مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم االستشارات العمومية

إن رئيس الحكومة،
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد  33لسنة  1975المؤرخ في  14ماي
 1975وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  57لسنة  2008المؤرخ في 4
أوت ،2008
وعلى القانون األساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في  4فيفري  1989المتعلق بالمجالس الجهوية،
المتمم بالقانون األساسي عدد  119لسنة  1993المؤرخ في  27ديسمبر ،1993
وعلى القانون األساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في  26مارس  2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى
المعلومة،

وعلى القانون عدد  91لسنة  1988المؤرخ في  2أوت  1988يتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية
المحيط،
وعلى القانون عدد  9لسنة  1989المؤرخ في أول فيفري  1989المتعلق بالمساهمات والمنشآت
والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  102لسنة  1994المؤرخ في أول أوت 1994
والقانون عدد  74لسنة  1996المؤرخ في  29جويلية  1996والقانون عدد  38لسنة  1999المؤرخ في 3
ماي  1999والقانون عدد  33لسنة  2001المؤرخ في  29مارس  2001والقانون عدد  36لسنة 2006
المؤرخ في  12جوان ،2006

وعلى القانون عدد  120لسنة  1993مؤرخ في  27ديسمبر  1993المتعلق بإصدار مجلة تشجيع
االستثمارات
وعلى القانون عدد  122لسنة  1994مؤرخ في  18نوفمبر  1994متعلق بإصدار مجلة التهيئة
الترابية والتعمير،
وعلى القانون التوجيهي عدد  80لسنة  2002المؤرخ في  23جويلية  2002المتعلق بالتربية
والتعليم المدرسي،
وعلى األمر عدد  982لسنة  1993المؤرخ في  3ماي  1993المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين
اإلدارة والمتعاملين معها ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،وخاصة األمر عدد  1882لسنة

 2010المؤرخ في  26جويلية ،2010
وعلى األمر الرئاسي عدد  35لسنة  2015المؤرخ في  6فيفري  2015المتعلق بتسمية رئيس الحكومة
وأعضائها،
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وعلى األمر الرئاسي عدد  1لسنة  2016المؤرخ في  12جانفي  2016المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه:

الباب األول :أحكام عامة
الفصل األول :يضبط هذا األمر الحكومي تنظيم االستشارات العمومية و طرق تسييرها وذلك بغاية تحقيق
األهداف التالية:
 تدعيم انفتاح اإلدارة على محيطها وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني،
 تعزيز مبدأي الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار،
 تعزيز مشروعية ومقبولية السياسات والبرامج والقرارات العمومية،
 دعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية،
 تحسين جودة ونجاعة السياسات والبرامج والقرارات العمومية.
الفصل  :2تنطبق أحكام هذا األمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية:
 اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية،
 الجماعات المحلية،
 المؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل  :3يخضع تنظيم اإلستشارات العمومية لمبادئ النزاهة والمساواة والشفافية.
الفصل  :4اإلستشارة العمومية هي آلية من آليات الديمقراطية التشاركية تكرس مشاركة المواطنين
والمجتمع المدني من خالل اإلدالء بآرائهم والتعبير عن انتظاراتهم واحتياجاتهم قصد تحديد أولوياتهم
حول السياسات والبرامج والقرارات العمومية وذلك بهدف التأثير على اتخاذ القرار.
الفصل :5يقصد بعبارة األطراف المعنية على معنى أحكام هذا األمر الحكومي ،العموم أفرادا كانوا أو
فئات خصوصية وسواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين على غرار المواطنين والموظفين
والمؤسسات االقتصادية ومختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية ومنظمات
مهنية وتعاونيات ...ويحدد الهيكل اإلداري المعني هذه األطراف بصورة دقيقة وموضوعية وذلك من
خالل اعتماد كل المعايير التالية حسب طبيعة االستشارة:
* عندما تكون االستشارة مفتوحة:
 جدية اإلرتباط بالموضوع المعروض على اإلستشارة العمومية2

