القاضي االداري
التونسي وحق اللجوء

االطار العام:في تعريف اللجوء
 المقاربة االجتماعية في تعريف اللجوء:ي بطبعه".هذه المقولة الشهيرة للعالمة ابن خلدون تختزل "الكوجيتو الخلدوني "
*"االنسان مدن ّ
الذي انبنت عليه قواعد العلوم االجتماعية واالنسانية والتي الوجود لفرد أو مجموعة إال
داخل نظام إجتماعي.فالعيش داخل االطار االجتماعي هي حاجة تحقق للفرد إنسانيته.
كما تترجم هذه الحاجة في اختيار الفرد داخل النظام االجتماعي تغيير مقر إقامته إلى الفضاء الذي
يحقق له إطار عيش كريم من خالل ظواهر اجتماعية أخرى :التنقل أو النزوح أو الهجرة .
غير أن الجانب االختياري ليس هو المحدد والدافع إلى تغيير مقر االقامة.فقد يجبر الفرد أو
المجموعة ويكره على الخروج من مكان عيشه إلى مكان آخر يبحث فيه عن مالذ آمن .
ومهما اختلفت االسباب ( التي سناتي عليها):
*فاالنتقال من فضاء اجتماعي إلى آخر بحثا عن الحماية هو ما يعبر عنه باللجوء.
*كما أن الغاية من اللجوء أن ال يوجد طالبه في وضعية استضعاف واستغالل.

*عرفت المجتمعات قديما ظاهرة اللجوء وقد ساهمت االعراف والقواعد االخالقية
و الدينية في ترسيخ هذه المؤسسة ( في المجتمعات الفرعونية واالغريقية
والمسيحية يعد اللجوء الى المعابد والكنائس يمنح طالبه حماية من التتبع أو
االنتقام).
سخ هذه
*يعدّ المجتمع العربي االسالمي من أبرز المجتمعات االنسانية الذي ر ّ
المؤسسة :
فقد كان حق الملجأ والجوار من الشيم العربية المتأصلة في االعراف القبلية والتيأنشد الشعراء القدامى بخصوصها (ابو دؤاد االيادي :قاضي القضاة أيام
المعتصم ):
متى أدع قومي يجب دعوتي
ترى جارنا آمنا وسطنا
إذا ما عقدنا له ذمة

فوارس هيجاء كرام النسب
يروح بعقد وثيق السبب

شددنا العناج وعقد الكرب

كما ارتقى اللجوء من القيم االخالقية في المجتمع العربي االسالمي إلى مرتبةالنص القرآني الذي استحسنه ووضع قواعد لها الزم بها المؤمنين إذ جاء في
االية  9من سورة الحشر :
" والذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن
يوق ش ّح نفسه فأوالءك هم المفلحون".

*حسن استقبال الالجئين وبالتالي عدم ردهم او رفض استقبالهم ( يحبون من هاجر
إليهم).
حسن معاملة الالجئ ومنحه االفضلية وااليثار عن النفس.
*عدم التمييز في طالب اللجوء على اساس الوضع المادي ( منحه للغني دون الفقير)

/2المقاربة القانونية في تعريف اللجوء:

_ التعريف القانوني الضيق:
على إثر تشكل المجتمعات االنسانية في كيانات سياسية وجغرافية مستقلة وظهور
تنظيم الدولة القائم على مبدأ السيادة على اإلقليم وعلى المواطنين بدأت ظاهرة
اللجوء تأخذ بعدا إقليميا.
*ومن ث ّم ّ
فإن التعاطي مع هذه الظاهرة أصبح تعاطيا قانونيا بخصوص األجنبي غير
حامل لجنسية الدولة التي يعبر حدودها و ينفذ الى اقليمها .
== لذلك كان ّاول عناصر تعريف اللجوء يقوم مبدئيا على ان يكون الشخص غريبا
عن موطن الدولة.

وقد أخذ االقرار القانوني للجوء في المنظومة القانونية النافذة للدول مرتبة دستورية.
الذي ظهر من خالله مفهوم ضيّق للجوء واالعتراف القانوني باللجوء السياسي
دون غيره من أشكال اللجوء األخرى.
*وتعتبر المنظومة القانونية الفرنسية نموذجا لهذا الصنف من اللجوء أخذت به
العديد من الدول والذي ظهر ألول مرة في دستور  24جوان  1793وذلك
صلب الفصل  120منه والذي اقتضى "يمنح الشعب الفرنسي اللجوء لالجانب
المبعدين من اوطانهم.ويمنعها عن الطغاة".

*وما يه ّم في هذا الخصوص هو أن الدول تعاملت بخصوص منح اللجوء لالجانب
من زاوية تظهر الجانب السيادي لديها والذي انعكس في تشريعاتها بتغليب
الجانب االمني الضبطي في التعاطي مع االجانب وافراز الالجئ السياسي عن
غيره من االجانب داخل اقليم الدولة  (.قانون اللجوء فرع من قانون األجانب
== جعل االصل  :تطبيق االقانون المتعلق باالجانب و االستثناء تطبيق القانون
المتعلق باللجوء  :وهو ما يفسر كذلك االكتفاء بقانون االجانب حتى في غياب
تشريع وطني يتعلق باللجوء).

