإلدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها في مخالفة ألحكام الفصل 

 . القانون المحدث للهيئة والذي يقتضي أن تتم التسميات بناء على قرار ترشيح من الهيئة
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ت من محاولة إلحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة ترفض ما تنطوي عليه هذه القرارا: ثالثا

من القانون المحدث للهيئة،  22و 12و 12و 2و 1القضائية السابقة والملغاة بموجب األحكام الواردة بالفصول 

 13المؤرخ في  2211لسنة  3من القانون الـتأسيسي عدد  22و 17عالوة على مخالفتها لمقتضيات الفصلين 

 .المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2211 ديسمبر

 وبناء عليه فإن الهيئة،

تعتبر أن المذكرات المشار إليها فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد االختصاص ينزلها : أوال 

 منزلة القرارات المعدومة وتقرر عدم إجراء العمل بها،

اد هذه المذكرات إلى السادة القضاة المشمولين بها وإلى السيد وزير توجه قرارات فردية في عدم اعتم: ثانيا 

 العدل، وتوجه مراسلة في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة،

تدعو إلى الكف عن كل الممارسات التي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار : ثالثا

 . ضائية مستقلة ونزيهة ومحايدةإصالح القضاء وتكريس استقالله والتأسيس لسلطة ق

 

 عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي                                                     

 السيدة وسيلة الكعبي: الناطقة الرسمية 
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 كلمة رئيس الهيئة في افتتاح الجلسة االستثنائية

 اشرة صباحاعلى الساعة الع 6102اكتوبر  09الخميس 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

 زمالئي زميالتي اهنؤكم بعيد االضحى المبارك مستحضرا قول المتنبي 

  " بما مضى ام المر فيك تجديد... عيد بأي ة حال عدت ياعيد "  

قضاة ستة منهم من هو في اعلى هرم الهيكل القضائي  7طلعت علينا الوزارة مؤخرا بمذكرات عمل مست 

وخيبة أمل الندراجه في مسار مضاد للتوجهات االساسية لالصالح المنشود اندراجه في  ابله استياء،حدث ق

مسار مضاد  الستقاللية مقررات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومطالب المجتمع المدني في بناء مجلس اعلى 

 ءات والمحاباة والتحزب ،،،للقضاء بعيدا عن هيمنة الجهاز التنفيذي ،وبمنأى عن منطق االنسجام والوال

د مذكرات عمل جاءت لسد  شغور وانما هي حركة شملت  اذ لم تشهد التفقدية ...قضاة 7ان ما حصل ليس مجر 

اذن فما الداعي لوضع حد  لنشاط .... العامة ، وال المحكمة العقارية وال مركز الدراسات القضائية اي شغور 

ما الداعي لوضع حد  لمسؤول اراد أن يجعل من ... ابواب تقاعدمسؤولين مكلفين قرابة السنتين ، وعلى 

 .المؤسسة التي اؤتمن عليها مؤسسة مستقلة القرار

لنا أن نتساءل هل ان ما حصل كان ضريبة مواقف هيئتنا من اصرارها على التأسيس لمجلس اعلى للقضاء له 

الترشيح للمناصب السامية وصوال الى مطلق الصلوحيات في المسار المهني للقضاة ؟ بدءا من المشورة و 

 .أم أن ما حصل باطنه عدم االنسجام و ترشيد التعليمات؟. التسمية والنقلة واالرتقاء في ما عدا ذلك

نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لتدارس الموضوع دون تشنج او عصبية ، واضعين نصب أعيينا االطار 

ر الدوليه ونظم مجالس القضاء من جهة أخرى متبعين سبيل الشريعي الجاري به العمل من جهة والمعايي

 .الحكمه والموعظة الحسنة حتى نضي ع الفرصة على التوظيف والصيد في الماء العكر

 .واختم بالقول ما بين المهابة والمهانة موضع نقطة، وقد اخترنا الموضع الصحيح لمكانها

 .لســالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوفق هللا الجميع لما فيه خير البالد والعباد ، وا

 

 6102اكتوبر  09حرر في 
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 الجمهورية التونسية الحمد هلل

  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

 ،6102أكتوبر  66تونس في 

 

 بـــــــالغ
 

للنظر في  2213أكتوبر  22إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة العادية اليوم الثالثاء 

 : النقاط المدرجة بجدول أعمالها، وبعد المداولة طبق القانون، تعلم أنها قررت ما يلي

 .اإلعالن عن فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس :أوال

لجنائية المدير العام للمعهد األعلى للقضاء ورئيس الدائرة ا: اإلعالن عن فتح باب الترشح لخطط  :ثانيا

 13بالمحكمة االبتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية المعلن عنها بتاريخ 

 .2213سبتمبر 

 .توجيه مذكرة إلى رئاسة الحكومة :رابعا

 

 عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

 الناطقة الرسمية

 وسيلة الكعبي
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  الجمهورية التونسية

  لهيئة الوقتية للقضاء العدليا

 ،6102نوفمبر  05تونس في 

 بيـــــــــــان
تبعا لصدور االمرين  2213نوفمبر  12إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة بتاريخ اليوم 

العدل بخطة متفقد عام بوزارة  والمتعلقين بتسمية قاضيين 2213نوفمبر  7بتاريخ  2212و  2211عدد 

ورئيسة المحكمة العقارية فانها واذ تعبر عن بالغ انشغالها وعميق استيائها لما تعتبره تماديا في خرق احكام 

 12و 12و 2و 1وخاصة منه الفصول  2213ماي  2المؤرخ في  2213لسنة  13القانون االساسي عدد 

 :فانها 22و
ال  -   : تذك ر: أو 

والقاضية بعدم اجراء العمل بالمذكرات الصادرة عن السيد  2213ر اكتوب 17بقرارتها الصادرة بتاريخ  -

والتي تم بمقتضاها اجراء حركة قضائية جزئية شملت عضوين من  2213اكتوبر  12وزير العدل بتاريخ 

  .الهيئة

 ببيانها الصادر بنفس التاريخ المتضمن رفض تدخل السيد وزير العدل في التسميات المذكورة كرفضها القاطع -

  .للنيل من اختصاصاتها والغاء صالحياتها

والذي اكدت من خالله رفضها لتلك  2213اكتوبر  17بالمكتوب الموجه الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ  -

حول تأويل مقتضيات القانون المحدث  2213اكتوبر  21القرارات وكذلك بالمذكرة التفصيلية المؤرخة في 

 .القضائية للهيئة في ما يتعل ق بالتسميات

لسنة  3من القانون التاسيسي عدد  22تؤكد ان سن القانون المحدث للهيئة تفعيال لمقتضيات الفصل : ثانيا 

والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية يهدف في جوهره الى  2211ديسمبر  13المؤرخ في  2211

ن تدخل السلطة التنفيذية بما يستدعي تكريس ضمانات استقالل القضاء وتحييد المسارات المهنية للقضاة ع

 .في اتجاه دعم استقالل القضاء –عند االقتضاء  –تأويله 

المشار اليهما من خرق لقواعد االختصاص والغاء  2212وعدد  2211تنب ه الى ما شاب االمرين عدد : ثالثا 

ر من جهة اخرى من الت, دور الهيئة في ما هو من صميم صالحياتها من جهة  داعيات الخطيرة لمآل وتحذ 

الطعون التي قد ترفع في االمرين وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة اجراءاتها وسالمة اعمالها في 

ة فيه الى البت في مطالب االعتراضات على الحركة القضائية في اآلجال القانونية وكذلك  الوقت الذي هي مدعو 

 .في ما هو معروض عليها من ملفات تأديبية

تعتبر ان االصرار على النيل من اختصاصات الهيئة والسعي الى ارباك اعمالها عبر انتهاج سياسة : رابعا 

فرض االمر الواقع باحداث تغييرات في تركيبتها والغاء دورها ومساهمتها في مسار بناء سلطة قضائية 

مات يعد  استهدافا لوجودها وإمعانا في تهميشها وتعطيل تركيزها كم، مستقلة م اساسي من مقو  كسب وطني ومقو 

 .وهو ما ال يمكن قبوله او التغاضي عنه ،النظام الجمهوري

  .تعلن تبعا لما سبق بيانه تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا: خامسا 

 السيدة وسيلة الكعبي: الناطقة الرسمية: عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
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 :ولىالندوة الصحفية األ (6
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 :الهيئة والسلطة (2

 

 :رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء الهيئة ( أ

 

 لإلشراف على القضاء العدلي الوقتيةبأعضاء الهيئة  الجمهورية اجتماع رئيس

عشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بأعضاء  المرزوقي تركز اجتماع رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف

الهيئة العليا المستقلة لإلشراف على القضاء العدلي حول واقع ومستقبل الشأن القضائي في تونس والدور 

 .الموكول للهيئة خالل هذه المرحلة الهامة من تاريخ البالد

أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة السيدة وسيلة الكعبي، عقب االجتماع أن أول لقاء للهيئة العليا المستقلة و

القضائي ومسائل تعنى بتامين حماية قضاة  لإلشراف على القضاء العدلي مع السلطة التنفيذية تناول الشأن

 .الهيئة سواء ماديا أو لوجستيا التحقيق والنيابة العمومية إلى جانب تدارس الصعوبات التي تعترض

 .وقالت إن الهيئة تفتقر إلى حد اآلن لمقر و العتمادات مالية تيسر لها اداء مهامها

وأكدت أن هذه الصعوبات لن تثن الهيئة عن أداء واجبها مشيرة إلى أن الحركة المقبلة لنقلة وترقيات القضاة 

مقاييس موضوعية للنقل والترقيات سترضي أهل  ستقطع مع منظومة االستبداد والوالءات حيث تم وضع

  السلك

وطالب أعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية التدخل لتمكين الهيئة من االعتمادات الضرورية سواء تعلق االمر 

بتوفير مقر لها ومنحها االعتمادات المالية المرصودة لها حتى تباشر مهامهما في أفضل الظروف، مبرزة أن 

لطة القضائية ال تنبع من القاضي فحسب بل تتحق في جانب منها بما توفره السلطة التنفيذية من استقاللية الس

 .ضروريات للعمل

 

 
 

 ( فيسبوك)الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية : المصدر

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
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 الهيئة ووزارة العدل ( ب

 

 6102أكتوبر  60

 توضيـح حول إنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين

راج أخيرا في عدد من وسائل اإلعالم وللبيانات الصادرة عن بعض الجهات في عالقة بإنهاء تكليف تبعا لما 
ح للرأي العام ما يلي  :قاضيين بخطتين قضائيتين يهم  وزارة العدل أن توض 

المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى  1137جويلية  12المؤرخ في  1137ـدد لسنة 21إن  القانون عـ -
تعل ق بعضها بالمجلس األعلى للقضاء من ناحية   والقانون األساسي للقضاة تضمن أحكاما مختلفة للقضاء

تركيبته واختصاصاته ونظام عمله وطرق الطعن في قراراته، في حين تعل ق البعض اآلخر باالختصاصات 
اجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل  .الر 

المتعلق بإحداث هيئة وقتية  2213ماي  2المؤرخ في  2213ـدد لسنة 13إن  القانون األساسي عـ     -
ل أن  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحل  محل  المجلس  لإلشراف على القضاء العدلي أقر  صراحة في فصله األو 

لتي كانت راجعة للمجلس األعلى األعلى للقضاء وأسند في هذا اإلطار إلى الهيئة المستحدثة االختصاصات ا
 .للقضاء من تسمية وترقية ونقلة وتأديب القضاة ولم يسند لها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية

ل لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة )إن  التعيين في الوظائف القضائية العليا      - الرئيس األو 
ر المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية التعقيب ووكيل الدولة العام مدي

ل لمحكمة االستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس يتم ، تطبيقا ألحكــام ( والرئيس األو 
ر من القانون األساسي للقضاة المشار إليه، 7الفصل  ل وال يخضع بأمر بناء على اقتراح من وزير العد مكر 

 .للقضاء العدلي حاليا الستشارة المجلس األعلى للقضاء سابقا والهيئة الوقتية

إن  السي دين القاضيين المعنيين لم يعي نا في خطتي متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية بصفة     -
ة بموجب مذكرتي عمل من قبل وزير وإن ما وقع تكليفهما بذلك بصفة مؤقت نهائية بمقتضى أوامر طبقا للقانون

باعتبار عدم توفر الشروط المطلوبة فيهما للتعيين بهذين  2212مارس  21و  2212فيفري  13العدل في 
وأن ه في إطار ما اقتضته مصلحة العمل من إيقاف مفعول التكليف الوقتي فإن  مبدأ توازي . الخطتين آنذاك

وعلى هذا النحو فإن  األمر ال يتعلق بنقل وال بحركة  .لغرضالشكليات يقتضي إصدار مذك رات عمل في ا
 .قضائية جزئية

إن  الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تثب ت السيدين القاضيين المعنيين في هذين الخطتين بمناسبة الحركة      -
تها في مفتتح هذه السنة القضائية وذلك على غرار ما هو معمول به با لنسبة لسائر القضاة القضائية التي أعد 

ليقينها أن  ذلك خارج عن  الواقع تكليفهم بخطط أخرى بموجب مذكرات عمل، ولم تفك ر حتى في ترشيحهما
 .اختصاصها كما سبقت اإلشارة إليه

إن  التعيينات الجديدة ال يهدف منها التأثير على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بل تندرج في إطار ممارسة     -
التنفيذية لصالحياتها ضرورة أن  التركيبة القانونية للهيئة تفترض أن يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة 

 .السلطة التنفيذية

إن  ما أقدمت عليه الهيئة من إصدار بيان وقرارات تحر ض على عدم العمل بقرارات صادرة مم ن له     -
العادي للعمل القضائي وتكريس ممارسات غريبة عن الوسط النظر يعتبر انحرافا خطيرا من شأنه تهديد السير 

 .القضائي وال يساعد على بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة

جوع إلى السلط العليا     - إن  تنازع االختصاص وارد بين مختلف الهياكل والسلط وأن  البت  فيه يكون بالر 
ها القا  .نون بالفصل في ذلكوالهيئات الرقابية والقضائية التي خص 
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IV. هيئة القضاء يف مواقف املرصد التونسي الستقالل القضاء 
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 مشروع إحداث الهيئة (0

منتدى الدستور حول اجملالس القضائية بني املعايري الدولية  توصيات
 والتجارب الوطنية

 (2102سبتمرب  08تونس)

المغرب العربي منتدى الدستور  –هانس سايدل  اعدة منظمةسبم التونسي الستقالل القضاء المرصد ظمن     
 بنزل البلفيدير 2802سبتمبر  80 بتاريخ حول المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية

ساتذة واألانونية والقضائية والمهن القوممثلين من القضاة وهيئات مهنية جمعيات بمشاركة وذلك   بالعاصمة
وبتغطية إعالمية موسعة شملت إضافة ألهم الصحف المكتوبة وسائل  الصحافيينعدد ملحوظ من الجامعيين و 

 .اإلعالم المرئية والمسموعة وطنية وعربية  

في سياق وضع قضائي متأزم بين مكونات المجتمع المدني  عرض هذا الموضوع بقصد التداول فيهتي يأو    
د إخفاق المجلس الوطني التأسيسي في إصدار قانون أساسي ينظم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي ظل بع

هيمنة السلطة التنفيذية على إدارة القضاء وتوليها ألول مرة إعداد الحركة القضائية مع محاولة إحياء المجلس 
 .األعلى للقضاء في صيغته الموروثة

األولى عامة حول المعايير الدولية الستقالل السلطة القضائية  مداخالت ثالثتقديم  فترتْينوقد تم على    
المتعلقة بالمجالس العليا للقضاء، والثانية خاصة بقراءة مشاريع اإلصالح بعد الثورة المتعلقة بالمجالس القضائية 

 .في تونس، واألخيرة مرتبطة بالمعايير األوروبية الخاصة بتلك المجالس

لمعلومات الدقيقة المقدمة من المحاضرين و االقتراحات المستمدة من نقاش المحاور المرتبطة اوفي ضوء    
 :ت التاليةعلى اعتماد التوصيا المنتدىتام اتفق المشاركون في خبالموضوع 

ضرورة االعتماد بصفة أساسية على مشاريع اإلصالح المقدمة من الهياكل المستقلة الممثلة للقضاة  :أوال

مرجعية ُيبنى على أساسها التحاور والنقاش مع ضرورة االنفتاح على المشاريع المقترحة من القوى كوثائق 

  .السياسيةوالمدنية 

تكريس المبادئ الدولية الستقالل القضاء صلب الدستور واالستلهام من أعرق التجارب في هذا  :ثانيا

 .ولو أُخذت عن دول ديمقراطيةالخصوص وتجنب االتكاء على نماذج معزولة تنتقص من الضمانات 
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إقرار القضاء كسلطة صلب الدستور وترتيب جميع اآلثار القانونية على ذلك من استقالل هيكلي ووظيفي  :ثالثا

 .عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

تركيز مجالس قضائية مستقلة ومنتخبة وذات صالحيات واسعة وتقريرية وذات تركيبة قضائية في  :رابعا

اخلين في منظومة العدالة الهيئات المشرفة على المسار المهني للقضاة مع إمكانية انفتاحها على المتد خصوص

 .الهيئات المشرفة على سير مرفق القضاء في خصوص

في تنظيم مختلف المجالس القضائية سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو  اعتماد رؤية شاملة ومتناسقة :خامسا

 .العسكري اإلداري أو المالي أو

ضرورة إشراك المجالس القضائية المنتخبة في صياغة تصورات وقوانين إصالح المنظومة  :سادسا

 .القضائية

التنصيص صراحة صلب الدستور على مختلف ضمانات االستقاللية بالنسبة للقاضي كمبدأ عدم قابلية  :سابعا

ية والحماية الشخصية للقاضي وتحجير التدخل القاضي للعزل ومبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه والترقية اآلل

 .في القضاء تحت أي غطاء، وتجنب إفراغ تلك المبادئ من محتواها باستثناءات واسعة

 .بالوضع االنتقالي أو الفساد القضائي لتغييب مقومات االستقاللية ممارسة وتشريعا التعلل تجنب :ثامنا

 .التجارب الماضية الموظف العمومي قطعا مع نموذجاستبعاد  :تاسعا

 .التنصيص الصريح صلب الدستور على اإلدارة الذاتية للمحاكم :عاشرا

تدارك الفراغ المؤسسي في القضاء وذلك بالتعجيل بإصدار القانون األساسي للهيئة الوقتية المشرفة  :أخيرا

غبة إحياء المجلس األعلى على القضاء العدلي لوقف انفراد السلطة التنفيذية بالوضع القضائي مع التحذير من م

 .للقضاء الموروث عن النظام البائد الفتقاده مقومات المشروعية وانحالله واقعا وقانونا

 2102سبتمبر  08تونس في 

 :المقرران 

 كاتب عام المرصد التونسي الستقالل القضاء -حمادي الرحماني -

 قاضي بالمنستير                          -عبد الباقي كريد -

 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء  

 الكاتب العام حمادي الرحماني                                                               
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   6106ديسمرب  5باردو يف 

 توصيات منتدى الدستور باملرصد التونسي الستقالل القضاء 
  "يهيئآت املرحلة االنتقالية وحتديات الوضع النهائ"حول 

-وبمساعدة منظمة هانس سايدل (OTIM)المرصد التونسي الستقالل القضاءانتظم بمبادرة من 

بتاريخ    هيئآت المرحلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائيالمغرب العربي اللقاء الثالث لمنتدى الدستور حول 

لين با 2212ديسمبر  1 لقطاعات المعنية بالهيئآت بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة وذلك بمشاركة متدخ 

المذكورة إضافة إلى نشطاء بالمجتمع المدني وممثلين عن القضاة والمحامين والصحفيين واألساتذة الجامعيين 

 .وعدد من مساعدي القضاء

ويأتي عقد هذا المنتدى في سياق التحفظات المثارة حول التأخير المسجل في إحداث تلك الهيئآت وبقصد إبراز 

 .تأكدة والضرورية لهذه الهيئآت في عملية االنتقال الديمقراطي ومسار العدالة االنتقاليةالصبغة الم

تين عرض أربع مداخالت تعل قت األولى بالهيئة العليا المستقلة للعدالة االنتقالية ومشروع  وقد تم  على حص 

بهيئة القضاء العدلي بين  القانون الجديد الخاص بضبط أسس العدالة االنتقالية ومجال اختصاصها والثانية

التعجيل والتعطيل والثالثة بالهيئة المستقلة لإلعالم والضمانات المطلوبة لدعم حرية الصحافة واألخيرة 

 .   بمتطلبات النجاح لهيئة االنتخابات الدائمة

ي اختتام وفي ضوء ما تم تداوله بين المتدخلين وما اقترحه المشاركون في المنتدى من إضافات تم االتفاق ف

 :المنتدى على اعتماد التوصيات التالية

 :أوصى المشاركون: التوصيات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للعدالة االنتقالية -أوال

بضرورة أن تكون الصيغة النهائية لهذه الهيئة محل توافق بين جميع المكونات السياسية والمدنية وذلك  -

 .مقدمة في هذا الخصوصباالستفادة من جميع المشاريع ال

بمراجعة الصياغة الشكلية لبعض الفصول الواردة بمشروع القانون المتعلق بضط أسس العدالة االنتقالية  -

