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 حرية تنظيم الجمعيات بين الدستور و المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات

 حفيظة شقير

_________________________________________ 
عرفت عراقيل وانتهاكات في فترة النظام  تعتبر حريةة تةأسةةةيس الجمعيات من بين الحريات التي 

أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي الهيئة العليا لتحقيق السابق وهذا ما ادى ب

بها منذ تأسةيسةها في المرحلة االنتقالية األولى التي امتدت من شهر فيفري إلى انتخابات باالهتمام 

 .20111أكتوبر  23

نصةةةوص هامة لتنظيم الحياة السةةةياسةةةية في البالد بعد الثورة  6وخالل هذه الفترة أعدت الهيئة 

حات على أهم القوانين الخاصةةةة بالحريات العامة خاصةةةة بعد أن تم إيقاف العمل وإلدخال إصةةةال

بالدسةةتور و تقرر إحدام مجلس وطني تأسةةيسةةي لووةةج دسةةتور جديد .كل هذه المراسةةيم امنت 

االنتقال الديمقراطي وتعلقت بانتخابات المجلس الوطني التأسةيسةي وإحدام الهيئة العليا المستقلة 

اب السةةياسةةية والجمعيات وحرية االتصةةال السةةمعي والبصةةري وحرية الصةةحافة لالنتخابات واألحز

 .2والطباعة والنشر

 ورغم كل مكاسبه فإنه تعرض إلى انتقادات كثيرة ادتبالنسبة للمرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات 

 . 3بتنقيحهبمراجعته وإلى المطالبة 

ة م الجمعيات  ولم يتضةةةمن اليات للرقابغير كافي لحماية حرية تنظيالحقوقيين أنه عتبره بعض اف

عتقةد البعض االخر أن امكةانيةة انتهاكه واردة من قبل .وا4ولردع الجمعيةات التي تخةالف احكةامةه

بعض الجمعيات المشةةةبوهة في تمويلها .كما صةةةرحت نائبة في مجلس نواب الشةةةعب  ان هنا  

مج دين ومدنية الدولة وألنها العةديةد من النقاط التي وجب ان تعدل في المرسةةةوم ألنها تتعارض 

فسحت المجال لتكوين بعض الجمعيات المدافعة عن المثلية الجنسية التي يجرمها القانون الجزائي 

5 

من شةةأنها ثغرات إلى نقائص المرسةةوم  في التطبيق ناتجة عن وجود   منظماتال بعض توأشةةار

اعدها األسةةتام منير السةةنوسةةي نجدها في دراسةةة  التأثير على التطبيق الفعلي للبعض من احكامه

  .2013.6سنة 

                                                                    
يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح  1122فيفري  21مؤرخ في  1122لسنة 6مرسوم عدد 1 

 السياسي واالنتقال الديمقراطي.

سياسي واالنتقال الديمقراطي. مداوالت الهيئة.من شهر مارس إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح ال2 

 .1122.في جزأين.تونس .جانفي 1122شهر أكتوبر 

  1122سبتمبر 01بتاريخ  42يتعلق بتنظيم الجمعيات.الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1122سبتمبر  12بتاريخ  1122لسنة 88 مرسوم عدد  3 

  4 رفيق عبد هللا.الحكومات المتعاقبة تقاعست عن اصالح ثغرات المرسوم عدد 11.الصباح 21 ديسمبر 1122
نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب: لهذه األسباب وجب تنقيح مرسوم  النائبة لطيفة الحباشي. 5 

  1122الجمعيات. حقائق أون الين.بتاريخ غرة جوان.
ؤّسسات المجتمع المدني في تونس: الواقع البيئة القانونية لم منير السنوسي 6

  MENA.LCNL.org.2013Docs/mounir%20.snoussi.pdf. واآلفاق
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تتعلّق هةذه النقةائص والثغرات بمسةةةائل تهمّ بالخصةةةوص اجراءات التأسةةةيس والتمويل ونظام 

 . العقوبات

اعتبرت بعض الجمعيات أنّ اجال اإليداع والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية  ،فيما يتعلق بالتأسةيس

ر كافية خاصة بالنسبة للجمعيات الموجودة خارج العاصمة قصيرة وغي 11التونسية الواردة بالفصل 

وتسةةاءلت جمعيات أخرى عن الم ل القانوني في صةةورة عدم القيام بعملية النشةةر واإليداع بالرائد 

الرسةةمي واعتبرت أن المرسةةوم غامض حول هذه المسةةألة. كما الحظت بعض الجمعيات األخرى 

النسبة كما هو الحال بيها المطبعة الرسمية القيام بالنشر أنّ المرسوم ال ينظّم الحالة التي ترفض ف

 .يجب أن يلزم المطبعة الرسمية بالقيام بالنشر في اآلجال المحدّدة رغم انه إلى جمعية شمس.

أنّ المرسةةةوم ال يضةةةبط بدقة النتائج القانونية لرفض التي تم تقةديمها ،ومن المالحظةات األخرى 

  اقة اإلعالم بالبلوغ.الكاتب العام للحكومة تسليم بط

اعتبرت بعض الجمعيات أنّ إسناد االختصاص إلى الكاتب  ،بالنسةبة للسلطة المختصة في التأسيس

العام للحكومة يعني إسناده للسلطة التنفيذية ممّا من شأنه أن يؤثر على نظام التصريح وأن يتحول 

س. وفي المقابل اعتبرت بعض إلى نظام ترخيص مقنّج يقلّص من الطابج التحرّري لنظام التأسةةةي

األوساط الحقوقية أنّه من األفضل إسناد أكثر صالحيات للسلطة المختصة في التأسيس حتى تتمكّن 

من رفض تكوين بعض الجمعيات خاصةة تل  التي تعلن عن رفضةها للمبادئ األساسيّة المنصوص 

يجب أن ال تحصةةةل على من المرسةةةوم، واعتبرت أنّ مثل هذه الجمعيات  4و  3عليها بالفصةةةلين 

 التصريح بالتكوين القانوني. 