-اعتماد التعريف الحقوقي الموسع:

ادت التطورات التاريخية والسياسية إلى افراز حركات هجرة فردية أو جماعية
لعدة اسباب مرتبطة بالظرفية السياسية و االقتصادية للدول .

مما لفت نظر المجتمع الدولي من خالل هيئاته الرسمية على غرار منظمة االمم
المتحدة إلى إيالء موضوع الهجرة عموما و اللجوء بصفة خاصة اهتماما
متميّزا.

وما يهم هو:

كرس اللجوء كحق انساني وارتقى بأحكامه على غرار مبدأ
* أن القانون الدولي ّ
عدم الرد إلى مرتبة القواعد اآلمرة المنطبقة سواء على الدول الموقعة على
االتفاقيات الدولية أو غير الموقعة عليها .
*كما استعمل القانون الدولي مفهوما موسعا للجوء حتى يضمن أكثر قدر ممكن من
الحماية والمساعدة لالجانب الذين يوجدون داخل أقاليم دول غير مواطنهم.

فالالجئ طبق القانون الدولي :

هو الذي أرغم على مغادرة موطنه االصلي لفقدان األمن على حياته بسبب نزاعمسلح طبق اتفاقية جينيف الرابعة لسنة  1948والبروتوكولين االضافيين لها
لعام .1977
هو الذي يرفض العودة إلى موطنه أو مقر إقامته خشية التعرض إلى االضطهادالسياسي بسبب ديني أو عرقي أو انتمائه إلى فيئة إجتماعية أو آرائه طبق اتفاقية
االمم المتحدة لسنة  1951الخاصة بوضع الالجئين.

==> فمضمون اللجوء ال يقتصر على ترك االوطان كرها إنما أيضا يأخذ شكل
رفض طوعي للرجوع إليه لثبوت فقدان الحماية في كلتا الحالتين.
مالحظة  :في االتفاقية االفريقية الخاصة بالالجئين لسنة  1969جمعت بيت
التعريفين +االتفاقية العربية الخاصة بالالجئين لسنة ( 1994والتي لم تدخل
حيز التنفيذ بعد) أضافت الكوارث الطبيعية كسبب للجوء.

/3المقاربة القضائية في تعريف اللجوء:

* ّ
إن قيام حق اللجوء على ركن الحماية االجتماعية أو القانونية لألشخاص سواء
على المستوى الوطني أو المستوى الدولي يبقى غير كاف ما لم تتدعم هذه
الحماية بركن الحماية القضائية.
*الفصل  49من الدستور التونسي للجمهورية الثانية حدّد اسسا لوظيفة قضائية تقوم
نص على أنّه تتكفل الهيئات القضائية بحماية
على إحداثيات حقوقية كونية حين ّ
الحقوق والحريات من اي انتهاك.

*نزاع اللجوء والالجئين هو في جزء كبير منه نزاع إداري بامتياز لتدخل اإلدارة
كسلطة عامة في التعامل مع هذه الفيئة من الناس وفي هذه المادة القانونية .

*القضاء العدلي يمكن أن يتعهد بنزاعات يكون فيه الالجئون طرفا (االحوال
الشخصية+الضمان االجتماعي +الشغل )...
* بعض النظم القضائية المقارنة اسست لنظام قانوني خاص بالتقاضي في مادّة
اللجوء ونظمت إجراءاته ( فرنسا ).

*في تونس :رغم ّ
أن المحكمة االدارية لم تتعهد بنزاعات من هذا القبيل (ألسباب
سنأتي على بيانها) ّ
فإن ذلك ال ينال من صبغته كنزاع إداري ( النزاع
المهجور؟؟؟).
االشكالية المطروحة :في غياب نظام تقاضي خاص باللجوء في تونس كيف يمكن
للقاضي االداري التعامل مع هذا الصنف من النزاع االداري ؟

المخطط(:أو الجواب عن االشكالية)

*يمكن القول ّ
أن االطار القانوني المتاح كاف بالنسبة للقاضي االداري التونسي
لحماية حقوق الالجئين ( المحور األول ) كما أن االليات القضائية الموجودة
كفيلة بتفعيل هذه الحماية (المحور الثاني ).

المحور األول :االطار القانوني المتاح كاف بالنسبة
للقاضي االداري التونسي لحماية حقوق الالجئين :
*من المعلوم ّ
أن الرقابة القضائية التي يجريها القاضي االداري على االدارة هي
رقابة شرعية والمستندة إلى مبدأ أصولي في هذا القضاء وهو " مبدأ الشرعية"
.
* والمقصود بمبدا الشرعية هو وجوب خضوع االدارة كسلطة عامة في أعمالها
المادية والقانونية للقانون .
* ومفهوم القانون يؤخذ في عموميته(تنوع مصادر الشرعية)
*ومن بين اهداف مبدأ الشرعية هو حماية منظوري االدارة من كل عسف أو تجاوز
أو إنحراف بالسلطة .