ومجال اختصاصها وتدقيق بعض التعاريف المعتمدة وزيادة توضيح صالحيات رئيس الهيئة المذكورة 

 .وأعضائها

لحة وصالحياتها الموسعة بشأن التسويات الخاصة بإنتهاكات بإعادة النظر في سلطات هيئة التحكيم والمصا -

 .حقوق اإلنسان وجرائم الفساد المالي

بضرورة التخلي عن إمكانية قبول الهيئة لهبات وعطايا اعتبارا لكونها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  -

مطي ة لممارسة ضغوط عليها اليجوز لها قبول ذلك وفق مجلة المحاسبة العمومية وحتى ال تكون تلك الهبات 

 .في أداء مهامها

 .بضرورة التنصيص على ان تكون التقارير الصادرة عن الهيئة دورية وان يتم اعتمادها عند انتهاء مهامها -
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 :أوصى المشاركون: ة بهيئة القضاء العدليالتوصيات المتعلق -ثانيا

تأسيس لسلطة قضائية مستقلة تقطع مع الممارسة بأن يكون الهدف من إحداث هذه الهيئة وتنظيمها بداية ال -

 .القضائية في ظل النظام االستبدادي

قات إحداثها و إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية واعتبار صبغتها المتأكدة بالنظر إلى  - بأن يتم تجاوز معو 

 .حالة الفراغ التي يشهدها الوضع القضائي بعد انحالل المجلس األعلى للقضاء

بالتعجيل بإنشاء تلك الهيئة تطبيقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية ووفاء بااللتزامات السياسية  - 

 .واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وإنهاء لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي

من القانون  22الفصل  بأن يكون إحداث هيئة القضاء العدلي في إطار التشاور مع القضاة طبق ما جاء في -

 .التأسيسي المنظم للسلط العمومية وذلك تكريسا لمبدأ الحكامة القائم على التشاركية والتوافق

 :أوصى المشاركون :التوصيات المتعلقة بهيئة االنتخابات -ثالثا

المجتمع بضرورة مساهمة كل األطراف في إنجاح العملية االنتخابية وخاصة اإلدارة التونسية واألحزاب و -

 .المدني

بتوفير إطار قانوني لمراقبة الحمالت االنتخابية والمال السياسي وتتبع التدفقات المالية في النزاعات  -

 .االنتخابية

 . بالعمل على إيجاد صحفيين مختصين في االنتخابات -

 .ىبضرورة حصر دور الهيئة في اإلشراف على االنتخابات وإيكال اإلدارة الفنية لجهات أخر -

 .إيجاد آليات لتقييم العملية االنتخابية وأداء الهيئة والتنصيص على ذلك بالقانون المزمع إصداره -

 :أوصى المشاركون :التوصيات المتعلقة بالهيئة المستقلة لإلعالم -رابعا

 . بضرورة إلغاء الرقابة المسبقة على وسائل اإلعالم ودعم استقالليتها -

نفاذ للمعلومة وسرية مصادرهم وذلك أساسا بالعمل على احترام النصوص ضمان حق الصحفيين في ال -

 . القانونية ذات الصلة وعدم القيام بممارسات منافية لها أو إصدار قرارات إدارية تقي د تطبيقها

 113بضرورة اإلسراع في تفعيل الهيئة المستقل ة لالتصال السمعي البصري تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد  -

 .2211نوفمبر  2المؤرخ في  2211 لسنة

بمراجعة التوجهات الرامية إلى إقرار هيئة مستقلة لإلعالم بالدستور الجديد لإلشراف على تنظيم قطاع  -

اإلعالم وضمان حرية التعبير خشية أن يؤدي ذلك إلى تجميد وضعية اإلعالم وتقييد حريته وزيادة الرقابة عليه 

ي صيغته الحالية ينص  على انتخاب أعضاء الهيئة المزمع إحداثها من قبل مع مالحظة ان مشروع الدستور ف

السلطة التشريعية دون غيرها وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية ويفتح الباب لتسييس الهيئة التعديلية والتأثير 

 .على استقاللها
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اب المهنة أو ممثليهم توافقا بضرورة التنصيص في كل تنظيم للهيئآت التعديلية لإلعالم على عضوية أصح -

 .مع المعايير الدولية في هذا الشأن

أعضاء الهيئة المديرة للمرصد ) ليد المالكيو -محمد الخزامي  - بليغ العباسي - عائشة بنبلحسن :المقررون

 (  التونسي الستقالل القضاء

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء                                                                     

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                    
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 2101أفريل  4باردو يف 

 مشـروع القـانـون األساسـي املتعـلق  تقـريـر حـول
 ضـاء العـدلــيبإحـداث هيـئـة وقـتـيـة لإلشـراف على القـ

 املقـتـرح من جلنـة التشـريـع العـام باجملـلس الوطـنـي التـأسيسـي
 :المرصد التونسي الستقالل القضاءإن 

بعد إطالعه على تقرير لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي حول قانون أساسي يتعلق بإحداث  -

والذي تضمن موافقة اللجنة على  2213مارس  21هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي المؤرخ في 

 .مشروع القانون الملحق بالتقرير بتوافق اعضائها وإحالة النقاط الخالفية على الجلسة العامة

وبعد اطالعه على مختلف المواقف والملحوظات الصادرة بشأن مشروع القانون االساسي المذكور  -

بتركيبة الهيئة االصلية او تركيبتها عند النظر في  والتداعيات المترتبة خصوصا عن المقترح المتعلق

 .الملفات التأديبية

ر بأن المشروع الحالي قد تم اعداده على أنقاض مشروع سابق اقترحته اللجنة المذكورة خالل شهر  - وإذ يذك 

اال ان التوجهات المتعارضة بين اعضاء المجلس الوطني التأسيسي التي آلت الى تجاذبات  2212جويلية 

على خلفية  2212أوت  2سياسية بين الفرقاء قد أدت الى اجهاض المشروع السابق بالجلسة العامة يوم 

 .النزاع في اقرار االستقاللية االدارية والمالية للهيئة المقترحة

أفريل  2واذ يالحظ ان عرض المشروع الحالي على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المعينة ليوم  -

 13من القانون التأسيسي المؤرخ في  22جاء بعد أكثر من عام وثالثة أشهر من اقرار الفصل قد  2213

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اقتضى انشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي يتولى  2211ديسمبر 

 .المجلس التأسيسي تحديد تركيبتها وصالحياتها وآليات تكوينها

رة اقرار تلك الهيئة باعتبارها استحقاقا دستوريا ال محيد عليه واستنادا الى ما يشهده وإذ ينبه الى ضرو -

الوضع القضائي بعد الثورة من فراغ وتدهور عملت الحكومات المتعاقبة على تجميده وتأجيل اصالحه 

لسلط من التنظيم المؤقت ل 22اضافة الى اخفاق المجلس الوطني التأسيسي في انجاز ما تضمنه الفصل 

 .العمومية من برنامج إلصالح المنظومة القضائية

وإذ يبرز ان المشروع الجديد قد تضمن عددا من االحكام االيجابية أهمها تمتيع الهيئة باالستقاللية اإلدارية  -

وتخصيصها بالنظر في كامل المسار المهني للقضاة من ( 2و  1الفصالن )والمالية والشخصية المعنوية 

وإقرار الحق في التظلم أمام الهيئة والطعن لدى المحكمة اإلدارية ( 3الفصل )ونقلة وتأديب تسمية وترقية 

والتوجه الى اضفاء النزاهة واالستقاللية على الترشحات لعضوية الهيئة ( 2الفصل)بخصوص قراراتها 

ده او دافع عن نظامه او  وذلك بالتنصيص على عدد من موانع الترشح لكل قاض ناشد الرئيس السابق أو مج 

( 1الفصل )شارك في محاكمات الرأي والحريات او كان عضوا بالمجالس العليا للقضاء السابقة 

والتنصيص على اعتماد المعايير الدولية الستقالل القضاء في دراسة الهيئة لطلبات تعيين القضاة ونقلتهم 

الفصل )او تسميته في خطة وظيفية  وإقرار مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه ولو أدى األمر الى ترقيته

 ...الخ( 12الفصل )اضافة الى االخذ بالرأي المطابق للهيئة في ترقية القضاة ونقلتهم ( 12

مساهمة منه في السعي الى تطابق مشروع القانون مع مقتضيات  - المرصد التونسي الستقالل القضاءوان 

 :مالحظات األساسية التاليةيبدي ال -النزاهة واالستقاللية والمعايير الدولية 
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 :أوال ـ تكوين الهيئة

من المالحظ أن عضوية المجالس أو الهيئات القضائية تتغير من دولة الى اخرى ويوجد اتفاق دولى على 

وجوب تمتعها بقاعدة واسعة من االعضاء تضم اغلبية من القضاة، ويظهر ان النماذج االكثر نجاحا هي التي 

عاملين في الدولة والمجتمع المدني وتحال اليها صالحيات واسعة كافية لدعم استقالل تجمع بين القضاة أو ال

 .القضاء ومساءلة اعضاء السلطة القضائية

ورغم ما نص  عليه المشروع من أن الهيئة مختلطة وتضم أغلبية من القضاة اال ان القضاة المنتخبين ال 

لمقترح في المشروع وجود تأثيرات مخلة باستقاللها على يتجاوزون النصف واضافة لذلك يبرز تكوين الهيئة ا

 .  االقل فيما يتعلق بتركيبتها ونظام انتخابها

 : تركيبة الهيئة  .0

من المشروع على أن الهيئة تتكون من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة  3نص الفصل 

غة المختلطة في تركيبة الهيئة ال منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، ومن الواضح ان هذه الصب

 من ذلك: تؤدي بالضرورة إلى ضمان استقالليتها وذلك السباب عدة

 أن تركيبة الهيئة ال تقتضي وجود أغلبية من القضاة المنتخبين . 

  أن السلطة التشريعية تتدخل مباشرة في تكوين الهيئة باعتبارها تتضمن عضوين من المجلس الوطني

 .القضاء العدلي التأسيسيةالتأسيسي من لجنة 

  أن السلطة التنفيذية تتدخل بدورها في تكوين الهيئة من خالل تعيين رئيس الجمهورية ألحد األساتذة

الجامعيين دون بيان اختصاصه في القانون وتعيين رئيس الحكومة لناشط حقوقي من المجتمع المدني 

مكرر من القانون عدد  7الما أن الفصل وكذلك من خالل القضاة المعينين بصفاتهم وعددهم خمسة ط

المتعلق بنظام القضاء والمجلس االعلى للقضاء  1137جويلية  12المؤرخ في  1137لسنة  21

والقانون االساسي للقضاة الذي الزال ساريا يقتضي أن يتم تعيين أولئك القضاة مباشرة من السلطة 

 .التنفيذية وال دور للهيئة في تسميتهم أو اقتراحها

  أن تركيبة الهيئة يغلب عليها عند انتصابها في المادة التأديبية األعضاء المعينون مقارنة بعدد القضاة

 (.قضاة منتخبين 3قضاة معينين بصفاتهم وناشط حقوقي من المجتمع المدني مقابل  2)المنتخبين 

اء الهيئة يفتح الباب ومن الواضح ان هذا التدخل للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اختيار بعض أعض 

 .لتسييسها واإلخالل باستقالليتها

وفي هذا السياق توجب المعايير الدولية وبهدف تفادي تسييس الهيئة وانتهاك استقاللها ان يكون اختيار 

االعضاء من غير القضاة موضوعيا وشفافا وان يتم التنصيص على استعانة السلطة التنفيذية او التشريعية 

 .تخبة تساهم في تعيين جميع االعضاء او تقوم بتعيين بعضهمبجهات اخرى من

كما تقتضي المعايير الدولية استبعاد االعضاء من غير القضاة من المشاركة في االجراءات التأديبية أو 

 .اعطاء صالحيات التحقيق مع القضاة ومعاقبتهم ألعضاء مرتبطين بالسلطة التنفيذية أو معينين من قبلها

 : تخابي النظام اإلن .6
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يتبين أن االختيارات الواردة بالمشروع في هذا الخصوص من شأنها التأثير على استقاللية الهيئة وتمثيليتها 

 :على االقل في نقطتين

احالة ما يتعلق بتنظيم انتخابات الهيئة واإلشراف عليها ومراقبتها الى لجنة وصفت بالمستقلة  أوالهما

التأسيسي ومن القضاة يتم اختيارهم من قبل مكتب المجلس  عضوا من نواب المجلس 11تتركب من 

دون ان يحدد المشروع صفة رئيس اللجنة ( 7الفصل )الوطني التأسيسي من المترشحين الراغبين في ذلك 

 .ومقررها أو يشترط أن يكون أحدهما من صنف القضاة

لالشراف على انتخاب   - حتى وان كانت تأسيسية -وال شك أن احالة االختصاص للسلطة التشريعية  

ممثلين لسلطة اخرى هي السلطة القضائية  يتنافى مع مبدأ التفريق بين السلط اضافة الى ما يؤدي اليه ذلك 

 .من وجود تأثيرات مباشرة على نزاهة العملية االنتخابية وحيادها

ها لالشراف على وبناء على ذلك فال شيء يبرر التخلي عن اختصاص السلطة القضائية ممثلة في اعضائ

انتخابات داخلية تتعلق بهيئة ذات صبغة قضائية يمكن اجراؤها في يوم واحد وبدعوة من الرئيس االول 

 .لمحكمة التعقيب وبواسطة لجنة يتم انتخابها مباشرة من عموم القضاة

ص االعتماد على انتخابات متعددة وطبق الرتب القضائية لنصف أعضاء الهيئة وذلك بتنصي ثانيهما

المشروع على أن ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي اليها انتخابا حرا ومباشرا وفي 

وأن تتركب الهيئة من أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة األولى وثالثة (. 11الفصل )دورة انتخابية واحدة 

اضافة الى ما يشترطه (. 3الفصل )ثالثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية وثالثة قضاة منتخبين عن الرتبة ال

المشروع من أن اللجنة المشرفة على االنتخابات يجب ان تضم تسعة قضاة بحساب ثالثة عن كل رتبة 

 1137لسنة  21ويكون المشروع قد حافظ  بذلك على التراتبية التي حكمت القانون عدد (.  7الفصل )

وهذه التراتبية ولئن كانت مبررة في تصنيف . البائد الموروث عن النظام 1137جويلية  12المؤرخ في 

فطالما كان لجميع القضاة المنتخبين مبدئيا نفس . األعضاء إال أنها غير مبررة من زاوية القاعدة اإلنتخابية

الدور داخل الهيئة ، فإن ذلك يقتضي أن يتم انتخابهم جميعا من كافة القضاة ال أن يتم انتخاب ممثلي رتبة 

 . ن قضاة تلك الرتبةمعينة م

 :ثانيا ـ صالحيات الهيئة 

 : أسند المشروع للهيئة عددا من الصالحيات، وهي على صنفين

تقريرية وتهم المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب وإحالة على التقاعد الوجوبي  األولى

 . ورفع الحصانة والنظر في مطالب اإلستقالة

ستشارية بالنظر الى ان الهيئة تبدي بعض اآلراء في مشاريع القوانين المتعلقة بسير ذات صبغة ا الثانية

العمل القضائي وأساليب إصالح منظومة القضاء العدلي، كما لها أن تقدم تلقائيا االقتراحات والتوصيات 

 .التي من شأنها تطوير العمل القضائي

 :يات أساسية لهذه الهيئة من ذلكويمكن في هذا الخصوص أن نالحظ اغفال المشروع لصالح

وذلك اعتبارا لالشكاالت المتعددة التى  6100جانفي  05مراجعة التسميات القضائية الحاصلة بعد  -

غير أن المشروع . تعلقت بها وضرورة أن تكون الهيئة الوقتية هي اإلطار الطبيعي لمراجعة تلك التسميات

ضرورة عرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات تعامل بصفة جزئية مع هذه المسألة واكتفى ب

 .على الهيئة 2211جانفي  12عمل من وزير العدل بداية من 
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وذلك اعتبارا لالنتقادات الكثيرة التي وجهت  مراجعة قرارات اإلعفاء الصادرة في حق بعض القضاة -

ها بمقتضيات استقالل القضاء لتلك القرارات الصادرة اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإخالل

 .وبالمبادئ الدنيا للمحاكمة العادلة

المسندة  0769جويلية  05إحالة الصالحيات المنصوص عليها بالقانون االساسي للقضاة المؤرخ في  -

ويشار في هذا الخصوص أن المشروع قد حافظ على الصالحيات المسندة  لرئيس الجمهورية ووزير العدل

ر والمتعلقة بالنقلة والتأديب فيما يمثل تدخال مباشرا من وزير العدل في القضاء وخرقا أساسا لهذا االخي

 . للمعايير الدولية في هذا المجال

كما أسند المشروع لوزير العدل سلطات واسعة في المادة التأديبية، فجعله يحتكر لوحده سلطة إحالة الملفات 

 . التأديبية على الهيئة

 :ثالثا ـ التوصيـات 

إذ يعرض ملحوظاته بشأن مشروع القانون االساسي المتعلق بأحداث  المرصد التونسي الستقالل القضاءوإن 

 :الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يوصي بما يلي

 األخذ بعين االعتبار النواقص المبينة سابقا. 

 2211جانفي  12عد إسناد الهيئة الوقتية الصالحيات المتعلقة بمراجعة التسميات القضائية الحاصلة ب  

 .وقرارات اإلعفاء

  امكانية اسناد الهيئة مهمة اعداد تقارير عن وضع القضاء اضافة الى التقرير الدوري المتعلق بسير

 .من المشروع 1أعمالها المنصوص عليه بالفصل 

 التنصيص على ان يتم انتخاب أعضاء الهيئة من صنف القضاة من كامل الرتب القضائية . 

  الترشح على القضاة المعينين بصفاتهم وأن ال يقتصر االمر على االعضاء المترشحين سحب موانع

 .لالنتخاب

  التنصيص على ضرورة انتخاب االعضاء من غير القضاة من قبل هيئات ممثلة ومنتخبة ومن غير

 السياسيين 

  امكانية ان تضم الهيئة الى عضويتها قاضيا اداريا وقاضيا ماليا 

 

 رير تحت إشراف الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاءأنجز هذا التق .