وكذل  وبالنسةبة لقواعد التأسةيس يتضةمّن المرسةوم بعض النقائص ومنها وةةرورة إوافة حاالت 

واوةةحة ودقيقة يمكن معها رفض مطلب التأسةةيس ومل  بلجوء السةةلطة العمومية المختصةةة إلى 

من  49والفصل  7والسياسية وق المدنيةمن العهد الدولي الخاص بالحق 22المحاكم طبقا للفصةل 

وكما هو معمول به في دول أخرى منها فرنسةةةا والواليات المتحدة األمريكية الدسةةةتور التونسةةةي 

 وبريطانيا. 

كذل  وبالنسةبة لججراءات المتعلّقة بقرار السةلطات العمومية في حال عدم توفّر البيانات المطلوبة 

اجراءات واوةةحة لطلب إكمال البيانات، وكما أبرزه المركز ال ينصّ المرسةةوم  على  ،في التصةةريح

الدولي لقوانين منظمات المجتمج المدني ففي دول أخرى وفي صورة عدم توفر البيانات المطلوبة 

يمكن للجهةة الحكوميةة المختصةةةة القيةام بةاإلجراءات القضةةةائيةة الالزمة لحلّ الجمعية. ويحتوي 

 .ل عدم تعرّوه إلى جمعيات المصلحة العامة والمؤسّساتالمرسوم على بعض الثغرات األخرى مث

8 

المرسةةةوم وإن مكن الجمعيات من حق الحصةةةول على المعلومات وحق هذا ان كذل  والمالحظ 

فإنه بقي صةةامتا في صةةورة عدم  ،9تقييم دور مؤسةةسةةات الدولة وتقديم مقترحات لتحسةةين ادائها

 حاتها بعين االعتبار استجابة الدولة لمطالب الجمعيات وعدم اخذ مقتر

                                                                    

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  11المادة 7

 .ية مصالحهلكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حما .1

من ألال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة ا .2

وال تحول هذه المادة دون إخضاع  .القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 .أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي  2428ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام  .3

  .شريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقيةاتخاذ تدابير ت

  8  نفس المقال لمنير السنوسي
  9 حسب مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم



5 

واالنتقادات ال تنفي قيمة المرسةةةوم وأهميته ودوره في ازدهار الجمعيات التي كل هذه النقائص 

جمعية وال تغنينا عن الدفاع  20220موقج "افادة"إلى حسب  2017أفريل  25وصل عددها بتاريخ 

 عنه.

التي يجب احترامها عند روط شةةوتقديم الهمية المرسةةوم أ ابرازلذا سةنركز في هذه المداخلة على 

ب ما حسوال يستدعي مصادقة المجلس يكتسي صبغة قانونية علما ان المرسوم مراجعة المرسوم 

الذي  والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية  2011لسةنة  14جاء في احكام المرسةوم عدد 

 يقتضي فصله الرابج أن:

صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت "يتم اصةدار النصةوص مات الصةبغة التشريعية في 

وال  10بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسةةهر على نشةةرها بالرائد الرسةةمي للجمهورية التونسةةية"

يسةةتدعي المصةةادقة عليه بقانون كما هو الحال بالنسةةبة للمراسةةيم بصةةفة عامة وحسةةب أحكام 

  11 70الدستور في الفصل 

  

                                                                    
د الرسمي يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.الرائ 1122مارس  12مؤرخ في  1122لسنة  21مرسوم عدد 10 

  1122مارس 12مؤرخ في 11للجمهورية التونسية عدد  

يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع  ، من الدستور: في حالة حل مجلس نواب الشعب 01الفصل11 

 رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.

ه ان يفوض بقانون لمدة محدودة ال تتجاوز الشهرين ولغرض معين يمكن لمجلس نواب الشعب بثالثة اخماس اعضائ
إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة 

 المجلس.يستثني النظام االنتخابي من مجال المراسيم 
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-Iالجمعيات تأسيس حرية تحرير: ومكاسبه المرسوم اهمية 

يهدف المرسةةوم المتعلق بتنظيم الجمعيات  إلى تحرير حرية تأسةةيس الجمعيات من القيود التي كانت تعرقل العمل 

 الجمعياتي وإلى توفير مجموعة من الضمانات كي تقوم الجمعيات بدورها في أحسن الظروف.

 لقانون القديم ومدعما لهذه الحريةمنطلقا من شوائب ا،يضمن المرسوم حرية تأسيس الجمعيات 

 

 نون القديمتجاوز شوائب القا .1

. في السابق ولمدة طويلة كان الترخيص مطلوبا للحصول على التأشيرة .بعد عويض الترخيص باإلعالن أو التصريحت

ولها اشةةهرب بدون تصةةريح اإلدارة المختصةةة على عدم قب 3تقديم المطلب للحصةةول على جمعية و انقضةةاء المدة  

 للمطلب، تكتسب الجمعية صبغة قانونية ومل  بالحصول على موافقة وزير الداخلية وبقرار منه.

من اجل تدعيم الحياة الجمعياتية وتسةةةهيل القواعد المتصةةةلة بتكوين  1911و رغم تنقيح قةانون الجمعيات سةةةنة 

ية  فان النظام القانوني المتصل أشةهر موافقة ومنية على تكوين الجمع 3الجمعيات باعتبار صةمت السةلطات لمدة 

بالجمعيات لم يصةةل إلى تخليص حرية تكوين الجمعيات من القيود القانونية التي تعرقل العمل ألجمعياتي مثلما هو 

معمول به في بعض الدول التي اعتمدت نظام اإلعالن عند التأسةةةيس إم أن القواعد المطبقة في هذا المجال كانت 

المختصةة و" يمكن لوزير الداخلية قبل انقضاء اجل الثالثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح  تقوم على موافقة الجهات

أن يتخةةذ قرارا في رفض تكوين الجمعيةةة، و يكون قرار الرفض معلال و يتم إبالغةةه إلى المعنيين بةةاألمر.و يمكن 

 40عليها في القانون عدد  الطعن في هذا القرار طبقا لججراءات المقررة في مادة تجاوز السةةةلطة و المنصةةةوص

     12و المتعلق بالمحكمة اإلدارية. " 1972المؤرخ في أول جوان  1972لسنة 

 1 -10لذا جاء المرسوم الجديد ليلغي نظام الترخيص ويعووه بنظام التصريح أو اإلعالن. هذا هو مضمون الفصل 

 الذي ينص صراحة على أن " يخضج تأسيس الجمعيات إلى نظام الترخيص"

ويقتضي هذا النظام أن التصريح ال يتطلب ترخيص من الجهات المعنية بل يكفي بعث رسالة مضمونة الوصول إلى 

 الجهات المعنية.