* الالجئ هو من فيئة منظوري اإلدارة الذي قد يقع النيل من حقوقه ومن وضعه
القانوني المحمي.

تنوع مصادر الشرعية التي تضفي حماية على وضع الالجئ أو طالب اللجوء في
* ّ
تونس والتي يمكن للقاضي االداري التونسي اعتمادها في النزاعات التي تنشر
أمامها:
 القواعد المستمدّة من القانون الدولي.القواعد المستمدة من الدستور.القواعد المستمدة من التشريع.-القواعد المستمدة من المبادئ العمومية للقانون.

المبحث األول:القواعد المستمدة من القانون الدولي:

*يمثل القانون الدولي في مجال حقوق االنسان عموما وحقوق الالجئين خصوصا
مصدرا اساسيا في ضبط الوضع القانوني للجوء والحقوق المترتبة عنه.
* المنظومة القانونية النافذة في الدولة تجعل من القانون الدولي جزء منها.
*الفصل  20من الدستور يعطي االتفاقيات المصادق عليها قيمة أعلى من القانون.

*فالقاضي االداري مدعو عند بسط رقابته على أعمال االدارة (قرارات أو اعمال
مادية) كلما تتطلب االمر ذلك عرض عمل االدارة على القواعد المستمدة من
القانون الدولي لبيان مدى احترام االدارة لتلك االحكام او في صورة امتناع
االدارة عن تطبيق تلك االحكام تذكيرها بواجباتها القانونية .
* فقه قضاء المحكمة االدارية كرس هذا التوجه(:أمثلة)
في القرار المتعلق بالرابطة التونسية لحقوق االنسان.القضية عدد  3970بتاريخ  10افريل ( 1996المتعلق بمعادلة شهادة جامعيةبشهادة أجنبية).

*بالرجوع إلى النصوص الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي هي في
عالقة مع حقوق الالجئين نجد أن هنالك قواعد مستمدة من نصوص عامة
وأخرى مستمدة من نصوص خاصة بوضع الالجئين:
/1النصوص العامة الدولية :
 االعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة . 1948االتفاقية الدولية لمنع االتجار بالبشر ( تمت المصادقة عليها بموجب القانون عدد 6لسنة  2003المؤرخ في  21جانفي .)2003

 االتفاقية الدولية لسنة  1984ضد التعذيب وكل اشكال المعامالت المهينةوالالانسانية(.المصادق عليها بالقانون عدد  79لسنة  1988المؤرخ في 11
جويلية .)1988
االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من االختفاء القسري (المصادق عليهابموجب االمر عدد  550لسنة .)2011
....-

-2النصوص الدولية الخاصة:
 االتفاقية الدولية المؤرخة في  28جويلية  1951وبروتوكول  1967الملحق بهاوالمتعلق بالالجئين ( صادقت تونس على هذه االتفاقية وهي الزالت تحت
االستعمار في  2جوان .)1955
* من خالل هذه النصوص يمكن القول أن هنالك إلتزامات دولية محمولة على
الدولة التونسية بخصوص وضع الالجئين الموجودون على اقليمها تستند إلى
توفير اإلدارة العمومية لجملة من الحقوق والضمانات االجرائية االساسية
تتمثل في مايلي :

مبدأ عدم جواز فرض عقوبات على الالجئ الذي يدخل بطريقة غير شرعية إلقليمالدولة:

*إذا كان مبدا سيادة الدولة على اقليمها يخول تجريم كل اجتياز لالقليم المذكور دون
المرور الضروري من مركز حدودي مأذون له ويبرر تسليط عقوبات على
القائم به .
فإن االستثناء الوحيد لتلك القاعدة يكاد ينحسر في الالجئ وذلك باتباع اجراءات
وضمانات معينة .

* في هذا الخصوص نصت احكام المادة  31من االتفاقية الدولية لالجئين على
جملة من الضمانات يمكن اختصارها في ما يلي:

= الحق في سماع الشخص االجنبي +وتمكينه من اثبات اندراج حالته ضمن وضع
الالجئ.
= الحق في التنقل لطالب اللجوء داخل االقليم بكل حرية دون قيد .
= الحق في الحصول على التسهيالت الضرورية إلى حين الحصول على الموافقة
على وضع الالجئ في بلد آخر

-مبدأ عدم الر ّد او عدم االبعادNon refoulement:

*والمقصود به حظر طرد أو إرجاع الالجئين إلى االقاليم الذين تكون حياتهم او
حرياتهم معرضة للخطر فيها.
*وفي صورة اللجوء إلى هذا االجراء من قبل الدولة ّ
فإن ذلك البدّ أن يحاط بجملة
من الضمانات الموضوعية واالجرائية.