 القدرة على التأثير في الموضوع المعروض على اإلستشارة العمومية،* عندما تكون االستشارة مغلقة:
 الخبرة والمعرفة بالموضوع المعروض على اإلستشارة العمومية،الفصل  :6مع مراعاة االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة باالستشارة العمومية المصادق عليها
من قبل الجمهورية التونسية واالستشارات العمومية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية خاصة  ،يجب
على الهياكل العمومية القيام باستشارات عمومية حول كل سياسة أو برنامج أو قرار عمومي من شأنه أن
يكون له تأثير مباشر على المصالح الحيوية لألطراف المشار إليها بالفصل  5من هذا األمر الحكومي،
وذلك في المجاالت التالية:
-

حماية البيئة،
التهيئة الترابية والتعمير،
حقوق االنسان والحريات العامة،
مخططات التنمية،
تنظيم قطاعات التجارة والجباية واالستثمار،
تنظيم قطاع التشغيل،
تنظيم قطاعات التربية والتعليم والتكوين،
التنظيم الصحي .

وتكون االستشارة العمومية اختيارية في باقي المجاالت.
الفصل  :7ال تكون االستشارة العمومية وجوبية في الحاالت التالية:
 إذا تعلق األمر بتعديالت بسيطة على النصوص القانونية والترتيبية والتي ال تمس من جوهرها، إذا تعلقت بإجراءات قد تفقد فاعليتها باإلستشارة المسبقة، -اإلجراءات المتخذة في الحاالت الطارئة والمستعجلة مع ضرورة تبرير ذلك.

الباب الثاني :اإلعداد لإلستشارة العمومية
الفصل  :8يشرف على إعداد اإلستشارة العمومية منسق يعينه رئيس الهيكل العمومي المعني بمقتضى
مقرر ،ويكون من بين اإلطارات المنتمية إلى الصنف الفرعي أ ،1وإن تعذر من الصنف الفرعي أ،2
ويتولى المنسق القيام بما يلي:
 التنسيق واإلشراف على كامل مسار اإلستشارة العمومية، السهر على التطبيق السليم للضوابط المتعلقة باإلستشارة العمومية، -تسهيل مشاركة األطراف المعنية باإلستشارة العمومية،
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الفصل  :9يضع الهيكل العمومي مخطط اإلستشارة العمومية ويكون بمثابة خارطة طريق لكامل مسار
االستشارة و يتضمن المخطط ما يلي:
 موضوع االستشارة العمومية، أهداف اإلستشارة العمومية، األطراف المعنية باإلستشارة العمومية، طريقة ومراحل وشكل اإلستشارة العمومية، مختلف اآلجال المتعلقة باإلستشارة العمومية، قنوات اإلعالم باإلستشارة العمومية، الكلفة التقديرية والموارد المخصصة لالستشارة العمومية، منسق اإلستشارة العمومية.وتتم المصادقة على مخطط اإلستشارة من قبل رئيس الهيكل العمومي.
الفصل  : 10يعتمد في اختيار شكل االستشارة على نوعها  ،و مجالها  ،وعدد المجموعات أو األشخاص
الذين سيتأثرون بصفة مباشرة بنتائج السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي موضوع االستشارة.
يمكن أن تأخذ االستشارة عدة أشكال منها:
 المحاورات واللقاءات المباشرة مع األطراف المتدخلة، فرق العمل ومجموعات البحث والتفكير، سبر اآلراء مباشرة أو بالوسائل االلكترونية، منتديات على األنترنات.الفصل  :11يعلن على تنظيم االستشارة العمومية من قبل الهيكل العمومي مسبقا وفي أجل ال يقل عن
سبعة ( )7أيام.
ويتعين عند اإلعالن عن االستشارة توفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بها على الموقع اإللكتروني
الخاص بالهيكل العمومي وعلى الموقع االلكتروني الخاص باالستشارات الوطنية وعند اإلقتضاء بأي
وسيلة أخرى.