الجمعيات بعد اندالع أزمة بين ،تم تعديل قانون 1992منذ  إلغاء التصنيف االعتباطي لتدعيم حرية تأسيس الجمعيات.

سةان والحكومة، ادخل المشرع معيارا جديدا لتحديد طبيعة الجمعيات متصل الرابطة التونسةية للدفاع عن حقوق اإلن

اختصاصها.و في هذا الصدد، ينص الفصل األول من القانون على ما يلي :" .. و تخضج أيضا  بتصنيفها حسب مجاالت

 الجمعيات حسب نشاطها و غاياتها إلى التصنيف التالي: 

 الجمعيات النسائية 

 الجمعيات الرياوية 

 جمعيات العلميةال 

 الجمعيات الثقافية و الفنية 

 الجمعيات الخيرية و اإلسعافية و االجتماعية 

 الجمعيات التنموية 

 الجمعيات الودادية 

 الجمعيات مات الصبغة العامة 

                                                                    
 2011أوت  1المؤرخ في  01/2011قانون عدد انظر الفصل الخامس من قانون الجمعيات كما تم تنقيحه بال12 
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و يقج التنصةةيص على صةةنف الجمعية وةةمن التصةةريح الذي يقدمه األشةةخاص الراغبون في تكوينها و كذل  وةةمن 

 13لرسمي للجمهورية التونسية..."اإلدراج بالرائد ا

هكذا أواف المشرع شرطا جديدا خاصا بنشاط الجمعيات لكن يبقى هذا الشرط غير محدد ألنه اكتفى بتقديم قائمة 

في الجمعيات على سةبيل الحصةر دون تحديد معايير التصةنيف مج التأكيد على ورورة تحديد صنف الجمعية من قبل 

 الراغبين في تكوينها. 

دو إن المشرع تجاهل، عن قصد، صنفا هاما يخص المنظمات اإلنسانية رغم وجود جمعيات إنسانية عريقة في كما يب

 تونس مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان أو الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية

يام بنشاطات خارجة عن ويرمي هذا التنصةيف باألسةاإ إلى تحديد نشةاط الجمعيات في مجال اختصاها وعدم الق 

 الصنف الذي تدرج صلبه.

أما الجمعيات القائمة الذات، فتصنيفها يرجج إلى قرار من وزير الداخلية الذي يتمتج بحرية كاملة وبسلطة تقديرية في 

هذا المجال. و قد بين الواقج أنه صنف بعض الجمعيات ومن أصناف من غير اختصاصها مثل الوداديات التي صنفها 

ين الجمعيةات التنمويةة أو الجمعيةات الطبيةة في صةةةنف الجمعيةات العلمية أو الجمعيات التنموية أو الجمعيات من ب

االجتماعية. و يبقى الصةةنف الذي يطرح أكثر مشةةاكل هو صةةنف المنظمات مات الصةةبغة العامة نظرا لعدم ووةةوحه 

مسؤوليات و االنخراطات . مما يتر  وعدم تحديد مجاالته وكذل  لخضةوعه إلى شةروط خاصة على مستوى تحمل ال

المجال مفتوحا لتصةةنيف اعتباطي من قبل الجهات المختصةةة و لتصةةنيف المنظمات اإلنسةةانية وةةمن المنظمات مات 

 الصبغة العامة و إخضاعها إلى اإلجراءات المشددة الخاصة باالنخراط و المسؤولية.

في فئة الجمعيات مات الصبغة العامة تقدمت هذه األخيرة وبعد تصنيف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

بدعوة في تجاوز السلطة مطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية نتيجة التعسف في استعمال السلطة ومل  اعتمادا على 

 :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تقتضي أن 22المادة 

الجمعيات مج اخرين،بما في مل  حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من اجل  "لكل فرد حق في حرية تكوين1 -

:" اليجوز أن يووج من القيود إال تل  التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ورورية،في مجتمج 2حماية مصالحه 

او اآلداب العامة أو حماية  ديمقراطي،لحماية المن القومي أو السالمة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة

حقوق اآلخرين وحرياتهم.وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية 

 على ممارسة هذا الحق." 

وحسب ماجاء في الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية فأن قرار وزير الداخلية المتخذ وفقا لقانون الجمعيات كما تم 

من العهد ،باعتباره أقوى نفوما من القانون  22تشوبه إساءة استعمال السلطة واعتمادا على المادة  1992عديله سنة ت

من الدستور الذي يعطي لالتفاقيات الدولية المصادق عليها نفوما أقوى من القوانين المحلية، قررت  32عمال بالفصل 

   14المحكمة إلغاء هذا القرار

، 1959، ومنذ إصدار القانون المتعلق بالموووع سنة 2011. قبل ن سلطة وزارة الداخلية وأجهزتهاإبعاد الجمعيات م

 كانت المنظمات تخضج لسلطة وزارة الداخلية التي تتقبل المطالب للحصول على التأشيرة وتعطي وصال في مل .

كن اآلجال القانونية الواجب احترامها. ل.عادة يمثل الوصل مجرد إجراء يثبت تقديم المطلب ويحدد بداية تسليم الوصل 

اعتادت السلطة المختصة على اعتباره شرطا إوافيا وبالتالي طريقة جديدة لمراقبة العمل الجمعياتي. فبدأت شيئا 

اشهرب خاصة عندما يقدم المطلب من  3فشيئا ترفض تسليم الوصل حتى ال يمكن أن تنطلق بداية اآلجال الضرورية  

  تقلين أو غير منتمين إلى الحزب الحاكم أو عندما تكون الجمعية جمعيةً إنسانيةً أو دفاعيةً.قبل مواطنين مس

                                                                    
تم ادخال قاعدة التصنيف في المادتين الثالثة و الرابعة من الفصل االول لقانون الجمعيات بمقتضى القانون عدد 13 

 2001أفريل  1المؤرخ في  12/2001

 الرابطة التونسية /وزير الداخلية.1112ماي  22بتاريخ  22021القضية رقم 14 



8 

مج لقة وسلطتها المط جبروتها لتجاوزواآلن انتقلت هذه المهام من سلطة وزارة الداخلية إلى الكتابة العامة للحكومة 

المرسوم اكتفى بالتنصيص على إرسال، إلى الكاتب العلم أن التنقل لدى اإلدارة المختصة لم يعد معموال به بما أن 

.فتم إلغاء تسليم الوصل وتعويضه بإرسال رسالة   15العام للحكومة، مكتوبا مضمون الوصول مج اإلعالم بالبلوغ

 مضمونة الوصول للتأكد من وصولها.وهذه مرحلة هامة في تحرير حرية تأسيس الجمعيات.