*في هذا الخصوص نصت المادة 32من اتفاقية 1951على الضمانات التالية:

=وجوب ان يكون قرار الردّ أو االبعاد معلال.
= وجوب أن يكون قرار الردّ أو االبعاد مراعيا لألصول االجرائية وخاصة االعالم
المسبق وتمكينه من حقوق الدفاع الثبات خالف ما تتضمنه اسباب الطرد من
االقليم .
ّ
الحق في االعتراض على القرار المذكور والطعن فيه.
=
= الحق في االمهال بالبقاء باقليم الدولة أجل معقول الستكمال إجراءات اللجوء في
بلد آخر.

مبدأ المعاملة الفضلى لالجئين:عندما يحصل األجنبي على الوضع القانوني لالجئ فإن أحكام اتفاقية ( 1951من
المادة  12إلى المادة  )30تفرض على الدولة المقيم في اقليمها الشخص واجب
عدم تمييز الالجئ عن مواطنيها بخصوص الخدمات المرفقية واالدارية
والحقوق الشخصية والمالية بل تذهب في بعض الحاالت إلى التمييز االيجابي
لالجئ بمعاملة أفضل ودعوة الدولة إلى معاملتهم بعين العطف.

المبحث الثاني :القواعد المستمدة من الدستور:

*من ضمن مصادر الشرعية الملزمة لالدارة حين تصرفها في مجال حقوق
الالجئين القواعد المستمدة من الدستور.

النص االسمى المهيمن على المنظومة القانونية النافذة في الدولة.
*يعدّ الدستور
ّ
النص المكرس للحقوق االساسية والحريات العامة.
*وهو
ّ
*تض ّمن الدستور حماية حقوق ال تتوقف على مواطني الدولة بل تشمل كل انسان
موجود على االقليم الوطني على غرار :

 ماورد بالفصل  23بخصوص حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وحرمة الجسدومنع التعذيب.

 ماورد بالفصل  38من أن الصحة حق لكل إنسان. ما ورد بالفصل  47من الدستور بخصوص الحقوق المرتبطة بالطفل.*نص الفصل  26على ضمان حق اللجوء السياسي طبق ما يضبطه القانون.

*الضوابط القانونية عبارة عامة وردت بالفصل  26تذكر بنفس الصيغ المستعملة
في دستور . 1959وهي إحالة إلى منطق تشريعي ضبطي أكثر منه ضامن
لحقوق اللجوء.
*فضال عن أن التمشي الدستوري يحصر اللجوء في حاالت
اللجوء السياسي دون غيرها.

المبحث الثالث :القواعد المستمدة من التشريع:
*ما يالحظ في هذا الخصوص هو غياب نص تشريعي خاص ينظم وضع الالجئين
رغم أن تونس صادقت على االتفاقية الخاصة بالالجئين منذ سنة  1955واتفاقية
منظمة الوحدة االفريقية للالجئين لسنة .1969
*فما هي أسباب هذا التخلي التشريع وما هي نتائجه؟

-/1اسباب التخلي التشريعي:
* الدولة التونسية لم تكن وجهة لجوء مكثف .

* ذوي المصلحة في وجود تشريع يتعلق باللجوء والحماية القانونية هم الالجؤون
انفسهم وهم بالضرورة من غير مواطني الدولة والذي ال يم ّكن من وجود
جماعة ضغط نحو إصدار هذا التشريع(هذا الدور قامت به منظمات المجتمع
المدني والمنظمات االقليمية الدولية والمفوضية السامية لالجئين خاصة بعد
الثورات العربية وحركات الهجرة المكثفة ).

* تغليب الجانب السيادي واالمني في التعامل مع االجانب عموما والالجئين
خصوص:

 التنصيص على وضع الالجئين كان من خالل التشريع المتعلق بجوازات السفرووثائق السفر بموجب القانون عدد  40لسنة  1975المؤرخ في  14ماي 1975
الذي تضمن على االقل المبادئ الحمائية التالية :

= عدم تجريم الدخول غير الشرعي لالقليم الوطني لمن يخضع ألحكام اتفاقية
(.1951الفصل .)33

= عدم خضوع الالجئين الجراء االرجاع خارج الحدود من طرف سلطات االمن
بداعي االجتياز غير الشرعي للحدود (الفصل .)34
= الحق في الحصول على رخصة سفر من صنف( س) صلوحيتها لمدة عامين قابلة
للتجديد بالنسبة للالجئين الحاصلين على االقامة الشرعية بالبالد
التونسية(.الفصل .)24؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (معلق على شرط االقامة الشرعية :من
يحدد هذه الوضعية).

 غياب التنصيص الصريح على حماية الالجئين صلب القانون عدد  61لسنة 2016المؤرخ في  3اوت  2016المتعلق بمنع االتجار بالبشر وخاصة صلب
الفصل االول عند ذكر حاالت االستضعاف التي يكون فيها الشخص والتي من
ضمنها ضرورة وضع الالجئ ( نفس المالحظة بالنسبة للقانون المتعلق بمنع
العنف ضد المرأة  :رغم أن مسودة القانون تضمن الالجئ كحالة من حاالت
االستضعاف).