 القاضي عبد الفتاح خرشاني عضو المرصد التونسي الستقالل القضاء: المقرر 

 

 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                     
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 2101أفريل  24باردو يف       

 بـــيـــــان

في اطار هيئته المديرة  2213أفريل  22 االربعاءالمجتمع بتاريخ يوم المرصد التونسي الستقالل القضاء  ان

بمقره الكائن بباردو على اثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بصفة نهائية على القانون االساسي المتعلق 

 لإلشراف على القضاء العدلي، بإحداث هيئة وقتية 

بشأن المشروع المقترح من لجنة  2213أفريل  2واذ يذكر بمالحظاته المضمنة بتقريره الصادر بتاريخ 

 .التشريع العام

يعبر عن ارتياحه إلنشاء هيئة القضاء العدلي كاستحقاق دستوري ولتغلب التوجه االيجابي في اقرارها  :أوال

 .لتنصيص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العموميةبعد عام ونصف تقريبا من ا

يعتبر ان احداث الهيئة وإشرافها بصفة فعلية على القضاء العدلي من شأنه ان يحقق نقلة نوعية في  :ثانيا 

مسار استقاللية القضاء التونسي ويؤمل ان تكون الهيئة مدخال لالعتراف بوجود السلطة القضائية وباالدارة 

 .الذاتية لشؤونها

يالحظ ان تمتيع الهيئة باالستقاللية االدارية والمالية وتوسيع نظرها الى كامل المسار المهني للقضاة  :ثالثا

واالعتماد عليها في تحقيق الضمانات المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة والتأديب تمثل تطورا مرحليا إلصالح 

 .القضاءالمنظومة القضائية طبق المعايير الدولية الستقالل 

ينبه الى ان تنظيم الهيئة الجديدة زيادة على عدم استناده الى اغلبية منتخبة من االعضاء قد حافظ على  :رابعا

عيوب المشروع االصلي كإحالة انتخابات الهيئة واإلشراف عليها الى المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب 

ة لوزير العدل بشأن النقلة والتأديب، والتضييق من القضاة كل حسب رتبته وعدم احالة كامل الصالحيات المسند

 .صالحيات الهيئة في مراجعة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بتسمية القضاة او اعفائهم

يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى استكمال ارساء الهيئة والتعجيل بمؤتمرها االنتخابي بعد فرز   :خامسا

 .     ال معقولة من ممارسة مهامها واإلشراف على الحركة القضائية المقبلةالترشحات لتمكينها في آج

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء                                                       

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                            
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 :انتخابات الهيئة (6

 2213جوان  3باردو يف 

 بـيــــان
في اطار هيئته المديرة بمقره الكائن  6102جوان  2المجتمع في  المرصد التونسي الستقالل القضاءان 

على اثر جلسة العمل  2213جوان  1بباردو وبعد اطالعه على بالغ جمعية القضاة التونسيين الصادر في 

بالسعي في توفير الدعم "التنفيذي ووزير العدل وما ورد بالبالغ خصوصا من تعهد الوزير  المنعقدة بين مكتبها

الالزم لعقد مؤتمر انتخاب اعضاء الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي ومنها خاصة توفير مقر للجنة 

 2213ماي  2ي المؤرخ ف 2213لسنة  13، واذ يذك ر بان القانون االساسي عدد "المشرفة على االنتخابات

الصادر بتاريخ  37المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي قد تم نشره بالرائد الرسمي عدد 

قائمة اعضاء اللجنة  2213ماي  21وان مكتب المجلس الوطني التاسيسي قد اعلن بتاريخ  2213ماي  7

تنظيم انتخابات الهيئة و االشراف  -ن المذكورمن القانو 3تطبيقا لمقتضيات الفصل -المستقلة التي ستتولى 

 :عليها ومراقبتها في مؤتمر انتخابي

يدعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى تمكين اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم االنتخابات من االجتماع  -اوال

عضائها مباشرة مهامهم في اسرع االوقات الختيار رئيس و مقرر لها او انتخابهما عند التعذر حتى يتيسر أل

 .التي ينص عليها القانون االساسي المتعلق بإحداث الهيئة

يالحظ ان ارساء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستكمال تركيبتها وتحديد اليات عملها يستوجب  -ثانيا

 :اتمام المراحل االساسية التالية-اضافة لما سبق-بالضرورة 

من قبل اللجنة المكلفة بذلك و من بينها صيغة التصريح على تحديد آجال االنتخابات و صيغها  .0

الشرف المتعلق بموانع الترشح و الممتلكات الخاصة بكل مترشح و الشروط المتعلقة بتمثيلية النساء 

 .القاضيات

 .تلقي الترشحات من القضاة و غيرهم طبق اآلجال والصيغ المعلنة .6

ريخ االنتخابات و مكانها قبل مدة سابقة لتاريخ االعالن عن قائمة المترشحين من القضاة و تا .2

 .االنتخابات وهو ما يقتضي التحضير لذلك بترتيبات بشرية و مادية

 .اجراء انتخابات القضاة و االعالن عنها في نفس اليوم .5

تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجل اقصاه يوم االعالن عن  .4

 .ات القضاةنتائج انتخاب

 .عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي النتخاب اعضاء الهيئة من غير القضاة .6

 .االعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات و انتهاء مهام اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم االنتخابات .9
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ي مسبقا توفير اجتماع اعضاء الهيئة الوقتية بدعوة من الرئيس االول لمحكمة التعقيب وهو ما يقتض .8

الدولة لكل االمكانات الضرورية لتحقيق االستقاللية االدارية و المالية للهيئة مع االشارة الى ان 

 .هذه الهيئة ال تصح إال بحضور ثلثي اعضائها على االقل مداوالت 

 .ضبط الهيئة الوقتية لنظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها .7

ينص عليه النظام الداخلي ويتعلق االمر على االقل بنائب  توزيع الوظائف داخل الهيئة طبق ما .01

 .الرئيس والمقرر

 :يفيد اضافة لذلك بان ممارسة الهيئة لمهمتها االساسية المتعلقة بإعداد حركة القضاة تستوجب كذلك  -ثالثا

 .االعالن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية .0

 .لنقل و الترقيات والترشح للخطط القضائيةتلقي مطالب ا .6

 .دراسة مطالب الترقية و النقلة والتسمية بالخطط القضائية .2

 .االعالن عن حركة القضاة ونشرها بمقتضى امر بالرائد الرسمي .5

يعتبر في ضوء ما تقدم ان اجراء الحركة القضائية في موعدها المعتاد الموافق لبداية شهر أوت يتعذر  -رابعا

 .زه بالنظر الى اآلجال الضرورية إلرساء الهيئة الوقتية و دراسة المطالب المهنيةانجا

يؤكد على مسؤولية وزارة العدل في التعجيل بإرساء الهيئة الوقتية والتزامها قانونا بتوفير جميع  -خامسا

 .الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية االنتخاب بصفة شفافة ونزيهة

ذلك الى جميع االطراف المتداخلة في هذا الشأن وهي لجنة االنتخابات ومكتب المجلس  ويتوجه بناء على

الوطني التأسيسي ووزارة العدل والهياكل الممثلة للقضاة بقصد التنسيق بينها ويقترح في هذا الصدد ان يتم 

ق ذلك من حيث اعالن خطة عمل مشتركة تحدد مختلف المسؤوليات و الجهات المكلفة بتنفيذها و طرق تحقي

االجال والصيغ بما يضمن اجراء االنتخابات في احسن الظروف وتمكين الهيئة في آجال معقولة من اعداد 

 .حركة القضاة لهذه السنة

في  -برأي مطابق منها  -يشدد على اختصاص الهيئة بالنظر في المسار المهني للقضاة و تداخلها  -سادسا

العليا وهو ما يدعو الى دعم وجودها والتسليم باختصاصها قطعا مع جميع التسميات بالوظائف القضائية 

 .الممارسات السابقة و تحقيقا إلشرافها الكامل على القضاء العدلي

 
 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

  الرئيس احمد الرحموني                                                                       
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 2101جوان  00باردو يف 

 اعالم صحفي

بمقر المجلس الوطني التأسيسي  2213جوان  11انه تم بتاريخ  المرصد التونسي الستقالل القضاء  يعلم

وبدعوة من رئيسه وتحت اشرافه اجتماع اللجنة المستقلة المكلفة بتنظيم انتخابات الهيئة الوقتية لالشراف على 

 21عضوا من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ  11ها وعددهم القضاء العدلي المعلن عن اعضائ

 .2213ماي 

عضوا من  12س وبحضور 12:21وقد تم افتتاح االجتماع من قبل السيد مصطفى بن جعفر بداية من الساعة  

ور من نواب المجلس الوطني التأسيسي وبغياب أحد األعضاء النواب كما تمت دعوة الحض 1قضاة و  1بينهم 

الى انتخاب رئيس اللجنة المستقلة ومقررها وبعد اجراء االنتخابات بطريقة سرية اسفرت النتيجة عن ترشيح 

السيد محمد قحبيش عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي وعضو اللجنة التأسيسية للقضاء 

خاب السيد عمر الوسالتي قاضي االئتمان العدلي واالداري والمالي والدستوري رئيسا لتلك اللجنة وكذلك انت

 .والتصفية بالمحكمة االبتدائية بمنوبة مقررا لها

وقد تم االتفاق بين االعضاء على تفويض الرئيس والمقرر لالتصال بوزارة العدل بشأن توفير الوسائل البشرية 

للنظر  2213جوان  13الخميس  والمادية لتنفيذ عملية االنتخاب وتقرر اضافة لذلك دعوة اللجنة لالجتماع يوم

 . في الترتيبات المقبلة المتعلقة بانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

ويشار الى ان أغلبية القضاة يتطلعون الى انعقاد الجلسة االنتخابية للهيئة الوقتية قبل العطلة القضائية الموافقة 

 .ا العاموقبل دخول شهر رمضان الكريم لهذ 2213جويلية  13ليوم 

 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                              
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 6102جوان  68باردو يف 

 تقرير حول متابعة التحضري النتخابات اهليئة الوقتية للقضاء العديل 

في اطار متابعته النتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المزمع  -القضاء  المرصد التونسي الستقالليفيد      

 :بجملة من المعطيات -جويلية القادم  7اجراؤها يوم 

 :من جهة النظر في ملفات الترشح :أوال

 28انها ستتولى اليوم  -اعتمادا على معلومات مباشرة من اللجنة المستقلة النتخابات الهيئة الوقتية  -يالحظ 

النظر في مطالب الترشح المقدمة من القضاة واألساتذة الجامعيين في القانون وإعداد القائمة  2213جوان 

االولية للمترشحين المقبولين وإعالنها في نفس اليوم او غدا مع اعتبار ان ملفات الترشح التي لم تستكمل 

مكين اصحابها من اجل لالعتراض على الشروط القانونية او لم تتضمن الوثائق المطلوبة سيتم رفضها وت

 .قرارات الرفض

بعد النظر  2213جويلية  2او  1ويذكر ان القائمة النهائية للمترشحين سيتم االعالن عنها في اجل ال يتجاوز 

في االعتراضات التي يمكن اثارتها لوجود عدد من موانع الترشح االصلية طبق ما نص عليه القانون االساسي 

 .اث الهيئة الوقتيةالمتعلق بإحد

ولهذا الغرض ستتولى اللجنة بعد االعالن عن القائمة االولية للمترشحين مكاتبة الجهات الرسمية المودع لديها 

ملفات القضاة وأساسا وزارة العدل او تلقي ملحوظات الجهات غير الرسمية قصد االفادة بالموانع الخاصة 

وية المجالس العليا للقضاء السابقة او ممارسة نشاط داخل كالمشاركة في عض)بالمترشحين عند االقتضاء 

 ..(.حزب التجمع المنحل او المشاركة في محاكمات الرأي والحريات

 :من جهة قائمة المترشحين: ثانيا

مطلبا موزعة بين اصناف  82ان مطالب الترشح المقدمة للجنة المستقلة قد بلغت بعد ختم قائمة المترشحين 

 :لنحو التاليالمترشحين على ا

 :مطلبا تتوزع بين الرتب الثالث كاالتي 73: بالنسبة الى القضاة -

 مطلبا 21 :الرتبة األولى. 

 مطلبا 28 :الرتبة الثانية. 

 مطلبا 22 :الرتبة الثالثة. 

مطلبا تتضمن ثالثة ترشحات ألساتذة يجمعون بين التدريس  11: بالنسبة الى االساتذة الجامعيين في القانون -

أساتذة جامعيين في  1حاماة بالنظر الى ان الهيئة حسب القانون المحدث لها تتركب اضافة الى القضاة من والم

 .القانون يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب يجمعان بين التدريس والمحاماة

 :من جهة المالحظات على قائمة المترشحين: ثالثا

 :رة ابداء جملة من المالحظات األولية، من ذلكيمكن في ضوء قائمة المترشحين المذكو
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قد جاء مناسبا لعدد ( ترشحا 73)ارتفاع نسبي في العدد الجملي للترشحات مع ابراز ان ترشح القضاة  (1

في حين ان ترشح ( اعضاء 12)االعضاء المزمع انتخابهم لعضوية اللجنة من مختلف الرتب القضائية 

 .ا بالنظر الى ان االساتذة الجامعيين يمثلون ربع اعضاء الهيئةعضوا من غير القضاة يعتبر محدود 11

اهمية الترشحات بالرتبة الثانية مقارنة ببقية الرتب رغم ما يالحظ من انخفاض عدد المنتسبين اليها  (2

قاضيا وبالرتبة  711قاضيا مع اعتبار ان العدد بالرتبة االولى هو  1817قاضيا من جملة  131)

 (.قاضيا 372الثالثة 

مترشحة وهو ما يتجاوز الربع من العدد الجملي للمترشحين ويالحظ ان  22حضور نسائي في حدود  (3

تتجاوز ترشحات القضاة من جنس الذكور مع االشارة  11الترشحات النسائية بالرتبة الثالثة وعددها 

 %31أي في حدود  1817قاضية من جملة  373الى ان عدد القاضيات بالصنف العدلي يقدر بـ 

وعلى هذا االعتبار يمكن ان يؤدي ذلك الى ضمان تمثيلية النساء القاضيات في تركيبة الهيئة طبق ما 

 .من القانون االساسي المحدث لها 1يقتضيه الفصل 

ترشح اعضاء بارزين من نقابة القضاة التونسيين رغم اعالنها مقاطعة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  (2

من  8سبين للهيئة االدارية لجمعية القضاة التونسيين علما وان الفصل اضافة الى ترشح اعضاء منت

القانون االساسي المتعلق بإحداث الهيئة يمنع من الترشح اعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة دون 

 .غيرهم والمقصود بذلك الهيئات المديرة او المكاتب التنفيذية لهياكل القضاة

 .تذة الجامعيين من مختلف الجهات بالجمهوريةوجود ترشحات للقضاة واألسا (1

 .غياب الترشحات من قبل المنتسبين للوظائف القضائية او االدارية العليا (3

ترشح عدد من اساتذة القانون العام المعروفين باهتمامهم بالشأن القضائي ونشاطهم ضمن مكونات  (7

 .المجتمع المدني

 :من جهة وسائل العمل: رابعا

ات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجنة ال تتالءم مع المهام الموكولة لها من ذلك عدم يتبين ان االمكان

تصرفها في مخصصات مالية مستقلة واقتصار دعم وزارة العدل على تمكين القضاة اعضاء اللجنة من التفرغ 

 .اللجنة بمقر الوزارةالوقتي وتوفير االقامة باحد النزل لثالثة منهم اضافة الى وضع مكتبين على ذمة 

 :من جهة اجراء االنتخابات: خامسا

 2213جويلية  7تأكد من مصادر مباشرة من اللجنة ان اجراء االنتخابات سيتم في التاريخ المعلن عنه أي  

وان المؤتمر االنتخابي سينعقد بمقر وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية الكائن بباردو وسيشرع قريبا في 

د قائمات الناخبين اعتمادا على قائمات القضاة المحي نة التي تمسكها وزارة العدل علما وان النية تتجه الى اعدا

 .اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في اجراء االنتخابات

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 أحمد الرحموني الرئيس                                                                 
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 6102جويلية  6باردو يف 

 تقرير حول ضبط قائمة املرتشحني إلنتخابات اهليئة الوقتية للقضاء العديل
في اطار متابعته لعمل اللجنة المستقلة النتخابات الهيئة  - المرصد التونسي الستقالل القضاءيفيد 

ان نظر اللجنة في  - 2213جوان  28لصادر في الوقتية للقضاء العدلي وفي ضوء المعطيات الواردة بتقريره ا

مطالب الترشح قد آل الى رفض ملحوظ لعدد من الطلبات والسباب شكلية في اغلب الحاالت وتمكين 

 :المترشحين من آجال محدودة لالعتراض تحت ضغط الموعد المعي ن للمؤتمر االنتخابي

 :طلبات الترشح المصرح برفضها: أوال

 ت على خالف المتوقع الى قد اتجه ستقلة لالنتخابات بالهيئة الوقتية للقضاء العدلييالحظ ان اللجنة الم

او من االساتذة الجامعيين وتقلصت  سواء من القضاة المقدمة (مطلبا 32) رفض اكثر من ربع المطالب

 :ترشحا على التفصيل اآلتي 16الى  48قائمة المترشحين من  بذلك

مطلبا موزعة بين الرتب الثالث  61مطلبا وذلك برفض  48 المطالبالباقي من  :بالنسبة الى القضاة -

 :كاآلتي

 مطالب 7مطلبا بعد رفض  64 :الرتبة االولى. 

 مطالب 1مطلبا بعد رفض  33 :الرتبة الثانية. 

 مطالب 1مطلبا بعد رفض  68 :الرتبة الثالثة. 

 .لبمطا 8مطالب بعد رفض  7 :بالنسبة الى االساتذة الجامعيين في القانون -

   3162جوان  31تم اعالن القائمة االولية للمترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الشكلية للترشح بتاريخ 

 .ترشحا السباب شكلية 31مترشحا بعد رفض  18وقد تضمنت القائمة 

لية جوي 3وبعد ذلك تم اعالن القائمة النهائية للقضاة واالساتذة الجامعيين المترشحين لعضوية اللجنة بتاريخ 

ترشحات السباب اصلية  2مترشحا طبق التفصيل المبين اعاله بعد رفض  16وقد تضمنت القائمة  3162

 .تتعلق بموانع الترشح

  يمكن في ضوء ذلك ابداء المالحظات التالية: 

ترشحا واساسا السباب شكلية ال عالقة  32انخفاض ملحوظ في العدد الجملي للترشحات وذلك باسقاط  -

 .الصلية للترشح لها بالشروط ا

اضافة الى االساتذة  من صنف القضاة تراجع بارز في عدد الترشحات المتعلقة بالرتبتين االولى والثالثة -

 يجمعان بين التدريس والمحاماة( االستاذان سامي الجربي ومراد كناني)الجامعيين مع بقاء ترشحين فقط 

 .د الضروري المشترط لعضوية الهيئةوهو الح

 48ترشحا نسائيا من جملة  64حات نسائية من صنف القاضيات بمختلف الرتب وبقاء ترش 4اسقاط  -

 (.68من  4)بالنسبة لصنف القضاة واالساتذة مع حضور نسائي بارز للقاضيات بالرتبة الثالثة 
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م تمثيلية النساء القاضيات في قائمة  64وفي المقابل تم اسقاط    ترشحا للذكور من صنف القضاة وهو ما دع 

 .الترشحات

 :اسباب رفض الطلبات :ثانيا

 شكلية واصلية: توزعت اسباب الرفض التي اعتمدتها اللجنة الى صنفين

نة ببالغ اللجنة  :االسباب الشكلية (6 وتخص بصفة اساسية ملف الترشح وخصوصا الشروط الشكلية المضم 

بب رئيسي يتعلق بما مطلبا لس 31وقد ادى اعتماد تلك الشروط الى رفض  3162جوان  68الصادر في 

المحدث للهيئة من الزام كل مترشح  3162ماي  3من القانون االساسي المؤرخ في  61ينص عليه الفصل 

من نفس  1بالفصل " يقدم للجنة االنتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة"بان 

 .القانون وذلك اضافة الى االسباب الشكلية االخرى

ان اللجنة المستقلة قد  3162جوان  68يتضح من البالغ الصادر في  :لتصريح على الشرفشكلية ا -

توسعت في االجراء الشكلي المتعلق بتصريح المترشح على خلوه من الموانع االصلية للترشح واشترطت 

 ، طبق مقتضيات القانون"بتصريح على الشرف بخط اليد ممضى من صاحبه" لقبول ملف الترشح االدالء 

 .االساسي المتعلق باحداث الهيئة

نة وهو تحرير التصريح مطلبا لم تحترم االجراء المنصوص عليه ببالغ اللج 64وقد ترتب عن ذلك رفض 

 .واستبعدت التصاريح المرقونة حتى وان كانت ممضاة من صاحب المطلب ط اليدالمذكور بخ

 :اف المترشحين كاآلتيوقد توزعت قرارات الرفض الصادرة لهذا السبب على مختلف اصن

  :بالنسبة الى القضاة -

 مطالب 1 :الرتبة االولى. 

 مطالب 8 :الرتبة الثانية. 

 مطلبان :الرتبة الثالثة. 