  االعتراف بحقوق للجمعيات .2

 جمعياتحقوق ال

 تتمتج الجمعية بمجموعة من الحقوق وهي: 5حسب ما جاء في الفصل 

  حق الحصول على المعلومة، وحق إقامة االجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميج

 األنشطة المدنية األخرى،

 .حق نشر التقارير والمعلومات وطبج المنشورات واستطالع الرأي 

 لكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها.حق االكتساب والم 

 .حق تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا  

 .حق التقاوي وتقديم الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موووعها وأهدافها 

 

 اكذل  ألول مرة ،أصبح بإمكان الجمعية التقاوي والقيام بالحق الشخصي للدفاع عن مصالح منخرطيها  .وهذ 

وكانت محرومة منه رغم المطالبة به من قبل الجمعيات  2011حق أساسي بدأت تتمتج به الجمعيات منذ 

النشيطة في مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق اإلنسان للنساء بصفة خاصة. .إم لم تكن قادرة على 

  احتمال تعروهم الىتقديم القضايا باسم منخر طيها ومنخرطاتها والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم دون 

مضايقات . وقد تعروت العديد من ممثليها وممثالتها والمسئولين عنها إلى وغوطات أوتعنيف أو تعدي على 

 .جمعياتهم  أو بسبب تبني قضاياهم منظوريحقوقهم كمدافعين ونشطاء حقوق اإلنسان بسبب دفاعهم عن 

  من قضايا الشأن العام.حق الجمعية في التعبير عن ارائها السياسية ومواقفها 

 ماية حقوق الجمعياتح

على السلطات العمومية   6لحماية هذه الحقوق األساسية لتنظيم النشاط الجمعياتي ، حجر المرسوم في الفصل 

 عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة او غير مباشرة.

ات من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز وار على أن تتولى السلطات المختصة حماية الجمعي 7كما اقتضى الفصل 

 أو وغط أو أي إجراء تعسفي تتعرض له عند ممارستها لحقوقها.

 

II- الجمعيات تنظيم حرية لحماية المرسوم تدعيم كيفية 

 تأكيد حرية تنظيم الجمعيات عند  و 2014يمكن تدعيم حرية تنظيم الجمعيات باحترام احكام الدستور الجديد لسنة 

  مراقبة تمويل الجمعيات.و التأسيس

  احترام أحكام الدستور : -1

من الدستور وامنا حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات على ان تلتزم األحزاب والنقابات  35اء الفصل ج

  الدستور والقانون والشفافية المالية ونبذ العنف بأحكاموالجمعيات في انظمتها األساسية وفي انشطتها 

إلى الضوابط التي يحددها القانون والمتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور ومن  49ما تعرض الفصل ك

                                                                    
 .ثانيا من المرسوم.21مون الفصل هذا هو مض15 
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فالمشرع مطالب عند مراجعة القوانين الخاصة بحرية تنظيم الجمعيات أن يحترم بعض الجمعيات. بينها حرية تأسيس 

ضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية وأن إال ل الضوابط ومن بينها أن ال يمس من جوهر هذه الحرية

حقوق الغير  او لمقتضيات األمن العام او الدفاع الوطني  او الصحة العامة او اآلداب العامة ومل  مج احترام التناسب 

  بين الضوابط وموجباتها.

 ة لذا وعمال بهذين الفصلين علينا ان نبحث في المبادئ األساسية الحترام هذه الحري

. ووج المرسوم المبادئ العامة التي تحكم الحياة الجمعياتية التي المبادئ األساسية لضمان حرية تنظيم الجمعيات 

وهي مبادىء تتماشى مج احكام  يجب أن تعمل على ومانها السلطة المعنية  أو التي يجب أن تحترمها الجمعية

 الدستور 

وهذا ما جاء  .بضمان حرية تأسيس الجمعيات، تتعلق هذه المبادئ مرسومبالنسبة للدولة أو الجهة المعنية باحترام ال

في الفصل األول الذي حدد أركان هذه الحرية التي تحول حول حرية االنضمام أو االنفصال من الجمعية وحرية القيام 

 بكل النشاطات في إطارها.

تي يجب أن تكون مستقلة عن األحزاب وهو شرط أساسي لكل الجمعيات ال بضمان استقاللية الجمعيةكما تتعلق 

لحزب حاكم أو خاوعة لسياساته كما كانت أغلب الجمعيات ن ال تتحول إلى منظمات موالية السياسية والحكومية وأ

 في تونس في  العهد البائد.

لدفاع لالضغط على الحكومات مواجهة سياسية الدولة وواالستقاللية هي التي تمكن الجمعيات من القيام بدورها في 

ي التي وه عن المصلحة التي أنشئت من اجلها أو من أجل احترام الحقوق التي تسهر على تمتعها من قبل المواطنين

 تنمي دور المجتمج المدني  بمختلف مكوناته في البالد. 

الذي  9 لتجسيد هذه االستقاللية،منج المرسوم الخلط بين المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات الجمعياتية في الفصل

يصرح بأنه "ال يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ومن الهياكل المركزية المسيرة 

 لألحزاب السياسية."

على أنها تنبج من إرادة مؤسسيها ومنخرطيها وليس من  بضرورة تحديد مفهوم الجمعيةوأخيرا ،تتعلق هذه المبادئ 

أو أخرى. مما يتطلب تحديد أهداف الجمعية والغايات التي تأسست من أجلها واحترام إرادة أجهزة حكومية أو حزبية 

من  2االتفاق الذي أبرم بين األشخاص الذين أسسوها على أن تكون غير ربحية. وهذا ما هو مضمون الفصل 

قيق أهداف لى تحالمرسوم الذي جاء فيه:" الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة ع

 باستثناء تحقيق أرباح".