-/2نتائج هذا التخلي التشريعي:
*ظهرت النتائج السلبية لهذا الفراغ التشريعي بعد سنة 2011حينما أصبحت الدولة
التونسية ملجأ للفارين من الحرب الليبية والسورية وممرا لحركة هجرة مكثفة
من البلدان االفريقية .
*تمثل هذا الفراغ التشريعي في غياب اجراءات تعهد باالجانب و تلقي تصريحاتهم
بخصوص اسباب وجودهم باالقليم و تفحص ملفاتهم و فرزها على ضوء
طلبات اللجوء .

* كما تمثل الفراغ التشريعي في غياب جهة إدارية وطنية متخصصة مؤهلة للتعهد
المباشر بوضع الالجئين والبت في طلبات اللجوء.

* غياب تراتيب خاصة تلزم جهة االدارة باالستقبال وااليواء واالعاشة والعناية
الصحية واالجتماعية لطالبي اللجوء.

* في غياب هذه االجراءات التشريعية والترتيبية الوطنية للتعهد بهذه الفيئة تولت
المفوضية السامية لالجئين التكفل بهؤالء من خالل:فتح مخيمات لالجئين (مخيم
الشوشة) +تلقي طلبات اللجوء والبت فيها  +التنسيق الدولي بخصوص الترحيل
إلى
بلد المالذ.
*االنكار التشريعي والترتيبي لتنظيم حق الالجئين على االقليم الوطني من السلطات
التونسية هو تخلي عن تحمل المسؤولية القانونية بموجب اتفاقية  1951على
االقل.و كذلك فيه تحميل المفوضية الخاصة بشؤون الالجئين أكثر مما تتحمل.

*مشرع القانون الذي يعدّ في األروقة الحكومية ( على االقل في نسخته االولى
) 2014القى العديد من االنتقادات من المفوضية ا لسامية لشؤون الالجئين لعدم
االستجابة للحدود الدنيا للحماية القانونية لالجئين.

المبحث الثالث :القواعد المستمدة من المبادئ
العمومية للقانون :
مدونة يستنبطها القاضي من قواعد التنظيم
* المبادئ العا ّمة للقانون هي مبادئ غير ّ
للمشرع أو من القيم و االتجاهات
القانوني للدولة أو من المقاصد العميقة
ّ
سخة في المجتمع.
المتر ّ
المشرع التونسي صراحة في الفصل  5من قانون المحكمة اإلداريّة على ّ
أن
نص
* ّ
ّ
المبادئ العا ّمة للقانون مصدر من مصادر المشروعيّة القانونيّة ،إالّ أنّه لم يقم
بحصرها أو تعدادها و هذا مفهوم باعتبار ّ
متطورة.
أن هذه المبادئ متغيّرة و
ّ

*بخصوص القيمة القانونية للمبادئ العمومية للقانون  :المجلس الدستوري الفرنسي
يرتبها ضمن المبادئ الدستورية التي تلزم المشرع و االدارة في حين رتبها
مجلس الدولة الفرنسي في مرتبة أدنى من القانون وأعلى من التراتيب.
* من خالل دوره االنشائي سعى القاضي االداري إلى إعمال المبادئ العمومية
للقانون عند تفحصه لشرعية القرارات االدارية واستند إليها حتى في صورة
عدم وجود نص تشريعي أو سكوته كمقياس للشرعية.

اهم تصنيف للمبادئ العمومية للقانون والذي طوره القضاء االداري في هذا
الخصوص ولجأ اليه في النزاعات المعروضة عليه هو صنف المبادئ العمومية
المرتبط بالضمانات االجرائية  :كحقوق الدفاع  +واجب التعليل  +عدم الرجعية
 +الحقوق المكتسبة  +مبدا المساواة ...



== المهم ّ
أن المبادئ العمومية للقانون تمكن القاضي االداري من قواعد تيسر له
إجراء رقابة الشرعية على اعمال االدارة المرتبطة بحقوق اللجوء في صورة
غياب أو غموض أو نقص النصوص التشريعية.

المحور الثاني :الآلليات القضائية المتوفرة كفيلة
بحماية حقوق الالجئين امام القاضي االداري
التونسي:
*تجدر االشارة إلى أن المهاجرين الموجودين على االقليم الوطني وخاصة منهم
طالبي اللجوء هم بالضرورة ال يدركون و اليفقهون القوانين الوطنية.

*وبالتالي ّ
فإن وجودهم على االقليم الوطني الذي يعطيهم الحق في التقاضي كحق
انساني قد تكون أمامه عوائق اللغة والمستوى الثقافي أو التعليمي او حتى غياب
هيئات مجتمع مدني معنية بمشاغلهم وبرعاية وضعهم مما يجعلهم اليستطيعون
الولوج للقضاء االداري لحماية حقوقهم كطالبي لجوء أو كمتمتعين بوضع الجئ
من عسف الجهات االدارية التونسية.