 .مطالب 2 :بالنسبة الى االساتذة الجامعيين في القانون -

 :هيعلى اسباب مختلفة للرفض و 4اعتمدت اللجنة بشان بقية المطالب وعددها  :االسباب الشكلية االخرى

جوان  68عدم امضاء مطلب الترشح في حالتين وذلك اعتمادا على ما ورد ببالغ اللجنة الصادر في  -

من اشتراط مطلب ترشح مرقون وممضى من صاحبه باسم رئيس اللجنة المستقلة لالشراف على  3162

 .انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

 .ة او توجيهها عن طريق الفاكس في حالتينعدم تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطني -

عدم االدالء بقرار االنتداب بالنسبة الى االساتذة الجامعيين وخلو المطلب تبعا لذلك مما يثبت توفر شرط  -

 .االقدمية في حالة واحدة
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من القانون  1و  4وتتعلق بموانع الترشح لعضوية الهيئة المنصوص عليها بالفصلين  :االسباب االصلية (3

في حالة )او التأديبية ( في حالتين)االساسي المحدث للهيئة وقد ادى االستناد الى بعض االسباب الشخصية 

بشأن الى رفض ثالث مطالب تهم القضاة دون غيرهم اعتمادا على المعطيات التي وردت للجنة ( واحدة

 .وجود موانع تحول دون توفر الشروط القانونية للترشح

 :آجال االعتراض: ثالثا

قد حدد اجال لالعتراض  3162جوان  31يالحظ ان بالغ اللجنة المستقلة النتخابات الهيئة الوقتية الصادر في  -

وقع بوابة وزارة على الساعة منتصف النهار طبق االعالن المدرج بم 3162جويلية  2اقصاه يوم االربعاء 

 .العدل

بعد ضبط القائمة النهائية واستبعاد ثالثة  -عن نفس اللجنة  3162جويلية  3اال ان البالغ الصادر اليوم 

الى  3162جويلية  2قد حدد اجال جديدا لقبول االعتراضات هو يوم االربعاء  -ترشحات لوجود موانع اصلية 

 .ونشرها بذات اليوم 3162جويلية  8لى ان يقع البت فيها يوم حدود الساعة الخامسة والنصف بمقر اللجنة ع

يشار الى ان القانون المحدث للهيئة لم ينص على اجل لالعتراض على قرارات رفض الترشحات وال على 

 .االجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض

الصادرة عنها بل انها  كما ان اللجنة لم توضح عند افتتاح باب الترشحات نظام االعتراض على القرارات

وثانيا في قرارات الرفض ( أيام 4)منحت آجاال متفاوتة للطعن، أوال في قرارات الرفض السباب شكلية 

 .، ويبدو ان الضغوطات المرتبطة بموعد االنتخابات هي التي كانت وراء ذلك(يومان)السباب اصلية 

 :المؤتمر االنتخابي: رابعا

جويلية  7انه تقرر عقد المؤتمر االنتخابي يوم  3162جوان  31غها الصادر يوم أكدت اللجنة المستقلة في بال 

بمقر وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية الكائن بباردو، وينتظر ان تتولى اللجنة عند نشر قائمة  3162

 .المترشحين المعروضة لالقتراع بيان اجراءات االنتخاب لعموم القضاة

لمكتب  7فروض ان تتولى لجنة االنتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة وعددهم واضافة لذلك من الم

المجلس الوطني التأسيسي في أجال اقصاه يوم االعالن عن نتائج انتخابات القضاة لكي يتم بعد  ذلك عقد جلسة 

ين في القانون أعضاء من صنف االساتذة الجامعي 4أيام النتخاب  2عامة للمجلس الوطني التأسيسي في ظرف 

يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب طبق الشروط الواردة بالقانون االساسي المحدث للهيئة الوقتية 

 (  4الفصل )

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                  
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 :ماع األول للهيئةاالجت (2

 2101جويلية  21باردو يف 

 تقرير حول االجتماع االول للهيئة الوقتية للقضاء العديل
 :المرصد التونسي الستقالل القضاءإن  

  ر باستكمال عضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك بانتخاب قضاة من الرتب الثالث مباشرة  61اذ يذك 

أعضاء من االساتذة الجامعيين من قبل المجلس الوطني  4و  3162 جويلية 7من قبل زمالئهم يوم 

من القضاة المعينين بالصفة وجميعهم  4اضافة الي  3162جويلية  61التأسيسي في جلسته العامة بتاريخ 

 .سبق تعيينهم مباشرة من قبل السلطة التنفيذية

  بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على المتعلق  3162ماي  3واذ يؤكد على ما اقتضاه القانون المؤرخ في

القضاء العدلي من اختصاص شامل لهذه الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب 

ونظر في مطالب االستقالة واالحالة على التقاعد المبكر ورفع الحصانة اضافة الى ابداء رأيها االستشاري 

عمل القضائي وأساليب اصالح منظومة القضاء العدلي وتقديم في مشاريع القوانين المتعلقة بسير ال

 .اقتراحاتها بقصد تطوير العمل القضائي مع تمتعها لهذا الغرض باالستقاللية االدارية والمالية

  وإذ يالحظ ان ممارسة تلك الهيئة لمهامها يستوجب توفير جميع االمكانات البشرية والمادية الالزمة

 .بط نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها طبق ما يقتضيه القانون المحدث لهالوجودها واستمرارها وض

 للهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعطيات الخاصة باالجتماع االول المرصد وفي ضوء ذلك يعرض: 

 :في أشغال االجتماع :أوال

لتلك الهيئة بدعوة من  بمقر محكمة التعقيب بالعاصمة اول اجتماع 3162جويلية  61انعقد بتاريخ الجمعة  (0

الرئيس االول لمحكمة التعقيب السيد ابراهيم الماجري بصفته رئيس الهيئة وهي الوظيفة الوحيدة التي نص 

 .عليها القانون

 .عضوا وتغيب أحد االعضاء من غير القضاة 64وقد حضر االجتماع اضافة الى رئيس الهيئة 

داخل الهيئة وإحداث لجان متخصصة مع االشارة ان  وقد خصصت الجلسة االولى اساسا لتوزيع الوظائف

 .انعقاد هذه الجلسة لم يسبقه ضبط لجدول اعمالها او االعالن عن انعقادها للعموم

يشار الى ان اجتماع الهيئة في مقر احدى المحاكم قد تم بصفة مستعجلة بسبب تأخر السلطة التنفيذية عن  (2

ية طبيعة التعامل السلبـي مع هيئة ناشئة ممثلة للسلطة تخصيص مقر مستقل لها وهو ما يعكس بصفة جل

القضائية ويستعيد واقع القضاء في ظل النظام السابق الذي لم يسمح بوجود مقر خاص للمجلس االعلى للقضاء 

 .دون اعتبار ما يضاف الى ذلك من غياب أي ة خطة لتركيز تلك الهيئة وتوفير احتياجاتها الضرورية

الستثنائية النعقاد اول اجتماع للهيئة تجد تبريرها حسب المشرفين عليها في الصبغة يالحظ ان الظروف ا (1

االستعجالية إلعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة بالنظر الى تجاوز اآلجال المعتادة إلعدادها واإلعالن 

 .عنها
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ؤتمر االنتخابي وقبل تكوين الهيئة الى وفي هذا السياق يذكر ان رئيس الهيئة الوقتية قد بادر في تاريخ سابق للم

اعالن قائمة الشغورات في الخطط الوظيفية بنفس الصيغة التي جرى عليها العمل لدى المجلس االعلى للقضاء 

المنحل وقد تضمن االعالن قائمة في المراكز الشاغرة باإلدارة المركزية لوزارة العدل ومختلف المحاكم 

لتقديم طلبات القضاة في حدود  3162فروعها وتحديد اجل اقصاه موفى جويلية باستثناء المحكمة العقارية و

 .الشغورات المعلنة

ويتضح ان اشغال االجتماع االول للهيئة لم تتضمن النظر في  تلك الشغورات والمصادقة عليها مراعاة لما 

عن قائمة الشغورات في تعلن "من القانون المحدث للهيئة الذي نص على ان هذه الهيئة  63يقتضيه الفصل 

 ".مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية

 :في قرارات االجتماع :ثانيا

تمت دعوة اعضاء الهيئة الى اجراء انتخابات على عدد من الوظائف لم ينص عليها القانون االساسي المتعلق  (0

وقد ترشح لخطة نائب الرئيس  بإحداث الهيئة وتخص وظائف نائب رئيس الهيئة والمقرر والناطق الرسمي،

أحد القضاة من االعضاء المعينين بالصفة وهو السيد رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 

وأحد القضاة من االعضاء المنتخبين عن الرتبة الثالثة وهو السيد خالد العياري الرئيس االول لمحكمة 

لى المترشحين الى فوز االول بالوظيفة المذكورة بعد ان االستئناف بالكاف، وقد آل التصويت السري ع

 .اصوات تحصل عليها منافسه 4صوتا في مقابل  66تحصل على 

 3162ماي  1في بيانه الصادر في  المرصد التونسي الستقالل القضاءويشار في هذا الصدد الى ما نبه اليه 

انفراد السلطة "ة العام لدى محكمة التعقيب من على اثر تعيين القاضي السيد رضا بن عمر في خطة وكيل الدول

تصعيد القضاة الموالين لها وااللتفاف على سلطات الهيئة الوقتية قبل "بقصد " السياسية بالتعيين دون مشاورة 

 ".ارسائها واساسا ضمان حضور السلطة التنفيذية بصفة مباشرة في تركيبة الهيئة المشرفة على القضاء

الوظائف فقد تمت تزكية العضوين المترشحين لها من بين القضاة المنتخبين وهما السيدة ليلى أما بالنسبة لبقية 

الزين وقد اسندت لها وظيفة مقرر الهيئة والسيدة وسيلة الكعبي وقد آلت اليها وظيفة الناطق الرسمي للهيئة 

 .وكلتاهما مستشارة بمحكمة التعقيب

 لجنة االعداد المادي للحركة القضائيةأوال : تخصصة هـيكما صادقت الهيئة على احداث ثالث لجان م (2

والمقصود من احداثها التحضير لمشروع الحركة القضائية وخصوصا دراسة طلبات التعيين والترقية 

ويتضح ان من مشموالتها االساسية العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة  لجنة تركيز الهيئة ثانياوالنقلة، و

التي عهد لها تقديم مشروع  لجنة النظام الداخلي ثالثاية والبشرية والسعي في توفيرها، بوسائل العمل الماد

 .ينظم سير عمل الهيئة ومختلف هياكلها

يالحظ ان الهيئة قد اتجهت الى احداث وظائف دون بيان مشموالتها والمصادقة على انشاء لجان متخصصة  (1

 (.الداخلي ولجنة تركيز الهيئة لجنة النظام)اغلبها ذات طبيعة وقتية او اجرائية 

  :في الملحوظات: ثالثا

يتبين ان الهيئة لم تحرص في اولى اجتماعاتها على ضبط خطة عملها وتحديد احتياجاتها فيما يتالءم مع  (0

مهامها واساليب تحركها اضافة الى طبيعة عالقاتها مع الجهات المعنية بعملها كرئاسة الحكومة ووزارة 

 ...الية والمعهد االعلى للقضاءالعدل ووزارة الم
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ويشار في هذا الصدد الى أن  وزارة العدل قد رفضت تمكين الهيئة من الملفات الشخصية للقضاة وبقية 

الى االطالع بوزارة العدل  -في مخالفة لمقتضيات االستقاللية  -المعطيات الخاصة بأوضاعهم المهنية ودعتها 

 .على تلك المعطيات

 1ارسة االختصاصات المتعددة للهيئة والتي تتجاوز حسبما ورد بالقانون المحدث لها ومن الواضح ان مم

اختصاصات اساسية تقتضي مسك الملفات والسجالت الخاصة بالملحقين القضائيين والقضاة بصفة مستقلة 

 .حفاظا على مصداقية عملها ونجاعته

 3الفصل االول من القانون االساسي المؤرخ في )ة يالحظ ان االقرار لهيئة القضاء العدلي باالستقاللية المالي (2

يقتضي افرادها بميزانية خاصة تضمن استقاللها وتغطي نفقاتها العامة وجميع مستلزماتها ( 3162ماي 

 .ويستوجب ذلك التحضير لميزانية الهيئة بسعي من هياكلها المختصة وبالتنسيق مع وزارة المالية

انتخابات طبق صيغ معينة لعدد من الوظائف التي لم يرد ذكرها بالقانون  يتضح ان مسارعة الهيئة الى اجراء (1

المحدث للهيئة او احداث اللجان الثالث دون بيان مشموالتها فيه مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

ئة الذي نص على الزامية وضع النظام الداخلي للهي 3162ماي  3االول من القانون االساسي المؤرخ في 

 .بقصد تنظيم سير عملها

وفي ضوء ذلك فان تحديد مختلف اللجان وإجراءات سيرها وانتخاب اعضائها وبيان مشموالت الوظائف التي 

 .تقتضيها اعمال الهيئة تبقى من المسائل االساسية التي يتم ضبطها بالنظام االساسي

ائجها قد افرزت اختالال في تمثيلية مختلف يتبين من االنتخابات المجراة في اول جلسة للهيئة الوقتية ان نت (4

 : االعضاء على مستوى الوظائف التي تم احداثها من ذلك

  رئيس ونائب رئيس ومقرر وناطق )انفراد الرتبة الثالثة من صنف القضاة بجميع الوظائف االربع

يرها من دون بقية االصناف او الرتب القضائية وتركز تلك الوظائف بمحكمة التعقيب دون غ( رسمي

 .المحاكم في حين كان من الوارد مراعاة تمثيلية االصناف او الرتب االخرى

  انحصار وظيفة الرئيس ونائبه في صنف القضاة المعينين وقد ادى ترشح احد القضاة المنتخبين من

الرتبة الثالثة لوظيفة نائب الرئيس الى عدم اختياره رغم حصوله في االنتخابات المباشرة على اعلى 

وهو ما يشير الى المحافظة داخل الهيئة على ( صوتا  621) نسبة من االصوات بالنسبة لبقية الرتب 

 .نفوذ كبار القضاة المرتبطين تقليديا بالسلطة التنفيذية بحكم تسميتهم مباشرة من قبلها وطبق اختياراتها

  لتأسيسي على نتيجة تأثير األعضاء من غير القضاة الواقع انتخابهم من قبل المجلس الوطني ا

التصويت لصالح القضاة المعينين فيما يتنافى مع الطبيعة المستقلة والمتوازنة للهيئة الوقتية وان كان 

من السابق ألوانه استخالص النتائج النهائية بخصوص مساهمة االساتذة الجامعيين في دعم التوجهات 

 .مت عضويتهم بهاالمستقلة داخل الهيئة ومدى ارتباطهم باألحزاب التي دع  

يتجه بناء على ماسبق اعتبار ما تم بشأن الوظائف او اللجان المحدثة او االنتخابات المجراة من قبيل  (5

القرارات الوقتية في انتظار تهيئة النظام الداخلي للهيئة الذي يضبط على ضوء قانونها االساسي حقوق 

ويضمن ... هيئة والمكتب الدائم ومقرر الهيئة وكتابتهااعضائها وواجباتهم وسير الهياكل التابعة لها كرئاسة ال

 .تمثيلية مختلف االصناف والرتب داخل تلك الهياكل

 :عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                    
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 :الحركة القضائية (5

 6102 سبتمرب 66باردو يف 

 6102/6105تقرير حول احلركة القضائية 

 :المرصد التونسي الستقالل القضاءان 

  سبتمبر  62بعد اطالعه على حركة القضاة المعدة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كيفما تم اعالنها بتاريخ

 .وما تضمنته من نقل وترقيات للرتب القضائية الثالث وتسمية الملحقين القضائيين 3162

  3162جويلية  31بتاريخ  االولوبعد اطالعه على البالغين الصادرين عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي 

المتعلق باعمال اللجان المحدثة بالهيئة وهي لجنة االعداد المادي للحركة ولجنة تركيز الهيئة ولجنة النظام 

المعتمدة في اعداد الحركة القضائية  المتعلق ببعض المعايير 3162سبتمبر  31بتاريخ  الثانيالداخلي و

 .واالقتراحات الرامية الى تطوير عمل الهيئة

  3162أوت  64وبعد اطالعه على التصريح الصادر عن الناطقة الرسمية باسم الهيئة المذكورة بتاريخ 

يئة وما ورد به من ان الصعوبات المادية وافتقار الهاجتماع رئيس الجمهورية بأعضاء الهيئة على اثر 

أن الحركة المقبلة لنقلة وترقيات القضاة ستقطع مع منظومة االستبداد وعن أداء واجبها "لمقر لن تثنيها  

 ." والوالءات حيث تم وضع مقاييس موضوعية للنقل والترقيات سترضي أهل السلك

 وخصوصا  وبعد اطالعه على مختلف المواقف والملحوظات الصادرة تعليقا على الحركة القضائية الحالية

 . 3162سبتمبر  24بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 

  المتعلق باالجتماع األول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي  3162جويلية  32وإذ يذكر بتقريره الصادر بتاريخ

م مع مهامها وما لوحظ فيه من ان الهيئة لم تحرص على ضبط خطة عملها وتحديد احتياجاتها فيما يتالء

إضافة الى مخالفتها لمقتضيات قانونها األساسي الذي نص على إلزامية وضع النظام الداخلي للهيئة بقصد 

 .تنظيم سير عملها ومسارعتها الى اجراء انتخابات لعدد من الوظائف لم يرد ذكرها بالقانون المحدث للهيئة

  المتعلق باحداث  3162ماي  3المؤرخ في  3162لسنة  62واذ يذكر بما يقتضيه القانون األساسي عدد

وفي ( 3الفصل )هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي من ان الهيئة تنظر في المسار المهني للقضاة 

إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية 

لنقل والترشح لها وتدرس طلبات التعيين والنقل باالعتماد على الخاصة بكل رتبة قضائية وتتلقى مطالب ا

وتختص اضافة لذلك بالنظر في تسمية الملحقين القضائيين ( 63فصل )المعايير الدولية الستقالل القضاء 

 (.62الفصل )المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد األعلى للقضاء بمراكز عملهم

 :قضائية للهيئة الجديدة المالحظات التاليةالمرصد بشأن أول حركة  يبدي

 :ظروف إعداد الحركة: أوال

يتبين من تصريحات أعضاء الهيئة ومن المعلومات الواردة من مصادر قريبة ان الهيئة قد عملت في ظل 

 .ضغوطات داخلية وخارجية ساهمت في الحد من نجاعتها واستقاللها
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 :الضغوطات الداخلية -0

 مادية ومعنوية: وعين من الضغوطاتويتعلق االمر اساسا بن

 :الضغوطات المادية ( أ

  بمقر محكمة  3162جويلية  61لقد سبق التنبيه الى تلك الضغوطات منذ انعقاد اول اجتماع للهيئة بتاريخ

التعقيب بسبب تأخر السلطة التنفيذية عن تخصيص مقر مستقل لها وهو ما يعكس بصفة جلية طبيعة 

تقرير المرصد التونسي الستقالل القضاء حول )شئة ممثلة للسلطة القضائية التعامل السلبي مع هيئة نا

 (. 3162جويلية  32االجتماع االول للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 

  (  3162سبتمبر  31بالغ مؤرخ في )وقد أكدت الهيئة في بالغها االخير استمرار الصعوبات المادية

لحكومة قصد تفعيل القانون االساسي المحدث للهيئة بخصوص تمكينها رغم توجيهها مكاتبة الى رئاسة ا

من مقر خاص بها والعمل على توفير الحاجيات المادية واالمكانيات البشرية التي يقتضيها سير عملها 

، وبناء على (3162جويلية  31بالغ هيئة القضاء العدلي بتاريخ )حسبما تولت ضبطه لجنة تركيز الهيئة 

هيئة االطراف المعنية الى توفير جميع وسائل العمل المادية التي تخول لها القيام بالمهام ذلك دعت ال

 (. 3162سبتمبر  31بالغ )المنوطة بعهدتها 

  كما أشارت الهيئة الى صعوبات االطالع على المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة وذلك بسبب

وقد (  3162سبتمبر  31بالغ )ن جميع القضاة غياب منظومة معلوماتية محينة تتضمن معطيات ع

اضطرت الهيئة الى االكتفاء بجذذات معدة من التفقدية العامة بوزارة العدل تحتوي على ملخص المسيرة 

 (. 3162سبتمبر  38بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ )المهنية للقاضي 

 : الضغوطات المعنوية ( ب

 سبتمبر  31بالغ )عداد الحركة قد استغرق نحو شهرين من العمل المستمر دون انقطاع أكدت الهيئة أن ا

وقد تم االعتماد في األعمال التحضيرية على لجنة االعداد المادي للحركة وهي لجنة محدودة ( 3162

 .العدد تجمع ممثلين عن مختلف الرتب القضائية

وص فيالحظ أن حجم الحركة الحالية التي شملت ودون خوض في الجهود الفردية المبذولة في هذا الخص

المعدة من وزارة العدل  3163/3162يقارب حجم حركة ( ملحقا قضائيا 641مع احتساب )قاضيا  746

في حين شملت الحركة القضائية األولى بعد الثورة ( ملحقا قضائيا 41مع اعتبار )قاضيا  436والتي شملت 

 .قاض 111الموروث عن النظام السابق أكثر من  والتي توالها المجلس األعلى للقضاء

وقد تجاوزت تلك المستويات المعدل المعتاد للحركات القضائية المعدة قبل الثورة تحت إشراف لجنة قضائية 

قاض، مع االشارة الى ان الحركة القضائية التي يتم اعالنها  811إلى  241بوزارة العدل والذي تراوح بين 

كل عام كانت تستغرق إلعدادها أكثر من أربعة أشهر رغم ان المشاورات السابقة  في أوائل شهر أوت من

 .إلقرارها كانت تكتسي في الغالب صبغة صورية

وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار ضغط الوقت وسعي اللجنة إلى إتمام أعمالها في أجل قياسي يتزامن مع نهاية 

 .المؤثرة على نتائج الحركة ودرجة االستشارة التي رافقتهاالعطلة القضائية وبداية السنة الجديدة من العوامل 

  معينين بصفتهم هم » الكبار«يالحظ ان تركيبة الهيئة تضم في رئاستها وعضويتها خمسة من القضاة

الرئيس االول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة 
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د العام بها ورئيس المحكمة العقارية وجميعهم ينتمون للرتبة الثالثة وقد سبقت االشارة العدل والمتفق

بمناسبة االنتخابات المجراة صلب الهيئة إلى واقع المحافظة على نفوذ كبار القضاة المرتبطين تقليديا 

جويلية  32اريخ تقرير المرصد بت)بالسلطة التنفيذية بحكم تسميتهم مباشرة من قبلها وطبق اختياراتها 

3162 .) 