فهي مطالبة، عند إعداد نظامها األساسي أو بمناسبة القيام بأنشطتها المختلفة أو عند البحث  بالنسبة إلى الجمعيات

ما وبطت كباحترام مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان عن تمويل لها، 

  تفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.باال

على أسس دينية أو جنسية أو جهوية أو  للجمعية الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييزوكذل  فال يحق 

 وممارسة األعمال التجارية أو استغالل الجمعية لغرض التهرب الضريبي أو جمج األموال لدعم أحزاب سياسية أ

 مرشحين مستقلين النتخابات وطنية أو جهوية أو محلية  أو تقديم الدعم المادي لهم

 

  احترام الحرية عند تأسيس الجمعيةتأكيد  -2

 لشروط الضرورية لتأسيس الجمعيةا

 حرية االنضمام أو االنسحابالشروط المتصلة باألشخاص المكونين للجمعية. 

تونسي أو أجنبي و مقيم  سنة، 16ل شخص طبيعي، ال يقل عمره عن لك من المرسوم،  1حسب ما جاء في الفصل 

 في تونس، حق تأسيس جمعية أو االنتماء إليها  أو االنسحاب منها.
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 ويمكن للجمعيات مات شخصية قانونية تكوين جمعية جديدة عبر تأسيس شبكة أو بعد عملية دمج.

 التي ووعها المرسوم شروط العضوية 

ية حرة في تحديد شروط العضوية الخاصة بها، على أن ال تخالف الشروط التي ينص عليها ،كل جمع17تبعا للفصل 

ل ان يقب سنة من العمر، 13مقيما في تونس،وأن يكون قد بلغ المرسوم و هي أن يكون العضو تونسي الجنسية أو 

 ان يدفج معلوم االشترا  في الجمعية.النظام األساسي للجمعية كتابة،و

ضي تنضاف إلى هذه الشروط ،  التزكية التي تقت مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ات،في بعض الجمعي

 أن كل منخرط جديد بالجمعية يحصل على تزكية كتابية من عضوين لتقديم مطلب االنخراط.

   عدد األشخاص المكونين للجمعية

 على األقل. حسب ما جاء في الفصل الثاني،يمكن للجمعية أن تتكون من شخصين

 اإلعالن عن تأسيس الجمعيةبتقديم الشروط المتصلة 

المرسوم الجديد الشروط الواجب توفرها لجعالن عن تأسيس جمعية عن طريق  ووج. وتبسيطها تسهيل الشروط

 مكتوب 

 يتضمن المكتوب المرسل إلى الكاتب العام للحكومة 

 قرها ومقرات فروعها إن وجدتتصريحا ينص على اسم الجمعية وموووعها وأهدافها وم -

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي  -

 عند االقتضاء

 نسخة من شهادة اإلقامة في ما يخص األجانب  -

نظيرين من النظام األساسي الذي يعد ،بدون قيود إال تل  التي ووعها المرسوم ،من مؤسسي الجمعية ممضيين  -

المؤسّسين أو من يمثلهم،على أن يتضمن النظام األساسي االسم الرسمي للجمعية،بيان األهداف ووسائل  من طرف

النتخاب وواجباته،بيان الهيكل التنظيمي لجمعية وطريقة اتحقيقها، بيان الهيكل التنظيمي وحاالت انتهائها وحقوق العضو 

وصالحيات كل هيئة من هيئاتها،تحديد الجهة داخل الهيئة التي لها صالحية تعديل النظام الداخلي واتخام قرار الحل أو 

 ي إن وجداالندماج أو التجربة،تحديد طرق اتخام القرارات واليات فض النزاعات، مبلغ االشترا  الشهري او السنو

محضر العدل المنفذ الذي يتثبت من وجود البيانات والوثائق المنصوص عليها أعاله ويحرر محضرا في نظيرين يسلمهما  -

 إلى ممثل الجمعية. 

   

 اإلجراءات الضرورية لتكوين الجمعية : 

من للحكومة يتضإرسال مكتوب مضمون وصول مج اإلعالم بالبلوغ إلى الكاتب العام يجب على مؤسسي الجمعية 

رجوع بطاقة اإلعالم  يوما، ويعتبر عدم 30يسلم اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه  التي حددها المرسوم على أنالوثائق 

 يوما من إرسال المكتوب بلوغا، 30بالبلوغ في أجل 

يوما من تاريخ  30أجل أيام من تاريخ تسلم اإلعالم بالبلوغ، أو بعد انقضاء  7وبعد انقضاء المدة المذكورة و في أجل 

هورية بالرائد الرسمي للجمإيداع إعالم ،تكون الجمعية مطالبة ب إرسال المكتوب في حالة عدم تسلم اإلعالم بالبلوغ،

 ومقرّهاينص على اسم الجمعية وموووعها وهدفها    الرسميةالتونسية 

 يوما انطالقا من  15الرسمي في أجل  نشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية اإلعالن وجوبا في الرائد

  يوم إيداعه.

 تكوين الجمعية 
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 مضمون الوصول مج اإلعالم بالبلوغ إلى الكاتب العام للحكومة. قانونا من يوم إرسال مكتوب تعتبر الجمعية مكونة 

 تكتسب الجمعية الشخصية القانونية انطالقا من تاريخ نشر اإلعالن بالرائد الرسمي.و

 ام األساسي تنقيح النظ 

الكاتب العام للحكومة عن أي  تنقيح أدخل على النظام األساسي،عن طريق مكتوب مضمون  يعلم مسيرو الجمعية

 في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخام قرار التنقيح. الوصول مج اإلعالم بالبلوغ

 موقعها اإللكتروني إن وجد.كما يجب على الجمعية إعالم العموم بالتنقيح عبر وسائل اإلعالم المكتوبة وعبر  

عة من يقوم تسيير الجمعية على مجمو  ووج القواعد األساسية لتسيير الجمعية من قبل منخرطيها:تسيير الجمعيات

القواعد التي يرسمها األعضاء والعضوات والتي يمكن ان نجدها في النظام األساسي وفي بعض الحاالت في النظام 

 الداخلي او في ميثاق الجمعية

 أهمية النظام األساسي 

يعتبر النظام األساسي النص المؤسس للجمعية وهو الذي ينظم حياة الداخلية للجمعية بالنسبة للعالقات بين 

المنخرطين والمنخرطات وللعالقات بين هياكل الجمعية. كما ينظم النظام األساسي العالقات مج الجهات المعنية ومج 

 بقية مكونات المجتمج المدني.