* هذا المعطى يفسر انعدام التقاضي االداري في هذا الخصوص.
*وانعدام التقاضي ال ينفي اختصاص القاضي االداري التونسي بنزاع اللجوء على
االقليم الوطني.
*في ظل غياب نظام خاص بنزاعات اللجوء في تونس ّ
فإن اآلليات القضائية المتاحة
بموجب القانون عدد  40لسنة  1972المؤرخ في غرة جوان  1972تبقى كافية
لضمان حماية قضائية لحقوق الالجئين.

*كما ّ
أن دور القاضي االداري االنشائي واالجتهادي والحقوقي كفيل بدعم هذه
الحماية (ما يؤكده فقه قضاء المحكمة ).
* فما هي آليات الحماية القضائية لالجئين على مستوى القضاء االداري
االصلي(الموضوعي) والقضاء االداري االستعجالي؟

المبحث األول :آليات الحماية القضائية على مستوى
قضاء االصل:
*نعتمد التصنيف المعتمد في عمل المحكمة االدارية والذي يقوم على التمييز في
مواضيع الدعاوى الواردة على المحكمة بين :قضاء االلغاء والقضاء الكامل.

الفقرة االولى :من زاوية قضاء االلغاء:
*وهو القضاء الذي يهدف إلى النظر في شرعية القرارات الصادرة عن الجهات
االدارية والتي يكون لها التاثير المباشر في المركز القانوني لالجئ (أوطالب
اللجوء ).

* الجهات االدارية التونسية المعنية بوضع الالجئين :تختلف بحسب موضوع
الدعوى واالجراء المتخذ أو المطلوب اتخاذه ( وزارة الداخلية  +وزارة
الشؤوون الخارجية  +وزارة الشؤون االجتماعية  +وزارة الصحة .)......
* القرار االداري مح ّل النظر يمكن أن يكون قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا (في
الغالب سيكون قرارا ضمنيا للفراغ التشريعي و نكران االختصاص المذكور
اعاله ).



آلية الطعن المتاحة طبعا هي دعوى تجاوز السلطة والذي يهدف من خاللها
الطاعن إلى الغاء قرار إداري .

* فما هي آليات تاكيد الحماية القضائية في دعاوى االلغاء المقدمة من طالب اللجوء
على مستوى النظر الشكلي وعلى مستوى النظر الموضوعي؟

 -/1المرونة على مستوى فحص شكليات القيام :
*لتيسير نفاذ طالب اللجوء أو الالجئين للقضاء االداري حماية لحقوقهم من الوجيه
إعمال جملة من المبادئ واالصول االجرائية التي تضفي مرونة على شكليات
القيام بالدعوى من خالل:

 -التوسع في شرط المصلحة:

*بالنظر إلى صعوبة مباشرة الطعون من هذه الفيئة من الناس بسبب عدم توفرهم
على ثقافة قانونية والمام بقوانين البالد ولغتها او حتى ربما لتحديد حركتهم من
السلط االدارية  :هل يجوز التوسع في شرط المصلحة الواردة بالفصل  6من
قانون غرة جوان  1972ليشمل الجمعيات المدنية الناشطة في مجال الحقوق
مرجع النّظر؟

= فقه قضاء المحكمة االدارية يوفر ارضية مناسبة للتوسع في مفهوم المصلحة في
القيام  .المثال المتعلق بقيام النقابات بمباشرة التقاضي دفاعا عن حق منظورها.

= في هذا السياق تجدر االشارة إلى ظهور آلية جديدة في المجتمع المدني
تسمى بالتقاضي االستراتيجي.وتقوم على فكرة تولي هيئات المجتمع المدني عند
وجود انتهاكات فردية او جماعية بمباشرة حقوق التقاضي حماية للحقوق
االقتصادية واالجتماعية ( ظهرت في كولومبيا والهند ).

= تستند هذه الفكرة على أن االنتهاكات التي تنال الحقوق االساسية لالنسان هي من
متعلقات النظام العام و الترتبط فقط بالضرر الشخصي والمباشر لمن تعرض
لالنتهاك حتى يقع التقاضي بخصوصها .
=ومن باب أولى أن يتعهد القضاء االداري بوصفه قضاء مشروعية بالرقابة على
مثل هذه االنتهاكات التي يكون مصدرها عمل إداري و أن يفرض قواعد
ومبادئ حقوق االنسان على السلطة االدارية.

التيسير في موجبات تحرير العريضة:*من المعلوم أن لتحرير العريضة صيغ وشكليات حددتها أحكام الفصل  36من
قانون المحكمة االدارية من الواجب على القائم بالدعوى االنضباط اليها.
*على مستوى لغة تحرير العريضة :فمن المعلوم أن فقه قضاء هذه المحكمة درج
على عدم قبول العرائض المحررة بغير اللغة العربية.فهل يجوز إعمال هذه
القاعدة بخصوص العرائض التي مأتاها أجانب من طالبي اللجوء ال يفقهون
اللغة العربية ؟.