الباب الثالث :إطالق االستشارة العمومية وتحليل نتائجها
الفصل  :12تطلق اإلستشارة العمومية في أي مرحلة من مراحل إعداد مشروع السياسة أو البرنامج أو
القرار العمومي وعندما يكون الهيكل العمومي قادرا على توفير الوثائق والمعلومات المشار إليها بالفصل
 11من هذا األمر ،وفي كل األحوال قبل اتخاذ القرار النهائي.
وال يمكن إطالق اإلستشارة العمومية أثناء الفترات اإلنتخابية إال عند الضرورة.
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الفصل  :13تحدد مدة االستشارة العمومية بثالثين ( )30يوما بالنسبة لالستشارات التي من شأنها أن تؤدي
إلى تقديم مقترحات وتعليقات مكتوبة وواحد وعشرون ( )21يوما بالنسبة لالستشارات التي تؤدي إلى
تقديم مقترحات وتعليقات شفاهية.
يبتدئ احتساب اآلجال المذكورة بداية من تاريخ إطالق االستشارة العمومية.
يمكن التمديد في فترة االستشارة العمومية مرة واحدة لنفس المدة في صورة تعقد موضوع اإلستشارة أو
عند تزامن تنظيم اإلستشارة مع العطل الرسمية أو تنوع األطراف المعنية.
الفصل  :14يتفاعل الهيكل العمومي مع مقترحات وتعليقات المشاركين في اإلستشارة العمومية وإبداء
موقفه في خصوصها ثم يتولى صياغة تقرير مفصل يتضمن المعطيات الكمية والكيفية التالية:
 المعطيات الكمية: عدد المشاركين في االستشارة العمومية، طبيعة وأصناف المشاركين في االستشارة العمومية، التوزيع الجغرافي للمشاركين، عدد المقترحات والتعليقات المقدمة، عدد االجتماعات أو الملتقيات المنظمة في إطار االستشارة العمومية. المعطيات الكيفية: المقترحات والتعليقات المعارضة لمشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي، المقترحات والتعليقات المعدلة لمشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي، المقترحات والتعليقات المتبنية لمقاربة بديلة أو تقديم مقترحات جديدة لمشروع السياسةأو البرنامج أو القرار العمومي.
الفصل  :15يلخص المنسق نتائج التحليل ضمن تقرير تأليفي تتم إحالته على رئيس الهيكل العمومي في
ظرف أسبوعين ( )14يوما من تاريخ غلق االستشارة.
الفصل  :16ينشر التقرير التأليفي على موقع الواب الخاص بالهيكل العمومي وعلى موقع اإلستشارات
الوطنية  ،وعند اإلقتضاء يرسل بصورة فردية إلى المشاركين في اإلستشارة.
الفصل  :17يتولى الهيكل العمومي ،بالنسبة لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ،اإلشارة بصورة
موجزة ضمن وثيقة شرح األسباب إلى مدى اعتماد المقترحات والتعليقات ضمن مشروع النص السالف
الذكر.

الباب الرابع :متابعة اإلستشارات العمومية وتقييمها
الفصل  :18يعرض مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي على السلطة المؤهلة للمصادقة
مرفقا بالتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل  15من هذا األمر الحكومي.
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ويمكن لهذه السلطة عدم المصادقة على مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي عند مالحظتها
إلخالالت جوهرية بضوابط اإلستشارة العمومية.
الفصل  :19إثر المصادقة على مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي ،يتعين على الهيكل
العمومي القيام بتقييم داخلي لإلستشارة العمومية مع الحرص على تشريك األطراف المشاركة في عملية
التقييم.
يجب أن يشمل التقييم ما يلي:
 مدى رضاء األطراف المشاركة على كامل مسار اإلستشارة، مدى مالءمة شكل و طريقة اإلستشارة لموضوعها، مدى تفاعل الهيكل مع المقترحات والتعليقات المقدمة، مدى مساهمة نتائج اإلستشارة في تحسين وتطوير السياسة أو البرنامج أو القرار العموميموضوع االستشارة.
يضع الهيكل العمومي ملخصا للتقرير التقييمي على ذمة األطراف المشاركة في اإلستشارة العمومية
ويأخذ بعين االعتبار نتائج التقييم في اإلستشارات الالحقة.
الفصل  :20تحمل نفقات تنظيم االستشارة العمومية على ميزانية الهيكل العمومي.
الفصل :21تعد كل وزارة تقريرا سنويا حول اإلستشارات العمومية التي تم إنجازها من طرف الوزارة
والهياكل التابعة لها وترسلها لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي تعد تقريرا تأليفيا
ترفعه إلى رئيس الحكومة.
الفصل :22الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.

6