عادة يتم الحل من خالل مؤتمر عادي أو استثنائي ويكون القرار باألغلبية لكن ال بد أن يضبط النظام الجمعية: حل 

 األساسي طرق التعليق المؤقت لنشاط الجمعية أو حلها.

 شبكة الجمعيات 

معيات تلتقي جحسب ماجاء في الباب الرابج للمرسوم، يمكن للجمعيات المكونة قانونيا أن تؤسس شبكة جمعيات بين 

 2012وهذا هو الحال بالنسبة للتنسيقية الوطنية للعدالة اإلنتقالية التي تكونت في ماي .حول نفس األهداف والمواقف

 16من مجموعة من المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان 

راءات الجمعية أي س إجتختار ممثلي وممثالت الجمعيات فيما بينها منسقا يتولى تمثيل الشبكة.تخضج الشبكة إلى نف

 . 17نظام اإلعالن أو التصريح

 الجمعيات األجنبية

الجمعية األجنبية هي فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة  حسب ما جاء في الباب الثالث من المرسوم ،

                                                                    
 .1121ماي22بتاريخ  11الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.اإلعالنات.عدد16 

 يتضمن:  يرسل ممثل الشبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 17

 ـ بيان التأسيس، 2

 ـ النظام األساسي للشبكة، 1

 بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة.ـ نسخة من اإلعالن  0

إرسال  لوكما هو الشأن بالنسبة للجمعيات،فإن التثبت في هذه الوثائق يتم من قبل عدل منفذ الذي يعد محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة قب

 المكتوب.

 بلوغا. المكتوب يوما من إرسال 01بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل إرجاع  ميعتبر عد

جل ال و مقرها في أ ينص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها شبكة إيداع إعالن بالمطبعة الر سميةممثل ال يتولّى سلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ ، عند ت

 أيام، 4يتجاوز 

    .يوما انطالقا من يوم إيداعه 21 تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية اإلعالن وجوبا في الرائد الرسمي في أجل

 ولها أن تقبل عضوية فروع الجمعيات األجنبية.تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.و
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 18أخرى.ويتأسس هذا الفرع طبقا ألحكام المرسوم.

 

 تمويل الجمعياتمراقبة تدعيم  -3

 ح اشكاالت عديدة مسألة التمويل وكيفية مراقبته بطريقة تضمن الشفافية والنزاهة من المواويج التي تطر

حسةةب ماجاء في أحكام الباب السةةادإ من المرسةةوم ،تتكون موارد الجمعية من اشةةتراكات األعضةةاء والعضةةوات 

ناتجة لعائدات الحسةب مقتضةيات النظام األساسي،المساعدات العمومية ،  تبرعات وهبات ووصايا وطنية أو أجنبية ،ا

 عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.

على أساإ الكفاءة والمشاريج  الدولة على تخصةيص المبالغ الالزمة لمساعدة ودعم الجمعيات المرسةومأوجب 

 والنشاطات على أن تضبط معايير التمويل العمومي بأمر. 

 م تكن قادرة على قبولها من قبل. والتي ل الجمعيات من قبول تمويالت أجنبيةومكن المرسوم  

لكن امكانية الحصةةول على التمويل االجنبي تبقى حسةةب احكام المرسةةوم  خاوةةعة إلى شةةروط إم  ال يمكن قبول 

التمويل إما صةةدر عن دول ال تربطها بتونس عالقات دبلوماسةةية أو عن منظمات تدافج عن سةةياسةةات ومصةةالح  تل  

تمويل أجنبي فهي مطالبة بذكر مصةةادرها وقيمتها ومووةةوعها بإحدى وسةةائل وعندما تتحصةةل الجمعية على  الدول.

اإلعالم المكتوبة وبموقعها الألكتروني في ظرف شةةةهر من قبولها وبإعالم الكاتب العام للحكومة بمكتوب مضةةةمون 

ات جمعيوكل ال .الوصةةول مج اإلعالم بالبلوغ في نفس األجل حرصةةا على الشةةفافية داخل الجمعية و تجاه الجميج

 ا على النشاطات التي تحقق أهدافهامطالبة بصرف موارده

 2013نوفمبر  11مؤرخ في  2013لسنة  5113، وفيما يخص التمتج بالتمويل العمومي ،صةدر األمر عدد 2013سةنة 

                                                                    

   يرسل ممثل الجمعية األجنبية إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتضمن: 18 

 ـ إسم الجمعية، 2

 لفرع الجمعية في تونس،ـ عنوان المقر الرئيسي  1

  للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية إلى ممارستها في تونس، اـ بيان 0

 ـ أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية األجنبية التونسيين أو األجانب المقيمين في تونس، 2

 ن األجانب،ـ نسخة من بطاقة تعريف المسيرين التونسيين ونسخة من شهادة إقامة أو من جواز سفر المسيري 1

 من يمثلهم، المؤسسين أو من طرف ـ نظيرين من النظام األساسي ممضيين 6

 ـ وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية األجنبية األم مكونة قانونا في بلدها. 4

  ويشترط أن تكون كل هذه الوثائق مترجمة للغة العربية بواسطة مترجم رسمي.

 عدل منفذ ويحرر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.وكذلك فمن الضروري أن يتثبت في البيانات  

مبادئ التي في الفصول المتعلقة بتحديد ال عند التعارض الواضح بين النظام األساسي للجمعية األجنبية و المرسوم التونسي، يمكن للكاتب العام للحكومة 

 يوما من تاريخ تسلم المكتوب. 01ية في أجل أن يتخذ مقررا معلال في رفض تسجيل الجمعية األجنبيجب أن تقودها، 

  لمؤسسي فرع الجمعية األجنبية بتونس الطعن في شرعية مقرر رفض التسجيل لدى المحكمة اإلدارية. 

 يوما من إرسال المكتوب بلوغا. 01يعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل 

أيام إيداع إعالن  4يمثل فرع الجمعية األجنبية في أجل ال يتجاوز  ي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى منعند اإلعالم بقرار المحكمة اإلدارية النهائي والقاض

يوما  21تنشر المطبعة الرسمية اإلعالن في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه  ومقرها. و بالمطبعة الرسمية عل اسم الجمعية وموضوعها و هدفها

  انطالقا من يوم إيداعه.