= امكانية مبادرة المحكمة تلقائيا في سياق إجراء تحقيق باعتماد الترجمة القانونية
عن طريق مترجم.
=ولما ال اذا كان القاضي مل ّم باللغات االجنبية تكييف طلباته بلغة عربية.

*على مستوى صياغة الطلبات و المطاعن:
فقه قضاء المحكمة االدارية درج على عدم الوقوف على ظاهر األلفاظ والصيغ
الواردة بالعريضة بل على البحث عن مراد محرر العريضة والتكييف القانوني
للمطاعن والطلبات.
=وبما ان طالبي اللجوء في الغالب هم من الفيئات ذات المستوى التعليمي والثقافي
المحدود فمن المتجه ان ينتفعوا من المرونة الالزمة في البحث عن مرادهم الذي
اليخرج عن غاية :توفير آليات للحماية القانونية.

= هل يمكن تفكيك موضوع الطلبات طبق نوع القضايا المناسبة لها؟:
بمعنى أن الجهة القضائية التي تتلقى العريضة( مكتب الضبط مع الرئيس االول +
حتى رئيس الدائرة مع المقرر) يمكن ان تدرجها في عدة اصناف :توقيف
تنفيذ+اذن استعجالي+قضية اصلية.

* على مستوى توجيه الدعوى :أي تعيين الجهة االدارية المعنية بالنزاع (المدعى
عليها).

معلوم أن للقاضي اإلداري سلطة توجيه الدعوى على الجهة التي يرى أنها طرف
في النزاع وال يتوقف ذلك على القائم بالدعوى.
فمن منطلق عدم وجود جهة ادارية مختصة بالنظر في طلبات اللجوء و حتى يضمن
أكثر ما يمكن من الحماية يجوز للقاضي االداري توجيه الدعوى على أكثر من
طرف.

===>إذا كانت الحماية من طالب اللجوء بوصفه قائم بالدعوى تفترض من
القاضي االداري تعامال مرنا بخصوص شكليات العرائض المقدمة فإنها عند
النظر في المطاعن تستوجب منه تشدّدا في بسط رقابته على جهة االدارة .

/2رقابة مشددة على مستوى عناصر شرعية القرارات المتخذة في خصوص
الالجئين:
ويمكن ان تندرج هذه الرقابة على القرارات االدارية في مستوى عناصر ثالث:
على االختصاص.-على االجراءات.

-على االسباب.

أ/الرقابة على عنصر االختصاص:

المقصود باالختصاص هو الصالحية أو األهلية التي تسندها النصوص القانونية
للجهة االدارية لممارسة وظائف او مهام معينة.
في وضعية اللجوء:قد تستند السلطة االدارية التونسية الى غياب نص تشريعي او
ترتيبي يسندها اختصاصا للنظر في وضع الالجئين.وبالتالي تدفع أمام القاضي
االداري :

 في الشكل :بعدم قبول الدعوى باالستناد إلى أن القرار الضمني بالرفض(اذا كانتهذه هي الحالة) ال ينشأ في حال كانت الجهة االدارية غير مختصة بتلقي مثل
هذا الطلب.
نص تشريعي يسندها البت
أو احتياطيا في الموضوع بشرعية الرفض لعدم وجود ّفي وضعية الالجئين.

=>ونرى أنها مناسبة الن يوضح القاضي االداري رجوع هذا االختصاص بحكم
االلتزامات الدولية بموجب اتفاقية  1951المصادق عليها من السلطات
التونسية.والتي تلزم الدولة بمنح الحماية لطالبي اللجوء والالجئين وتوضيح
التراتيب الدنيا لذلك.

ب /الرقابة على عنصر الضمانات االجرائية في اتخاذ القرار:

المقصود بالضمانات االجرائية االليات التي تجعل االدارة قد استنفذت اوجه اعالم
المعني بوضعه المخالف للقانون وللترتيب الداعي التخاذ قرار في شأنه
+تمكينه من وسائل الدفاع  +سماعه  +اعتماد التعليل في القرار االداري.

نص على هذه الضمانات فإنها
*فضال عن أن أحكام الفصل  31من اتفاقية ّ 1951
متجذرة بطبعها في آليات رقابة القاضي االداري.

ج /الرقابة على عنصر السبب :

السبب هو الدواعي المادية والواقعية التي أدت إلتخاذ القرار االداري:
فمثال باالمكان االستناد إلى المساس باالمن العام كسبب لترحيل االجانب أو لرفض
تسوية وضعية اقامتهم وهو نفس االجراء الذي يتعرض له طالبي اللجوء:

وقد أ ّكدت المحكمة االدارية في العديد من االحكام وجوب أن تدل االدارة بما يؤيد ما
تستند إليه بخصوص مثل هذه القرارات .

مثال  :القضية عدد: 13890/1المنذر برباش ضد/وزير الداخلية:
تعلق موضوعها برفض اسناد العارض شهادةاقامة بداعي أن وجوده بالتراب
التونسي يمثل تهديدا لالمن العام.