ورغم التغيير الجوهري في تركيبة الجهة المكلفة بإعداد الحركة وذلك بانتخاب نصف اعضائها مباشرة من 

مختلف الرتب القضائية فقد استمر نفوذ القضاة الكبار وخصوصا المرتبطين بوزارة العدل في فرض 

لنسبة للقضاة المنتخبين ضغطا دائما يستعيد اختياراتهم ومقترحاتهم للوظائف القضائية وهو ما مثل با

 . 3166جانفي  68في إعداد الحركة القضائية قبل " الكبار"الصالحيات الواقعية للسبعة 

ومن الواضح ان ممارسة القضاة المعينين لنفوذهم المعنوي قد ساهم بصفة بارزة في التضييق من فرص 

 .بقية األعضاء من األساتذة الجامعيين المشاركة المتوازنة لممثلي القضاة المنتخبين أو

 :الضغوطات الخارجية -2

 أن وزارة العدل لم تحرص منذ بداية إنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على دعم إمكانياتها   يالحظ

وتوفير وسائل العمل الضرورية إلعداد الحركة في ظروف مالئمة من ذلك ان الوزارة قد رفضت قبل 

لها تمكينها من الملفات الشخصية للقضاة وبقية المعطيات الخاصة بأوضاعهم شروع الهيئة في اعما

الى االطالع بوزارة العدل على تلك المعطيات  -في مخالفة لمقتضيات االستقاللية  -المهنية ودعتها 

ويستنتج مما ادلت به الهيئة ان توفير المعطيات الخاصة (  3162جويلية  32تقرير المرصد بتاريخ )

 .ار المهني للقاضي والمعلومات المتعلقة بتقييمه قد مثلت عائقا جديا في اعداد الحركةبالمس

وبناء على ذلك يمكن اعتبار مسك وزارة العدل سواء مباشرة او عن طريق المؤسسات الملحقة بها لجملة 

ام مدير المصالح المعطيات الخاصة بالقضاة من شأنه أن يمنح المتفقد العام بوزارة العدل ووكيل الدولة الع

 .العدلية بنفس الوزارة موقعا متميزا في تركيبة الهيئة

  ية من بعض القضاة تمت مساومتهم للتنحي عن كما يضاف إلى ذلك ما بلغ إلى المرصد من تشكيات جد 

وظائفهم تحت تأثير أحد القضاة المعينين بالصفة وعلى سبيل المثال نذكر محاولة وزير العدل الحالي 

حد األعضاء المعينين تنحية رئيسة المحكمة االبتدائية بنابل التي مورست عليها ضغوط قصد بواسطة أ

تعويضها بأحد القضاة المقربين من وزير العدل وقد عرض على رئيسة المحكمة المعنية رئاسة الدائرة 

وقد . ليتهاالجنائية بنفس المحكمة او رئاسة دائرة بمحكمة التعقيب إال إنها رفضت ذلك متمسكة بمسؤو

 .سبق لرئيسة المحكمة االبتدائية ان أبلغت جمعية القضاة التونسيين بالوقائع المذكورة وطلبت تدخلها

  وفي نفس السياق نشير إلى محاوالت بعض أطراف من الحكومة تعيين بعض رؤساء الدوائر بمحكمة

  . التعقيب وذلك باقتراح أسماء على الهيئة خارج أي اختصاص

 :إعداد الحركةأسس : ثانيا

يقتضي القانون االساسي المحدث للهيئة انها تتولى درس طلبات التعيين والنقل باالعتماد على المعايير الدولية  

ومؤدى ذلك ان على الهيئة السهر على تحقيق الضمانات الالزمة للقضاة عند (  63الفصل )الستقالل القضاء 

 .او الترقيات للحد من استقالل القضاءاعداد الحركة القضائية حتى ال تستخدم النقل 

وقد حاولت الهيئة رد االنتقادات الموجهة لها باالستناد الى محدودية اإلمكانات المادية وخصوصا الى نقص 

عدد القضاة المؤهلين لتحمل الخطط الوظيفية وصعوبات تسمية القضاة بالمحاكم الداخلية وعزوف عدد منهم 
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بالغ الهيئة المؤرخ )كالنيابة والتحقيق بالنظر للضغوطات التي يتعرضون لها عن تحمل المسؤوليات الحساسة 

 (.3162سبتمبر  31في 

ورغم تلك الصعوبات اعتبرت الهيئة أنها توصلت إلى إقرار حركة قضائية اختلفت عما سبقها من حركات 

ار المعايير الدولية الستقالل رغم اعترافها بأنها اعتمدت بعض اآلليات التي من شأنها ان ال تأخذ بعين االعتب

 (.المذكور 3162سبتمبر  31البالغ المؤرخ في )القضاء 

وقد سجلت جمعية القضاة التونسيين على سبيل المثال بصفة ايجابية إعالن الحركة قبل انطالق السنة القضائية 

من وجهة نظرها لم  وتوفقها إلى رفع بعض المظالم واالستجابة لنسب هامة من الطلبات رغم ان هذه الحركة

 (. 3162سبتمبر  38بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المؤرخ في )تتخلص من علل الماضي 

ويمكن في هذا الصدد ابداء الملحوظات التالية بشأن استجابة الهيئة للضمانات االساسية العداد الحركة او 

                                                                                                  :                 الضوابط الموضوعية في اجرائها

 :من جهة الضمانات ( أ

  الحركة القضائية طبق الضمانات التي تقتضيها معايير استقالل القضاء يستوجب من الثابت ان اعداد

جراءات تتميز بالشفافية والعلنية ويتضح ان الحرص على دعم استقاللية الجهة المكلفة بذلك وإرساء إ

الظروف التي اجريت تحت ظلها الحركة زيادة على ما تميزت به طرق العمل التي انتهجتها الهيئة من 

ارتجال وغياب للشفافية ال تسمح بتوفر الضمانات األساسية المطلوبة في هذا الخصوص رغم ما اعتبرته 

بالغ الهيئة بتاريخ )كفيلة بالشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة الهيئة الحد االدنى من الضمانات ال

 (.3162سبتمبر  31

  من االكيد ان هذه الحركة قد جاءت امتدادا للحركات الموسعة المجراة بعد الثورة وتميزت بصبغتها

اؤهما على المهنية المستندة اساسا الى الترقيات اضافة الى اقرارها للحركتين الرئيسيتين اللتين تم اجر

ولم تقطع بذلك مع  3162و جانفي  3163عهد وزير العدل السابق السيد نور الدين البحيري في سبتمبر 

 .الممارسات السابقة او مع المنظومة القضائية الموروثة

  من البديهي ان يلتزم أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم ما توجبه نيابتهم من استقاللية وحياد وتجرد عن

وبعد عن الشبهات ويتأكد ذلك بالنسبة إلى جميع األعضاء بقطع النظر عن أصنافهم وقد كان المصالح 

وجود القضاة المنتخبين بصفة ديموقراطية في اول هيئة من نوعها في تاريخ القضاء التونسي مدعاة 

 .لدعم التجربة ودافعا لمراقبتها تحقيقا لمقتضيات التمثيل االنتخابي

جاه الهيئة الى االستجابة لطلبات بعض اعضائها واسناد خطط وظيفية ألغلبية القضاة إال أن ما لوحظ من ات

قد فتح الباب لعدد من التساؤالت في الوسط القضائي (  %11)المنتخبين فيها بلغت حدود الستين في المائة 

العليا للقضاء  حول مشروعية ذلك والدواعي التي دفعت إليه خصوصا اذ اعتبرنا ما تقتضيه تمثيلية المجالس

من تجميد النقل والترقيات لألعضاء المنتسبين اليها، وقد اعتبر بعضهم ان االعضاء المنتخبين قد خالفوا 

زيادة على ما في ذلك من اضرار بسمعة الهيئة بقطع  بذلك توقعات عموم القضاة وموجبات المهمة النيابية

 .   النظر عن استحقاقهم لتلك الوظائف

  تمت تسوية وضعية بعض القضاة "بأنه  3162سبتمبر  31في بالغها االخير المؤرخ  في تمسكت الهيئة

بل ذهبت جمعية القضاة التونسيين الى اعتبار ان الهيئة قد (" كذا)الذين اعتبرتهم انهم كانوا محل مظلمة 

ممارسة رفعت بعض المظالم المرتكبة في حق عدد من القضاة سواء بحرمانهم من الخطط الوظيفية او ب
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، وهو استنتاج ال يطابق حقيقة الواقع (3162سبتمبر  38بيان المكتب التنفيذي المؤرخ في )الميز ضدهم 

بالنظر الى ان الهيئة نفسها لم تحدد بصفة دقيقة مضمون رفع المظالم ولم توضح اآلليات المنتهجة 

وات او منعت عنه الوظائف او لتحقيق ذلك، فهل يتعلق االمر بمن حرم من الترقية او جمدت ترقيته لسن

تأخرت ترقيته بسبب آرائه او ممارسته لحق التعبير او من تضرر من الحركات السابقة التي توالها 

 .المجلس االعلى للقضاء او وزارة العدل على عهد السيد نور الدين البحيري

 م القضاة المعينين او يالحظ أن مشاركة أعضاء الهيئة في اعداد الحركة وان تفاوتت بالنسبة الى عمو

المنتخبين اال ان المعلومات التي وردت على المرصد تفيد بعدم مشاركة األعضاء من غير القضاة بصفة 

فاعلة في أشغال الجلسات التحضيرية او الجلسات العامة وهو ما يطرح المشاكل الخاصة بتنظيم إدارة 

ويحدد ( 3الفصل )اخلي يضبط سير عملها الهيئة وآليات عملها وما يقتضيه القانون من وضع نظام د

حقوق أعضائها وواجباتهم وعمل الهياكل التابعة لها ويضمن تمثيلية مختلف األصناف والرتب داخل تلك 

 .الهياكل

  يشار الى ان الحركة التي شملت جميع القضاة من الصنف العدلي قد استثنت على غير المعتاد في

ضاء لتمسك وزارة العدل بان التعيينات القضائية المتعلقة به تتم الحركات السابقة المعهد األعلى للق

 .باقتراح منها

المتعلق بإعادة تنظيم  6147فيفري  61وإضافة لذلك فقد استمر العمل استنادا إلى األمر العلي المؤرخ في 

ء بمركزها المجلس المختلط العقاري على إجراء حركة القضاة الخاصة بالنقل داخل المحكمة العقارية سوا

األصلي او بمختلف فروعها بمقتضي قرار من رئيس المحكمة العقارية رغم ان قضاتها ينتسبون إلى 

 . القضاء العدلي ويخضعون في ترقيتهم من رتبة الى أخرى إلى هيئة القضاء الجديدة

مالئهم وعدم ومن الواضح ان مواصلة العمل على استثناء قضاة المحكمة العقارية من الضمانات المقررة لز

المتعلق  3162ماي  3مساواة جميع قضاة الحق العام أمام الهيئة يتناقض مع القانون األساسي المؤرخ في 

بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي وهو ما يثير التساؤالت الجدية حول تطبيق أمر علي 

ب الستين سنة يعطي رئيس المحكمة صادر من الباي قبل إعالن الجمهورية ويعود تاريخه إلى ما يقار

العقارية منذ إعادة تنظيمها امتياز توزيع العمل الداخلي واستبعاد قانون أساسي صادر بعد الثورة يحيل 

 .االختصاص الشامل للهيئة الجديدة قصد اإلشراف على القضاء العدلي

االستثنائية الصادرة بموجب قرار ويذكر في هذا السياق إن عدد قضاة المحكمة العقارية المشمولين بالحركة 

فرعا من شمال البالد إلى  64قاضيا وان المحكمة العقارية تعد  611فردي من رئيس المحكمة يتجاوز 

 .جنوبها إضافة إلى مركزها األصلي الكائن بتونس العاصمة

 :من جهة الضوابط ( ب

 ها لنظام داخلي ينظم أعمالها وال من المالحظ ان هيئة القضاء العدلي لم تعلن في بداية انشائها عن إقرار

عن مقاييس موضوعية في إجراء الحركة القضائية رغم إحداثها للجنة داخلية تعنى باإلعداد المادي 

 .للحركة

وقد بلغ الى علم المرصد حسب إفادات بعض األعضاء ان الهيئة التي حررت في أشغالها خمسة 

اد الحركة إال ان عدم ثبوت ضبط تلك محاضر قد ضبطت كتابيا في محضر مستقل معايير إعد

المقاييس بصفة مسبقة وعدم إعالنها قبل إعداد الحركة يجعل من ظروف  المصادقة عليها متسمة 

 .بالغموض وعدم الشفافية
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ويشار في هذا السياق أن المقاييس المقصودة تتعلق باألساس بتسمية الملحقين القضائيين المحرزين 

المعهد األعلى للقضاء وبإسناد الخطط الوظيفية والبت في طلبات النقل من على شهادة ختم الدروس من 

 .وظيفة أو محكمة إلى أخرى إضافة إلى معايير الترقيات من الرتبة األدنى إلى الرتبة األعلى

ومن الواجب التأكيد أن إعالن الهيئة على عدد من المعايير الخاصة بتلك الطلبات بعد اقرار الحركة 

يتوافق مع الضمانات المقررة في هذا المجال والتي تقتضي اإلعالن عن مقاييس مسبقة بأسبوع ال 

ليمكن للمعنيين تقديم طلباتهم على ضوئها ومناقشتها عند االقتضاء تدعيما للشفافية وتطبيقا لما يقتضيه 

ايير الدولية القانون المحدث للهيئة من أنها تتولى النظر في طلبات التعيين والنقل اعتمادا على المع

 .الستقالل القضاء

وبناء على ذلك فان ما اشارت اليه الهيئة من ان اسناد الخطط الوظيفية قد تم بناء على معايير مفاضلة 

موضوعية بين القضاة ال يتطابق سواء مع الضمانات المقررة بصفة مبدئية او النتائج المترتبة عن 

 .اعداد الحركة

  للهيئة اإلعالن من قبلها عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط  يوجب القانون األساسي المحدث

 (. 12الفصل )الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية اضافة الى تلقيها مطالب النقل والترشح لها 

غير ان الهيئة التي أنشئت في ظروف مستعجلة لم تعلن بصفة رسمية عن قائمة الشغورات التي تم اعدادها 

تكوين الهيئة واصدارها بمقتضى قرار فردي من الرئيس االول لمحكمة التعقيب  بصفة مسبقة حتى قبل

 .وهو ما يطرح تساؤال حول شرعية ذلك القرار ومدى تعبيره عن إرادة الهيئة التي لم تعلن مصادقتها عليه

وإضافة لذلك فقد اتضح ان الهيئة لم تلتزم قائمة الشغورات المذكورة وتولت إحداث وظائف جديدة 

إسنادها دون اإلعالن عنها بل انها عرضت على بعض القضاة دون غيرهم ودون طلب منهم رغم و

 .تساويهم في األقدمية اسناد وظائف محددة سواء باإلدارة المركزية لوزارة العدل او بمختلف المحاكم

اة لم يطلبوها وقد أدى هذا االرتجال في إسناد الوظائف الى نتائج غير متوقعة  من بينها إسناد خطط لقض

وتجاوز الحد المطلوب من الوظائف في بعض المحاكم ووجود فائض من رؤساء الدوائر في بعض المحاكم 

 . االستئنافية

   يالحظ ان الهيئة قد اعتمدت في ترقية عدد من القضاة على مبدأ أساسي هو الترقية اآللية من رتبة إلى

كفاءة الموضوعية من ذلك إقرارها ترسيم جميع أخرى دون اعتماد المفاضلة بينهم طبق مقاييس ال

 2213بجدول الكفاءة لسنة  173وبالرتبة الثانية وعددهم  133المترشحين بالرتبة الثالثة وعددهم 

سنة فما فوق بالرتبة األولى إلى الرتبة الثانية بصورة آلية وعددهم  11وترقية كل القضاة التي قضوا 

ات فما فوق من العمل الفعلي في الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة سنو 7قاضيا وترقية كل من قضى  83

ويمثل هذا التمشي مواصلة لنفس التوجه التي اعتمدته الحركة (. 2213سبتمبر  22بالغ )بصورة آلية 

المعدة من وزارة العدل والذي أدى الى ترقيات جماعية تسببت في شغورات  2212/2213القضائية 

م واختالل في عدد القضاة المنتسبين الى كل رتبة وتسمية قضاة من الرتبتين الثانية عامة بجميع المحاك

والثالثة في مختلف المحاكم االبتدائية واالستئنافية دون وظائف تتوافق مع مستوياتهم الوظيفية من ذلك 

ة او قاض قاض من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف او قاض من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائي

 الخ.. بالرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية او قاض بالرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة االستئناف 

  يتبين ان الهيئة قد اعتمدت في اسنادها للخطط القضائية على قاعدة االختيار من بين المترشحين او

هالته المهنية بالنظر الى عمله حتى من غيرهم وهو ما يقتضي بالنسبة لكل قاض مترشح تقييم مؤ

القضائي وصفاته الشخصية، وقد اعتمدت في ذلك على بعض المعطيات المضمنة بملفات القضاة 
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المحفوظة بالتفقدية العامة وهو ما يطرح تساؤالت جدية حول طبيعة المعطيات المتعلقة بتقييم النشاط 

 .عتراض عليها من قبل المعنيين بهاالمهني للقاضي التي بقيت متسمة بالسرية وغير خاضعة لال

ولعل ذلك هو الذي ادى الى اقتراح اللجنة التفكير في ارساء نظام لتقييم القاضي يختلف عن الطريقة 

 (.2213سبتمبر  22بالغ )الحالية التي تطغى عليها االنطباعية 

في اسناد الخطط  وفي ضوء ذلك يمكن ان نتساءل بدورنا عن حقيقة التقييمات التي اعتمدتها اللجنة

 ؟ ! القضائية سواء لمن طلبها أو حتى لمن لم يطلبها

  المتعلق  1173سبتمبر  21المؤرخ في  1173لسنة  233أقرت هيئة القضاء العدلي بان األمر عدد

قاعدة تمتيع مثل عائقا جديا في سبيل توسيع  بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي قد

 (.2213سبتمبر  22بالغ )الوظيفية  القضاة بالخطط

وقد لوحظ ان التمسك باألمر المذكور يعد مخالفا للمعايير الدولية الستقالل القضاء التي تمت اإلشارة إليها 

بالقانون األساسي المحدث للهيئة الوقتية زيادة على ما يؤدي إليه تطبيق ذلك األمر من تصعيد القضاة 

عيم امتيازاتهم وحرمان القضاة الذين تم استثناؤهم من الوظائف القضائية المرتبطين بالنظام السابق وتد

 .بسبب عدم انسجامهم مع النظام القضائي القديم أو ممارستهم الستقاللهم الوظيفي أو تعبيرهم عن آرائهم

 ولهذا السبب يمكن اعتبار التمسك بمقتضيات األمر المذكور رغم إلغائه ضمنا بمقتضى القانون األساسي

المتعلق بإحداث الهيئة من العوامل التي أدت إلى عدم القطع مع المنظومة القضائية الموروثة والتسبب في 

مظالم جديدة واالنعزال عن التغيير الجوهري لتركيبة الوظائف في مختلف المحاكم وإصالح إدارة 

 .القضاء

 :نتائج إعداد الحركة: ثالثا

اء إلى جملة من اآلليات التي تهدف إلى حماية القاضي في مساره المهني تستند المعايير الدولية الستقالل القض

حتى ال يكون توقع الترقية او الحرمان منها سببا للتأثير على استقالله وكذلك إلى حماية الوضع الوظيفي 

او  للقاضي حتى ال تستعمل النقلة للتأثير على ادائه لوظيفته باستقالل وتجرد وأخيرا الى حماية الوظيفة

 .المسؤولية القضائية حتى ال تسند لغير االكفاء او الموالين للسلطة السياسية

وفي ضوء ذلك تم التنصيص بالقانون االساسي المحدث للهيئة على اعتماد المعايير الدولية الستقالل القضاء 

عمله ولو في اطار  ال يمكن نقلة القاضي خارج مركز"واقرار مبدأ عدم نقلة القاضي اال برضاه بناء على انه 

مع امكانية النقلة في حدود مضبوطة مراعاة لما " ترقية او تسمية في خطة قضائية اال برضاه المعبر عنه كتابة 

 (.2213ماي  2من القانون االساسي المؤرخ في  12راجع الفصل )تقتضيه مصلحة العمل 

 212قاضيا من الرتبة الثالثة و  118ين قاضيا موزعين ب 781ويتبين ان نتائج الحركة القضائية التي شملت 

ملحقا قضائيا لم تستجب في اغلب الوضعيات  112قاضيا من الرتبة االولى و  211قاضيا من الرتبة الثانية و

الى المعايير الدولية الستقالل القضاء وهو ما يتبين من النتائج الخاصة بالترقية والنقلة واسناد الخطط الوظيفية 

 .القضائيين وتسمية الملحقين

 :الترقية (0

  يالحظ انه رغم التخفيف من البطء السابق في حركة الترقيات والتراكم المطرد لقائمة االنتظار بواسطة

االعتماد على نظام الترقية اآللية في حاالت عديدة فان األمر لم يخل حسب بعض المالحظين من 



018 
   

الترقية في الرتبة والتحصيل على الخطة حاالت االرتقاء السريع والترقيات المزدوجة التي تجمع بين 

الوظيفية والبقاء بنفس مركز العمل، إضافة إلى حاالت غير مبررة من حرمان قضاة من الترقية سواء 

بيان المكتب )بالرتبتين األولى أو الثانية رغم استجابتهم للمعايير التي أعلنت عنها الهيئة بصفة الحقة 

 (.2213سبتمبر  22ي التنفيذي لجمعية القضاة الصادر ف

  أعوام فقط بالرتبة  12أشارت الهيئة إلى أن بعض القضاة وعددهم خمسة ممن باشروا القضاء مدة

، (قفصة، القصرين، الكاف)األولى قد تمت ترقيتهم بصفة استثنائية لسد الشغورات بالمحاكم الداخلية 

تمدة لترقية هؤالء وعدم وهو ما يطرح تساؤالت حول المقاييس المع( 2213سبتمبر  22بالغ )

االلتجاء إلى نقلة القضاة الذين تمت ترقيتهم بصورة آلية من الرتبة األولى إلى الرتبة الثانية بعد قضاء 

من القانون  12سنة طبقا لما يقتضيه مضمون مصلحة العمل المنصوص عليه بالفصل  11أكثر من 

 .األساسي المحدث للهيئة

 يئة في اطار سعيها الى اقرار الترقية اآللية لعدد من القضاة قد احدثت يتضح من حركة الترقيات ان اله

خططا قضائية دون وظائف مقابلة وخارج اي اطار قانوني كخطة قاض من الرتبة الثالثة او الثانية 

سواء بالمجلس او بالوكالة العامة وهو ما يسمح للوكالء العامين ورؤساء المحاكم من توزيع اصحاب 