 يوما انطالقا من يوم إيداعه. 21مطبعة الرسمية اإلعالن في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه تنشر ال
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د يهدف هذا األمر إلى وبط معايير إسنا .المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

التمويل العمومي للجمعيات وإجراءاته وشةةةروطه ويضةةةبط اليات متابعة الجمعيات المسةةةتفيدة بالتمويل العمومي 

 .ومراقبتها

كما يحدد هذا االمر مفهوم التمويل العمومي في فصةةةله  الثاني منه الذي يقتضةةةي انه : "يقصةةةد بالتمويل العمومي 

يزانية الدولة أو ميزانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات مات المسةند للجمعيات المبالغ المالية المخصةصةة وةمن م

من  %34الصةبغة اإلدارية أو المؤسةسةات والمنشة ت العمومية أو الشركات مات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 

 ررأإ مالها أو المنشةة ت مات األغلبية العمومية بهدف دعم الجمعيات ومسةةاعدتها على انجاز المشةةاريج وعلى تطوي

 19نشاطها، ومل  على أساإ الكفاءة وجدوى المشاريج والنشاطات"

واهتم الفصةةل الثالث من هذا األمر بشةةروط تمتج الجمعيات بهذا التمويل ومل  إما لتدعيم نشةةاطها وتطوير وسةةائل 

هدف إلى تعملها تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بها الجمعيات أو لتنفيذ مشاريج تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي و

تحقيق النفج العام ومل  إما تبعا لدعوة للترشةح يطلقها الهيكل العمومي المعني أو تبعا التفاقية شراكة بمبادرة من 

 الجمعية.

بتعيين مراقب أو مراقبين لحسابات الجمعية يتم تعيينه في كما نص المرسوم على ورورة مراقبة حسابات الجمعية 

. يرفج مراقب الحسةةةابات تقريره في ما يخص القوائم المالية للجمعية إلى الكاتب الجلسةةةة العامة العادية للجمعية

 .الةعةةام لةلةحةكةومةةة و إلةى رئةيةس الةهةيةئةةة الةمةةديرة للجمعيةةة في أجةةل شةةةهر ابتةةداء من تةةاريخ تبليغةةه

ها نلكن المرسةةةوم بإقراره امكانية الحصةةةول على التمويل األجنبي تر  الباب مفتوحا امام العديد من التجاوزات وم

خاصةةة اعتماد بعض األحزاب على المنظمات الموالية لها للحصةةول على التمويل بما انها ممنوعة من التمتج بالتمويل 

كما ان  المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية. 2011سبتمبر  24مؤرخ في  2011لسنة  17األجنبي حسب المرسوم عدد 

بإمكانيات مادية وةةخمة طرح على السةةاحة مسةةألة التمويل  ظهرتنامي ظاهرة الجمعيات الخيرية والجمعيات التي ت

األجنبي أو الخارجي للجمعيات ومل  بالتشةةكي  في مصةةادر تمويل بعض الجمعيات والتدليل على انعدام الرقابة من 

طرف وزارة المالية والبن  المركزي التونسةةي ودائرة المحاسةةبات. واعتبر عدد من المالحظين أنّ السةةماح للجمعيات 

الحصةول على تمويالت أجنبية من شةأنه أن يساعد بعض األحزاب السياسية على الحصول بطرق غير مباشرة وغير ب

مشةةروعة على تل  التمويالت وأن بعض التمويالت الخارجية قد تكون اسةةتخدمت من قبل بعض التنظيمات لشةةراء 

 . 20األسلحة وترويجها وللقيام بأعمال عنف

ي قد طرحت خالل مناقشة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لمشروع المرسوم الخاص وكانت مسألة التمويل األجنب

وطالبت بعض األطراف بعدم السماح للجمعيات بالحصول على تمويل أجنبي ألنه قد  2011لسنة 11بالجمعيات عدد 

ر يئة العليا وافقت في األخييمسّ من الشةأن الوطني ومن استقاللية القرارات الصادرة عن هذه الجمعيات. إالّ أنّ اله

مقارن عوض منج التمويل األجنبي ومل  طبقا للقانون ال على تركيز اليات رقابية ناجعة واليات دقيقة لضمان الشفافية

من إعالن منظمة األمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسةان التي تنصّ  13وللمعايير الدوليّة ومنها المادة 

يةة موارد الجمعيةة المةاليةة بةالحصةةةول على "رسةةةوم وتبرّعات األعضةةةاء وقبول الهبات والمنح على الحق في تنم

والمسةةاعدات من أي شةةخص طبيعي أو معنوي، محلّي أو خارجي، والقيام بنشةةاطات من شةةأنها أن تحقّق لها دخال 

  21وتدرّ عليها ربحا يستخدم في أنشطتها شرط أالّ توزّع هذه األرباح على األعضاء".

                                                                    
بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل  المتعلق 1120نوفمبر  28مؤرخ في  1120لسنة  1280مر عدد األ 19

 1120لسنة  211.الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد العمومي للجمعيات

درّة الغربي، "جمعيات دينية مورّطة في اإلرهاب. إدخال األسلحة وتمويل أنصار الشريعة وإرسال الشباب  20 

 .21/0/1122، خبر آخرإلى سوريا"، 

. 0/21/2001اإلعالن العام عن حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان، قرار الجمعية العامة لمنظمة األمم المتّحدة،  21 

من مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني الصادر عن الحركة العالمية من أجل  6ي المبدأ وفي هذا السياق يقتض

:"في إطار معايير واسعة، يحّق لمنظمات المجتمع المدني التماس التمويل وتأمينه من  1110الديموقراطية سنة 
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مراقبة الدولة المحدودة وعدم احترام مقتضةيات المرسةةوم في هذا  وما وفيما يتعلّق بالتمويل األجنبي فإنّه ورغمعم

تصةةرّح بعض الجمعيات بانتظام في وسةةائل اإلعالم وفي الرائد الرسةةمي للجمهورية  المجال والتجاوزات المسةةجّلة، 

لت عليها أن الجهات األجنبيّة المانحة تفصةةةح بدورها في تقاريرها   .كماالتونسةةةية عن التمويالت األجنبية التي تحصةةةّ

مكرت وفي اطار الشةةفافية ،وعلى سةةبيل المثال  .السةةنوية عن المسةةاعدات المالية التي تقدّمها للجمعيّات في تونس