طالبت المحكمة وزارة الداخلية بمدّها بما يثبت السبب المذكور غير أنها امتنعت عن
ذلك وكان مآل القضية االلغاء.

هذه اآللية في الرقابة تمكن القاضي االداري إذا تعلق االمر برفض منح اللجوء
توفرها بكل
لطالبه على أساس االستثناءات الواردة باتفاقية  1951أن يتف ّحص
ّ
دقة.

الفقرة الثانية  :من زاوية القضاء الكامل :

*باالمكان أن الترتبط طلبات المعني باللجوء بتفحص شرعية القرارات االدارية
المتخذة في شأنه وإنما بطلبات تتعلق بالزام جهة االدارة بدفع التعويضات
المادية عن ضرر لحقه نتيجة أعمال االدارة أو طلب إلزام االدارة بفعل شيئ أو
االمتناع عن فعل شيئ.



 - /1المرونة على مستوى إجراءات القيام:

*دون تكرار بعض العناصر المذكورة اعاله في ما يتعلق بالعرائض وتحريرها
نؤكد في هذا الخصوص على وجود آليات بالنزاع االداري باالمكان أن يستفيد
منها طالب اللجوء خاصة إذا ماكان في وضعية مادية متردية وهي االستفادة من
مكتب االعانة القضائية قي خصوص:

تعيين محامي أو التكفل بمصاريف االختبارات او تكليف مترجم.
* في غياب إشارة صريحة في القانون المنطبق إلى وضع االجانب عموما في طلب
االعانة القضائية نرى أنه يكفي اثبات الهوية االجنبية حتى يستفيد الطالب بجميع
خدمات مكتب االعانة في هذا الخصوص.

/2الفاعلية على مستوى النظر الموضوعي:
* من خالل االجراءات التحقيقية التي يأذن بها القاضي االداري :المعاينات
+التحريرات +التوجهات التي تمكن من الوقوف على حقيقة الوضعية التي
عليها طالبي اللجوء ومن ثم اقرار االجراء المناسب.
* من خالل االوامر التي يقرها القاضي االداري ضمن االحكام والتي تلزم االدارة
بفعل شيئ أو االمتناع عن فعل شيء وال تتوقف فقط على الجانب التعويضي.

المبحث الثاني :آليات الحماية القضائية على مستوى
القضاء االستعجالي:
*القضاء الموضوعي يستغرق وقت قد تتالشى بمروره حقوق طالب اللجوء أو
الالجئ وقد ينتهي وضعه كالجئ(حاالت فقدان صفة الجئ طبق االتفاقية) من
دون أن يصدر حكم في الموضوع .
*وضع الالجئ او طالب اللجوء هو وضع وقتي.
*القضاء االستعجالي يتناسب ومتطلبات السرعة التي تقتضيها الحماية لوضع
الالجئ ولحقوقه االقتصادية واالجتماعية.

*القضاء االستعجالي طبق احكام القانون عدد  40لسنة  1972يصنف :قضاء
توقيف التنفيذ وقضاء االذون االستعجالية.

الفقرة االولى:قضاء توقيف التنفيذ:
*طبق الفصل  40من قانون  1972فان هنالك تدرجا في طلب توقيف التنفيذ تبعا
لحالة التأكد ويمكن أن يتضمن :طلب التأجيل إلى حين البت في مطلب توقيف
التنفيذ أو طلب توقيف التنفيذ طبق المسودّة في صورة شديد التأكد.

*هنالك وضعيات تصدر فيها السلط االدارية قرارات ذات عالقة مباشر بحقوق
اللجوء وقد تهدد سالمة االشخاص من طالبي اللجوء على غرار مثال:الترحيل
من االقليم +غلق مركز ايواء +سحب وثائق هوية....
*من الضروري اعمال آلية توقيف تنفيذ مثل هذه القرارات صونا لحقوق الالجئين.

الفقرة الثانية :قضاء االذون االستعجالية:



* اذا كان القاضي العدلي ممنوع بحكم الفصل  3من القانون عدد  38لسنة 1996
من توجيه االوامر لالدارة العمومية فإن القاضي االداري مرفوع عته هذا
الحرج وبامكانه أن يأذن لالدارة ما يراه مناسبا لحماية الحقوق والحريات ومنها
حقوق الالجئين.
*صيغة الفصل  81من القانون عدد  40لسنة  1972وردت عامة و يمكن ان
تستوعب الطلبات الي يمكن أن تحمي حقوق الالجئين او طالبي اللجوء من
صنف  :طلب االذن بتوفير مأوى  +إعانة إجتماعية +إعانة صحية...

*** يمكن القول أخيرا أنه في غياب اطار تشريعي داخلي يعنى بتنظيم وضع
اللجوء في تونس فإن ذلك اليمثل عائقا ضرورة أن االطار القانوني المتاح كاف
لتأكيد هذه الحماية وأن اآلليات القضائية لدى القاضي االداري كافية كذلك
لضمان تلك الحماية.

شكرا على انتباهكم