 .على دوائر مختلفة دون اية معايير مسبقة تلك الوظائف

  يتبين التجاء الهيئة الوقتية الى آلية التكليف بالوظائف القضائية استنادا الى وجود نقص في عدد القضاة

المؤهلين لتحمل الخطط الوظيفية، في حين سعت الى ترقية عدد من القضاة الى الرتبة االعلى دون 

 .اسنادهم وظائف مثلما سبق بيانه

 :النقلة (6

  لسنة  21يالحظ أن المشرع قد نص  على مضمون مصلحة العمل طبق ما تقتضيه أحكام القانون عدد

المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون  1137جويلية  12المؤرخ في  1137

ه ال األساسي للقضاة، كما ضبط شروط تلبية مقتضيات مصلحة العمل بصفة تفصيلية مؤكدا على ان

يمكن ان تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة 

 (.من القانون االساسي المحدث للهيئة 12الفصل )صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته او تعيينه به 

ليها التنصيص على ذلك ومن الواضح ان الهيئة التي اقرت نقلة بعض القضاة لمصلحة العمل كان ع

بالحركة القضائية حتى يمكن مراقبة اعمالها والوقوف على مدى استجابتها للشروط القانونية وحتى 

 .يمكن التمسك باألجل القانوني المنصوص عليه لتلبية مصلحة العمل من قبل القضاة المعنيين به

 و في إطار ترقية مع استثناء نقلة بعض أشارت الهيئة إلى اعتمادها مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه ول

القضاة استجابة لمصلحة العمل ال سيما بالمحاكم الداخلية، إضافة إلى اعتمادها العامل الجغرافي 

وتوزيع المحاكم حسب المسافات واعتبارها للحاالت االستثنائية المتعلقة بتقريب األزواج والوضعيات 

تيجة ايجابية فحواها انه تم القطع مع النقلة كوسيلة ضغط على الخ منتهية إلى ن.. الصحية واالجتماعية 

 (.2213سبتمبر  22بالغ )عمل القاضي 

غير ان ما الحظته الهيئة ال يتفق مع وضعيات عديدة تبين منها نقلة عدد من القضاة او عدم االستجابة 

بيان المكتب التنفيذي لجمعية )لمطالب النقل خالفا لمبدأ المساواة بين الجميع في تلبية المصلحة العامة 

 (.2213سبتمبر  22القضاة التونسيين بتاريخ 
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  يتضح ان الهيئة خالفا لما ورد في بالغها األخير قد اتجهت في حاالت عديدة إلى النقل اإلجبارية دون

د رضاء أصحابها او حتى إعالمهم بالنقلة مما يعيد الفاعلية لما تمت ممارسته سابقا من نقل تأديبية وق

بلغت إلى علم المرصد وضعيات من هذا القبيل تتعلق إما بنقل جغرافية او بنقل وظيفية بنفس المحكمة 

 .ويهم األمر على سبيل المثال محاكم تونس وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد ونابل

 :إسناد الخطط الوظيفية (2

 لمحاكم او وكالء الجمهورية يتبين ان اختيار القضاة لبعض الوظائف او المسؤوليات القضائية كرؤساء ا

لم يستند الى معايير مضبوطة وقد بقيت االختيارات في هذا الشأن خاضعة لسلطة الهيئة التقديرية في 

 .غياب اعالنها بصفة محددة عن اسس المفاضلة بين القضاة المتساوين في الرتبة والكفاءة الوظيفية

وظيفية ناشئا عن غياب جداول الكفاءة ويمكن ان يكون االضطراب الملحوظ في اسناد الخطط ال

 .  المتعلقة بالمسؤوليات القضائية وعدم اقرار نظام متكامل وشفاف للتقييم المهني للقضاة

  يتضح من نتائج الحركة القضائية ان التداول على المسؤوليات لم يمثل القاعدة األساسية لعمل الهيئة من

وكالء وكذلك االمر  12ئناف لم يشمل اال اثنين من جملة ذلك ان تغيير الوكالء العامين بمحاكم االست

وكيال في حين  31وكالء من جملة  7بالنسبة لوكالء الجمهورية الذين لم يشملهم التغيير اال في حدود 

 .12من جملة المحاكم االستئنافية وعددها  %22عرفت رئاسة محاكم االستئناف تغييرا شمل 

 المنظومة القضائية السابقة وأبقت في حاالت عديدة على وجوه  كما يتبين ان الحركة لم تقطع مع

قضائية  ارتبطت بالنظام السابق وبذلك فال يمكن اعتبار الحركة األخيرة مدخال إلصالح المنظومة 

القضائية او الشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة مثلما ورد بالبالغ األخير للهيئة الوقتية للقضاء 

 .العدلي

 المحكمة االبتدائية بتونس التي تكتسي اهمية خاصة من حيث مستوى النزاعات وطبيعة  يالحظ ان

القضايا المنشورة لديها قد بقيت معزولة عن التغييرات المنتظرة على مستوى مسؤولياتها أو تركيبة 

 :دوائرها، من ذلك

 قضاة تحقيق  1ة المحافظة جوهريا على نفس مكاتب التحقيق السابقة مع تجديد محدود وذلك بتسمي

أول وقضاة تحقيق وفي هذا الخصوص يالحظ ان هؤالء قد تمت نقلتهم في الغالب من المحكمة 

باستثناء واحد منهم ( 2)او المحاكم الكائنة بدائرة محكمة االستئناف بتونس ( 2)االبتدائية بتونس 

 (.زغوان)خارج تلك الدائرة 

  السابقة بمختلف وظائفها دون اي تغيير يذكر باستثناء المحافظة على كامل تركيبة النيابة العمومية

خروج وكيل الجمهورية بطلب منه ونائبه واثنين من مساعدي وكيل الجمهورية وتعويض اثنين من 

 .مساعدي وكيل الجمهورية المكلفين

  تثبيت عدد من المساعدين السابقين لوكيل الجمهورية بتسميتهم او تكليفهم بخطة مساعد اول لوكيل

 .لجمهورية مما أدى إلى انحصار التسميات األساسية بنفس الدائرةا

  من المساعدين األول ومساعدي وكيل الجمهورية  1تعزيز المحكمة االبتدائية بدخول على األقل

وقد بلغ إلى علم المرصد ان  2جميعهم من المحاكم القريبة وباألساس من المحكمة االبتدائية بتونس 

د الذي ينتسب في نفس الوقت الى هيئة القضاء العدلي بصفته احد القضاة وكيل الجمهورية الجدي

المنتخبين عن الرتبة الثالثة قد اشرف بنفسه على اختيار مساعديه الجدد طبق معايير الترقية أو 

 .النقلة في نفس الدائرة الجغرافية
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  ن رؤساء تلك الدوائر قد م 3مع اإلشارة إلى أن  1لم يطرأ أي تغيير على الدوائر الجنائية وعددها

حافظوا على وجودهم بالمحكمة االبتدائية بتونس ورئاستهم للدوائر القضائية قبل الثورة وبعدها ولم 

 .جانفي إال دائرتين فقط 12يشمل التغيير منذ 

  حافظ جميع وكالء الرئيس بالمحكمة على مراكزهم دون أي تغيير عدا تسمية وكيل أول لرئيسة

 . المحكمة

 دد الحركة وضعية القطب القضائي المالي والقضاة المنتسبين اليه رغم مباشرته للعمل منذ لم تح

 .فترة غير قصيرة

 :تسمية الملحقين القضائيين (5

  اعتمدت الهيئة حسبما اعلنت ببالغها االخير على تسمية الملحقين القضائيين طبق ترتيب تفاضلي بناء

ء مع عدم تعيينهم في محاكم تونس بالمعهد األعلى للقضاعلى االعداد التقييمية التي تحصلوا عليها 

الكبرى لفسح المجال لطالبي النقلة اليها من جهة ولتسديد الشغورات الحاصلة بالمحاكم الداخلية من 

ورغما عن البيانات التفصيلية التي عرضتها الهيئة بشأن تقسيم ( 2213سبتمبر  22بالغ )جهة اخرى 

عهم مراعاة لمصلحة العمل فقد بلغت للمرصد تشكيات من بعض الملحقين الملحقين القضائيين وتوزي

بيان )القضائيين اضافة لما تم تسجيله بخصوص قرارات التعيين من اخالل بمبدأ المساواة بين القضاة 

 (.2213سبتمبر  22المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الصادر في 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                    
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 :التعيينات القضائية (4

 6102 أكتوبر 05باردو يف 

 نقل وتعيينات باحملاكم وبوزارة العدل

ابالغ عدد من القضاة  من مصادر مباشرة انه تم اليوم وبصفة فجئية المرصد التونسي الستقالل القضاءعلم 

بصدور قرارات باقتراح من وزير العدل السيد نذير بن عمو بنقلتهم من وظائفهم، ويتعلق االمر برئيس 

المحكمة العقارية السيد النوري القطيطي الذي نقل بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب لتحل محله السيدة فاطمة 

بتونس، والمتفقد العام بوزارة العدل السيد خالد البراق الذي انتقل الزهراء بن محمود رئيسة المحكمة االبتدائية 

الى خطته السابقة كرئيس دائرة جنائية ليتم تعويضه بالسيد طه البرقاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب علما وان 

ت رئاسة المحكمة االبتدائية قد آلت حسب آخر المعلومات الى السيد عماد الدرويش رئيس مركز الدراسا

 .القانونية والقضائية

المتعلق  2213ماي  2المؤرخ في  2213لسنة  13هذا ويذكر المرصد بما يقتضيه القانون األساسي عدد 

على قرار ترشيح “بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي من ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء 

ديسمبر  13المؤرخ في  2211لسنة  3ن التأسيسي عددمن القانو 17من الهيئة وذلك طبقا الحكام الفصل 

وتكون ترقيتهم و نقلتهم بامر من رئيس الحكومة بناء على .و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية  2211

 (".12الفصل)راي مطابق من الهيئة 

التي تمت دون علمها و  واعتبارا لما يحيله القانون من اختصاص للهيئة في هذا الشأن فان التسميات المذكورة

باألحرى دون تداخلها تعد مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون وتجاوزا لصالحيات هيئة لم يمض على 

إنشائها اال اشهر قليلة وهو ما يدعو الى التساؤل عن األسباب المبررة لهذه التعيينات التي ستؤدي في صورة 

للقضاء العدلى نفسها اذ ال شيء يبرر اجراء حركة جزئية خارج  اعتمادها الي تغيير في تركيبة الهيئة الوقتية

اي اختصاص من قبل وزير العدل بعد شهر من اعالن حركة قضائية عامة من قبل الهيئة الوقتية لم يتم نشرها 

 .الى االن بالرائد الرسمي و ال النظر في التظلمات المتعلقة بها

 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                       
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 6102 أكتوبر 09باردو يف 

 تقريـــر
 خروج عن القانون ومتسك باالمتيازات: التعيينات القضائية اجلديدة

داعيات المترتبة عن هذه الحركة لم يكن الوسط القضائي مشغوال منذ اعالن الحركة القضائية األخيرة بغير الت

اي قبل يومين من مباشرة العمل  -3162سبتمبر  62المثيرة للجدل ولم يكن تاريخ اعالنها على غير المعتاد في 

هو الحدث الوحيد الخارق للعادة بل االهم هو اعداد تلك الحركة الول مرة من قبل  –القضائي بعدعطلة طويلة 

بصفة ديمقراطية ومباشرة من قبل القضاة  -على االقل في حدود نصفها-م انتخابها هيئة وقتية للقضاء العدلى يت

 .و في مؤتمر انتخابي مشهود 

ورغم ماقيل عن تلك الحركة مدحا وهجاء فمن الثابت ان عددا ليس بالقليل من القضاة ما زال يستشعر  

في امكانية اصالح الوضع القضائي عن مرارتها في حلقه دون نظر الى خيبة االمل التي اصابت من كان يعتقد 

اتمام -الى االن  -لكن رغم ذلك فيبقى للقضاة المعنيين ان ينتظروا .طريق سياسة جديدة للتعيينات  القضائية 

نشرالحركة القضائية  بالرائد الرسمي ثم رفع تظلماتهم من قرارات الترقية و النقلة و التسمية بالخطط الوظيفية 

 .رة  ثم نظرها في مطالب التظلم مع امكانية الطعن في القرارات لدى المحكمة االداريةالى الهيئة المذكو

ان يتوقع في هذه االجواء ظهور وزير العدل فجاة ليلة العيد في –ولو كان منجما  –وحقيقة لم يكن بمقدور احد 

ون بكبار القضاة و تبليغه دون سابق اعالم عضوين من هيئة القضاء نفسها وممن يوصف 3162اكتوبر  68

وهما السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل  و النوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية قرارالسلطة 

التنفيذية بتنحيتهما من وظيفتيهما و تعيين االول رئيسا لدائرة جنائية استئنافية و الثاني رئيسا لدائرة تعقيبية 

فعل الوزير تولى هونفسه بمقتضى مذكرات عمل اجراء حركة قضائية   وبناء على الشغورات المترتبة عن

جزئية تضمنت تعيين السيد طه االمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل و السيدة فاطمة الزهراء بن محمود 

يلي رئيسة للمحكمة العقارية و السيد عماد الدرويش رئيسا للمحكمة االبتدائية بتونس  مع تعيين السيد الهذ

 .المناعي مديرا عاما لمركز الدراسات القانونية و القضائية 

وقد تبدو هذه التعيينات في راي العموم اجراءات عادية ال تتجاوز اختصاصات الوزير و ما تقدره السلطة  

التنفيذية من مصلحة المرفق القضائي قياسا على تدخلها في التعيينات بمختلف االدارات العمومية اال ان 

قوف على مستوى االضرار الالحقة ال فقط بضمانات استقالل القضاء بل بمسار االنتقال الديمقراطي في الو

البالد يقتضي باالساس الخوض  في الوظائف نفسها واشخاصها  و طبيعة القرارات المتعلقة بهما لكي يمكن 

 الحديث بعد ذلك عن االهداف المرجوة منها والخروقات المتصلة بها 

و بقطع النظر عن التسمية االخيرة التي تكتسي صبغة ادارية فان بقية الخطط ذات  :الوظائف فمن جهة

الطبيعة القضائية وهي التفقدية العامة و رئاسة المحكمة العقارية ورئاسة المحكمة االبتدائية بتونس هي من اهم 

تفقد كل المحاكم وجميع مصالح الخطط ان لم تكن اهمها على االطالق  من ذلك ان المتفقد العام يشرف على 

وزارة العدل و المؤسسات الخاضعة لها وبحكم نفوذه الواقعي والقانوني وخصوصا فيما يتعلق باجراءات 

التاديب يعتبر موقعه مؤثرا على عموم القضاة كما تعتبر الوظيفة القضائية و االدارية لرئيس المحكمة العقارية 

فرعا في  مختلف تراب الجمهورية اضافة للمركز االصلي الكائن  64 ذات نفوذ متسع الشرافه المباشر على
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بتونس وبنفس القدر تكتسي المحكمة االبتدائية بتونس باعتبارها من اكبر المحاكم في البالد اهمية متميزة  من 

 حيث النزاعات كما ونوعا خصوصا بعد احداث ما يسمى بالقطب القضائي المالى 

 ازكي احدا من المعنيين بحركة الوزير رى نفسي مضطرا الى القول اني الفا  :اما من جهة االشخاص

سواء كانوا من المغادرين  او الوافدين رغم انه من المشاع لدى عموم القضاة ان السيدين النوري القطيطي و 

الشبان  كان عضوا بجمعية القضاة النظام السابق بل ان االول منهماخالد البراق لم يكونا من المحظوظين في 

وعلى ذلك االساس تم اختياره رئيسا للمؤتمر العاشر الخارق للعادة  6144نشط فيها قبل حلها في افريل و

 .3166اكتوبر  21و31لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بسوسة في 

القضاة العدل السابق السيد نور الدين البحيري بتزكية جمعية  اللذين حضيا على عهد وزير -غير ان المذكورين

زارة المناقضة الستقالل قد انخرطا في توجهات الو -التونسيين او على االقل بعدم معارضتها في تسميتهما

صادقا على استخدام المجلس االعلى للقضاء في تركيبته الموروثة لتغطية اعداد الحركة القضائية  القضاة و

وبالتاكيد لم يكن اداء  .قبل وزارة العدلمن  3162ي جانفي و الحركة الجزئية ف 3163العامة في سبتمبر 

سببا في االستغناء عنهما بالنظر  لب الهيئة الوقتية للقضاء العدليالمتفقد العام او رئيس المحكمة العقارية ص

من القضاة المنتمين للهيئة  التي عكست تضامن االربعة الكبار خصوصا الى النتائج المترتبة عن الحركة و

 . لمحافظة على مقومات النظام القضائي القديم ونفوذهم في اتجاه ا

اق فال شيء يبرر االستغناء عنهما على خالف خالد البرم اداء السيدين النوري القطيطي وومهما كان من تقيي

باسلوب غير الئق ظهر من اعالمهما بالقرارين بصفة فجئية ليلة العيد ودون بيان اسبابه الموجبات القانونية و

 .ةحالتهما على التقاعد لبلوغهما السن القانونية بعد اشهر قليلوعدم انتظار ا

اما بالنسبة للوافدين وخصوصا من تولى بقرار من الوزير الوظائف ذات الصبغة القضائية فيمكن القول انهم 

كانوا من المحظوظين في العهدين بل ان بعضهم قد ارتبط بالنظام السابق وعمل على تدعيم  المنظومة 

القديمة ويبرز في هذا السياق اسم السيد طه االمين البرقاوي الذي عمل لسنوات طويلة كمتفقد مساعد  القضائية

عبد الرؤوف بالشيخ قبل ان تتم دين العامين محمد صالح بن عياد وثم كمتفقد بوزارة العدل على عهد المتفق

ت مباشرة ان المذكور قد تولى ترقيته كرئيس دائرة بمحكمة التعقيب قبل الثورة ومن الثابت حسب معلوما

ا على عهد الوزير االستجوابات وصياغة التقارير المتعلقة بالهيئة الشرعية  لجمعية القضاة التونسيين خصوص

وان جزء من العقوبات المالية و االجراءات المتخذة ضد اعضاء الهيئة الشرعية قد استندت الى  البشير التكاري

ويمكن الوقوف على حقيقة الوقائع المذكورة .ات من قبل المتفقد العام الجديد التقارير المحررة على مدى سنو

من محاضر البحث المصاغة من السيد طه االمين البرقاوي ضد عدد من الناشطين ومن بينهم رئيس الهيئة 

الكعبي  اعضاء نفس الهيئة روضة القرافي ووسيلةالشرعية احمد الرحموني  والكاتبة العامة وقتها كلثوم كنو و

 ..نورة حمدي و محمد الخليفىوفيصل المنصر و

ة نشطاء جمعية في سياق مالحق – 3114ديسمبر  2انه قد تولى في  اما بالنسبة للسيد عماد الدرويش فيذكر

رفض الدعوى االستعجالية المقدمة من رئيس –تنفيذ انقالب السلطة على المكتب الشرعي القضاة التونسيين و

مما ساهم  3114ديسمبر 8ونسيين اليقاف اشغال المؤتمر  االنتخابي المدعوم من السلطة يوم جمعية القضاة الت

  . في تنصيب هيئة موالية خارج اي اطار قانوني

فهي تكتسي خطورة متميزة غير مسبوقة خصوصا وقد صدرت في ظل  :اما من جهة طبيعة القرارات

 ى القضاء العدلي  وجود هيئة مشرفة عل
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يتضح ان الوزارة قد تعمدت في اقتراح تلك القرارات الغاء مسار تم تثبيته بعد عناء  خطورةفمن جانب ال

طويل يقضي بارساء وضع انتقالي يضمن االشراف على القضاء العدلي من قبل هيئة مستقلة تحل محل 

فمن .ي هذا الشان المجلس االعلى للقضاء وتمثل بديالعن االمتيازات القانونية و الواقعية للسلطة التنفيذية ف

الواضح ان الهيئة الوقتية لالشراف على القضاء العدلي تنظر بصفة حصرية و شاملة في جميع المسارالمهني 

للقضاة  من تسمية وترقية و نقلة وتاديب وتعيين في الخطط القضائية اضافة الى تسمية الملحقين القضائيين و 

من  62-63- 3الفصول )الة على التقاعد المبكر ورفع الحصانة النظر في المطالب المتعلقة باالستقالة و االح

فيكون تدخل الوزير او رئيس الحكومة في تسمية القضاة او (  3162ماي 3القانون االساسي المؤرخ في 

تعيينهم بما يخالف راي الهيئة تعديا على اختصاصها وتجاوزا لصالحياتها لما في ذلك من مساس باستقالليتها  

 .ا الكامل على شؤون القضاء العدليو تعارض مع اشرافهاالدارية 

بقطع النظر عن حاالت -فيبدو ان عزل القضاة الكبار عن الوظائف القضائية العليا  اما من جانب اخر

اال  -بالنسبة للقضاء العدلي على االقل-ال نجد له مثيال في تاريخ القضاء الحديث  -التقاعد او التراجع في التمديد

تنحية المرحوم ابراهيم عبد الباقي من رئاسة محكمة التعقيب في سنوات الثمانين من  قعة التي ادت الىفي الوا