ابطة رّ منظمات "عتيد" و"بوصةلة" و"الجمعية التونسةية للنّسةاء الدّيمقراطيات" و"المعهد العربي لحقوق اإلنسان  و"ال

 .التونسةية لحقوق اإلنسةان"  في وسةائل اإلعالم وفي مواقعها على األنترنت المشاريج التي قامت بها بتمويل اجنبي
منظمة "اكسةفام" والمفووةية السامية لحقوق اإلنسان وصندوق األمم وقد تم مكر بعض المنظمات الممولة مثل  22

لحقوق اإلنسةةان"وبعض المؤسةةسةةات األلمانية مثل مؤسةةسةةة  المتحدة للسةةكن واالتحاد األوروبي ومنظمة "أوروماد

 .23"ناومان" او مؤسسة "أنريش بول" او مؤسسة "ايبرت" او الصندوق العربي لحقوق اإلنسان

لكن تبقى أووةةاع المنظمات الناشةةطة في مجال حقوق اإلنسةةان غير مسةةتقرة وهشةةة في غياب التمويل العمومي 

يل الخاص لفائدة بعض الجمعيات على حسةةةاب جمعيات أخرى باسةةةم تشةةةجيج وندرة التمويل الذاتي وتوجيه التمو

 المنظمات الحديثة على البقاء .

وتبقى اهم معظلة متصةلة بالتمويل متعلقة بكيفية مراقبة التصرف فيه ومدى استفادة  الجمعيات المتمتعة به خاصة 

   بعد تأسيس العديد من الجمعيات التابعة لألحزاب السياسية 

 تعيين مراقب أو مراقبين لحسابات الجمعية: مراقبة حسابات الجمعيةرة تفعيل ورو

تعين الجلسةةة العامة العادية للجمعية مراقب لحسةةاباتها لمدة ثالم سةةنوات غير قابلة للتجديد وتتم مراقبة حسةةابات 

 الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين.

  حول الووج المالي للجمعيات م تقريرتقدي:المراقبينمهمة المراقب أو 

يرفج مراقب الحسةةةابات تقريره في ما يخص القوائم المالية للجمعية إلى الكاتب العام للحكومة و إلى رئيس الهيئة 

 .المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه،

ي به العمل بالنسةةةبة إلى مدققي الجدول الجار على الحسةةةابةات اعتمادا تتكلف الجمعيةة بخالص أتعةاب مراقةب

 الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسية

 

 اجراءات المراقبة

   : تختلف إجراءات المراقبة حسب أهمية الموارد المالية للجمعية 

تعين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ومن خبراء :دينار 100.000الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية  -1

مرسةمين بجدول هيئة الخبراء المحاسةبين للبالد التونسةية أو مرسمين بجدول مجمج المحاسبين محاسةبين 

 "المختصين في الحسابية". في قائمة

تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسةةابات من بين : دينار 1.000.000الجمعيات التي تتجاوز مواردها السةةنوية  -2

في صةةةورة تعدد مراقبي الحسةةةابات وعند  د التونسةةةية.المرسةةةمين بجدول هيئة الخبراء المحاسةةةبين للبال

 اختالفهم في الرأي، يجب عليهم إعداد تقرير مشتر  يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

                                                                    
المنظمات الحكومية الدولية، مصادر قانونية، بما في ذلك األفراد والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية و

 فضال على الحكومات المحلية والوطنية واألجنبية".
 أنظر دراسة منير السنوسي المذكورة اعاله  22

قيين وكل هذه المنظمات الدولية واإلقليمية تمول العديد من األنشطة في مجال التربية على حقوق اإلنسان والتثقيف القانوني وبناء قدرات الحق23 

يات للدفاع عن حقوقهم و تنظيم برامج وحمالت كقوة ضغط ومتابعة واقتراح واحتجاج واعداد تقاريرحول االنتهاكات التي تطال حقوق والحقوق

 . اإلنسان
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 نشر حسابات الجمعية 

تنشةةر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسةةابات بإحدى وسةةائل اإلعالم المكتوبة وبموقعها اإللكتروني 

شةةةهر من تاريخ المصةةةادقة على القوائم المالية.كما تقدم كل جمعية تسةةةتفيد من المال العمومي تقريرا  في ظرف

الجمعيات  تسليط عقوبات علىويمكن ان سةنويا يشمل وصفا مفصال لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

  24الجمعية أو حلهاال تنشر حساباتها أو ال تقدم مصادر تمويلها  مثل تعليق نشاط التي 

 

هكذا نالحظ ان المرسةوم يتضةمن العديد من اآلليات الحمائية لحرية تنظيم الجمعيات لكن المشكل يكمن في عدم 

ه عوض مراجعة المرسوم على الدولة  ان تطبق بأنهالقول االنتهاء بتطبيقه من قبل الجهات المختصة. وهو ما يمكننا 

 /.الدور المنوط بعهدتها وتساهم في تحقيق الديمقراطية في البالد.وتسهر على احترام احكامه حتى تلعب 

 2017تونس .ماي

 

 

 

                                                                    
 

 ات التي يمكن أن تسلط على الجمعية والمنصوص عليها بالباب الثامن من المرسوم.العقوب24

 من العقوبات تطبق عليها بصفة تدريجية  ية مجموعةتسلط على الجمع المرسوم،أحكام في صورة مخالفة  

 التنبيه

نبيه الذي يوجهه من تاريخ الت انطالقاإلزالتها  ايومثالثين  التي لديها مدة التزيد عن  بالمخالفة المرتكبةمن قبل الكاتب العام للحكومة تنبيه الجمعية يتم 

  الكاتب العام للحكومة،

 تعليق نشاط الجمعية

جمعية. في هذه تعليق نشاط ال بتدائية بتونس الكاتب العام للحكومة من رئيس المحكمة اإل م الجمعية بتصحيح المخالفة في الوقت المحدد، يطلبإذا لم تلتز

 الحالة، يمكن للجمعية الطعن في قرار التعليق أمام القضاء االستعجالي

 الحل

 من المحكمة االبتدائية بتونس إصدار حكم لحل الجمعية.كومة، أو من له مصلحة،للحفي حالة تمادي الجمعية في المخالفة، يطلب الكاتب لعام 
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