 .االول انذاك المرحوم محمد مزالي القرن الماضي على اثر تدخل من الوزير

عن عضوين من اعضاء هيئة القضاء  قة مهينة من قبل السلطة السياسيةذلك فان االستغناء بطري وفي ضوء 

السباب ال زالت غير معلنة يمثل بال شك سابقة تضاف الى  الى وظيفتيهما االصليتين لعدلي وإرجاعهماا

القرارات  ك فان الوضعية التي صدرت في ظلهاوزيادة على ذل .المرتبطة بالنظام القضائي السابقالممارسات 

وضعيات السابقة التي سمحت للسلطة اي بعد مباشرة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الختصاصاتها  تختلف عن ال

التنفيذية ممثلة اما في رئيس الحكومة او وزير العدل تعيين عدد من قضاة الرتبة الثالثة في الوظائف القضائية 

او ( الرئيس االول لمحكمة التعقيب السيد ابراهيم الماجري ووكيل الدولة العام لديها السيد رضا بن عمر)العليا 

د الشغورات بمختلف وس( بتونس السيد عبد القادر البهلول الوكيل العام لدى محكمة االستئناف) حتى التمديد لهم

 61مية  المؤرخ في من التنظيم المؤقت للسلط العمو 67السنة القضائية وذلك استنادا للفصل المحاكم اثناء

القضاء و ق بنظام المتعل 6117جويلية  68من القانون المؤرخ في  68مكرر و 7الفصلين و 3166ديسمبر 

 .القانون االساسي للقضاةالمجلس االعلى للقضاء و

ية القضاة و تعيينهم و ترقيتهم ويتضح ان الوضعية الحالية التي تتميز باحالة االختصاص الحصري في تسم

التترك ( المتعلق باحداث الهيئة 3162ماي  3من القانون االساسي المؤرخ في 68الفصل )نقلتهم الى الهيئة و

اي اختصاص مستقل لرئيس الحكومة او لوزير العدل في هذا المجال و ال ادري كيف امكن لوزير ان يؤسس 

لسابقة سواء قبل االعتماد على الممارسات ا قراراته دون الرجوع باي وجه الى هيئة القضاء اال اذا اختار

 .الثورة او بعدها

وان كانت لم تشذ عن الممارسات القريبة  -فال شك ان التعيينات االخيرة  :اما من جهة االهداف

 بصفة عامة تحقيق مكاسب وتستهدففانها تكتسي طابعا سياسيا واضحا  - لوزارات العدل المتعاقبة بعد الثورة

ال يمكن ان يخلو من  طة السياسية بالتعيينات القضائيةمن قبل السل" تالعب"سياسية لسبب بديهي  مرده ان كل 

ترسيخ تبعيته ولذلك نجد ان مداخل االصالح القضائي تستند بصفة استخدام القضاء وسياسية  ترتبط باهداف 

 .بها وضمان استقاللية الهيئة المكلفة اصلية الى ضرورة  تحييد التسميات في الخطط القضائية

 :وإضافة الى ذلك يمكن ان نتبين على االقل ثالثة أهداف خاصة  لتلك التعيينات
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لي عن طريق التعيينات بالهيئة الوقتية للقضاء العد ة على نفوذ قوي للسلطة التنفيذيةيتعلق بالمحافظ -اوالها

ء ذلك فان تجاوز اختصاص وفي ضو .هدف بالضرورة خدمة الصالح العامطبق اختيارات ال تستالمباشرة و

وهي الرئيس األول  انفراد السلطة التنفيذية بتسمية خمسة من قضاة الرتبة الثالثة في الوظائف الرئيسيةالهيئة و

ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام ( وهو في نفس الوقت رئيس الهيئة)لمحكمة التعقيب 

مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل و رئيس المحكمة العقارية سيوسع بالضرورة في حظوظ 

  .إلى النفوذ المعنوي للقضاة المعينين بالصفة على بقية زمالئهمالتأثير على قرارات الهيئة بالنظر أساسا 

يتعلق بمواصلة اإلشراف المباشر على مختلف المحاكم من قبل السلطة التنفيذية ووضع إدارة القضاء   -ثانيها

ية تحت نظرها بواسطة سبعة من القضاة الكبار أصحاب الوظائف العليا وهم القضاة الخمسة أعضاء الهيئة الوقت

للقضاء إضافة للرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس والوكيل العام لديها وذلك استنادا إلى نص مخالف 

مكرر من القانون األساسي للقضاة  7المحدث للهيئة وهو الفصل  3162ماي  3للقانون األساسي المؤرخ في 

على للقضاء رغم ثبوت عدم الذي كان يمكن رئيس الجمهورية من تعيين هؤالء خارج إطار المجلس األ

 .ة ذلك النص في ظل الدستور الملغىدستوري

العدل في نقلة القضاة خالل السنة القضائية  لمصلحة العمل  يتعلق بثبيت االختصاص السابق لوزير -ثالثها

يحول من القانون األساسي للقضاة خالفا للمبدأ المقرر بالقانون األساسي المحدث للهيئة والذي  68طبق الفصل 

 .(63الفصل )دون نقلة القاضي اال برضاه

الموكولة  مهمة اإلشراف على القضاء العدلي محاولة تعطيل فلعل ابرزها هو :اما من جهة الخروقات

للهيئة الوقتية وذلك بفرض تدخل السلطة التنفيذية في التعيينات القضائية خالفا لالختصاص الشامل للهيئة التي 

وإضافة لذلك يالحظ ان القرارات الجديدة قد تضمنت  .مهني للقضاة دون تمييزتنظر في كامل المسار ال

 .ساس نوعين من الخروقات الجوهريةباأل

 التمسك بمنظومة االمتيازات المرتبطة بالنظام القضائي القديم : اوالهما

النظام الدكتاتوري بصنفين من االمتيازات تم إقرارهما في ظل  - فيما يخص القرارات األخيرة -األمر  ويتعلق

 :وهما ثيرات المباشرة للسلطة التنفيذيةبقصد إخضاع القضاة للتأ

 بالنظر في المسار المهني للقضاة   ضى امر خارج اطار الهيئة المكلفةالتعيين للوظائف القضائية العليا بمقت

 لوظائف يينالتع يقع" من القانون األساسي للقضاة الذي اقتضى انه مكرر 7وقد نص على ذلك الفصل 

 المصالح مدير العام الدولة لالتعقيب ووكي محكمة لدى الدولة العام لووكي التعقيب لمحكمة لاألو الرئيس

بتونس  فاإلستئنا لمحكمة لاألو والرئيس العقارية المحكمة ورئيس لبوزارة العد العام العدلية والمتفقد

" الثالثة الرتبة قضاة بين من وذلك مهوريةالج رئيس من بتونس بأمر اإلستئناف محكمة لدىل العام والوكي

يات وهو نص تم في مرحلة أولى توضيحه بما اقتضاه التنظيم المؤقت للسلط العمومية بشان الصالح

بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير "أصبح مختصا  الجديدة لرئيس الحكومة الذي

القانون األساسي المحدث  ان رئيس الحكومة كان له قبل صدور ومؤدى ذلك" المعني ومع مجلس الوزراء

 .للهيئة الوقتية تعيين أصحاب الوظائف العليا المذكورة بالتشاور مع وزير العدل و مجلس الوزراء

ماي  3من القانون األساسي المؤرخ في  68اال ان اختصاص رئيس الحكومة قد أصبح مقيدا بموجب الفصل  

 .ر بالتسمية او النقلة او الترقيةبق للهيئة في جميع الحاالت سواء تعلق االمبالرأي المطا  3162
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  إمكانية نقلة القاضي خالل السنة القضائية من قبل وزير العدل بموجب مذكرة عمل وقد نص على ذلك

في نقلة القضاة قبل " ينظرللقضاء  األعلى المجلسمن القانون األساسي للقضاة الذي اقتضى ان  68الفصل 

العمل قاض لمصلحة  بنقلة يأذن أن القضائية السنة لخال لالعد ولوزير سنة لك من القضائيةبداية العطلة 

وهو نص تم نسخه بموجب االختصاصات  "له إجتماع لأو في للقضاء األعلى المجلس على االمرويعرض 

والتي  3162ماي  3 الجديدة  للهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي احيلت لها بموجب القانون المؤرخ في

من القانون  63تمكنها من النظر في نقلة القاضي مراعاة لمصلحة العمل طبق المعايير الواردة بالفصل 

واعتبارا لهذا فال مكان لتمسك وزير العدل بإمكانية نقلة القاضي خالل السنة القضائية لضرورة .المذكور

ة التي يمكن لها النظر في نقلة القضاة دون تقييد  تسديد الشغور لدخول ذلك في المشموالت المقررة للهيئ

 .طبق اإلجراءات المبينة بالقانون األساسي المحدث لها القضائية بل لها النظر في كل وقتذلك ببداية السنة 

ويتضح مما سبق ان االمتيازات التي يمكن ان تبرر نقلة السيدين النوري القطيطي و خالد البراق باعتبارهما 

الوظائف العليا  وتعيين من يحل محلهما وتسديد الشغورات المترتبة عن ذلك قد تم إلغاؤها النها من أصحاب 

ء جميع األحكام المخالفة على إلغا31أصبحت منافية للقانون األساسي المحدث للهيئة و الذي نص في الفصل 

 .القانون

بة عما سبق بيانه وهي نتيجة مترت اجراء حركة قضائية جزئية خارج اي اختصاص -ثانيهما

ما اقره بصفة واضحة ال لبس  بخصوص إلغاء االمتيازات السابقة للسلطة التنفيذية في التعيينات والنقل وهو

بناء "من القانون األساسي المحدث للهيئة الذي نص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون  68فيها  الفصل 

المؤرخ في 3166لسنة  1من القانون التأسيسي عدد 67صل على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا ألحكام الف

وتكون ترقيتهم و نقلتهم بأمر من رئيس الحكومة .و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 3166ديسمبر  61

 .مطابق من الهيئة بناء على رأي

و وظائفهم ال يكون اال و تطبيقا لمقتضيات هذا النص فان نقلة اي قاض دون تفريق بين القضاة بحسب رتبهم ا

بناء على ما تعرضه الهيئة الوقتية من راي واجب االتباع وكذلك الحال بالنسبة لتعيين القضاة في المناصب 

طبق ما يقتضيه  على رئيس الحكومة الذي يصدر امراالعليا ال يكون اال بترشيح من الهيئة المذكورة يعرض 

 .في الوظائف المدنية العليا بشان اختصاصه بالتعيينات المذكور 67الفصل 

سبق يبدو جليا ان وزير العدل ال يملك اي اختصاص الجراء الحركة القضائية الجزئية بما  وبناء على ما

تضمنته من نقلة و تسمية  لعضوين بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي من اصحاب الوظائف القضائية العليا ونقلة 

المبلغة للمعنيين في المترتبة عن ذلك وهو ما يجعل قراراته الوقتية غيرهم من القضاة على اثر الشغورات  

 . حكم المعدوم

 احمد الرحموني                                                           

 رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء
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 2101 اكتوبر 21باردو يف 

 مالحظات حول توضيح وزارة العدل
  يف الواائف القضائية العليا                     بشان التعيني 

                                                                                        : ان المرصد التونسي الستقالل القضاء

  المتضمن من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  3162اكتوبر  67بعد اطالعه على البيان الصادر بتاريخ

وما ادت  3162اكتوبر  68خصوصا موقفها من الحركة القضائية الجزئية التي اجراها وزير العدل بتاريخ 

وانهاء مهام عضوين منها  3162سبتمبر  62اليه من مراجعة الحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 

" غصب"القطيطي رئيس المحكمة العقارية وهما السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل والنوري 

اختصاص التعيين في الوظائف السامية و باالدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها ومحاولة 

احياء مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة وكذلك ما تضمنه البيان من اعتبار المذكرات 

 .ند قانوني وفي حكم القرارات المعدومة واقرار عدم اجراء العمل بها المشار اليها فاقدة لكل س

  وما ورد به من اتهام  3162اكتوبر  36وبعد االطالع على التوضيح الصادر من وزارة العدل بتاريخ

من شانه تهديد السير " انحرافا خطيرا"على عدم العمل بالقرارات المذكورة واعتبار ذلك " بالتحريض"الهيئة 

ادي للعمل القضائي مع التمسك بان القانون المحدث للهيئة لم يسند لها االختصاصات الراجعة للسلطة الع

التنفيذية وخصوصا التعيين في الوظائف القضائية العليا الذي يتم بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير 

وبان القاضيين المعينين 6117 جويلية 68مكرر من القانون االساسي للقضاة الصادر في  7العدل طبق الفصل 

قد تم تكليفهما بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل  خطتي متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقاريةفي 

من وزير العدل وان مبدا توازي الشكليات يقتضي اصدار مذكرات في الغرض وبان الهيئة لم تثب ت القاضيين 

الحركة االخيرة ولم تقم بترشيحهما وكذلك على ما تضمنه التوضيح من  المعنيين في هاتين الخطتين عند اجراء

ان التعيينات الجديدة تندرج في اطار ممارسة السلطة التنفيذية لصالحياتها وان البت في تنازع  االختصاص 

 .العليا والهيئات الرقابية والقضائية المختصة إلى السلط بين الجهتين يكون بالرجوع 

 المتعلق بتسمية السيد  3162اكتوبر  6المؤرخ في  3162لسنة  8611لى االمرعدد وبعد االطالع ع

المنشور )3162سبتمبر 6رياض الصيد القاضي من الرتبة الثالثة مديرا عاما للمعهد االعلى للقضاء ابتداء من 

 (3162اكتوبر  36بالرائد الرسمي ليوم 

  المتضمن 3162اكتوبر  33للقضاء العدلي بتاريخ وبعد االطالع على البالغ الصادر من الهيئة الوقتية 

المدير العام للمعهد األعلى ولخطط  فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس قرارها

للقضاء ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة 

 .و توجيه مذكرة الى رئاسة الجمهورية في ذلك3162سبتمبر   62لن عنها بتاريخ القضائية المع

  واذ يستغرب صيغة التعامل بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و وزارة العدل وتمادي  الوزير بصورة

ى قبل ان يتول"بالجسم االجنبي عن القضاء " 3162سبتمبر  61الفتة في انكار وجودها بعد ان وصفها  في 

بسبب رفضها تنحية  قاضيين معينين بالصفة بطريقة فجئية " باالنحراف الخطير"اخيرا وصف اعمالها 

 .وباسلوب غير الئق وخارج أي اختصاص
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  واذ يالحظ تجنب  الوزارة في ردها الخوض ولو باالشارة فيما اوردته الهيئة بشان الصعوبات  التي

تمكينها من المقومات االساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة غياب االرادة السياسية في " واجهتها نتيجة 

 .اضافة إلى عدم توفير االمكانات الالزمة لعملها بسبب موقف وزير العدل من الهيئة نفسها" دستورية

  واذ يشير الى امتناع الوزارة في ردها عن توضيح موقفها من استعمال مذكرات العمل في نقلة بقية

  .القرارين  الصادرين في  تنحية عضوي هيئة القضاءالقضاة رغم ارتباط  ذلك ب

 :القضاء يبدي في ضوء ذلك المالحظات التالية التونسي الستقالل المرصدفان 

بأي وجه نيتها في المحافظة على االمتيازات الملغاة التي ارتبطت بالنظام  ُتخف   يتضح ان الوزارة لم -أوال

دخل في عمل المحاكم ويظهر ذلك في ابرازها لالختصاصات الراجعة القضائي القديم  واالبقاء على مسالك الت

للسلطة التنفيذية واعتبار االمر ممارسة لصالحياتها واصرارها على االنفراد بالتعيين في الوظائف القضائية 

السلطة  العليا والتاكيد دون سند على ان التركيبة القانونية للهيئة تفترض ان يقع تعيين القضاة السامين من قبل

لت ركيزة خصوصا لالدارة الذاتية للشان القضائي التي مث  جة منافية لضمانات االستقاللية والتنفيذية وهي نتي

 .  القانون المحدث للهيئة

ية القضاة و تعيينهم وترقيتهم يتبين ان الوزارة قد استبعدت االختصاص الشامل للهيئة القضائية في تسم -ثانيا

المتعلق باحداث الهيئة واغفلت  3162ماي  3من القانون االساسي المؤرخ في  68ل بالفص نقلتهم المقررو

التنصيص عليه في ردها تماشيا مع رغبتها في المحافظة على االمتيازات السابقة  وتبريرا لعدم رجوعها في 

 .التي ال ترى لزوما الستشارتها التعيينات االخيرة الى هيئة القضاء العدلي

لوزارة في ذلك الى نظرتها المتفردة للوضع االنتقالي المترتب عن إحداث الهيئة الجديدة  الذي ال ويستند اتجاه ا

محل المجلس االعلى للقضاء في جميع "الهيئة المستحدثة  " االرث المتمثل في حلول يتجاوز حسب رايها مجرد

يير وهو ما يعكس غياب القطع مع اختصاصاته ال غير مع بقاء امتيازات السلطة التنفيذية  الموروثة  دون تغ

 .ممارسات الماضي القريب  وعمق التواصل مع االرث االستبدادي و ضعف الوعي باالنتقال الديمقراطي 

في االختصاص  اولت في ردها على مواقف الهيئة وقراراتها ادخال االلتباسيالحظ ان الوزارة قد ح -ثالثا

غصب " وذلك باعتبار  3162ماي  3نون االساسي المؤرخ من القا 68االقصائي المقرر لها طبق الفصل 

هو و بين مختلف الهياكل والسلط الوارد "االختصاص  تنازع"على حسب وصف الهيئة من قبيل " االختصاص

وربما  الى القرارات الصادرة من الهيئة ما يشير الى نية الوزارة االلتجاء الى التقاضي بناء على عدم استجابتها

 .خالفا لما يقتضيه القانون  فرادية بالوظائف القضائية العلياالتعيينات االن التمادي في 

اكتوبر  67وفي مقابل ذلك يبدو ان الهيئة قد عقدت العزم منذ اعالن المبادئ المضمن ببيانها الصادر في 

ك اعالنها الخاصة بالوظائف العليا من ذل الكاملة بشان التعيينات القضائيةعلى ممارسة صالحياتها  3162

فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس وهي من بين  3162اكتوبر  33بتاريخ 

مكرر من القانون االساسي للقضاة و يتم التعيين فيها  7الخطط القضائية السامية التي نص عليها الفصل 

المذكور واحكام  68ما يقتضيه الفصل  بموجب امرمن رئيس الحكومة وبناء على قرار ترشيح من الهيئة طبق

 .من التنظيم المؤقت للسلط العمومية  67الفصل 

وفي نفس السياق اعتبرت الهيئة في بالغها المذكور ولو بصفة ضمنية ان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس 

اكتوبر  6المؤرخ  قتضى االمرالحكومة قد تجاوزت صالحياتها بتسمية المدير العام للمعهد االعلى للقضاء بم
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وهو  ب للحركة القضائية االخيرةوفتحت بناء على ذلك باب الترشح لتلك الخطة تداركا للسهو الذي تسر 3162

 اكتوبر الجاري الذي اقر 67اجراء مستحدث يتوافق مع موقف الهيئة المعبر عنه في بيانها المؤرخ في 

ومن ضمنها المعهد االعلى  ملحقة بوزارة العدلاختصاصها بالتعيين في الوظائف القضائية بالمؤسسات ال

ويصعب في هذا الصدد التكهن بالتداعيات المحتملة حيال هذا االجراء الذي سيؤدي عمليا الى الغاء . للقضاء

بعد ذلك رئيس  من هيئة القضاء العدلي لكي يتولىاالمر الصادر عن رئيس الحكومة  وصدور قرار بالترشيح 

تعيين المدير العام للمعهد االعلى للقضاء من قضاة الرتبة الثالثة طبق ما ينص عليه  الحكومة بصفة قانونية

 .المتعلق بتنظيم المعهد االعلى للقضاء 6111جوان  7االمر المؤرخ في 

عام بوزارة العدل يالحظ ان الوزارة  قد حاولت العثور على ادلة اخرى لتبرير قرارها بتنحية المتفقد ال -رابعا

محكمة العقارية وانتهت الى اعتباران االمر ال يتعلق بنقلة او بحركة قضائية جزئية بل بايقاف مفعول رئيس الو

وهو ما  3163مارس  1فيفري و  62الصادر عن وزير العدل  بتاريخ  المذكورين التكليف الوقتي للقاضيين

 .يدخل في باب مصلحة العمل

صادرة عن وزير العدل  بمقتضى مذكرة عمل –نسبة لكل وظيفة بال –وتشير هذه الوقائع الى ان التعيين قد تم 

نقلة القضاة خالل السنة الذي كان يجيز له قبل احداث الهيئة  من القانون االساسي للقضاة 68 طبق الفصل

 .القضائية

الى وبقطع النظر عن امكانية التكليف بالوظائف العليا بموجب قرار وقتي من وزير العدل فمن الواجب التنبيه 

لم يسبق له ان عرض مذكرتي العمل المقصودتين على اول اجتماع للمجلس االعلى للقضاء  العدل ان وزير

من القانون االساسي للقضاة رغم ترؤسه لالجتماع  68بغرض المصادقة عليهما طبق ما ينص عليه الفصل 

رئيس المحكمة العقارية عدل وور المتفقد العام بوزارة البحض 3163سبتمبر  62 الدوري للمجلس المنعقد في

الفصل  لمذكورين اخيرا بناء على مقتضياتكما انه لم يسع الى استصدار امرين من رئيس الحكومة في تسمية ا

 .ن التنطيم المؤقت للسلط العموميةم 67مكرر من القانون األساسي للقضاة وطبقا الحكام الفصل  7

ا اغفلته وزارة العدل وذلك بمكاتبة رئاسة الحكومة للغرض ويبقى لهيئة القضاء العدلي ان تبادر بتدارك م

المتعلقين بتعيينهما بمفعول المذكور واضافة ما يفيد ترشيح الهيئة للمذكورين حتى يمكن إصدار األمرين 

 .رجعي

أن وزارة العدل قد انتهجت في عرضها للمعطيات القانونية اسلوبا انتقائيا اتسم بالفجوات يتضح  -خامسا

العناصر  ات األمانة التي تستوجب عرض جميعلة اقناع العموم بوجهة نظرها وهو ما يتنافى مع مقتضيلمحاو

 .القانونية المتعلقة بالموضوع 

 :بثالثة عناصرتمسكت بصفة أساسية  جهة الوزارةفمن 

الذي أقر  في هذا المجال اختصاصات للسلطة  6117جويلية  68القانون األساسي للقضاة المؤرخ في  -0

 .التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل

الذي لم يسند  3162ماي  3القانون األساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المؤرخ في  -2

 .لها حسب توجهها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية

التعيين في الوظائف القضائية مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تقتضي ان يتم  7أحكام الفصل  -1

 . العليا بمقتضى أمر بناء على اقتراح صادر من وزير العدل
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 .يخضع الستشارة الهيئة الوقتية واستنادا إلى تلك العناصر استنتجت الوزارة أن التعيين في الوظائف العليا ال

غته األخيرة المنقحة بالقانون في صي مكرر من القانون األساسي للقضاة 7ويشار في هذا الصدد الى ان الفصل 

بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين " يقتضي ان التعيين لسبعة وظائف يقع 3114 اوت 66المؤرخ في 

 .ح خالفا لما ورد برد وزارة العدلدون ان ينص على تداخل وزير العدل باالقترا" قضاة الرتبة الثالثة 

 :عناصر التاليةفيتضمن أساسا ال الوضع القانونيجهة أما من 

والمتعلق   3166ديسمبر 61المؤرخ في  3166لسنة 1من القانون التأسيسي عدد 67أحكام الفصل  -0

بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية التي تنص على اختصاص عام لرئيس الحكومة يتعلق طبق عبارة 

 ".عني ومع مجلس الوزراءبالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير الم"الفصل المذكور

مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تحدد الوظائف المشمولة بالتعيينات بموجب امر  7أحكام الفصل  -2

 .خارج اطار المجلس األعلى للقضاء أي بمعزل عن الحركة القضائية العادية 

المتعلق  3162ماي  3في  المؤرخ 3162لسنــة  62عدد من القانون األساسي  68أحكام الفصل  -1

التي تنص بصريح العبارة على ان تسمية القضاة  بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي

من القانون التأسيسي  67على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا ألحكام الفصل  بناء"وتعيينهم تكون 

ومقتضى " لسلط العموميةوالمتعلق بالتنظيم المؤقت ل 3166ديسمبر  61المؤرخ في  3166لسنة  1عدد 

ذلك ان هذا الفصل ينص على اجراءات خاصة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا استثناء من 

 .مكرر من القانون االساسي للقضاة 7من التنظيم المؤقت للسلط العمومية و  67الفصلين 

على مبدا عام في نقلة  من القانون األساسي المحدث للهيئة التي تنص إضافة لذلك 68أحكام الفصل  -4

ومؤدى ذلك " بناء على رأي مطابق من الهيئة"و " بمقتضى امر من رئيس الحكومة"القضاة وترقيتهم 

ان نقلة القضاة وترقيتهم سواء تعلق االمر بالوظائف العليا او بغيرها تتم بصيغة األوامر بناء على 

 . اقتراحات من الهيئة  واجبة االتباع وال تقبل التغيير

أكتوبر  68إلى تلك العناصر يمكن الوقوف على مخالفة القرارات الصادرة عن وزير العدل بتاريخ  واستنادا

 36والمنشور بالرائد الرسمي في  الصادر عن رئيس الحكومة3162توبر أك 6وكذلك األمر المؤرخ في  3162

 .لألحكام الخاصة بالتعيينات القضائية 3162اكتوبر

عن المرصد التونسي الستقالل القضاء                                    

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                    
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                           2101 أكتوبر 11باردو يف 

 بيــــــــــان

 :المرصد التونسي الستقالل القضاءإن 

  المتعلقة بتنحية  3162اكتوبر  68التداعيات المترتبة عن قرارات وزير العدل بتاريخ بعد وقوفه على

السيدين خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل و النوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية وتسديد 

               .                                    الشغورات الناشئة عن ذلك بمقتضى مذكرات عمل ادارية

   وما ورد به من   3162اكتوبر  67وبعد االطالع على بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصادر بتاريخ

تأكيد على ان تلك القرارات قد قامت على سياسة فرض األمر الواقع من خالل غصب اختصاص التعيين 

 .                                         ونيفي الوظائف السامية واعتبار تلك المذكرات فاقدة لكل سند قان

  توضيح حول "تحت عنوان  3162أكتوبر  36وبعد االطالع على الرد الصادر من وزارة العدل بتاريخ

وما تضمنه من اتهام الهيئة بالتحريض على عدم العمل بتلك " إنهاء تكليف قاضيين بخطتين قضائيتين

 .                                                                                              رالقرارات ووصف ذلك باالنحراف الخطي

   من وزير العدل الى مصالح وزارته  3162أكتوبر  34وبعد االطالع على فحوى  التعليمات الموجهه في

عام السيد خالد البراق ولفت نظر التخاذ الوسائل الالزمة لتفعيل المذكرة القاضية بإنهاء مهام المتفقد ال

المعني باألمر الي االمتناع عن كل عمل وعن إصدار اية وثيقة تكون ممضاة من طرفه وتذكيره بتحمل 

 (.                                                           كذا)المسؤولية المترتبة عن مخالفة ذلك 

   د فيها هجومه على الهيئة الوقتية متهما اياها وبعد الوقوف على تصريحات وزير العدل األخيرة التي جد 

 34ام بتاريخ .اذاعة موزاييك اف -حوار خاص )بغصب السلطات و الحكم باألهواء و الرغبة في التسلط 

 (.                                                                                            3162اكتوبر 

   وبعد االطالع على المكتوب الموجه من الرئيس االول لمحكمة التعقيب بصفته رئيسا للهيئة الى وزير

بشان وضعية السيد خالد البراق وما ورد به خصوصا من تذكير بقرار  3162اكتوبر 31العدل بتاريخ 

لى راس التفقدية العامة الهيئة بعدم إجراء العمل بالمذكرة الوزارية وإبقاء المعني باالمر بمركز عمله ع

واعتبار التعليمات الصادرة عن الوزير بخالف ذلك تعديا غير مسبوق على هيبة القضاء وانتهاكا لواجب 

 .                                                                         االحترام المفروض تجاه القضاة وهيئة القضاء العدلي

 اكتوبر  68لمرصد التونسي الستقالل القضاء من قرارات وزير العدل المعلن بتاريخ واذ يذك ر بموقف ا

وبالملحوظات المتعلقة بتوضيح وزارة العدل بشان التعيين في الوظائف القضائية العليا الصادرة عن  3162

 .3162اكتوبر   32المرصد في 

في هذا الشأن وإصراره دون  لقضاء العدليرفض وزير العدل تنفيذ قرارات الهيئة الوقتية ل يعتبران -أوال

موجب قانوني على اجراء العمل بالقرارات الملغاة يؤكد توجه السلطة التنفيذية الى فرض التعيينات الجديدة 

خارج اي اختصاص بهدف تحقيق مكاسب سياسية والمحافظة على نفوذها في تركيبة الهيئة ومواصلة اإلشراف 

 .في ظل االمتيازات الموروثة عن النظام االستبداديالمباشر على مختلف المحاكم 

ان تطور المواجهات العلنية بين وزير العدل والهيئة الوقتية اضافة الى انكار وجودها ووصفها  يالحظ -ثانيا

وايجاد العراقيل امامها وعدم تمكينها من المقومات االساسية يؤشر على خشية " بالجسم األجنبي عن القضاء"
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ياسية ومراكز النفوذ فيها من بناء ادارة ذاتية لشؤون القضاء وإرساء الضمانات الضرورية الستقالل السلطة الس

 .  القضاة 

يندد بأساليب التعامل والخطاب التي توختها وزارة العدل إزاء الهيئة الوقتية بصفتها ممثلة للسلطة   -ثالثا

ويعبر عن انكاره لكل مساس بقواعد االحترام الواجبة  القضائية وكذلك ازاء المتفقد العام السيد خالد البراق 

 .للهيئة ولكافة اعضائها

ينفي كل اختصاص لوزير العدل وللسلطة السياسية في تعيين القضاة ونقلتهم وترقيتهم بمعزل عن قرار  -رابعا

ويؤكد . 3162 ماي 3الهيئة او ترشيحها  بمقتضى االحكام الواردة بالقانون االساسي المحدث لها الصادر في 

من  68تتم وفقا للفصل  –باعتباره شاغال لخطة قضائية  –في هذا السياق ان تسمية المتفقد العام بوزارة العدل 

 6174أكتوبر  8من األمر المؤرخ في  8القانون االساسي للهيئة وبترشيح منها وطبق الشروط الواردة بالفصل 

 .المتعلق بنظام التفقدية العامة بوزارة العدل

يدعم توجه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في تعهدها الشامل بكامل المسار المهني للقضاة بمختلف  -خامسا

اصنافهم ورتبهم وخططهم القضائية بما يشمل الوظائف العليا بالمحاكم او باإلدارة المركزية بوزارة العدل او 

ات القانونية والقضائية طالما كان االمر متعلقا المؤسسات الملحقة بها كالمعهد األعلى للقضاء او مركز الدراس

 .بوظيفة عامة يتوالها القضاة

وااللتزام  3162أكتوبر  68إلى التراجع عن تنفيذ المذكرات الصادرة عنه بتاريخ  وزير العدل يدعو -سادسا

فين تحقيقا والعمل على تذليل صعوبات التواصل بين الطر 3162اكتوبر  67بقرارات الهيئة المعلن عنها في 

 .للمصلحة العامة

إلى اإليفاء بالتزاماتها القانونية حيال الهيئة الوقتية وذلك بتوفير اإلمكانيات الضرورية يدعو الحكومة  -سابعا

لعملها وضمان استقالليتها وعدم التعدي على اختصاصها وإنفاذ قراراتها تحقيقا لمقومات دولة القانون 

                      .ومقتضيات االنتقال الديمقراطي

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                       
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 :مساندة الهيئة ودعم التحركات (6

 6102 نوفمرب 06باردو يف 

 بيــــــــــان

تحت عدد  2213نوفمبر  7صادرين بتاريخ  أمرينانه تم بمقتضى  ءالمرصد التونسي الستقالل القضايعلم 

كمتفقد عام بوزارة  األول تسمية السيدين طه االمين البرقاوي وفاطمة الزهراء بن محمود 2212و  2211

الثانية كرئيس للمحكمة العقارية وذلك في نفس التاريخ التي نفذ فيه القضاة التونسيون بمختلف رتبهم العدل و

 التنفيذية ممثلة في وزير شهده القضاء التونسي احتجاجا على تحدي السلطة إضراب أوسعممثليهم و افهموأصن

الواقع  األمرتسمية المذكورين وفرض  2213 أكتوبر 17العدل لقرارت هيئة القضاء العدلي التي رفضت في 

 . التأسيسيعلى هيئة دستورية منتخبة مباشرة من القضاة والمجلس الوطني 

اذ يندد بما صدر من تسميات غير مشروعة في سياق سياسي متفجر  المرصد التونسي الستقالل القضاءن وا

 .واحتقان غير مسبوق داخل الوسط القضائي

يعتبر ان تجرا الحكومة ووزير العدل على هيئة القضاء العدلي وتجاوز قراراتها واالستخفاف بموقعها  - أوال

للقضاء فضال عن انتهاك القانون اشرا على السلطة القضائية والكرامة المعنوية يمثل اعتداء مب أعضائهاواهانة 

 . شرعية المؤسسات الدستوريةو

القضائي تحقيقا  اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بكامل المسارالقانون و بأحكاميجدد تمسكه  -ثانيا

لوصاية على القضاء والتالعب بالتعيينات اوالت االختراق ولمقتضيات االنتقال الديمقراطي وصدا لكل محا

 . سياسية ألهدافالقضائية 

بداية انهيار المنظومة القضائية  إلى إرادته وإلغاءيعبر عن خشيته من ان يؤدي امتهان كرامة القضاء  -ثالثا

 .واستباحة ما بقي من مؤسساتها

 إلىستقل ويدعو السلطة الوقتية يعبر عن تضامنه مع القضاة ودعمه لحقوق المواطنين في قضاء م -رابعا

 .الشعب في بناء مقومات دولة القانون إرادةاحترام 

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                          

 

 

 



024 
   

 6102نوفمبر  02باردو يف 

 بيــــــــــان

وبعد وقوفه على دعوة جمعية القضاة التونسيين إلى تعليق العمل يوم  صد التونسي الستقالل القضاءالمرإن 

صباحا بتأخير الجلسات  66011إلى الساعة  1011مدة ساعتين بداية من الساعة  3162نوفمبر  68الخميس 

م مقر محكمة التعقيب إضافة إلى وجميع األعمال المكتبية وتنفيذ وقفة مساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي أما

 61011أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة  3162نوفمبر  61تنظيم تجمع احتجاجي يوم السبت 

يها على اختصاصها  :صباحا وذلك احتجاجا على ممارسات الحكومة إزاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعد 

تونسيين دفاعا عن حق المواطنين في قضاء مستقل وضمانات يعبر عن مساندته لتحركات القضاة ال: أوال

القضاة في إدارة شؤونهم دون وصاية أو تدخل واستقالل هيئة القضاء العدلي ويدعو كافة منخرطيه بمختلف 

أصنافهم وعموم القضاة وجميع مكونات المنظومة القضائية المنتسبين إليه إلى تجسيم تضامنهم مع القضاة 

 .ودعمهم لالحتجاجات التي ينفذونها بمختلف األشكال

يحم ل السلطة التنفيذية وأساسا وزارة العدل مسؤولية تدهور األوضاع بسبب ممارسات وزير العدل  :ثانيا

 .وفرض التعيينات القضائية غير المشروعة من قبل الحكومة

مية متفقد عام بوزارة العدل يدعو الحكومة الى التراجع عن التعيينات القضائية االخيرة المتعلقة بتس :ثالثا

ورئيس للمحكمة العقارية ومدير عام للمعهد االعلى للقضاء واالمتناع عن التمديد للوكيل العام لدى محكمة 

االستئناف بتونس وعن التلويح بالعقوبات المالية بعنوان خصم من مرتبات القضاة على خلفية تنفيذ اإلضراب 

رسات التي من شأنها المساس بأركان الدولة وزيادة االحتقان في الوسط وعن كل المما 3162نوفمبر  7بتاريخ 

 .القضائي وتفاقم االزمة العامة بالبالد وتهديد مصالح المواطنين

 عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

 الرئيس أحمد الرحموني                                                                            
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 المرصد التونسي الستقالل القضاء

 : التعريف (0

بسعي  2212فيفري  28المدرج بالرائد الرسمي في  اإلعالنجمعية حقوقية علمية غير حكومية تأسس حسب 

الجامعيين بغاية تحقيق جملة من  واألساتذةمن مجموعة من القضاة والمحامين ومساعدي القضاء والصحفيين 

 :أهمها األهداف

 .ستقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصيةإتقالل القضاء وتدعيم ضمان اس -

 .تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية -

 . إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين -

 .التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية ومدى احترامها لحقوق اإلنسان -

 .ة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائيمراقب -

 . تكوين قاعدة للبيانات حول الوضع القضائي تكون مصدرا للمعلومات -

 .تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية -

 . ضاء وتنمية الوعي بدوره والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائيترسيخ الثقة العامة في الق -

رصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات  -

المتعلقة بضمانات التقاضي وتلك الموجهة ضد القضاة والمؤسسات والمنظمات القضائية وتقديم المساعدة 

 .بخصوصها

المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها ومتابعة فقه رصد  -

 .القضاء التأديبي واإلجراءات والضمانات التأديبية

إشراك المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء والمستشارين المقررين لنزاعات  -

ل اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين المحلفين واألطباء الشرعيين الدولة وكتبة المحاكم وعدو

 .وغيرهم في إرساء منظومة قضائية متطورة

هة ضد المحامين ومساعدي القضاء  - تجميع ودراسة المعلومات المتعل قة باالعتداءات واالنتهاكات الموج 

مات استقالل القضاء وضمانات الت قاضي والمحاكمة  وأصحاب المهن القانوني ة والقضائي ة فيما يت صل بمقو 

 .العادلة

تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء  -

 .والمحاكم، ورصد التغطية اإلعالمية بخصوصها وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل اإلعالم

 .قالية وأساسا تلك المتعلقة بدور القضاء وإصالحهمتابعة اآلليات الخاصة بالعدالة االنت -
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 :ويعتمد المرصد في تحقيق أهدافه باألساس على الوسائل التالية

عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها واستخالص  -

 .ألحداث في مواقعهاالنتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع وا

 .تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات -

إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث  -

 .ت المختلفةوالتكوين وإشراك األساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصا

 .تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات -

 .تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وتبادل المعلومات معها -

لتكوينية والملتقيات والمؤتمرات إصدار البيانات واتخاذ المواقف وإقامة المحاضرات والندوات والدورات ا -

واأليام الدراسية وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحالت وإصدار المطبوعات واستعمال كافة وسائل 

 .نشر المعلومات

 .إقامة عالقات تعاون مع وسائل اإلعالم وإشراكها في برنامج تطوير اإلعالم القضائي -

 

 :الهيئة المديرة (2

 .لمرصدأحمد الرحموني، رئيس ا .1

 .حاتم العشي، نائب الرئيس .2

 .عمر الوسالتي، الكاتب العام .3

 .عائشة بنبلحسن، أمين المال .2

 .عادل بن سالم، عضو مكلف بالمساعدة القانونية .1

 .فريد الصغير، عضو مكلف بالنشاط العلمي .3

 .بليغ العباسي، عضو مكلف باإلعالم القضائي .7

 . كل والمؤسسات القضائية وبرئاسة فرع تطاوينعبد الفتاح خرشاني، عضو مكلف بالعالقات مع الهيا .8

 .توفيق سويدي، عضو مكلف بالتوثيق والمعلومات وبرئاسة فرع نابل .1

 .منى المسدي، عضو مكلف بالعالقات مع المنظمات والهيئات الدولية .12

 .ضو ناجي، عضو مكلف بالعالقات مع المجتمع المدني .66
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 :عناوين االتصال (1

 

 

 

 
 

 اصبهان باردونهج  1 :العنوان

 71.222.222 :الفاكس  - 71.222.222 :الهاتف

 marsed.kadha.tn@gmail.com :البريد االلكتروني

 :يسبوكاالف

www.facebook.com/marsedkadha 

https://www.facebook.com/marsedkadha.pageofficielle 

 :يوتيوب

www.youtube.com/marsedkadha 

 :رتويت

www.twitter.com/marsedkadha 

 :ساليد شار

.slideshare.net/marcedkadhwww. 

 

 

 

 

 

  2101نوفمبر 
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وبقطع النظر عن دائرة اختصاصها فان أهمية الهيئة تكمن في رمزية تمثيلها  «

للسلطة القضائية التي بقيت في ظل الحكم  –على األقل بصفة انتقالية  -

االستبدادي مغيبة عن الوجود و معزولة عن أية تمثيلية هيكلية في مستوى 

 .ذية و التشريعيةالسلطتين التنفي

ويبرز ذلك على األقل  في عدم إمداد المجلس األعلى للقضاء بمقومات الوجود 

كهيكل مستقل عن وزارة العدل سواء من حيث مقره أو إدارته أو طرق عمله 

واستعماله كواجهة سياسية في المناسبات االحتفالية كاالجتماعات الدورية بقصر 

ة أو افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة قرطاج عند إعالن الحركة القضائي

لذا كان من الضروري أن يتم  بناء هيئة مستقلة تقطع مع تبعية القضاء . بتونس

للسلطة التنفيذية و تنتصب ممثلة لسلطة حقيقية من سلطات الدولة تختلف 

في طبيعتها عن تمثيلية القضاة لمصالحهم المادية أو المعنوية في إطار 

 .النقاباتالجمعيات أو 

ورغم أن تلك الهيئة لم يمر على أول اجتماع لها أكثر من أربعة أشهر فقد بدأت 

تصطدم في سياق أزمة سياسية خانقة بتحديات واقعية تتعلق بوجودها و 

ضمان استقاللها وإشرافها على القضاء العدلي بما في ذلك اإلشراف على المسار 

ة بطبيعة عالقتها مع السلطة المهني للقضاة إضافة إلى التحديات الخاص

 .".التنفيذية ووزارة العدل


